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SAMENVATTING

Na een korte inleiding, waarin de voordelen van en de eisen aan

een stroombegrenzend systeem worden genoemd, worden achtereenvolgens

de vele principes waar aan gedacht zou kunnen worden om een kortsluit

stroom wezenIijk in amplitude te begrenzen, behandeld.

Smeltveiligheden en begrenzinessmoorspoelen blijken in principe

niet geschikt, terwijl kryotron en niet-lincaire resonantiecircuits

(nog) niet aantrekkelijk zijn. De explosieschakelaar (r -begrenzer)s
is onpraktisch voor de openbare netten.

AIleen snelle mechanische schakelaars met elektromechanische aandrij

ving blijken bruikbaar te zijn om in de uiterst korte beschikbare tijd

de kontakten ver genoeg te openen. De hulp van parallelelementen is

daarbij noodzakelijk, am een voldoend hoge tegenspanning te verkrijgen.

Een vacuumschakelaar is i.v.m. de kleine kontaktopening het

meest geschikt, waarbij echter, t.g.v. de lage boogspanning, op kunst

matige wijze een nuldoorgang van de stroom in de schakelaar bereikt

moet worden. Dit is mogelijk door een tegenstroom te injecteren m.b.vo

een voorgeladen condensator in het parallelcircuit, of door de stroom

te laten kommuteren op een smeltdraad parallel aan de schakelaar.

Bij dit laatste zal, om een volledige overgang van de stroom te bereiken,

gebruik mocten worden gemaakt van het verschijnsel van "current chopping"

in een vacuumschakelaar.

Zowel aan het schakelaarmechanisme, als aan de verschijnselen bij onder

braking van de stroom door een vacuumschakelaar zal nog veel onderzoek

en ontwikkeling verricht moeten worden.

Aan de hand van een praktijksituatie werden de benodigde component

lolaarden en de hiermee samenhangende kosten voor installatie van een

niet-lineair resonantiecircuit berekend. Vooral de begrenzingskoppeling

heeft een aantal voordelen, zoals automatische \lerking, geen volledige

onderbreking, en de mogelijkheid door de wijze van dimensionering het

karakter van dit circuit tijdens kortsluiting te kunnen bepalen.

Dit karakter kan nl. vari~ren van zuiver induktief, via zuiver resistief,

tot zuiver capacitief.

Samen met de voordelen die samenhangen met stroombegrenzing, is dit

kennelijk voldoende reden geweest om,~ndanks de hoge kosten en de benodigde

ruimte, deze begrenzingskoppeling reeds bij diverse industric~n te plaatsen.



-3-

INHOUD

Samenvatting

Inhoud

1. Inleiding

2. Smeltveiligheden en explo4erende draden.

3. Supergeleiding - Kryotron.

4. Begrenzingsspoel en Petersenspoel.

5. Niet lineaire resonantieoirouits.

6. Explosiesohakelaars.

7. Snelle meohanisohe sohakelaars.

7.1 Elkaar afstotende kontakten.
7.2 Snelle verhoging van de boogspanning.
7.3 Commutatie in passieve paraIIeIeIementen.
7.4 Stuurbare elementen in parallelweg.
7.5 De overstroomafleider.

bIz.

2

3

4

7

8

18

25
26

32

37
39
40
42
48
48

DEF:L II COMr:JUTATTR UIT EEN IHEUHF. ULTR.ASNELLE VJ\CUUJ.rsCHAKELAAR 50

8. De sohakelaar.

9. Stroomnuldoorgang door injeotie van een tegenstroom.

10. Commutatie in een smeltdraad.

DEEIJ III nnWHSTONERINf1 VAN TIE BEGRENZINGSKOPPELING VOOR BEN

PRAKTIJKGEVAL

11. De praktijksituatie.

12. Serie LC-kring met verzadigbare seriespoel.

51
56

60

65

67

70

Berekening van de elementwaarden voor de begrenzingskoppeling 72

Eoonomisohe optimalisatie. 77
Afweging van voor- en nadelen van de begrenzingskoppeling 83

Literatuur 85

Appendix A : Beveiliging voor stroombegrenzende scbakelaars. 92

Appendix B : Dimensionering van cen Iuchtspoel. 94



dit effect tevens

, waarbij geintegreerd

-4-

1. INLEIDING

De voortdurende schaalvergroting van elektrische energie

systemen stelt steeds'hogere eisenaan de hierbij gebruikte apparatuur.

Zowel spanningsvastheid, samenhangend met verhoogde transmissiespanningen,

als kortsluitvastheid,in verbanO. met het hoge invoedende kortsluit

vermogen t.g.v. de koppeling van netten, vereisen een overdimensionering

van sterkstroominstallaties.

Een kortsluiting in (een deal van) een net kan ontstaan door

atmosferische ontladingen, door isolatie door- of overs lag van 6~n der

onderdelen, of door een foutieve schakelmanipulatie.

De gevolgen hiervan zijn drievoudig:

a. Een thermisch effect, evenredtg m~t ~i2dt

dient te worden over de foutduur, terwijl

afhankelijk is van de weerstand.

b. Een mechanische bela-sting van onderdelen met ballistische eigenschap

pen, eveneens evenreclie met fi 2dt , aangezien de ·i.mpuls mv gelijk

is aan de integraal over de kracht naar de tijd: fFdt=k~i2dt.
c. Krachten die direkt evenredig zijn met het kwadraat van de stroom:

F = ki2 •

De eerste twee gevolgen zullen dus met de tijd geleidelijk toenemen,

waardoor het mogelijk is in de tijdsduur van de storing in te grijpen,

en zodoende deze effecten te verminderen. Het laatste effect is echter

aIleen afhankelijk van de ruimtelijke configuratie van de stroomgeleiders

(meestal bepaald door spanningsniveau en beschikbare ruimte) en de

momentane stroomsterkte. Om deze krachten te beperken, zal dan de

maximale stroom begrensd moeten worden.

Reeds tientallen jaren heeft men hiertoe pogingen ondernomen,' teneinde

niet aIleen de optredende kortsluitstromen zo snel mogelijk te onder

breken, maar zelfs de eerste en latere stroomtoppen te begrenzen.

Dit is tot nu toe slechts op kleine schaal gelukt, waarbij de realisatie

steeds gepaard ging met belangrijke praktische bezwaren: b.v. stroom

begrenzende smeltdraden en explosieschakelaars hebben hot nadeel dat

zij niet direkt na de onderbreking weer bedrijfsklaar zijn , terwijl

boY. de begrenzingskoppeling van Kalkner een kostbare aangelegenheid

is (economisch bezwaar).
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Dit laatste bezwaar behoeft echter niet overwegend te zijn, omdat het

voorkomen van hoge stroomsterktes een aantal, ook economische,voordelen

heeft:

Ten eerste een lagere maximale stroomsterkte, waardoor de

defecte apparat~ur minder beschadigd wordt, en de overige componenten

op kleinere krachten berekend kunnen worden, terwijl ook minder induk

tieve cnergic ( t;Li 2) uit hct net afgevocrd behoeft te worden, hetgeen

een kleinere belasting van de energieabsorberende elementen betekent.

Ten tweede zal bij een snelle onderbreking, naast een begren

zing in stroomamplitude, ook de foutduur afnemen (voorheen op zijn

minst enkele tientallen milliseconden), zodat hierdoor eveneena minder

beschadiging op kan treden, en de door de voedingsbronnen van het net

nageleverde energie sterk beperkt wordt.

Door de korte foutduur zal de boog in een eventueel toe te passen

mechanische schakelaar minder ionisatie veroorzaken, waardoor sneller"

wederinschakeling kan plaatsvinden, hetgeen door de afnemers zeer op

prijs gesteld \'lordt, terwijl bovendien de stabili tei t van het systeem

verbeterd wordt.

Om van deze voordelen, waarvan er enkele in hoofdstuk 15 nader uitge

werkt zijn, te kunnen profiteren, dient een stroo~begrenzingsinrichting

aan een aantal eisen te voldoen:

De belangrijkste eis is natuurlijk een absolute betrouwbaar

heid, omdat falen van de inrichting tot beschadiging resp. vernieling

van al de te beschermen componen%ten leidt.

Daarnaast zijn er een aantal secundaire eisen, die grotendeels ook

voor conventionele schakelaars gelden:

---Bij normaal bedrijf mag de inrichting geen noemenswaardige energie-

verliezen of spanningsval veroorzaken.

---Zodra kortsluiting of een overeenkomstige storing optreedt, dient

de resulterende stroom onmiddelijk begrensd te worden, waarbij de

maximale stroom nooit moer dan b.v. drie maal de nominale stroom mag

worden.

---Er mogen goen storende vereffeningsverschijnselen optreden, zoals

ontoelaatbare overspanningen (volgens lEC-norm 56-4: 2,2 maal de

maximaal toelaatbare continu spanning), terwijl bovendien de in

het net nageleverde resp. aanwezige energie afgevoerd moet worden,

zonder nieuwe storingen te veroorzaken.
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---De oplossing moet economisch aanvaardbaar zijn.

Ret grootste probleem bij stroombegrenzing is de zeer korte

tijd waarbinnen ingegrepen moet worden.

In het geval van een symmetrische kortsluitstroom (grootste stroom

stcilheid bij eerste aangroei) zal dr-; eerste stroomtop al na 5 msec.

optreden. Gaan wij b.v. uit van een onbegrensde kortsluitstroom van

12 kAeff (zie hoofdstuk 11), terwijl wij op 2400 Aeff (3 maal I nom
voor dit geval) willen begrenzen, dan zal de stroomtoename reeds na

0,638 msec. gestopt moeten zijn, hetgeen bij toepassing van mechanische

schakelaars tot extreem hoge snelheidseisen van zowel beveiligings

apparatuur als schakelaar zelf zal lei den.

Vooral in verband met dit laatste probleem zal nog veel en

langdurig ontwikkelingswerk gedaan moeten worden.
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DEEL I

VERSCHILLENDE PRINCIPES VAN STROOMBEGRENZING



-8-

2. SMELTVEILIGHEDEU en EXPI,ODERENDE DRADEN

De in de praktijk meest gebruikte overstroombeveiliging is

de smeltveiligheid. Deze begrenst echter in eerste instantie aIleen

het eerst genoemde effect: de verwarming van apparatuur, omdat de

werkine van een smelt- resp. exploderende draad juist op deze verwarming

bcruflt.

Het mechanisme hiervan wordt door Ro.denberg (Ii t.1) als voIgt

beschreven: bij een momentane kortsluitstroom, groter dan de nominale

stroom, zal de Joulse verwarming een toename van de weerstand veroor

zaken (zie fig.2.-1), welke op zijn beurt weer een versnelde tempera

tuurstijging tengevolge heeft.

rf
IV

r.

-+v

fig.2.-1: Verband tussen temperatuur en weerstand smeltdraad.

Hierin is: II: temperatuur van de smel tdraad
v: begintemperatuur op moment van kortsluiting
o
II: smelttemperatuur van de draads
II: verdamptemperatuur van de draad

r V
: weerstand van de smeltdraad

r : beginweorstand
o

r 1 : smeltweerstand bij begin van smelting
r : weerstand bij begin van verdamping

v

Zodra het smeltpunt bereikt is (zie fig.2.-2) , zal de temperatuur

konstant blijven tot de gehele draad gesmolten is, waarna in versnelde

vaart hot gesmolten, maar bijeenblijvende, metaal wordt verhit tot het

kookpunt en dan geleidelijk verdampt.

Het smelten, verhitten en verdampen zou slechts t van de totaal

benodigde energie verbruiken. De overige 3/4 is nodig voor de opwarming

tot het sme~tpunt. Deze energie is evenredig met jri 2dt (Cu: 11,7.10
8 c~c

en Ag: 8.10U~ ), waarbij de doorbrandtijd t (zie fig.2.-2) ,
em v
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waarover geintegreerd moet worden, afhangt van de materiaaleigenschappen

en dergelijke.

Vy ----- ----- ------ - - - - - -- _.~'-'-"-f

vi

t ' t--+s v t
fig.2.-2: Verwarming van de smeltdraad als funktie van de tijd t.

Hierin is: t : moment van kortsluiting
to: smelttijd (met t =0)
t~: tiJ"dstip waarop araad geheel gesmolten is

st : doorbrandtijd
v

Ieder soort smeltpatroon blijkt hiermee gekenmerkt te kunnen worden.

RUdenberg ging daarbij uit van een isotherme verwarming, waarbij geen

radiale ofaxiale warmtestroom optreedt. Dit geldt echter aIleen voor

korte doorbrandtijden «0,1 sec.) en lange draden, omdat er toch rand

effecten optreden, dus een niet homo gene axiale temperatuursverdeling

en sterkere verhitting van de buitenzijde van de draad (lit.2).

De verwarming van de gehole draad kan dus niet als een adiabatisch proces

worden opgevat. Bij gTote stroomsterktes zou zelfs reeds verdamping

aan het oppervlak van de draad kunnen optreden, terwijl de kern nog

vast is (lit.3).

Bij kleine stroomdichtheden smelt de draad op een punt door, waarna

vandaar ui t de overige draadgedeel ten vlegsmel ten, net zo lang tot de

lengte van de intussen ontstane lichtboog voldoende is om de stroom te

onderbreken. Bij stroomdichtheden van 103 tot 105 A/mm2 smelt de draad

in een keer in zijn geheel (lit.4).

Na het smelten (t') kunnen verschillende processen optreden:
s

a. De stroombaan kan op regelmatige afstanden ingesnoerd worden

(pinch-effect), zodat losse druppeltjes gevormd worden.

Pas bi j verdamping ..;ordt de samenhang verbroken, "Tant in de hiervoor

benodigde korte tijd speelt de gravitatiekracht geen rol, en ontstaat

een lichtboog.
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b. Bij hogere stroomdiehtheden zal de gesmolten metaalcylinder direkt

verdampen. Onmiddelijk hierna is de elektrisehe doorslagvastheid

het grootst. Daarna neemt deze weer af door condensatie van de

metaaldamp op de korrels van het koelmedium (meestal kwartszand).

Eventuele ionisatie verdwijnt hierdoor, maar nu kunnen weI vele,

kleinc dcelontlr~din1cjes tussen de met €len metaallaagje overdekte

zandkorrels optreden. Tengevolge hiervan zullen de deeltjes aan

elkaar klitten. Treedt nu door ongunstige omstandigheden een te

lanee verhitting op, dan kan oververhitting van het zand-metaal

mengsel optreden, waardoor het kan gaan geleiden (-0,1 m/Qmm
2

: lit.5) ,

hetgeen tot explosie van de patroon leidt.

Om de stroom effeetief te begrenzen, dient de boo~leerstand ~ na

verdamping van de draad blijvend toe te nemen.

In het geval van direkte verdamping zullen vaak ontoelaatbare

overspanningen U , eventueel resulterend in herontstekingen, optreden.
z

Om dit te voorkomen is het mogelijk meerdere draden parallel aan

te brengen: bij doorsmelten van een van hen, zal de stroom kommute

ren op de volgende, net zo lang tot de laatste, in dit geval in

zijn geheel, verdampt. Dan zal direkt een eerder, slechts gedeel

telijk,gesmolten-draadje herontsteken, enz •• Dit gaat nu zeer snel,

aangezien de belasting (~i.t) per draadje steeds toeneemt (lit.4).

Een andere, vaker gebruikte, methode tel' voorkoming van overspan

ningen is het toepassen van getrapte of gemoduleerde smeltdraden,

waardoor het doorbranden in etappes geschiedt, zodat meerdere, maar

kleinere spanningspieken optreden.

c. Een ultrasnel mechanisme is het exploderen van de draad: hiertoe

moet in zeer korte tijd voldoende energie toegevoerd worden om

tenminste een deel van de draad te kunnen verdampen:

b.v. een draad van 11 em lang, diameter 0,245 mm, wordt belast

met een stroom die in 2~see toeneemt tot 3,8 kA. Na 18 }lsec (t s )

treedt smelting van de draad op; ongeveer 5 fsec later stijgt de

spanning in 1 fsec zeer snel to~ 28 kV. Daarna valt de spanning

lanzaam terug. Pas bij kleinere draaddiameters was er sprake van

een zg. "donkere tijd" of " s troompauze": de stroom is dan totaal

onderbroken (lit.7). (zie fig. 2.-4, geval a)

Voorafga~nd aan dit exploderen smelt de drand over zijn gehele

lengte binnen 1 fsec, waarna in nog kortere tijd het kookpunt
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wordt bereikt.

Door de magnetische druk, die enige duizenden atmosfeer kan

bedragen (lit.B), wordt het metaal nog bijeen gehouden en over

verhit. Pas bij een veel hogere temperatuur verdampt de draad

explosief, waarbij zijn weerstand met een faktor 20 tot 200 toe

neemt t.o.~. die in gesmolten toestand (afhankelijk van materiaal,

lengte en diameter van de draad: lit.9).

De hierbij behorende spanning U is meestal ook de hoogste van het
z

gehele verschijnsel. Deze zal namelijk zo snel stijgen, dat zeer

spoedig een doorslag in het ge!oniseerde gas optreedt,resulterend

in een lichtboog met hoge brandspanning Ub ' die echter lager is

dan U .(fig.2.-4, U (t) in geval a )
z s

Men gaat bij bespreking van kortsluitonderbrekingen in het

algemeen uit van het volgende eenfase-circuit:

R L

c

i (/;) r: (~) S

K

fig.2.-3: Enkelfasig vervangingsschema voor net met kortsluiting

"
""

"""

amplitude van de bronspanning (50 Hz)
geconcentreerde weerstand van net tijdens kortsluiting
geconcentreerde zelfinduktie ll "

bedrijfscapaciteit
smeltpatroon
eventueel aan te brengen parallelcapaciteit
spanning over smeltpatroon
wecrstand van de smeltpatroon
momentane kortsluitstroom

Hierin is: U (t):
Rn :
L
C
S
K :
U (t):

s
rs(t):
i (t):
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fig.2.-4: Stroom- en spanningsverloop bij kortsluitonderbreking
door een smeltveiligheid.

netspanning
onbegrensde-= beschikbare fout- resp. kort
momentane stroam ~sluitstroom

nominale stroom
smeltstroomtop: momentane stroom op tijdstip t

vtopwaarde van door smeltpatroon begrensde stroom
spanning over smeltdraad
spanningspiek van U (t)
symmetrische kortsl{fi tstroom (if; = 900

)

spanningsfase (nuldoorgang voor !(J =00
)

kortsluit-inschnkelfase t.o.v. spanningsnuldoorgang
fase bij volledige smelting van de draad
doorbrandfase: fase bij volledige verdamping
onderbrekingsfase: komt overeen met tijdstip t

b
..
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De werking van een smeltdraad blijkt afhankelijk te zijn van

een aantal circuitparameters en kortsluiteigenschappen:

1. De nominale stroom I bepaalt de diameter en de vereiste koeling
n .....

door het medium, en daarmede de doorlaatstroom I van een smeltdraad

(zie fig.2.-4).

2. De beschikbare fOl.ltstroom I k blijkt een direkte invloed te hebben

op de hoogte van de boogspanning Ub na het smelten, en de door de
d"s

smeltpatroon op te nemen energie. Zodra echter een draad metVcontinu

variabele doorsnede wordt toegepast, is de foutstroom niet meer

bepalend voor de spanningspiek U •
z

Tevens treedt de hoogste mechanische belasting t.g.v. de verdampings-

druk van de draad op bij de hoogste (symmetrische) beschikbare fout
1\

stroom, omdat dan ook de hoogste smeltstroomtop I (meestal gelijk
A s

aan de dOQrlaatstroom .1) bereikt wordt, en het verdampen het snelst

plaatsvindt (lit.10 en 11) (grootste stroomsteilheid).

De maximale energie blijkt vrij te komen in het z.g. kritische

stroombereik van een smeltpatroon, waarbij de beschikbare kortsluit

stroom 30 tot 100 maal de nominale is (lit.11). De doorlaatstroom

bereikt dan een waarde van 70 tot 100% van de symmetrische kort

sluitstroom. In dit geval treedt dus de minste stroombegrenzing Ope
A

Volgens Schuck (lit.12) is I evenredig met de derde-machts wortel

van de symmetrische I k (voor smeltpatronen met een lage In).

Ook de smelttijd t s is natuurlijk mede afhankelijk van I k (~i2dt=k).
3. De netspanning U bepaalt de maximaal toegestane boogspanning Un z

(2,2 maal U ), heeft echter geen invloed op het smelttijdstip t ,n s
maar weI op het onderbrekingstijdstip t b : komt de voedende spanning

namelijk boven een bepaalde, van de lengte van de draad afhankelijke

waarde, dan zal pas doving (<p b) van de boog optreden nabi j de

spanningsnuldoorgang.

Bij verhoogde doorlaatstroom en kleine inschakelfase tf; kan het

onderbrekingspunt t b echter terspringen tot nabij het doorbrand

punt t (zie fig.2.-4, geval ar.
v

Een en ander heeft grote invloed op de vrijkomende energie, een

direkt verband tussen boogenergie J en bronspanning U is echter
n

niet aan te geven (i.v.m. het grote verschil in stroomverloop:

zie de 5 gevallen van fig.2.-4: lit.13).
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Om de kortsluitstroom af te doen nemen na het smelten en verdampen,

moet de boogspanningspiek U groter zijn dan U (t )-i (t ).R, opdat
z n v S v

de kortsluitstroom i(t) niet verder stijgt: dI/dt=O.

De boogspanning Ub(t) is een funktie van de lengte van de gesmolten

draad, zodat deze lengte tevens van de bronspanning Un afhankelijk

moet worden gemaakt.

4. De fl'equentie heeft invloed 00 het smeltpunt t (h2.1:1[;t so.men me-t de- s
steilheid van het stroomverloop) en op het onderbrekingspunttb bij

despanningsnuldoorgang, omdat het tijdsverschil tussen bronspannings

maximum en bronspannings nuldoorgang van de frequentie afhangt.

Door deze invloed op de boogtijd, zal de door de smeltpatroon op

te nemen energie afhankelijk zijn van de frequentie.

5. Een lage cOS'P (hoge zelfinduktie, dus grote faseverschuiving tussen

stroom en spanning) heeft invloed op de dooftijd bij smeltveilig

heden met een lage nominale stroom, en verhoogt de vrijkomende

energie.

6. De kortslui t-inschakelfase ljt heeft een belangrijke invloed op de

boogenergie. Deze blijkt maximaal te zijn bij een fase van 0 tot 60°
na de spanningsnuldoorgang (lit.10 en 11).

oZodra de spanningsfase Ip namelijk groter is dan 30 , zal de boog

blijven branden to·t 1800 (ervan uitgaande dat de smeltfase Ifs vlak

na de kortsluitfaseljt ligt). Ret kortsluitverloop is geheel afhanke

lijk van f, evenals de beginsteilheid van I k (maximaal voor 1/; = 900
).

Rierdoor heeft ljt ook een grote invloed op I (Ii t.14).

Bij een doorbrandfase rp s van 60 tot 800 na de spanningsnuldoor~ng

wordt de'smeltpatroon maximaal belast, omdat dan in de kritische
A

eerste boogperiode het spmlningsmaximum U optreedt. .
n

7. De kritische weerstand R = 2,JL/C bepaalt of het stroomverloop
c

periodisch of apcriodisch is: zodra namelijk de boogvleerstand R
b

groter dan R wordt en gedurende ongeveer een halve periode blijft
c

(meestal aIleen bij exploderende draden), zal een z.g. "donkere tijd"

optrcden, die in fei te aIleen de tijd is, gedurende vlelke R
b
>R

e
-is

(aperiodische tijd: lit.9).

8. Een para11elcapaciteit K bepaalt samen met de netinduktiviteit de

inslingerfrequentie en daarmec de steilheid van de spanningsstijging

alsmede de topwaarde van de wederkerende spanning. Om de spannings

piek bij groter kortsluitvermogen to kunnen beheersen, moet ook de

parallelcapaciteit vergroot (lit.8).
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De eisen die men aan een stroombegrenzende smeltdraad moet

stellen, zi jn:

De smeltpatroon moet in het- gehele kortsluitstroom-bereik zonder

problemen funktioneren: vooral het kritische stroombereik en de
A

maximale smeltstroom I zijn hierbij van belang.
s

.- ,De spanning van de boog U
b

(t) moet groter zijn dan de som van de

momentane bronspanning en de spanningen over de zelfindukties.

Dit is vooral van belang gedurende het kritische tijdsinterval vlak

na het ontstaan van de boog (gedurende korte perioden mag de boog

spanning weI kleiner zijn: lit.12).

Stroombegrenzing is aIleen mogelijk wanneer het metaal-zand mengsel

een positieve boogkarakteristiek heeft, om een gelijkmatige

verde ling van de stroom in de vele deelontladinkjes tussen de

korrels te verkrijgen. Hiertoe moet intensieve koeling van de boog

plaatsvinden.

- Dit is echter niet voldoende: er moet voor gezorgd worden dat de

boogweerstand Rb blijft toenemen, om een definitieve onderbreking

mogelijk te maken (dus het metaal-zand mengsel mag niet oververhit

worden, maar moet de vrijkomende warmte af kunnen voeren).

Overspanningen moeten uiteraard beperkt blijven.

Om aan aIle eisen te voldoen, zijn in de loop der jaren een

aantal verschillende vormen van smeltdraden en koelmedia ontwikkeld:

Naast de oorspronkelijke enkele cylindrische draad met over de gehele

lengte een konstante doorsnede, paste men om te beginnen twee parallelle

draden toe: een met hoge en een met lage weerstand. Tijdens normaal

bedrijf zal de draad met de laagste weerstand praktisch aIle stroom

voeren. Onmiddelijk na het smelten hiervan, kommuteert de stroom in de

hoogohmige draad, waar de onderbreking plaatsvindt (lit.15).

Om overspanningen te beperken, werd toen reeds voorgesteld de hoog

ohmige draad over een gedeelte van de lengte te verdikken.

Bij een te korte draad is de weerstand na het smelten namelijk niet

hoog genoeg om de stroom te begrenzen, terwijl de in warmte omgezette

energie toeneemt. Bij een voor begrenzing voldoend lange draad treden

bij het ontstaan van de boog ontoelaatbare overspanningen op, evenredig

met de lengte.
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Door de diameter van de geleider trapvormig (fig.2.-5a)

(eventueel via konusvormige overgangen, waardoor de onderbreking

sneller plaatsvindt: fig.2.-5b; lit.16) te maken, ontstaan een aantal

opeenvolgende spanningsspitsjes, die bij een juiste konstruktie allen

beneden de norm liggen.

@ a

". b,.-,\
\\."
-~

® [ ] c

f C=I C) c=) d

fi 0000000 J e

fig.2.-5: Verschillende vormen van smeltdraden

De doorlaatstroom neemt toe- als de boogspanning afneemt, zodat het zin

vol is, de boogspanning zo dicht mogelijk bij het toegelaten maximum

te handhaven. Daartoe kan men beter cylinders met verschillende dia

meters, dan een enkele cylinder met konusvormige uiteinden (fig.2.-5c)

benutten.

Een alternatief daarvan is de z.g. gemoduleerde draad

(fig.2.-5d) met afwisselend dunnere en dikkere gedeeltes. Bij het

smelten zullen nu eerst aIleen de dunne gedeelten een lichtboog vormen,

waarvan de maximum spanning aIleen afhankelijk is van de netspanning,

en niet van de foutstroom, omdat net zoveel dunne gedeelten doorsmelten

tot de netspanning is gecompenseerd. Daarna zal de boog de resterende,

dikkere gedeelten snel verdampen en tenslotte over de volle lengte

branden.

Tenslotte geeft Mikulecky (lit.17) een moderne versie van de

parallelgeschakelde draden: naast het hoofdelement wordt een vertragend

element aangebracht, dat voor de helft uit een dunne,geperforeerde

strip (ll r ibbon-element":fig.2.-5e)·bestaat, en aan een zijde niet

verbonden is. Zodra het hoofdelement doorbrandt, kommuteert de stroom

op het vertragingselement, waarna het stripgedeelte geleidelijk weg

smelt, zodat de eerste spanningspiek tot op de helft wordt begrensd.
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De andere helft bestaat uit een aantal parallele draadelementen, die

de vereiste stroom-tijd karakteristiek dienen te bezitten.

Voor het koelmiddel kunnen drie koelmechanismen aangegeven

worden:

a. Door de verhittine wordt een gas uit het medium afgescheiden, dat

de drulc verhoof,t en daardoor het blussen versnelt (b.v. olie).

b. De gasafscheiding is een endotherm proces, en bindt dus energie.

c. Het koelmiddel gaat een verbinding aan met het metaal van de draad,

waardoor de stroombaan wordt onderbroken.

De koelende werking van zand (Si02) berust voornamelijk op het laatste

principe. Hierbij heeft fijner zand een betere koelwerking (groter

oppervlak) en daardoor een grotere boogspanning tot gevolg.

Onzuiverheden verlagen het vermogen tot onderbreken van smeltpatronen.

Men heeft ook onderzoek gedaan aan gasafgevende (organische) draag

materialen voor de draad (lit.5 en 17). Het vrijkomende gas dringt in

het zand door en koelt dit, juist op de plaats waar verhitting t.g.v.

een boog optreedt. Hierdoor wordt vooral de onderbreking van kritische

kortslui tstromen verbeterd, doordat de boogsparming Ub (t), vooral na

de eerste top U , verhoogd wordt, wat een vermindering van de boog-
z

energie ten gevolge lweft, doordat de onderbrekingstijd en/of de stroom

i (t) kleiner worden.s

Een smelt- of exploderende draad op zichzelf is niet in staat

een kortslu~tstroom op drie maal de nominale waarde te begrenzen, aan

gezien niet voldoende warmte vrijkomt in de zeer korte tijd waarin het

smelten zou moeten plaatsvinden: b.v. een smeltpatroon voor 10 kV en

een onbegrensde kortsluitstroom I k van 35 kA , zal pas na enkele

perioden een viervoudige nomi.nale stroom (4I ) onderbreken (lit.16).
n

Daarnaast zou de werking zeer onbetrouwbaar zijn, gezien het relatief

geringc verschil tussen de nominale stroom en de gewenste begrensde

stroom.

Een kombinatie met elementen die in het normale bedrijf aIle

stroom voeren, maar deze bij kortsluiting zeer snel op de smeltdraad

kommuteren, is echter weI mogelijk (zie hoofdstuk 6 en 10).
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3. SUPERGELEIDING - KRYOTRON

Reeds in 1963 zijn experimenten gedaan met schakelaars,

waarvan de werking berust op de overgang van supergeleidende in normaal

geleidende toestand (lit.18). Deze hebben het voordeel, dat zij in

normale toestand een perfecte geleiding hebben en in zeer korte tijd

« 1 msec) "openen".

Voor de bescherming van supergeleidende kabels, transformatoren en

machines is men weI gedwongen de ·stroom te begrenzen tot beneden de

z.g. kritische stroam (d.w.z.de stroom waarbij de geleiders van het

te beschermen apparaat normaalgeleidend worden). Het kan daarbij nodig

zijn dat in het ongunstigste geval (symmetrische kortsluitstroom)

binnen 500 ~sec na het ontstaan van de kortsluiting, de stroom onder

broken of begrensd moet zijn, omdat anders doorbranden van de geleiders

(door het plaatselijk normaalgeleidend worden) kan plaatsvinden (lit .19) •

Er bestaan twee soorten supergeleiders: zachte (type 1) en

harde (type 2).

Zachte supergeleiders, waarvan lood de bekendste is, zijn diamagnetisch

en vertonen het z.g. Meissner-effect: door het verdrijven van het

inwendige magneetveld concentreert aIle stroom zich aan het oppervlak

van de geleider in een laagje van 0,05 tot 0,02;um dike

In de nabijheid van de kritische veldsterkte H (d.w.z. de veldsterkte
c

waarbij het materiaal overgaat in de normaalgeleidende toestand: zie

fig.3.-1) kunnen in dit laagje stroomdichtheden van 105 tot 106 A/mm2

bereikt worden (lit.20).

-T
fig.3.-1: Supergeleiding als funktie van temperatuur en veldsterkte

Het gearceerde gebied geeft de supergeleidende toe stand
aan, T is de kritische-(Curie)temperatuur voor H=Oc
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Men gebruikt dit effect, door geleiders te maken, bestaande uit een zeer

dun laagje opgedampt metaal (bv. 0,05 mm dik) op een isolerende draag

band (bv. Teflon).

Zachte supergeleiders hebben echter het nadeel dat zowel hun kritische

temperatuur T , als hun kritische veldsterkte H laag zijn, terwijlc c
bovendien de weerstand in normaalgeleidende toestand bij lage tempera-

turen vrij gering is (zie fig.3.-2).

/,,
-",/

fig.3.-2: Soortelijke weerstand pals funktie van de temperatuur
De stippellijn geeft de overgang voor niet zeer
zuivere metalen.

Type 2 supergeleiders, zoals Nb-25% Zr en Nb-44% Ti, daaren

tegen bezitten cen hogere kritische temperatuur en vooral een hogere

kritische veldsterkte.

Helaas treedt bij deze materialen het verschijnsel op, dat er binnen

het supergeleidende metaal dunne magnetische-fluxbuisjes bestaan~ die

in de normaalgeleidende toestand verkeren. Daardoor is de toepasbare

stroomdichtheid beperkt: boyan een kritische stroomdichtheid j veroor-
c

zaakt dit verschijnsel een z6 grote veldsterkte, dat overgang in de

normaalgeleidende toestand plaatsvindt (zie fig.3.-3).

-40 H
fig.3.-3: Verband tussen kritische stroomdichtheid j en kritische

cveldsterkte voor Nb-Zr bij een bepaalde temperatuur
(gearceerd: supergeleidend).



en roosterfouten groter, dan
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Maakt men het aantal verontreinigingen

neemt j toe (bereikbaar is-103 A/mm2
c

dan aanzienlijke hysterese op, waardoor de verliezen bij wisselspanning

ontoelaatbaar groot worden.

Daarnaast bestaat nog het risico van "fluxsprongen" (d.w.z. disconti

nuiteiten in de d~magnetisatie), die een sterke lokale verwarming

veroorzaken, doordat een stukjc geleider normaalgelcidend \-1ordt.

Om de gevolgen hiervan te voorkomen, legt men vele zeer dunne (-0,005

cm diameter) supergeleidende draadjes in zuiver koper, dat de stroom

overneemt zodra een stukje draad normaalgeleidend wordt. Hierdoor

wordt de geleider "gestabiliseerd". Deze draadjes moeten dan nog

magnetisch ontkoppeld worden, by. door hen om elkaar heen te slaan

(lit.21).

Een supergeleidende schakelaar, die opgebouwd kan worden

door een dunne draad op een kunststofraamwerk zig-zag in ~~n vlak aan

te brengen, of een dunne band tot een pakket te wikkelen, is in feite

een snel toenemende weerstand r (t) bij bekrachtiging.
s

Het blijkt dat deze toename gekarakteriseerd kan worden door :

r (t)=R (1_eat), waarbij R de weerstand in de normale toe stand
s 0 0

van de supergeleidende draad is. Een bcnadering van dit verloop is:

r (t)=aR t~bt, waarbij b karakteristiek is voor de schakelaar en
s 0

afhankelijk is van het draadmateriaal, de opbouw (o.a. de dikte), de

bekrachtigingsmethode en de verhouding I II , waarin I de nominalen c n
stroom en I c de kritische stroom is. (In de bedrijfstoestand moet In

uiteraard kleiner dan I zijn.)
c

De zclfinduktie van de schakelaar moet verwaarloosbaar zijn, om

stroomverdringing en ontoelaatbare overspanningen bij onderbreking

te vermijden.

De ovcrgang in normaalgeleidende toestand is een thermisch

effect (in somrnige opzichtcn vergelijkbaar met het smelten van een

draad) en kost dus tijd. Zou de draad slechts op ~en plaats normaal

geleidcnd worden, dan is de schakeltijd zo lang als de tijd waarin

deze zone zich over de gchele lengte heeft uitgebreid.

Theoretisch is de uitbreidingssnelheid slechts 18 m/sec voor een

Nb-Zr band van 0,05 mm dik, met jc= 2400Almm
2

enf= 20ff'Lcm in

normaalgeleidende toestand (lit.22).
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Uit experimenten yond men echter een schakelsnelheid van~100 km/sec,

hetgeen verklaard zou kunnen worden, doordat uitbreiding van de

normaal-geleidende zone niet aIleen in de richting van de draad plaats

vindt, maar, t.g.v. de warmteontwikkeling.ook oversteekt naar naast

liggende delen.

Men zou het schakelen automatisch kunnen docn plaatsvinden

door de draad z6 to dimensioneren dat bij kortslniting zeer snel de

kritische stroomdichtheid bereikt wordt, en de draad normaalgeleidend

wordt. Nu bestaat echter het risico dat dit slechts op een plaats

gebeurd, waar dan onmiddellijk een dusdanige energie vrijkomt, dat dit

draadgedeelte doorbrandt en een boog vormt. Daardoor treedt teveel

verdamping van het koelmiddel (vloeibaar Helium) op, en is bovendien

het circuit definitief onderbroken.

Om een snellere en gelijkmatiger "bekrachtiging" van de " schakelaar"

te bereiken, ·is voorgesteld de draad van buitenaf te verwarmen (lit.18).

Hiertoe werd tussen iedere twee lagen supergeleidende draad een koper

laag aangebracht, die uniforme vel~varming deed plaatsvinden zodra een

kortsluiting optrad, waardoor de kritische temperatuur Tc werd over

schreden. Hieraan zijn drie nadelen verbonden:

1. Voor de bekrachtiging is een signalering nodig die zeer snel

reageert (het meest geschikt is een elektronisch di/dt relais)

(zie appendix A).

2. Het opwarmen kost tijd.

3. Er komt extra warmte vrij, die weer verwijderd moet worden, hetgeen

tot op heden met een zeer slecht rendement geschiedt.

Een snellere en betere methode is het aanleggen van een extern veld,

waardoor de kritische veldsterkte overal tegelijkertijd wordt over

schreden. De hiertoe benodigde spoel kan ook weer supergeleidend zijn

en in hetzelfde koelsysteem w9rden ondergebracht, of men kan een

kopcrspoel in het stikstof-kryostaat aanbrengen.

Snelle bekrachtiging kan plaatsvinden door het ontladen van een voor

geladen condensator over de spoel (zie fig.3.-4). Het begrenzings

verschijnsel speelt zich dan binnen enkele )Usec af, waarbij de duur

hiervan afhangt van steilheid en topwaarde van het bekrachtigingsveld.

Het blijkt nu dat de toenamesnelheid b van de element\veerstand ongeveer

een faktor drie hoger ligt dan bi j bekrachtiging door verwarming.
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Waarden in de orde van 105J1/sec zijn haalbaar (met een hpofdspoel van

1000 meter Nb-Zr draad met een diameter van 0,005 inch: lit.18).

""""':-:+,,-,-"':-"::"':'-'--:":'---f-",'::--i 'tV He. k,.
N kr

C

I---~

LR

fig.3.-4: Kortgesloten circuit met supergeleidende schakelaar.

U
Ln

R
Soh.

netspanning
zelfinduktie van het net
weerstand van het net
5cheidingsschakelaar

st.tr: stroomtransformator
: supergeleidende draad (type 2)

bekrachtigingsspoel (type 2)
parallelweerstand
voorgeladen capaciteit voor bekraohtiging
ontlaadweerstand
bekrachtigingsthyristor
sib'1lalering
Helium kryostaat
stikstof kryostaat

SD
Sp
R
cP
r 1
Tlir :
di/dt:
He kr:
N kr:

Hierin is:

Om de stroom op de gewenste waarde te begrenzen, moet de

lengte van de supergeleidende draad of band voldoende lang gekozen

worden, en dit kan in de orde van honderden meters zijn.

Een benedengrens voor de begrensde stroom wordt bepaald door de eis,

dat de draad tot de volledige onderbreking van de stroom in de normaal

geleidende toestand moet blijven. Uit experimenten is al gebleken dat

na de overgang de weerstand soms \-Jeer iets afnam, waarschijnlijk door

dat stukjes draad weer supergeleidend werden (lit.22).
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Bovengenoemde, door een externe beInvloeding bekrachtigde,

6upergeleidende schakelaars (Kryotrons) hebben als nadeel dat zij niet

inherent automatisch werken.

Ret is voor onze toepassing mijns inziens mogelijk het geheel z6 op te

bouwen dat, bij overschrijding van een bepaalde stroomwaarde die hoger

liet dan I , de kritische veldsterkte van de supergeleidende draad
n

overal tcgclijkertijd bereikt wordt, waardoor automatisch een overgang

in de normaalgeleidende toestand plaatsvindt. (Doorbranden wordt

voorkomen doordat, i.v.m. de veel hogere stromen dan gebruikt in lit.

18 en 19, op vele plaatsen tegelijk de overgang plaatsvindt.)

Om te voorkomen dat aIle in het net aanwezige energie (~Li2)

binnen het kryostaat in warmte wordt omgezet, hetgeen te veel Helium

zou doen verdampen, kan daarbuiten een parallelweerstand R voor de
p

energieabsorptie worden aangebracht. Voar een effectieve energieopname

moet R echter veel kleiner zijn dan R , waartoe men het supergeleidende
p 0

element zou moeten vergroten.

Voor commutatie in een parallelcapaciteit zou deze een zeer hoge waarde

moeten hebben, terwmjl een induktieve energieuitkoppeling via een

trandformator in een weerstand een zeer slecht rendement heeft (lit.22).

De werking van deze parallelelementen zal in hoofdstuk 7.3 uitvoeriger

worden behandeld.

Tenslotte nog iets over de warmteverliezen en koeling:

de verliezen in de warmteisolatie bedragen ongeveer 10;uw/cm2 , hetgeen

praktisch verwaarloosd kan worden t.o.v. de verliezen in de toevoer

draden: 1 mW/A, dus bij een nominale stroom van 800 A : 1,6 W.

Daarnaast zullen bij type 2 supergeleiders nog de voornoemde hysterese

verliezen optreden.

koelmachines hebben slechts een rendement van

Helium, waardoor de installatiekosten per

fl.2000,- bedragen (lit.22).

Samenmet de hoge kosten voor het Helium zelf, waarvan

enkele tientallen liters nodig zijn, met een reserve van nogmaals

~30 liter om het tijdens een kortsluiting verdampte gedeclte aan te

vullen, en voor het supergeleidende materiaal, waar bovendien hoge

produktiekosten aan vast zitten, is het gebruik van een supergeleidende
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draad als stroombegrenzende schakelaar momenteel, voornamelijk om

economische redenen, niet aantrekkelijk.

Slaagt men er echter in de hystereseverliezen terug te dringen en de

koeling effici~nter en goedkoper te doen verlopen (waarschijnlijk

bereikbaar door schaalvergroting), dan heeft een dergelijke schakelaar

weI toekomst, zeker in combinatie met een supergeleidende kabel en/or

transformator. Door ondcrbrengen in hetzelfde kryostaat vervalt dan

het verlies aan minstens e~n der toevoerdraden. Bij gelijkstroom

toepassingen speelt hysterese uiteraard helemaal geen rol in de

verliezen.
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4. BEGRENZINGSSPOEL en PETERSENSPOEL

Ter bescherming van distributienetten (vooral kabelnetten)

wordt vaak een seriebegrenzings-(smoor-)spoel toegepast. Soms wordt

deze spoel direkt in de transformator ingebouwd (bv. aan de 50 kV zijde

van de 380/220/50 leV transformatoren in het Nederlandse koppelnet:

schakelstation Eindhoven Oost).

Hierdoor wordt de kortsluitimpedantie (die bijna altijd voornamelijk

induktief is) vergroot, waardoor het invoedende kortsluitvermogen

beperkt wordt. Dit geeft echter slechts een beperkte begrenzing,

terwijl in normaal bedrijf verliezen en spanningsvariaties in, resp.

over de spoel aanwezig zijn. Bovendien worden hiermee noch de trans

formatoren, noch de schakelinstallaties beschermd.

Omdat deze spoelen voor continu bedrijf gedimensioneerd moeten worden,

zijn zij nogal duur (bv. fl.25000,- voor een driefasen-luchtspoel van

0,9[2 in het 10 kV-net voor I_=450 A , zie ook hoofdstuk 15).
n

Een oud principe ter bescherming van netten tegen ~~nfa6e

aardslui tingen is toepassing van de Petersenspoel (ook weI genoemd:

aardstroomcompensatiespoel).

Deze spoel wordt in het sterpunt van een transformator aangebracht, en

compenseert bij jUiste afstemming, samen met de zelfinduktie van de

transformator en de lij~en, de bedrijfscapaciteit van de lijnen t.o.v.

aarde. Bij eon aardsluiting van ~~n der lijnen vormt het circuit,

bestaande uit voornoemde zelfindukties en capaciteiten, een parallel

resonantiekring '(afgestemd op 50 Hz) voor de kortsluiting, waardoor

de impedantie theoretisch oneindig wordt. Er blijft echter een ohmse

reststroom lopen, die voor grote netten (hoge spanningen) ontoelaatbare

waarden aanneemt.

Overigens past men bij dergelijke netten (bv. het Nederlandse koppel

net) steeds starre sterpuntsaarding toe.

Alhoewel dit principe in veel gevallen ( de vaak voorkomende

~cnfasesluitingen ) goed voldoet, is het voor ons doel tach niet

voldoende: wij willen in~ gevallen de stroom begrenzen.
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5. NIET LINEAIRE RESONANTIECIRCUITS

Het gebruik van reson~tiecircuitsberust op een eenvoudig,

maar elegant principe uit de wisselstroomtheorie. In de meest

eenvoudige vorm bestaat dit type begrenzer uit de serieschakeling van

een zelfinduktie en cen capaciteit, welke op serieresonantie zijn

afgestemd voor d.e m:tfrequcntie (50 Hz).

Ontstaat nu ergens in het net een fout, waardoor de stroom door de

begrenzer aanzienlijk gaat toenemen, dan wordt er voor gezorgd, dat het

resonantiecircuit ~t resonantie raakt, en daardoor een vrij grote

impedantie in serie met het voedende net vormt, aldus de stroom begrenzend.

Een volledige onderbreking is met dit systeem niet mogelijk: de

hiertoe te gebruikcn schakelaar kan echter aanzienlijk eenvoudiger

uitgevoerd worden.

Een simpele methode om het circuit uit resonantie te brengen,

is aangegeven door Drescher (lit.23), die voor de zelfinduktie een

verzadigbare spoel benut (fig.5.-1).

+ 6U.. ..
UL + U,

+

I
I

0 • 0

L C

fig.5.-1: Niet lineaire serie-resonantiekring.

Zolang de stroom (I) door het circuit bcneden de vollastwaarde blijft,

dient de ijzerkern van de spoel onverzadigd te zijn, en zijn de

reactanties van spoel en condensator op elkaar afgestemd, zodat de

totale spanningsval (resp. -stijging)A U praktisch verwaar!oosbaar is.

Wij idealiseren nu de magnetisatiekromme van het ijzer als in fig.5.-2

en wij verwaarlozen de gelijkstroomweerstanden.
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T
fig.5.-2: Benaderde stroom-spanningskrommen van L en c.

nominale stroom
verzadigingsstroom
begrensde kortsluitstroom
spanning over de condensator
spanning over de spoel
spanning over de spoel bij nominale stroom
spanning over de spoel bij verzadigingsstroom
voedende spanning

Voor I> I kunnen de volgende formules ui t de figuur worden afgeleid:
s

U
l
= U + (1-1 ).jwL

s s r

en aangezien:

vgl.5. (1) ,

U = I .jwL vg1.5. (2)
s s 0

I. jwLo[~~ L Ij vg1.5.(3)Ul = + (1- L r ). IS
0

met: L : zelfinduktie voor onverzadigde toestand en
0

L : zelfinduktie voor verzadigde toestand.
r

In verband met overbelasting en het feit, dat de kromme in werkelijk-

heid geIeideIijk van helling veranrlert, kiest men I iets groter dans ..
de nominale stroom (I ): I = p.I (p <1) • Nu ,..ordt:n n s

U = 1. jwL (1- a)
1 0

met
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•

Tijdens onverzadigd bedrijf (a=O) moet U tegengesteld gelijk zijn aanc
UI • Echter men dient, volgens Drescher, IUJ iets groter danl ull te

maken, teneinde "kip"-verschijnselen te vermijden (JI'erroresonantie).

Zahorka (lit.24) toont aan dat, afhankelijk van de begintoestand,

stationaire oplossingen met normale verschijnselen, kipverschijnselen

en stabiele verschijnsclen met subharmonische frequenties mogelijk zijn.

De laatste (subharmonische resonantiea) kunnen echter aIleen voorkomen,

indien in het net, bij verza.diging, een kring bestaat met een eigen

frequentie kleiner dan 50 Hz, en weI: 50/2, 50/3, 50/4 enz. Hz.

Dit is niet het geval in het door ons te beschouwen netdeel, gezien

het feit dat wederkerende spanningen altijd een belangrijk hogere

frequentie dan de netfrequentie bezitten.

Wij nemen dus:

1/WC=( 1+(3)£O(Lo+Lt )

U =1/ jwC • Nu wordt: fj, U= U + "UI =
c c

h. U=-I.jWLo[ a +{3 +(1+{3) Lt/Lo ]

(L
t

is de zelfinduktie van de transformator

hoofdstuk 11).

met 0< (3 «1 en

I. jwL (1-a ) + I/ jWC dus:
o

vgl.5.(7) •

v66r de begrenzer: zie

Tijdens kortsluiting zal, in het te beschouwen geval, aIleen de

transformator v66r de begrenzingsschakeling nog een zekere spannings

vermindering geven, maar overigens zal de volle drijvende spanning U
n

over het circuit staan:

wL
o

Un:' IkojXt • U1+ Uc ' -Ikoj_Lo[ak+tl+(1+tll Lt/Lo] 0

Aangezien a k>0 , zal het circuit overwegend capacitief zijn,

negatief is (d.w.z. 900 voorijlend op U ) en daarmee is:
n

Un/Ik - {3 Xt
a k +{3

zodat I k

Drescher geeft in zijn pUblikatie (lit.23) ook aan, hoe, door

een eenvoudige uitbreiding van de hiervoor beschreven serieresonantie

kring, de kortsluitstroom begrensd kan worden op waarden gelijk aan of

kleiner dan de nominale stroom.
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Hiertoe brengt hij een zelfinduktie L parallel aan de verzadigbarep
spoel en de condensator aan (fig.5.-3).

I
I

L

J
1

I
I

I
I,

c

fig.5.-3: Niet lineaire serieresonantiekring met parallelspoel.

Deze zelfinduktie is afgestemd op de "restcapaci tei t" van de seriekring

bij verzadiging, zodat hot geheel een parallel-resonantiekring vormt,

dus met zeer hoge impedantie.

Tijdens normaalbodrijf vormt de serieresonantiekring praktisch een

kortsluiting, zodat de parallelspoel dan geen invloed heeft.

AIle apparatuur, zoals transformatoren, schakelaars, verzamelrails,

kabels en meetapparatuur moet echter toch berekend worden op minstens

de nominale stroom, zodat begrenzing tot beneden deze waarde weinig

zin heeft. De verhouding Ik-begrensd/ In kan echter hiermee nog kleiner

gemaakt worden.

Een tweede mogelijkheid om de serie-resonantiekring bij het

optreden van een kortsluiting uit resonantie te brengen, is het

"shunten" van de condensator met een niet-lineair netwerk.

Dit parallelcircuit moet tijdens normaal bedrijf een hoge impedantie

bezitten.

De meest direkte methode om een hoge serieimpedantie te verkrijgen bij

een kortsluiting in het net, is de serie-condensator in dat geval

kortsluiten, hetgeen bv. kan gebeuren door een bollenvonkenbrug (lit.25).

Deze brug is z6 ingesteld, dat bij een zekere spanningsverhoging van

de condensator (t.g.v. een toenemende foutstroom) doors lag optreedt.

Om de ontlaadstroom te beperken kan een parallelcircuit van een kleine

\'1Cerstand R
d

en een kleine zelfinduktie L
d

in serie met de brug benut

worden. Teneinde de stroom door de brug over te nemen, en daardoor de

ontlading over de brug weer te doven, wordt een schakelaar S, welke

parallel aan de vonkbrug is aangebracht (zie fig.5.-4)1 gesloten.
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c

fig.5.-4: Resonantiekoppeling met bollenvonkenbrug.

Deze schakelaar S wordt pas weer geopend, wanneer de stroom afgenomen

is tot een zekere veilige waarde, om te voorkomen dat de brug opnieuw

zou doorslaan t.g.v. het inschakelen van de condensator in het hoofd

zakelijk induktieve circuit. Gedurende al d.eze tijd blijft ~ in serie

geschakeld met het net, hetgeen funest kan zijn voor de stabiliteit.

Een tweede nadeel is de vereiste apparatuur voor de bediening van de

schakelaar (zie appendix A), terwijl bovendien een vonkbrug niet

absoluut betrouwbaar is.

Beter is dan ook een vonkbrug in vacuum te nemen, zodat bij de eerst

volgende stroomnuldoorgang doving van de brug optreedt. Schakelaar S

kan dan ook vervallen.

Een inherent automatische en bijna onmiddellijke shunting van

de condensator is mogelijk met de serieschakeling van een weerstand en

verzadigbare spoel parallel aan de condensator, zoals door Kalkner

(lit.26) is voorgesteld.

Deze IIbegrenzingskoppelingll (fig.5.-5) heeft bij normaal bedrijf een

praktisch verwaarloosbare impedantie.

I c

L

fig.5.-5: Begrenzingskoppeling

5
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Dit is aIleen het geval zolang de stroom ongeveer konstant is: een

plotselinge stroomverandering, zoals t.g.v. een kortsluiting, zal

onmiddellijk een hoge impedantie van de serieresonantieY~ingveroor

zaken, zodat slechts een geleidelijke stroomstijging kan optreden.

Zodra de spoel S nu in verzadiging gaat, veroorzaakt hij een aanzien

lijke stroom door de shunt van de condensator, zodat de kring plotseling

uit resonantie raakt en de totale impedantie daardoor verhoogd wordt.

Dit verschijnsel speelt zich iedere halve periode opnieuw af en derhalve

zal het inslingerverschijnsel mede de stroom begrenzen.

Het stroomverloop is ook praktisch onafhankelijk van het kortsluit

moment geworden.

Na opheffing van de fout zal de begrenzingskoppeling automatisch in de

stationaire toestand terugkeren.

Uit metingen van Kalkner (lit.26) blijkt de begrensde kortsluitstroom

nagenoeg sinusvormig te zijn.

Uit latere berekeningen (o.a. met netmodellen) is gebleken dat de

eerste stroomtop nog de dubbele amplitude heeft van de overige begrensde

stroomtoppen, waarop het circuit berekend was (lit.27).

In deel III van dit verslag zal een berekening van dimensies

en kosten voor de belangrijkste niet-lineaire begrenzingssystemen

gemaakt worden, en zal tevens nader ingegaan worden op de voor en na

delen van de begrenzingskoppeling.
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6. EXPLOSIESCHAKELAARS

In het begin van de jaren vijftig werd aan het hoogspannings

instituut van de T.H. Braunschweig onderzoek gedaan naar de toepasbaar

heid van springlad{~gen voor schakelaars.

Deze blijken voor de volgende taken geschikt:

snelle opwekking of vrijgave van grote mechanische krachten,

snellc onderbreking van elektrische stromen door het opblazen van

de stroomvoerende geleider, en

het snel opwekken van een kortdurende persluchtstraal.

Dit onderzoek leidde tot de konstruktie van de z.g. I -begrenzer
s

(stootstroom-begrenzer) die, vooral in grate industrie~n, nog steeds

wordt toegepast (ook in Nederland, o.a. in Eindhoven) ..

Deze schakelaars zijn tot nu toe geproduceerd voor nominale spanningen

tot 30 kV en nominale stroomsterktes tot 5 kA.

Dat zij niet in grotere systemen worden toegepast, is waarschijnlijk

te wijten aan het feit dat het springstuk na elke onderbreking vervangen

moet worden.

Als eerste toepassing van springladingen werd een schakelaar

ontwikkeld, waarin de kontakten aan een draaibare torsiestaaf waren

bevestigd (lit.25~).

In gesloten toestand worden torsiemoment en kontaktdruk door een trek

staaf gehandhaafd. In de trekstang is een huls met springstof aangebracht,

welke in ongeveer 20j!sec opgeblazen kan worden na een ontstekingspuls.

Door de torsie worden de kontakten uiteengedraaid. Ongeveer 0,3 msec

na scheidin~van de hoofdkontakten wordt een parallelschakelaar geopend,

die eveneens door de torsiestaaf wordt aangedreven.

De hoge druk die ontstaat door de explosie Hordt benut om, via een

cylinder, perslucht tussen de kontakten van de volgschakelaar te blazen

(deze parallelkontakten zijn noodzakelijk amdat het niet mogelijk is

tussen de kontakten op de torsiestaaf en de vaste kontakten een boog

met voldoende tegenspanning voor een definitieve onderbreking te

verYJijgen). De tijd tussen aankomst van de bekrachtigingspuls en

begrenzing van de stroom bedraagt 1,2 msec , \'lat voor ons doe I nog te

lang is.



-33-

Een snelle onderbreking is mogelijk met schakelaars waarvan

de stroomvoerende geleider zelf wordt opgeblazen.

Hiermee kan voornoemde tijd gereduceerd worden tot 0,2 ~ 0,3 msec.

Deze I -begrenzer is als voIgt opgebouwd (fig.6.-1):
a

o
K

/
I

fig.6.-1: Opbouw van de I -begrenzer.
a

o
K

Hierin is: K
SH
SSt:
I
SD
Gh

aansluitklemmen
springhuls
springstofstaafje
isolerende wand
smeltdraad
gesprongen huls

Gedurende normaal bedrijf voert de springhuls SH aIle stroom (de door

anede hiervan wordt aangepast aan de nominale stroom). Deze huls is z6

ingefreesd dat bij het opblazen de huls in het midden opensplijt

(de uiteinden zitten vastgeklemd) en bloemvormig uiteenbuigt, om

voldoende afstand tussen de twee helften te waarborgen.

Uiteraard moet de wand drukvast zijn.

Omdat het springstuk op zichzelf niet in staat is de stroom volledig

te onderbreken, moet dit gebeuren door een parallelelement, waarvoor

een smcltpatroon benut kan worden.

De explosietijd (d.w.z. de tijd tussen bekrachtiging van de springstof

en mechanische scheiding van de geleiderhelften) bedraagt 50 tot 60~sec

(lit.26~}.
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Omdat wij nu niet meer te maken hebben met inherent auto

matiseh werkende begrenzers, maar met sehakelaars die van buiten af

bekraehtigd moeten worden, waarvoor meting en signalering rtodig zijn,

zullen wij nu eerst aandaeht sehenken aan de tijden die hierbij een

rol spelen.

In het algemecn bestaat de foutduur t
k

(d.w.z. de tijd tussen ontstaan

van de kortslui ting en volledige onderbreking) ui t de volgende eompo

nenten:

: meettijd (tijd tussen ontstaan van de storing en aanspreken
van het relais)

t : werkingsduur van het relais (tijd tussen aanspreken en het af-
w geven van de bekraehtigingspuI~)

t : aanspreektijd van de sehakelaar (tijd tussen aankomst van de
a bekraehtigingspuls en opening van de kontakten)

t : openingstijd van de sehakelaar (tijd tussen begin van opening
o en het berciken van voldoende afstand tussen de

kontakten)

t
l

: boogduur (tijd tussen opening van de kontakten en volledige
onderbreking van. de stroom: t l bevat dus ook to )

In de inleiding (hoofdstuk 1) hebben wij reeds gezien dat t + t + t + tm w a 0

voor een effeetieve stroombegrenzing kleiner dan 638fAsee moet zijn

in ons geval. Conventionele sehakelaars hebben een openi.ngstijd van

20 tot 30 msee.

Normale (elektronisehe ) overstroomrelais hebben een aanspreektijd van

...... 1 msee (dus t +t ~ 1 msee). Wij zullen later zien hoe t en tmw . III W

verminderd kunnen worden (zie appendix A).

Voor de I -begrenzer
s

nog een tijd t voor
s

gevoegd).

Deze tijden zijn o.a. afhankelijk van de explosietijd, doorsnede van

de springhuls en grootte van de springlading, welke op hun beurt,

sarnen met de netspanning en de lengte van de springhuls, bepalend zijn

voor de spanning Usp over het opgcblazen springstuk.

De explosietijd (overeenkomend met t a ) bedraagt minder dan 0,1 msee.

Daarna zal onmiddellijk kommutatie op de smeltdraad plaatsvinden, maar

deze mag pas doorsmelten als de spanningsvastheid van de ruimte tussen

de springstuk-elementen voldoende hoog is. Voor een 10 kV sehakelaar



spanning U zelfs oplopen tot 1000 V,sp
topspanning blijft ongeveer 30~sec
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moet deze tijd t s ongeveer 300;usec bedragen.

Dan is t +t ongeveer 0,4 msec (inclusief t ) (lit.27a).a 0 s

Van essentieel belang voor de kommutatie is de stijging van

Usp • Deze blijkt bij een stroomsterkte van 3 kA in ongeveer 15;usec tot

450 V te stijgen (lit.28), welke spanningsstijging tot stand komt door

de hoge druk in de explosieruimte. Deze druk wordt o.a. weer bepaald

door de ruimte waarbinnen de explosie plaatsvindt.

Bij hogere stroomsterktes kan de

de vorm blijft echter gelijk: de

gehanill1aafd, waarna de spanning

topwaarde zakt (lit.26~).

Daarnaast spelen weerstand en zelfinduktie van de smeltdraad een role

Vooral de zelfinduktie vertraagt de kommutatie, en moet daarom zo laag

mogeli.jk gemaakt worden: een waarde van 40 flH mag niet overschreden

worden (2;«H is haalbaar), opdat nog met zekerheid een volledige

kommutatie plaatsvindt. De reden hiervoor is, dat de spanning U nasp
ongeveer 150;usec zeer willekeurig gaat verlopen (lit.26a).

Ook de boog in de explosieruimte zelf heeft een zekere zelfinduktie,

die ongeveer O,5)AH bedraagt, waarover gedurende de kommutatie ook een

spanningsval optreedt. De stroomsteilheid bij overgang in de smel tdraa,d

kan een waarde van 109 A/sec hebben.

De kommutatiesnelheid is ook daarom zo belangrijk, omdat

deze de duur bepaalt, waarin de boog in de explosieruimte brandt.

Naarmate dit langer is, is de ionisatie groter, dus de spanningsvast

heid na komrnutatie stijgt langzamer. Zodra deze doorslagvastheid vol

doende is, moet de smeltdraad doorbranden en een boogspanning bezitten

die hoger is dan de drijvende spanning, die geen ontoelaatbare over

spanningen geeft, en die zo lang mogelijk konstant blijft, wat bereikt

kan worden door trapsgewijze opbouw van de smeltdraad en een goede .

koeling (zie hiervoor verder hoorfdstuk 2).

In verband met bovenstaande eisen is de smeltdraad berekend op de

maximaal mogelijke kortsluitstroom. Bij kleinere stromen kan de boog

spanning kleiner blijven, waardoor de boogtijd langer wordt, hetgeen

echter geen bezwaar zou zijn, omdat de begrenzing reeds heeft plaats

gevonden.
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Een andere oplossing is het installeren van een I -begrenzer
s

parallel aan een begrenzingsspoel: de schakelaar kommuteert de kort-

sluitstroom op de spoel, waardoor voldoende begrenzing plaatsvindt en

waarna selectief afgeschakeld kan worden met de normale beveiliging.

Echter het installeren van een begrenzingsspoel brengt weer extra kosten

met zich mee, waar echter een aantal voordelen tegenover staan (zie

ook hoofdstuk 15).

Een voor ons doel minder bevredigende oplossing is het ontkoppelen van

verzamelrails, waartoe weer selectief aanspreken nodig is.

Het blijft altijd nodig de springhulsen en smeltdraden na

iedere operatie te vernieuwen, waartoe, voorzover mij bekend, tot nu

toe nog geen automaat is geconstrueerd. In verband met continuYteit en

stabiliteit kan men eventueel direct na de onderbreking door een I -s
begrenzer overschakelen o;p een "stand-by" schakelaar, die bij weder-

inschakeling de stroom overneemt.
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7. SNELLE MECHANISCHE SCHAJCELP..ARS

Al tientallen jaren heeft men gezocht naar methodes om de

onderbrekingstijden van schakelaars te verminderen, en reeds vele idee~n

zijn geopperd e~ getoetst.

Naast de aandrijving van de bewegende kontakten en de

bekrachtiging ervan, speelt de liehtboog die daarna ontstaat een

uiterst belangrijke rol, want het is deze boog die in de meeste gevallen

een tegenspanning moet opbouwen, de afvoer van de energie die in het

net aanwezig is en de nageleverde energie moet mogelijk maken, en

tenslotte , voor een definitieve onderbreking,moet doyen.

Wenst men nu de kortsluitstroom nog v66r de eerate top te onderbreken,

dan kan geen gebruik worden gemaakt van de natuurlijke stroomnuldoor

gang, die meestal weI doving van de boog tot gevolg heeft. 'In dit geval

kunnen wellieht teehnieken die ontwikkeld zijn voor gelijkstroom-onder

breking behulpzaam zijn • De eisen die men aan wisselstroom-begrenzings

sehakelaars stelt, liggen in het algemeen echter hoger, omdat t.g.v.

de grote tijdkonstante van gelijkstroomnetten hiervoor een begrenzing

na 5 ~ 10 msee nog voldoende is.

Het aandrijfsysteem moet de massatraagheid van de beweegbare

kontaktdelen en een overbrengingsdeel, by. een trekstang, overwinnen.

De relatie tussen kraeht en massa is als voIgt: M~= F-P.

(M: massa van bewegende ~elen, ~: versnelling van bewegende delen,

F: aandrijfkraeht en P: kontaktdruk). Hierbij zijn de gravitatiekracht

G en de wrijvjng van de bewegende delen verwaarloosd.

Voor de kontaktafstand x voIgt:

F-P t
2 F-P t

2 •
x = M·"2 = O·g·"2 =

( • F-P). g: zwaartekracht-versnelling, Z= -a-
De relatieve versnelling Z blijkt in de orde van 104 te moeten liggen

voor x = 0,5 ~ 1 em en t enkele honderden .F-see.

Men streeft er derhalve naar de massa van de kontakten zo klein mogelijk

te maken. Deze massa is afhankelijk van de nominale stroom en de kort

sluitstroom die de sehakelaar gedurende een zekere tijd moet k~nnen

voeren. Slaagt men er in deze stroom te beperken, dan is het mogelijk

de bewegende kontakten een kleiner gewieht te geven.
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Een massaverkleining is eveneens mogelijk door een goede thermische

geleiding naar de vaste kontakten, waarvan het koelende oppervlak

eventueel vergroot kan worden.

Bij stroombegrenzende schakelaars kan ook de kontaktdruk, die door het

aandrijfsysteem eerst moet worden overwonnen, verminderd worden, omdat

deze dan slechts berekend hoeft te worden op de begrensde topwaarde van

de kortsluitstroom.

Hydraulischeaandrijvingssystemen zijn minder geschikt dan

pneumatische, omdat in het cerste geval ook de kolom met vloeistof,

die een grotere massa heeft dan een gas, versneld moet worden.

Voorgespannen veren hebben een relatief kleine massa, maar zij hebben

een eigentrillingstijd die veel groter is dan de door ons gewenste

openingstijd. Torsieveren blijken het meest geschikt te zijn (kleinste

trillingstijd), maar zijn nog niet snel genoeg.

In Zwitserland is het idee ontstaan de aandrijving te doen

geschieden door de extrecm hoge druk die ontstnat bij het verdampen van

een vloeistof in een gesloten kleine ruimte. Hiertoe werd een stalen

cylinder gevuld met vet en afgesloten met een beweegbare zUiger.

Door middel van een dunne draad, die door een kondensatorontlading door

de draad werd verdampt, ontstond een druk van 1000 tot 2000 atm.,

waarmee een versnelling van meer dan 10000.g bereikt werd (lit.29).

Het nadeel van deze methode is, dat smeltdraad en vet vervangen moeten

worden.

Bij de aandrijvingsmethoden met veer, vloeistof of perslucht

moet de potenti~le versnelling op het juiste moment vrijgemaakt worden.

Vaak wordt hiertoe een vergrendelingspen verwijderd, waarvoor dan ook

weer een aandrijving nodig is.

Om deze tweede aandrijving te vermijden, heeft men gedacht aan een dunne

draad die de veer op spanning houdt, of een hulsje met springstof.

Beide broken t.g.v. een condensatorontlading: de eerste door smelten

van de draad (dit kan binnen 0.08 msec: lit.29), de tweede door

explosie van het hulsje (zie hoofdstuk 6).
Beide moeten echter na iedere operatie vervangen worden.

De ontladingsstroom van een condensator kan ook benut worden

om, d.m.v. een spoeltje, een magneetveld op te wekken, waarmee een

gelijkstroomveld of het veld van een permanente magneet wordt tegen

gewerkt.
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Dit laatste veld houdt de vergrendelings- resp. aanstootpen, tegen de

druk van een veer in , op zijn plaats.

Door opheffing van het aantrekkende veld wordt de pen aangedreven en

bekrachtigt hij de hoofdaandrijving (lit.30).

Een direkter methode is het induceren in:__ een kortsluitring d.m.v. de

ontlading. Hierdoor wordt de ring afgestoten met een grote versnelling,

die in elk geval voldoende is 01:1 een vere;rendelingspen te verwijderen

(dit wordt zeer veel toegepast), maar waarmee ook de bewegende kontakt

delen zelf aangedreven kunnen worden.

Recentelijk is dit nog toegepast voor een synchrone machineschakelaar

waarmee 150 kA (symmetrisch) onderbroken kan worden (lit.31).

De gemiddelde openingstijd van de kontak~en bedraagt in dit geval 14 m/sec.

Bij deze schakelaar is het echter noodzakelijk eerst nog pneumatisch

aangedreven hoofdkontakten, die tijdens normaal bedrijf de meeste stroom

voeren, te op~nen, hetgeen een tijdsverlies van tientallen msec oplevert.

Voor het synchroon schakelen is dit geen bezwaar, maar voor ons doel weI.

Een aantal jaren carder is reeds een synchrone schakelaar geconstrueerd

die binnen 66n periode onderbreekt (lit.32). Deze heeft slechts 'An

elektromagnetisch aangedreven kontakt, dat 200;usec na de bekrachtigings

puIs een snelheid van 11 m/sec bereikt. De boogtijd bedraagt ongeveer

2 msec. Deze schakelaar is voor hoge spanningen maar lagere nominale

stromen (2 kA) ontworpen, waardoor het parallelkontakt niet nodig is.

Hetzelfde resultaat is echter te bereiken met een kombinatie van

verende kontakten en een"pneumatisch aandrijfsysteem: reeds 0,5 msec

na opening van de kontakten kan met een synchrone schakelaar een stroom

van 160 kA onderbroken worden. De scheidingssnelheid van de kontakten

bedraagt ongeveer 10 m/sec en de totale uitschakeltijd is 6,5 msec.

(lit.33)

Met een elektrodynamische aandrijving is het in principe

mogelijk nog veel grotere versnellingen te bereiken, zoals in hoofdstuk

8 beschreven zal worden. Hierbij zullen waarschijnlijk materiaal

problemen een overl~rsende rol gaan spelen.

7.1 ELKAAR APSTOTENDE KONTAKTEN

Van\'1ege de inherente snelheidsbeperkingen van hydraulische,

pneumatische en verende aandrijfsystemen heeft men (het laatst in
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Frankrijk: lit.34 en 35, en in de D.D.R.: lit.36 en 37) konstrukties

bedacht voor laagspannings-vermogensschakelaars die gebruik maken van

de afstotende kracht tussen twee stroomvocrende geleiders die een

scherpe hoek met elkaar maken op het verbindingspunt.

De eerste konta k tscheiding komt dan automatisch tot stand door de

scheidingskracht die uitgeoefend wordt door de kortsluitstroom.

Onmiddellijk daarna moet de voortgezette opening overgenomen worden

door ecn, niet automatisch vTcrkend, ~mel aandrijfsysteem, zoals bv.

voornoemde elektrodynamisch aangedreven kortsluitring.

Bij deze methode bestaat echter het gevaar dat er een labiel evenwicht

tussen de elektrodynamische scheidingskracht en de kontaktdruk optreedt,

resulterend in versmelting van de kontakten. Omdat echter bij een

stroombegrenzende schakelaar de eerste stroomtop sterk verkleind is,

kan de kontaktdruk kleiner gemaakt worden, en behoeft deze alleen nog

maar op de nominale stroom berekend te zijn. Toch mag de automatische

scheiding nie~ onmiddellijk na overschrijding van de nominale stroom

sterkte plaatsvindcn, maar moet gewacht worden tot het niet-automatische

aandrijfsysteem klaarstaat om de opening definitief te maken.

Daar zit de snelheidsbeperking van dit aandrijvingssysteem.

Een tweede nadeel is, dat de schakelaar niet selektief is en ook niet

te maken is d.m.v. vergelijkende relais (zie appendix A), omdat hij

automatisch de scheiding vot stand brengt, zodra de kortsluitstroom

een bcpaalde waarde heeft overschreden.

Door voornoemde snelheidsbeperking en vamlege het·. fei t dat voor de

benodigde scheidingskracht zeer grote stromen moeten vloeien, kan de

kortsluitstroom slechts beperkt worden tot 24 maal de nominale waarde

(I ~1000A bij U =500 V : lit.37). Voor ons doel is dit principe dusn n
ongeschikt.

Overigens is dit type schakelaar ook in Nederland tocgepast (Dordrecht),

maar heeft veel moeilijkheden gegeven i.v.m. instelling van de kontakt

druk en verloop t.g.v. schommelingen in de temperatuur en trillingen.

7.2 SNELLE VERHOGING van de BOOGSPANNING

Het binnen de vereiste tijd openen van de schakelaarkontakten

is niet voldoende voor begrenzing van de kortsluitstroom.

Hiertoe moet vanaf het eerste moment van kontaktscheiding een tegen-
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spanning worden opgebouwd, bv. in de ruimte tussen de kontakten d.m.v.

een. boog.

De lichtboogspanning in een gasgekoelde schakelaar is afhankelijk van

de lengte van de boog, de verlengingssnelheid, de bewegingssnelheid in

een richting loodrecht op de as van de boog, het aantal deellichtbogen

waarin hi j opgespl:i tst viOrdt en samenhangend met di t alles de mate van

beblazing met en de samenstelling van een koelgas.

In de uiterst korte tijd die ter beschikking staat om de boogspanning

te verhogen tot boven de bedrijfsspanning, is het niet mogelijk de boog

wezenlijk te verlengen door het vergroten van de kontaktafstand en

evenmin kan een sterke beblazing plaatsvinden t.g.v. de beperkte

stromingssnelheid van gassen.

Voor de beweging en verlenging van de boog kan wel gebruik worden

gemaakt van het eigen magneetveld van de boog d.m.v. hoorns op de

kontakten, waarlangs de voetpunten van de boog zich nauwelijks mogen

bewegen, om een maximale lengte te verkrijgen.

Andersom kan de spanning juist verhoogd worden door deellichtbogen

zich snel (~400 m/sec) te laten voortbewegen, in een richting loodrecht

op hun as,tussen twee goed geleidende wanden, waardoor intensieve

koeling va~de nu zich snel voortbewegende voetpunten plaatsvindt (lit.30).

Tegelijkertijd kan de veldsterkte in de langsrichting van

de boog verhoogd worden. Deze bedraagt voor een vrij in lucht brandende .

boog tussen 10 en 30 V/cm. Bij een stijging van druk tot 100 atm.

wordt die veldsterkte ruim 4 maal zo groote

Veel effecti~ver is een intensieve koeling van de boog, bv. door hem

in smalle spleten met isolerende wanden te laten branden.

Veldsterktes van meer dan 100 V/cm kunnen bereikt worden. Door opsplit

sing in deellichtbogen kan tevens gebruik worden gemaakt van de

katode- en anode-spanningsval bij iedere scheidingswand.

Een nog betere koelingvindt plaats bij het branden van de boog in olie

of water. Voor de veldsterkte is namelijk de warmteafgifte per lengte

eenheid maatgevend. Het vrarmtetransport vindt plaats door vrarmte

geleiding en convectie, via de gasbel waarbinnen de boog brandt, naar

de vloeistof, waarvan voortdurend een deel verdampt.

De warmtegeleiding wordt verbeterd door het excentrisch branden van de

boog in de gasbel (die voor het grootste deel uit waterstof bestaat),
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wat bereikt kan worden door een beweging, bv. tussen parallel aangebraeh

te k9peren wanden, van de boog in een riehting loodreeht op zijn as.

De bereikbare veldsterkte in het midden van een boog in olie is ruim

600 V/em en in de buurt van de elektroden 300 V/em.

Deze kan door het excentrisch branden en verhoogde druk tot het tien

voudige vcrsterkt worden (lit.38).

Door bekleding van de boogruimte met U-vormig ferromagnetiseh matcriaal

waardoor het eigenveld van de boag versterkt wordt, kan een boogspan

ningssteilheid van 22 kV/msec bereikt worden.

Om de vrijkomende boogenergie zo laag mogelijk te houden, moet de boog

spanning zo lang mogelijk op zijn topwaarde gehandhaafd blijven, waar

bij deze topwaarde zo dieht mogelijk bij het maximaal toegestane

spanningsniveau moet liggen (zie ook hoofdstuk 2).

Om ontoelaatbare overspanningen te voorkomen kan een deel van de lieht

boog kortgesloten worden door een metaalrooster boven de kontakt

opening (lit.38).

Helaas wordt de toelaatbare boogspanning beperkt door de

doorslagvastheid van het medium direkt tussen de twee kontakten, die

maximaal e~n afstand van 0,5 tot 1 em bereikt kunnen hebben in de korte

tijd waarin de opening moet plaatsvinden.

7.3 CONrIDTATIE IN PASSIEVE PARALIELELENENTEN

Om de taak van' de sehakelaar te verlichten, kunnen ~en of

meerdere passieve elementen parallel aangebraeht worden.

Deze elementen kunnen zowel diencn voor d.e spanningsopbouw als voor

de energieopname, terwijl zij tevens kunnen helpen ter voorkoming van

overspanningen. Daarnaast kunncn .zij ook een kunstmatige nuldoorgang

in de schakelaar bcwerkstelligen.

De parallelweg kan gevormd worden door allerlei kombinaties van

kondensatoren, zelfindukties, weerstanden (al of niet stroomafhankelijk)

en hulpsehakelelementen (zowel meehc>..nische als, eventueel getriggerde,

vonkbruggen) •

Het prineipeschema, aan de hand waarvan de verschillende

zinvolle kommutatiewcgen beschrevcn zullen worden, is in fig.7.3.-1

aangegeven.
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fig.7.3.-1: Principeschema van kortsluitcircuit met
schakelaar en parallelweg.

Hierin is: U (t): bronspanning
Rn : t d t tdgeconcen reer e ne weers an
L ': geconcentreerde net-zelfinduktie
S : schakelaar
PW parallelweg
i(t) : kortsluitstroom in net
~1(t): stroom door de schakelaar
12{t): stroom door parallelschakeling
Us(t): spanning over,de schakelaar

Wij zullen de netstroom i(t) bij het begin van de kommutatie I noemen.
o

Het parallelelement waarbij de verschijnselen relatief het

eenvoudigst verlopen, is een weerstand R.

Om een volledige kommutatie van de kortsluitstroom in de weerstand te

verkrijgen, moet de schakelaar een boogspanning U (t»>i(t).R opbouwen.s ..
Noemen wij nu de stroomamplitude waarop wij willen begrenzen: t b ' dan

zal de boogspanning op het moment t 1 , waarop deze stroom bereikt is,

een waarde) Ib.R moeten bczitten. ~oor een door ons gekozen praktijk

geval (zie hoofdstuk 11) bedraagt I b : 2400~2 en dient voor voldoende

begrenzing R een waarde van 2,416 n te bezi tten, zodat de schakelaar

een topspanning Us (t 1) van 8,15 kV (;:: ~2.10/ ,13 kV, dus gelijk aan de

voedende spanning) moet opbrengen.

Deze toleerstand dient dus aIleen voor energieabsorbtie.

Het is ook mogelijk een stroomafhankelijke weerstand te benutten,

waardoor de stroom versneld naar nul gedwongen kan worden: naarmate

de stroom afneemt, heeft dit type weerstand een grotere waarde, zodat

in het ideale geval over de weerstand cen continue spanning gehandhaafd
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kan worden, tot de stroomnuldoorgang toe. Dit is gunstiger i.v.m. de

totale door de weerstand op te nemen energie.

Een weerstand is tevens te gebruiken als overspanningsbeveiliging, omdat

de spanning over de weerstand nooit groter is dan de momentane rest

stroom maal de wecrstand. Vaak wordt hij in dit geval in serie met een

vonkbrug geplaatst.

Een principieel ongeschikt parallelelement voor kommutatie

is een zelfinduktie L • Ten eerste moet de schakelaar dan een hoge

spanning us(t):;: Lp • ~~2 opbrengen voor een snelle overgang, en ten

tweede verhoogt men dan de zelfinduktie van het kortsluitcircuit,

waardoor het risiko ontstaat, dat de totale aanwezige energie die

afgevoerd moet worden (i(L+L )i2) nog toeneemt.
p

Een zeer geschikt en voor gelijkstroomonderbreking veelvuldig

gebruikt parallelelement is een capaciteit.

Bij een relatief lage boogspanning kan de stroom reeds volledig hierin

gekornmuteerd "rorden. De spanning over de condensator Uc(t) (=1/C.fi2(t)dt)

zal lineair toenemen, als wij aannemen dat de kommutatie in een dergelijk

korte tijd plaatsvindt, dat de kortsluitstroom als konstant is te

beschouwen (I ).o
Een condensator is dus zeer geschikt als spanningsopbouwend element,

maar te duur ala energieopnemer, omdat dan aIle in het net aanwezige en

nageleverde energie zou moeten worden opgenomen. Om dit te voorkomen,

kan eenvoudig een parallel~eBrstandR voor de energie absorbtie worden
p

aan gebracht •

Een condensater is altijd behept met strooi-induktiviteit, zodat wij

zullen moeten rekenen met een serie-LC-kring, waarin de zelfinduktie Ls
in de orde van microhenryls ligt.

Samen met de lichtboog in de schakelaar is nu een slingerkring ontstaan

waardoor,onder zekere voorwaarden, nuldoorgangen kunnen optreden,zodat

de schakelaar kan onderbreken.

Dit principe werd r~eds in 1953 voor gelijkstroomonderbreking voorgesteld

(zie oak lit.39). Deze parallelweg moet via een hulpschakelaar (bv. een

vonkbrug) ingeschakeld \-lorden, wanneer de boog voldoende spanning heeft

voor de kommutatie, en om daarna de zeer snel stijgende spanning Uc(t)

(in de orde van kV~sec) te kunnen weerstaan (zie fig.7.3.-2)
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i (I-) i, (t) S

Us (f)

(~ (t) C Ls

U,(t)
Rp£1 (t)

fig.7.3.-2: LC-kring en absorptieweerstand als parallelweg.

De boogspanning U (t) moet voor een volledige kommutatie groter zijn
s

dan I -~ • Voor de oscillatie is het noodzakelijk dat de boog eeno "'-""Sl v

negatieve weerstandskarakteristiek bezit, zodat de boogweerstand ret)

sneller stijgt dan de condensatorsprolning U (t). Voor hoge frequentiesc
treedt er echter een thermische vertraging op, gedurende welke de boog

een positieve karakteristiek vertoont, die met een bepaalde tijdkonstante

e afneemt (voar de boo~ieerstand geldt dan: r(t)= r .et/e : zie fig.7.3.-3).o

i
Us{l)

III

u. -- - - ---
U3

if (t) ---+

fig.7.3.-3: Negatieve boogkarakteristiek en thermische vertraging.

Is deze e te groot, dan kan geen zelfversterkende oscillatie ontstaan.

De voorwaarde hiervoor luidt: I <J(a/e)c' , waarin I de maximaal door0-1 0

zelfversterkende oscillatie te onderbreken stroom is, en a een boog-

konstante, samenhangend met de negatieve ~~rakteristiek: US(t)=i1(~)+b.

C is de parallelcapaciteit (in de orde van microfarad~: lit.40).
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De boogspanning dient dus zo hoog mogelijk te zijn en de tijdkonstante

zo klein mogelijk (e =1)J. sec is haalbaar: lit .41 en 43), waartoe

intensieve boogkoeling moet plaatsvinden. Dit is o.a. mogelijk door een

sterk extern magneetveld aan te leggen, waardoor tevens de begin

weerstand van de boog onafhankelijk van de stroom wordt (zie ook de

vorige paragraaf: 7.2).

Het gevaar hierval'l is, dat de stroam ken afbreken ("choppen") "luardaor

zulke hoge overspanningen kunnen ontstaan dat de boog herontsteekt.

Mocht het niet mogelijk zijn de boag voldoende te keelen veor zelf

versterkende oscillatie, dan moet C vergroot worden, of kan de condensator

een zekere voorspanning gegeven worden (zie ook hoofdstuk 9).
Met een geschikte voorspanning kan ook de benodigde (dure) capaciteit

worden verkleind.

Dank zij de vrij hoge frequentie 1/~ LsC' ('" ,00-1000 Hz) van de

oscillatie en 'de hoge zelfinduktie van het net, blijven de slingeringen

beperkt tot het circuit van fig.7.3.-2.

Na de totale onderbreking, bv. door een hulpschakelaar in het parallel

circuit (die bv. een "triggered vacuum gap" zou kunnen zijn, waardoor

bij de eerste nuldoorgang van i 2(t) reeds onderbreking plaatsvindt),

moet de restlading op de condensator afgevoerd worden, bv. door een

hoogohmige parallelweerstand.

In verband met de kosten moet de parallelcapaciteit zo klein

mogelijk gehouden worden, terwijl toch een stroomnuldoorgang moet

plaatsvinden. Als energieopnemer kan bv. een overspanningsafleider

gebruikt worden, parallel aan de LC-kring, waardoor tevens ontoelaat

bare overspanningen voorkomen worden. Bij elke verandering van teken

van de oscillatiestroom neemt de condensatorspanning met twee maal de

brandspanning van de afleider af. In verband met de herontstekings

spanning, die zo hoog mogelijk moet zijn t.o.v. de brandspanning,

dienen vele korte "gaps" achtereen geplaatst te worden(lit.40).

Bij toepassing van een parallelwcerstand als energieopnemer

dient deze ook nu weer een strooma~ankelijkewaarde te hebben,

zodanig dat zijn spanning konstant blijft, onafhankelijk van de stroom.

Deze weerstand kan het slingerverschijnsel van de LC-kring aperiodisch

maken. Dan treedt ook geen stroomnuldoorgang in de hulpschakelaar meer

op, maar nu kan R zo klein gemaakt worden dat de condensator helemaal
p
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geen rol maer speelt bij de energieopname (lit.42). Als dan de slinger

ing toch aperiodisch is geworden, kan er ook in serie met de LC-Y~ing

een vonkbrug geplaatst worden, waardoor bij kommutatie op de parallel

weerstand de LC-kring uitgeschakeld wordt. Er blijft natuurlijk nog

een reststroom door R lopen, tot ook deze door bv. een hulpschakelaar
p

onderbroken wordt.

r.Penslotte kan parallel aan de cornmutatiecondensator een

serie-RC-kring aangebracht worden, waarmee zowel de energie wordt opge

nomen, ala de schakelspanning beperkt wordt. Deze twee taken kunnen

uitgesplitst worden door de weerstand parallel aan de serieschakeling

van vonkbrug en condensator C te plaatsen (zie fig.7.3.-4).
p

0-------1

fig.7.3-4: Uitsplitsing van kommutatie-, absorptie- en
overspanningsbeveiligings-circuits.

De parallelcondensator vergroot de eigencapaciteit van de schakelaar,

waardoor wederkerende spanningen, na doorslag van de vonkbrug, slechts

een beperkte spanningsverhoging veroorzaken.

Door de te lange aanspreektijd en openingstijden van aIle tot

nu toe gebTIlikte schakelaars en de daarmee samenhangende beperkte boog

spanning', die altijd bepalend blijft voor de kommutatie, is het, ondanks

de hulp van parallelwegen, nog steeds niet rnogelijk de kortsluitstroom

tot ongeveer drie maal de nominale \'laarde te beperken.

Een begrenzing tot beneden de onbegrensde topwaarde is weI al mogelijk

(bv. 380 kV-schakelaar: onbegrensde kortslui tstroom 78 kA , 'begrensd:

27,5 kA : lit.43).
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7.4 STUUHBARE ELEMENTEN IN PARALLELHEG

Men zou op het idee kunnen komen om in de parallelweg stuur

bare elementen, zoals thyratrons, ignitrons of halfgeleiders (thyristoren

en triacs) op te nemen.

Na opening van de hoofdschakelaar bekrachtict men dan di t element (de

in tVlCe richting-en geleidende elementen hebben natuurli;jk voorkeur,

want van de anderen moeten er twee in tegengestelde richting parallel

geschakeld worden), waardoor in zeer korte tijd (microseconden)

kommutatie plaatsvindt. Na volledige kommutatie en nadat de hoofd

schakelaar voldoende doorslagvast is, zou men dan het element weer een

sperpuls kunnen geven. Dit laatste nu zal niet helpen: het element spert

pas bij de eerstvolgende nuldoorgang, net als een niet-overbelaste

gewone mechanische schakelaar.

Om nu toch een stroomnuldoorgang in het element te verkrijgen, kan

weer een stroom geinjecteerd worden, maar dan is het aktieve element

overbodig geworden, want die tegenstroom kan dan net zo goed in de

hoofdschakelaar zelf geinjecteerd worden, zodat daar de nuldoorgang

optreedt.

Natuurlijk kan een dergelijk element, samen met het LC-circuit, ook

zelf als schakelaar fungeren, wac,rdoor men verlost is van de lange

openingstijd van mechanische schakelaars. Maar in dat geval moet het

continu de bedrijfsstroom. voeren, en dat wordt veel te duur.

Een tweede mogelijkheid is, om in serie met het aktieve element een

voldoend grote impedantie voor begrenzing te plaatsen, waarna pas bij

de natuurlijke nuldoorgang sperren plaatsvindt. In dit geval dient

het element aIleen nog maar als hulpschakelaar, en moet de hoofd

schakelaar toch weer voldoende spanning voor een volledige kommutatie

opbrengen.

7.5 DE OVERSTROOMAFLEIDER

Als het er om gaat een apparaat of netdeel te beschermen tegen

kortsluitstromen, dan is het mogelijk de bron die de kortsluitstroom

veroorzaakt, aan het begin van het te beschermen deel kort te sluiten.

De kortsluitstroom wordt dan naar aarde afgeleid.
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Hiertoe is een zeer snelle schakelaar ontwikkeld die weliswaar het

voordeel heeft dat er geen boogtijd t l (zie hoofdstuk 6) aanwezig is,

maar die toch nog enkele milliseconden riodig heeft om te sluiten

(de elektrodenafstand bedraagt, ondanks eep gas onder 20 atm. druk

als isolatiemedium, enkele centimeters voor 110 kV : lit.44).

In de USSR ,..erd een kortslui tsehakelaar (110 leV) met aandrijving door

een exploderende sprin(:,stofstaaf ontHilclzeld, vlaarva.n de schakels"tif"t

met een snelheid van ongeveer 100 m/sec in het bovenste, spanning

voerende kontakt wordt gedreven. De totale insehakeltijd (t +t )a 0

bedraagt echter toeh nog zo'n 20 msee (lit.45).

De amplitude van de kortsluitstroom wordt hiermee dus niet begrensd.

Afgezien van de te langzame werking van de kortsluiters, is met die

werking de stroom nog niet onderbroken. Daartoe moeten nog normale

schakelaars geinstalleerd worden, die na aktie van de overstroomaf

leiders de hoogst mogelijke kortsluitstroom moeten onderbreken.
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COMMUTATIE UIT EEN NIEtnfE ULTRASNELLE VACUUMSCHAKELAAR
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8. DE SCHAKELA.AR

Uit het voorgaande deel is duidelijk gebleken dat er, voor

een effeetieve en praktisehe stroombegrenzende onderbreking, een zeer

snelle schakelaar nodig is.

In hoofdstuk 7 is al vermeld dat zulks aIleen met een elektromeehaniseh

aangedreven schakelaar mogelijk is. Hiertoe is in de deelgroep Hoge

Spanning- Hoge Stromen van de T.H.E. onderzoek verrieht naar de bereik

bare versnelling van een kortsluitring, aangedreven door een induktie

arm spoeltje, waarover een condensator ontladen wordt: zie fig.8.-1.
I

I

V ... I ,
Hs :::: ~VK

u.~
:::
,

,
-c-- C I

I
I BKI
I
I
I

~VK
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! KR
..-4 I ,'•

I I I .

fig.8.-1: Prineipeschakeling van elektromeehaniseh aangedreven kontakt.

Hierin is: C : aandrijfstroom leverende condensator
U : spanning van condensator
H§: hulpsehakelaar (bv. ignitron)
AS: aandrijfspoeltje
KR: kortsluitring, waarin induktiestroom
V : veer
BK: bewegend kontakt
VK: vaste kontakten
o : bewegings-overbrenging (konus)

Uit de experimenten bleek dat een versnelling van 40000.g haalbaar was.
Hiermee kan een massa van ongeveer 100 gram reeds na 50;usee een

snelheid van 20 m/sec bereiken.

De bedoeling is, om uiteindelijk deze massa na 0,5 msee over een afstand

van 1 em verplaatst te hebben, waarbij de eindsnelheid i.v.m. het

afremmen, zo laag mogelijk moest zijn (lit.46).
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Een en ander werd gerealiseerd met een condensator van 64/F , een

laadspanning U van 4250 V en een spoel AS van 10 windingen koperdraad,
o

in een laag, met doorsnede 1,5 mm2 en buitendiameter 46 mm.

De aanspreektijd t a bedraagt ongevecr 100jUsec.

De totale signaleringstijd t +t mag dan maar 50 Msec bedragen.m w /-
Met deze aandri jving \verd door de Groep Constructies en

Mechanicmen van de Afdeling der I'Jerktuigbouuk:unde T.H.E. cen ul tra-snellc

schakelaar ontworpen (15 kV, I =600 A), waarbij een in de schakelaar-
n

techniek nieuw dempingsmechanisme wordt toegepast. Dit is noodzakelijk

omdat veren de enorme versnellingen niet kunnen weerstaan.

Als extra voordeel heeft dit mechanisme, dat de kontakten bij sluiting

niet stuiteren ("prellen","bouncing") (lit.47).

Bij het schrijven van dit verslag wordt hiervan het eerste prototype

gebouwd, en het is te verwachten dat nog een langdurige ontwikkeling

nodig zal zijn-, niet aIleen om het mechanisme optimaal te doen

funktioneren, maar ook Lv.m. de materiaalproblemen die ongetwijfeld

bij deze hoge versnelling zullen optreden.

Kortsluitring, overbrenging en kontakt mogen dus slechts een

zeer geringe massa bezitten. Toch moet de kontaktplaat BK de kortsluit

stroom kunnen voeren, waarbij de stroomdichtheid <:ongeveer 105 A/cm2

moet blijven, om smelten te voorkomen.

Om geen problemen met de ~troomoverdracht van het bewegende kontakt te

krijgen, kan deze uitgevoerd worden als beweegbare brug tussen de twee

stroomvoerende elektroden (zie fig.8.-1). Dit heeft als bijkomend

voordeel dat beid.e vaste kontakten vergroot kunnen worden om de koeling

te verbeteren.

Omdat de kontaktafstand in de korte beschikbare tijd slechta

1 cm kan worden, moet het isolatiemedium aan zeer hoge eisen voldoen.

Het meest geschikt hiervoor is vacuum (druk p(10-4 Torr).

Naast een hoge statische spanningsv3stheid, hebben vacuumschakelaars

nog een aantal voordelen:

Voor stromen kleiner dan 1000 A is de boogspanning zeer laag en

praktisch onafhankelijk van de stroom.

Deze spanning bestaat gTotendeels uit de spanningsval aan de kathode,
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en is daarom afhankelijk van het katodemateriaal (voornamelijk de damp

druk ) en onafhankelijk van wanddiameter, elektrodendiameter en

elektrodenafstand (in het stroombereik van 10 tot 100 A bedraagt de

boo~leerstand slechts 0,0212.: lit.48).

Deze lage boogspanning heeft als voordeel dat er weinig energie in de

schakelaar gedissipeerd wordt, zodat er ook weinig afgevoerd behoeft te

l'iOrclcn.

Een t"lecde voordeel van vacuurnschakelaars is , dat de stroom-spannings

karakteristiek positief is: voor stromen groter dan ongeveer 1 kA

neemt de boogspanning Va ongeveer lineair toe met de stroom I:

V = 20+ G. I voor koper, waarbij G~ 2.10-3 .n. en G is afhankelijk van
a

de elektrodenafstand L en de anodediameter R (lit.49).

Dankzij deze positieve karakteristiek kunnen meerdere schakelaars

parallel worden gezet, waardoor de te onderbreken stroom groter kan

worden. Hierbij is weI een synchrone opening noodzakelijk.

Via ecn instabiel overgangsverschijnsel zal bij stromen groter dan 10 kA

een z.g. anodespot ontstaan, waarbij sterke smelting van het anode

oppervlak optreedt, de boog het karakter van een stabiele hoge-drukboog

aanneemt en dus een relatief hoge spanning v.erkrijgt (> 120 V).

In dit geval treedt een anodekolom met een diameter van ongeveer 10 mm

op, terl'lijl voer r) 15 kA eenzelfde kolom aan de kathode ontstaat (li t.49) •

De stroomsterkte waarbij een anodespot ontstaat is afhankelijk van

elektrodenafstand L en diameter R, en kan opgevoerd worden door de

elektrodeoppervlakken een grotere kromtestraal te geven, hoeken te

vermijden en elektromagnetische krachten, die het boogplasma concentreren.,

te reduceren. Door koncentrische cylindrische kontakten, waarvan er ~6n

in zichzelf is teruggevouwen, te gebruiken en tevens een extern axiaal

magneetveld aan te leggen, waardoor de boogontlading gedwongen werd

snel over het oppervlak rond te lopen, slaagde Rich erin de maximale

stroom waarbij nog geen anodcspotformatie optreedt, te brengen op 72 kA

(lit.50).

Overigens is de spanningsval over de elektroden tijdens het optreden

van eon anodespot afbankelijk van de verhouding R/T.: naarmate L groter

en R kleiner is, zullen minder ionen uit de katode de anode bereiken.

Deze verhouding speelt ook een grote rol bij het ontstaan van de anode

spot, want tot dan toe is de kathode de enigebron van elektronen en
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metaalionen (de laatste vormen 8 tot 20 %van de totale ladingsver

plaatsing bij Cu: lit.51).

Deze deeltjes verlaten de kathode ap e6n punt (voor 1<:100 A): de

katodespot, en expanderen kegelvormig.

Een deel zou dus op de isolerende wand van de schakelaar terechtkomen

en daar cen geleidende brne vorrnen, "mardoor overs lag zou bmnen optreden.

Om dit te vermijden brenf,'t men een met~d.en seherm rond de elektroden

aan, waardoor tevens kondensatie· van de deeltjes vereenvoudigd wordt,
\\

en bij vodoende koeli.ng seeudaire emissie van nieUl'le deeltjes ui t de

wand voorkomen wordt.

De reden dat anodespots in ieder geval vermeden moeten worden,

is, naast beschadiging van de anode, voornamelijk dat een geeoncentreerd

plasma van metaalionen sleehts langzaam verdwijnt wanneer het niet meer

door een stroom gevoed wordt, zoals tijdens een stroomnuldoorgang.

Als dan na die stroomnuldoorgang de spanning weerkeert, zal onmiddellijk

herontsteking plaatsvinden, zodat geen onderbreking optreedt.

Teneinde herontsteking te voorkomen, moet de gemiddelde vrije weglengte

1 groter zijn dan de elektrodenafstand L. Opdat 1)1 em, moet de damp

dichtheid kleiner dan 104 atomen/em3 zijn, waaruit volgens Reece (lit.48)

voIgt dat - ~~ vlak voor de nUldoorgang <40 A/ )lsee zou moeten zijn.

Ook het smelten van de anode speelt hierin cen 1'01, want na de stroom

nuldoorgang wordt de anode katode en bepaalt daarmee de emissie van

elektronen en vooral metaalionen. De eapacitiet tot onderbreken wordt

door een anodespot dus sterk verkleind. Deze eapaeiteit is verder

bepaald door de stroomsterkte tijdens de boogduur t l , de voedende

spanning, de gOlfWeerstand,fL/C' van het circuit en de toenamesnelheid

van de wederkerende spanning (".Rate of Rise of Restored Vol tage ll
) (li t.52).

Vaak wordt de bvaliteit van een schakelaar aangegeven met

de kombinatie van toenp~esnelheid van de doorslagvastheid dV/dt na de

nuldoorgang en de afnamesteilheid van de stroom - dI/dt vlak voor de

nuldoorgang. Deze - dI/dt is namelijk een maat voor de hoeveelheid

restplasma na denuldoorgang. De wederkerende spanning zal hierdoor

een z.g. "post arc current ll doen lopen, en \'lanneer deze meer dan enkele

amperes wordt, zal een zodanige verhitting van het plasma optreden,

dat weer een stabiele boog ontstaat.
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Bij een goede vacuumschakelaar zal reeds na 40~sec na de stroomnul

doorgang geen "post arc current" t.g.v •. ionen meer worden waargenomen

(lit.53). Het herstel van het di~lectricum wordt in dat geval voornamelijk

bepaald door de neutrale deeltjes met lage energie (lit.51).

Nu volgen enkele experimentele waarden uit de literatuur voor - dI/dt

en dV/dt:

Iit. - dI/dt in A/~sec dV/dt in kV/)lsec

Reece 1963 48 16 (60 Hz) 6 (3 kHz)

Lee, Greenwood enz. 1963 54 22,8 (60 Hz) 6

Lee, Kurtz, Porter 1966 55 50 (60 Hz) 21

Reece 1968 56 220 18

Voshall 1971 52 7,2 7,7 exper.

Voshall 1971 52 18,4 7,7 theor.

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat het elektrode

materiaal bij de vacuumschakelaar een overheersende rol speelt.

Om een anodespot te vermijden en daarmee het onderbrekingsvermogen te

vergroten, is een materiaal met een hoog kookpunt en hoge thermische

geleidbaarheid noodzakelijk.

Zowel bij lage stroman ('" 10 A) als bij stromen waarbij de boogspanning

toe begint to nemen, als eerste aanzet tot de vorming van een anode£pot,

treden instabiliteiten op, die leiden tot het afbreken van de stroom

("current cho;:,ping").

In een induktief net zal dit tot overspanningen (L.dI/dt) leiden, die

meestal direkt een herontsteking veroorzaken, waarna het verschijnsel

zich nog enkele malen kan herhalen.

Dit fenomeen, dat inherent is aan een vacuumboog, is waarschijnlijk

de oorzaak dat vacuumschakelaars nog niet op grote schaal in de praktijk

worden toegepast.

Aan dit onderwerp zal in hoofdstuk 10 nog de nodige aandacht geschonken

worden.
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9. STROOMJlTULDOORGANG DOOR INJECTIE VAN EEN TEGENSIJ.'ROOM

Een van de kenmerken van een vaeuumsehakelaar is de lage

boogspanning. Dit implieeert dat een vaeuumsehakelaar op ziehzelf niet

in staat is een. kortsluitstroom te begrenzen, want daatoc moet een

hoge tegenspanniJ~g opg"evlekt Norden. Ook voor kommutatie in een weer

stand of eondens~tor is een hoge boogspanning noodzakelijk (zie

hoofdstuk 7.3).

AIleen bij een voorgeladen condensator, waarmee een tegenstroom in

de schakelaar wordt geinjceteerd, behoeft deze sehakelaar zelf helemaal

geen spanning op te brengen. Ook deze methode van onderbreking

(ontworpen voor gelijkstroom onderbreking) is reeds aan het begin van

de jaren vijftig bedacht (lit.39).

Reeentelijk is deze methode (weer voor gelijkstroomonderbreking)

verder uitgewerkt en toegepast op een vaeuumsehakelaar (lit.57).

Wegens het gebruik van een hydrauliseh aandrijfsysteem hebben de

bewegende kontakten pas na 2 msee hun maximum snelheid ("'" 10 m/see)

bereikt, en is de totale openingstijd t ongevecr 4 msee (lit.58).
o

Het hierna voorgestelde stroombegrenzende systeem geb~likt daarentegen

de in hoofdstuk 8 beschreven ultrasnelle vaeuumsehakelaar in combinatie

met paral1elelementen zoals in hoofdstuk 7.3 besproken.

Om de stroom in de schakelaar tot nul te dwingen, moet een

stroom met grotere amplitude dan I geinjecteerd lvorden.o
Zowel in verband met het snel toenemen van de kortsluitstroom, als

met de dimensies van het stroominjectiecircuit, moet de frquentie

hiervan zo hoog rnogelijk zijn. Deze frequentie bepaalt zowel de

in de sehakelaar, als de wederkerende spanning na nuldoorgang.

Juist een vaeuumsehakelaar heeft wat dit betreft zeer gunstige eigen-

schappen.

Gaan wij uit vanhetmecst optirnistische geval uit de literatuur:

- dI/dt= 220 A~sec en dV/dt= 18 kV/;usec (zie eind hoofdstuk 8),

dan kunnen wij voor de injectiefrequentie de waarde w = 6500 rad/sec
o

kiezen (stel I = 2400 A: zie hoofdstuk 11, dan moet voor de tegenstroom

gelden: i t = 24~0~2.sinwot, met helling: 2400~2Wo.coswot, dus bij de

nuldoorgang: 2400';2~o= 220.10
6

A/sec -- ~o= 6500 rad/sec).
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Deze frequentie kan nog hoger gekozen worden:

ten eerste omdat bij de nuldoorgang in de schakelaar de helling van

van de kortslui tstroom zelf ("-'271".50.2400 ~2) afgetrokken wordt van

die van de geinjecteerde stroom, maar wat veel belangrijker is:

ten tweede: de injectiestroom behoeft niet juist bij zijn maximale

helling de stroom I door de schakela2r naar nul te dwingen, m~~r
o

di t kan door een kleinere am"9li tude van d.e injectiest.room (die

asymmetrisch verloopt) bij een ve~l geringere helling, of zelfs bij

helling nul: de top van de injectiestroom raakt dan net de kortsluit

stroom (dit geval is natuurlijk veel te gevaarlijk: het risico

bestaat d~~ dat er helemaal geen nuldoorgang van i 1 optreedt).

ten derde kan door een overspanningsbeveiliging parallel aan de

schakelaar het optreden van hoge wederkerende spanningen in de hand

worden gehouden.

Stel wij kiezen nu toch W = 5.103= 1/0 (zie fig.9.-1)

B
~ o--C

df:) i~ It) " ~)

vs
'H5 H5

Iln I ± ic U:o

fig.9.-1: Schakelaar met injectie-, energieabsorptie
en overspanningsbeveiligingscircuit.

Hierin is: VS : vacuumschakelaar
TIS hulpschakela~r

B eenvoudige scheidingsschakelaar
C commutatiecapaciteit
L zelfinduktie van injectiecircuit
US laadspanning van C
LMo

laadmechanisme
R (i): energieabsorberende weerstand
cP : .overspanning voorkomende condcnsator
vB vonkbru{;
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Nemen wij c= 80~F, dan moet L= 0,5 mH bedragen, zodat de laadspanning

U = I ~ L/e'= 8,5 kV moet bedragen.co 0

Om nu zoveel mogelijk nuldoorgangen in de schakelaar te

verkrijgen, teneinde zeker te zijn dat er uiteindelijk een definitieve

doving van de boog optreedt, moet de dempingsweerstand zo klein mogelijk

zijn.

In dit Reval kcm als hu] nschakela.ar ni.et een "triggered vacuum p:apll

gebruikt worden, want deze zou reeds bij de eerstvolgende nuldoorgang

t 5 van de injectiestroom onderbreken, en dan zouden in de hoofd

schakelaar S slechts twee nuldoorgangen t
3

en t
4

(zie fig.9.-2) hebben

plaatsgevonden, hetgeen een groot risico inhoudt. Ik.......... ,,)
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fig.9.-2: Stroomverloop in schakelaar (i 1) en injectiecircuit (i
2

)
bij symmetrische kortslui tstroom (\)1= 900 ) •

Een getrigr,erde bollenvonkenbrug in gas is i.v.m. oxidatie en anntasting

door de boog niet betrouwbaar, en dus komt aIleen een zeer snelle

mechanische schakelaar in 3anmerking, waarvoor hetzelfde aandrijf

mechanisme als van de hoofdschakelaar gebruikt kan worden.
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De hiervoor benodigde sluittijd is geen bezwaar, want de tegenstroom

it (~i2) mag toch pas geinjecteerd worden als de hoofdschakelaar

voldoende kontaktafstand verkregen heeft (t2) om de wederkerende

spanning te kunnen weerstaan.

Om de schakelaar hierbij te helpen, kan nog een condensator C met
p

vonkbrug VB parallel aangebracht ..rorden, zodat de spanningstoenarne

maximaal JIG knn bedrno:en (zie oak hoofdstuk 7.3).P .~ I~

Na kommutatie in het parallelcircuit omtmoet de kortsluitstroom een

impedantie Z= l.u L - 1/I»C (met w == 21T" 50) dus Z !:::::-40 ,hetgeen voldoendes
is voor begrenzing.

Om echter de energie te dissiperen moet een, liefst stroomafhankelijke,

weerstand R (i) parallel aan het LO-circuit aangebracht worden.
p

De condensator C is dubbel uitgevoerd om, afhankelijk van de kortsluit-

stroomrichting, de juiste spanningspolariteit op de commutatiecondensator

van het injectiecircuit ter beschikking te hebben.

De nadelen van dit systeem zijn het risico dat de schakelaar

bij geen enkele nuldoorgang onderbreekt en de kosten verbonden aan de

twee condensatoren 0 en de spoel L , alsmede het oplaadcircuit ~1'.
s
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10. COM~illTATIE IN EEN SMELTDRA~D

Gezien de gecompliceerdheid van het systeem met stroominjectie,

werd gezocht naar een eenvoudiger gebruik van de ultrasnelle vacuum

schakelaar als stroombegrenzer.

De enige andere mogeli,ikheid om de stroam uit de schakelaar te kommuteren,

waarbij geon hoge boogspanning nodig is, maar weI voldoende impedantie

voor begrenzing na de kommutatie aanwezig is, is het gebruik van een

smeltdraad als parallelelement, zoals ook bij de I -begrenzer toegepast
s

(zie hoofdstuk 6).
Na kommutatie moet het doorbranden van de smeltdraad zoveel

vertraagd zijn, dat pas een definitieve onderbreking, gepaard gaande

met een hoge boogspanning, plaatsvindt wanneer het di~lectricum in de

vacuumschakelaar voldoende hersteld is. De boog van de smeltdraad moet

zodanig beblust worden, dat praktisch een konstante boogspanning

aanwezig is tot de stroomnuldoorgang toe. Overspanningen kunnen worden

voorkomen door een getrapte of gemoduleerde draad(zie hoofdstuk 2).
In principe is het mogelijk de stroom weer vanuit de smeltpatroon in

een parallelweg met hoge impedantie te kommuteren, maar dit is nauwelijks

zinvol, aangezien de smeltpatroon zelf wel in staat is de vrijkomende

energie op te nemen.

Een belangrijk voordeel van deze combinatie is, dat een

onbeperkt aantal van hen in serie geplaatst kan worden, aangezien zij

stuk voor stuk al een deel van de begrenzing voor hun rekening nemen.

Het nadeel van het systeem is natuurlijk dat de patroon of draad na

iedere operatie \oleer vervangen moet worden.

Hiertoe zou een patroon-carrousel.resp. een inschietmechanisme voor de

draad kunnen voldoen (het laatste is minder eenvoudig).

Indien dit langer zou duren dan voor wederinschakeling wenselijk is, kan

overgeschakeld worden op een "stand by" patroon.

Ondanks de lage weerstand van de smeltdraad in vaste toestrold,

is een volledige kommutatie toch niet ecnvoudig: rekenen wij bv. met

een topstroom van 3400 A en een boogspanning van 20 tot 40 v, hetgeen

cen "normale" waarde is voor vacuumschakelaars, dan mag deze wcerstand

'-.J niet groter dan 0,006.n zijn (20/3400).
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Uu komt het verschijnsel van "current chopping" ons echter te hulp:

zodra de stroom in de vacuumschakelaar tot beneden een bepaalde waarde

gezakt is, zal afbreken plaatsvinden.

Voor kleine stromen(in normale schakelaars tussen 5 en 20 A)

treden overspanningspulsen met een herhalingsfrequentie van enkele

tientallen kHz op (lit.69), door herhaald "choppen" en herontst.eken

(lit.49).

De oorzaak van de instabiliteit van een vacuumboog bij lage stroomwaarden

is, dat het, door een te lage knthodetemperatuur bij het voetpunt van

de boag, onmogelijk wordt om een continue regeneratie van het medium

door verdamping van metaaldeeltjes te handhaven.

De stabiliteit van zoln boog zau een zuiver random verschijnsel zijn

( lit .60) •

Volgens Kesaev (lit.61) geldt voor de meeste metalen: I . = 0,52.10-3Tb-'A
mUll ~

waarin I. de minimumstroom is waarbij nog geen "choppen" plaatsvindt,
m~n

Tb het kookpunt bij 760 mOl Hg en A de thermische geleidbaarheid is.

AIleen ferromagnetische metalen zouden een veel hogere I. bezitten,mJ.n
wat misschien uit een inherent magneetveld verklaard zou kunnen worden.

Om de commutatie sneller te doen verlopen, moet de boog

spanning V zo hoog mogelijk gemaakt worden. Deze blijkt boven een
a

bepaalde stroomwaarde afhankelijk te zijn van de boogstroom, elektroden-

afstand en diameter en de boogduur (lit. 49) •

Kesaev (lit.59) yond dat de boogspa~ning lager is voor metalen met een

geringe elektrische geleidbaarheid. Ook stoffen met een lagere thermische

geleidbaarheid vertonen een ander gedrag dan by. koper: er treden in

het instabiliteitsgebied slechts enkele spanningspulsen met waarden in

de orde van 10 tot 100 V Ope

De ruimtelading die v66r de anode ontstaat bij grotere stroomsterktes,

grotere kontaktafstanden en een kleine anodediameter, verhoogt de boog

spanning aanzienlijk door de spanningssprong hierin. De hierbij

optredende spanningspieken kunnen enkele honderden volts bedragen (lit.62).

Deze ruimtelading, die v~rband houdt met het "starvation"

verschijnsel, ontstaat doordat de totale stroom in de schakelaar groter

is dan de stroom die het plasma vlak v66r de anode kan voeren. Veel

positieve ionen en metaaldeeltjes missen dan de anode, terwijl elektronen

met een lage energie gemakkelijk naar de anode afbuigen en daar een
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ruimtelading vormen (lit.63).

Hetzelfde effect kan bereikt worden door een geleidend scherm tussen

anode en katode aan te brengen, dat aile positieve ionen invangt.

Van scherm naar anode vindt dan aIleen nog een elektronenstroom plaats

(lit.48). Ook de kombinatie van een kleine anode en een metalen wand

met zwevende potentiaal en voldoende koeling voorkomt dat de ionen de

anode bereiken (15t.63).

Er bestaat een verband tussen de spanningsval aan de anode,

de spanningspieken die optreden t.g.v. instabiliteit en de vorming van

een anodespot.

Wij willen nu het vormen van de anodespot zelf voorkomen, maar weI

gebruik maken van de instabiliteiten die voorafgaan aan deze vorming.

Er blijkt een groat aantal faktoren te zijn die hier invloed op

uitoefenen. Een instabiliteit is in feite het afbreken van de stroom,

onmiddellijk gevolgd door eon herontsteking t.g.v. de hoge spannings

piek die in het induktieve systeem door dit afbreken ontstaat. Wij

zullen later nog zien hoe deze herontsteking voorkomen kan worden,

waardoor het afbreken definitief wordt.

Door de volgende maatregelen kan het instabiliteitsniveau (d.w.z. de

stroom waarbij instabiliteiten optreden) wellicht verhoogd worden:

1. Door keuze van een materiaal met:

lage dampdruk, dus hoog kookpunt (aIle auteurs zijn het hierover

hoge thermische geleidbaarheid (aIle auteurs ) eena)

hoge elektrische geleidbaarheid (lit.59, 60 en 64)

(Deze faktoren hebben invloed op de verhitting vlak onder het
oppervlaK)

laag atoomgewicht (lit.59)

sterk ferromagnetisme (lit.61)

Ivlaterialen zoals Holfram, Holybdeen, Titanium en Tantaal z1Jn
misschien geschikt, alhoewel deze niet specifiek ferromagnetisch
zijn.

2. De kathodetemperatuur verlagen (lit.66): geringe invloed (~1o%).

Zinvoller is het om de temperatuur van de kathodespot te verlagen,

by. door gedwongen snelle beweging van de spot (lit.67).

Ook de z.g. retrograde beweging, waarbij de spots n~~r en om de

rand van de katode heenlopen en daardoor de anode niet meer "zien",

kan hierbij een rol spelen (lit.67 en 68).



-63-

3. De helling van de stroomafname (- dI/dt) vlak voor de onderbreking

kleiner maken (minder plasma aanwezig} (lit.66).

4. De boogtijd verlengen, by. door het tijdsinterval tussen openen

van de kontakten en de eerstvolgende nuldoorgang te vergroten

(lit.66) (niet toepasbaar voor ons geval)

5. De f.'troamdichtheid aan het oppervlak (nauwelijks te beinvloeden):

bij eell bepaalde \',aarde hiervan, afhanlcelijk van het materiaal,

treedt de minimum II chopstroomll op, bij de overige waarden ligt dit

niveau hoger (lit.66).

6. De oppervlakte toestand van de kathode:

oxidatie verhogen (lit.59 en 67)

ruwheid vergroten (lit.65)

grotere kristallen (lit.59)

vloeibaar metaal (lit.59)

Deze toestand heeft vooral invloed op het opsplitsen van de katode

spot, waardoor de leeftijd v van iedere spot kleiner wordt (lit.59).

Ret verband tussen minimum stabiele stroom I. en leeftijd v is
m~n

logaritmisch, echter met een knik, juist bij het opsplitsen van de

kathodespot (lit.60).

Om het afbr("ken definitief te maken, waardoor werkelijk I!current chopping"

optreedt, kan het beste een condensator parallel aan de vacuumschakel&sr

worden geplaatst (lit.59 en 60).

In de literatuur is bekend dat bij een parallelcapaciteit van 0,2;UF,

chopstromen van meer dan 200 A optreden (Wolfram-=~Ungsten-elektrodes:

opmerking Browne bij lit.67). Door deze parallelcapaciteit kunnen

namelijk geen hoge spanningen, die in herontstekingen zouden resulteren,

meer optreden.

Over de relatieve invloed van de verschillende factoren op

het instabiliteitsniveau is nog weinig bekend, omdat men zich tot nu toe

steeds heeft beziggehouden met pogingen dit nive~l zo laag mogelijk te

maken. Over maximaal bereikbare "laarden van chopstromen is in de

literatuur dan ook niets te vinden. Hiertoe zal nog een intensief

onderzoek naar de fundamentele eigenschappen van vacuumschakelaars,

vooral wat betreft het dynamische gedrag van de boag vlak voor de

nuldoorgang, moeten plaatsvinden.
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Als rnocht blijken dat dit niveau zeer hoge waarden kan aan

nernen (in de orde van 1000 A), dan is het zelfs mogelijk de stroom op

een (eventueel stroomafhankelijke) weerstand kornmuteren, waardoor geen

vervanging van het parallelelernent meer nodig is.

Een tweede voordeel van het opvoeren van het cho~niveau is, dat juist

die eig;cnsc!l.:'lr'pen dj e leiden tot " ehQnpen", voor de optimale 1"!erking

van de schakelaar aanwezig rnoeten zijn (zoals een hoog kookpunt).

Tot nu toe moest bij de selektie van kontaktrnateriaal voor vacuum

schakelaars altijd een compromis gezocht worden.

Daarbij is het verhoscn van de chopeigenschappen vrij gernakkelijk,

omdat instabiliteiten inherent zijn aan een vacuumboog.
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DEEL III

DIIIl.EN8IONERnw VAN DE BEGRENZINGSKOPPELING VODR EEN PRAKTIJKGEVA1



Uit voorgaande hoofdstukken blijkt, dat er met de hUidige

technische kennis en middelen slechts weinig systemen toegepast kunnen

worden voor stroombegrenzing zoals wij ons die voorstellen.

De enige beschikbare methodes hiertoe, die dan ook in de praktijk worden

benut, zijn de I~-beGrenzer (hoofdstuk 6) en de begrenzingskoppeling
u

(hoofdstuk 5).
De explosieschakelaars hebben als nadeel dat het springstuk en de

smeltdraad na iedere operatie vervangen moet worden, en dit nadeel

weegt kennelijk zo zwaar, dat dit type schakelaar nog nooit in de

openbare netten is toegepast.

De begrenzingskoppeling heeft als enige nadeel de grote waarden van

zelfindukties en capaciteit, resulterend in kostbare componenten, die

veel ruimte benodigen (lit.70).

Om hiervan nu een indruk te krijgen, werden de dimensies en kosten van

niet-lineaire resonantiecircuits voor een praktijkgeval berekend.
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11. DE PRAKTIJKSITUATIE

Om dicht bij huis te blijven, werd gekozen voor een deel

van het Eindhovense net, bestaande uit het distributiestation Eindhoven

Oost met het kabelnet van het stadsdeel Tongelre.

De gpgevens hiervoor werden welwillend verstrekt door de PNEM te

's Hertogenbosch en de Gemeentebedrijven to Eindhoven.

De situatie ziet eruit als aangegeven in fig.11.-1.

De belastingweerstand en reactanties, omgerekend voor 10 kV, zijn weer

gegeven in fig.11.-2, 'lrlaarbij tevens de optredende stromen.zijn vermeld

(ohmse weerstanden zijn verwaarloosd).

j·I,H

XI<-+oS

/Z8/= ~/06

A f ZkS tBI:: "'IIO~

}.O,l/3/

10 kV kQbel~
I). -tSmoorspoe.(en

G 41+ MVA (1L),!>%)

t; 35 MVA(,].31%)
r----r

5,.

x·,

x: i-. o.51t5Y.
5[}50 MVA 72 0

r' 0, 0111

[Av. 0

Huidi,o.:e nominale kabelbelasting Symmetrische 3-fasen sluiting rail A

U = 10,5/"';3 kV (fase) U = 10,5/vl3 = 6,062 kVeffn n
I b= 1230- j. 800 A per fase I b = ° 3

II~= 1456 A per fase IIId = 10,5/V3. 1O = 22,08 kil.0,0171 + 0,258
lIt 768 A per fase 1131= 11,67 kA

IIJ= 688 A per fase 1121 = 10,41 k.A

.. fig.11.-2: Belasting, reactanties en stromen, gereduceerd op 10 kV •

Hierin is : X.
l.X
t3Xt2 :

Z~+s:b •
S2 3:
I ' .b •
I k
Un

reactantie invoedende net
reactantie transformator 3
reactantie transformator 2
rcactantie kabels en smoorspoelen
belastingimpedantie
schakelaars of begrenzors
belastingstroom
kortsluitstroom
fasespanning
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A 10 l:V kabels smoor

spoelen

fig.11.-1: Situatieschets van een deel van het station Eindhoven Oost.



Voor het systeem in serie met transformator 3, bij symmetrische

driefasen-kortsluiting op rail A, werden de circuitwaarden en de kosten

in concreto berekend.

Achteraf bleck het bovenstaande netdeel een wat ongelukkige keus te

zijn, ~~ngezien de transformatoren gedimensioneerd waren op uitbreiding

van de belasting tot drie maal de huidi{;e nominale belasting.

Hun kortslui trcactanties zijn dan oak zeer laag, hetgeen een verzl"laring

van taak voor de schakelaars reap. begrenzers S2 en 3
3

inhoudt, terwijl

bovendien de begrenzer bij elke uitbreiding aangepast moet worden.

Voor het beschouwde geval zullen dimensies en kosten dan ook ongunstiger

uitvallen dan in een normaal geval.

Aangezien het voordelen biedt een stroombegrenzend systeem

v66r de 150/10 kV transformatoren te plaatsen (de transformator wordt

dan tevens beschcrmd en kan in dat geval veel minder zwaar gebouwd worden),

werd dezelfde berekening opgezet voor dit systeem aan de 150 kV zijde.

Hierbij wordt nagegaan wat afmetingen en kosten zijn voor een circuit

dat twee parallel geschakelde transformatoren tegelijk beschermt.

Schakeling en impedantiewaarden, berekend op 150 kV, zijn aangegeven in

fig.11.-3. De nominale belastingsstroom I
b

per fase blijkt 101,92 A te zijn.

y. lj3,4~O 13

~ '3 S NV;" 17,1'~ K.48 fL S of

S'1-'"l(Jor spoe it'"

5

EAv.O
$"9," /'tVA

}. ~/B!tb

lS'o/V3 AV

X-r'!> j. 9~,Y t

fig.11.-3: Belasting en reactanties gereduceerd op 150 kV.
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12. SERlE LC-KRING MBT VER7,ADIG13ARE SEHIESPOEJJ

Voor de situatie van hoofdstuk 11, en weI voor 8
3

, werden,

m.b.v. de formules uit hoofdstuk 5, de co~ponentwaarden berekend:

Is werd 800 A gekozen, L~Lo = 0,05 is een haalbare waarde,

Ik'l.·wrdt 3 m,lal Is r;ckozen, dus I k= 2400 J.. en daarmee is Q k= 0,633

geworaen (vgl.5.(5)). Voor f3 Herd 0,05 g€'kozen, zod[l.t w1
0

"" 4,417

dient te worden (vgl.5.(8)). De onverzadigde zelfinduktie Lo is

dan: 14,06 mH en de capaciteit C: 687JlF (vg1.5.(6)).

De spanningsstijgingAU tijdens nominaal bedrijf bedraagt: 169,6 V

(vgl.5.(7)).

De kosten van een condensatorbatterij (K ) houden direct verband metc
de maximale energieinhoud E van de batterij en de verlangde levensduurc
en worden gesteld op ongeveer k= fl.O,50 per Joule.

Voor sinusvormige sp~nillgen (\'laarmee steeds gerelcend \'lordt) is ~-eu~max=

CU2eff, tenIijl P = uxceff =wCU2eff per fase.
c c c

c k.P 1
Hiermee bedragen de kosten: Kc= ---w- c = o,~ .100 7T" .Pceff flo vgl.12. (1 )

Tijdens kortsluiting is Pc= (1 +f3)wLo .3 I ck3 = 26714 kVA.

De aanschaf kosten voor de condensatorbatterij zijn dus: fl. 42.560,

per fase.

De dimensioncring van de verzadigbare spoel wordt afgeschat.

Bij een ijzerprijs van fl. 5,- per kg en een koperprijs (inclusief

isolatie enz.) van fl. 15,- per kg, kost deze spoel: fl. 896.000,- •

Om deze kosten te kunnen vergelijken met die van a~dere

systemen, waarbij ook continue kosten een rol spelen, worden de kosten

per jaar berekend, bij een levensduur van 30 jaar en een interestvoet

van 7%. De annuiteitsfactor bedraagt dan: 0,0805864, zodat de jaarlijkse

kosten van dit systcem per fase fl.75.650,- zijn.

Het is hieruit onmiddellijk duidelijk dat keuze van dit systeem tot

exorbitant hoge kosten leidt.

Tevens valt uit de berekeningen af te leiden dat men er naar dient

te streven L~JJo zo klein mogelijk .te maken ( 0: k rnaxirnaal) en f3 zo

groat mogelijk (begrensd door de toelaatbare 4 U).
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Dezelfde berekening is uitgevoerd voor een circuit aan de

150 kV- zijde van de transformator (zie fig.11.-3):

Wederom kiezen wij LrlLo= 0,05 , I kmax/Is =3 en P=0,05, waarmee

01. k +(3 = 0,683, wordt (vgl. 5. (5».

In dit geval dient, Lv.m. cen mogelijk.e kortslui ti,ng van rail 2,

de volle snarming door het circuit opgevangen te '-JOrden, dus

w L =pn (3)= 422,88
o J.k • \ 0< k +

Bij de berekening van de kosten, gaan wij er even van uit dat 150 kV-

condensatoren evenveel kosten als die voor 10 kV.

tiij berekenen hieruit: IJo= 1346,4 mR (vgl.5.(8», C = 7,525,PF

(vgl.5.(6» te~lijl de spanningsstijging tijdens nominaal bedrijf

is:DU= 2115 V (vgl.5.(7».
2

Pcmax _=~ ~1_~f-3!~_~o.Ik=_3?,8~_~~..4-,__~a.a,~_lTleeKc~ fl. 63.475,- (vgl.12.(1».

De jaarlijkse !costen van de spoel bedragen dan: flo 107 .250,-:;,zodat de

totale jaarlijkse kosten per fase zijn: fl.1 12.360,- •

Een aantal impliciete beperkingen bij de voorgaande berekeningen

zijn: er wordt uitgegaan van sinusvormige stromen, hetgeen i.v.m. de

verzadiging niet exact het geval zal zijn. Riermee direct verband

houdend is de aanname dat,wij slechts met stromen met een freQuentie

van 50 Hz te doen hebben.

De derde voor~nderstellingwas, dat overgangsverschijnselen geen

problemen geven, mede omdat het gehele verzadigingsverschijnsel iedere

halve periode opnieuw plaatsvindt.
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13. BRREKEUING Vf>JJ DE ELEMEN'r;!AARDEN VOOR DE

BEGRENZINGSKOPPELIN G

De begrenzingskoppeling volgens fig.5.-5 werd eerst gedimen

sioneerd voor het netgedeelte zoals aangegeven in fig.11.-2 in het

geval van een driefasensluiting op rail A.

De nominale voedende spanning Un is 6,062 kV, voar de verzacUgings

stroom IIsl werd weer 800 A gekozen, terwijl de kortsluitstroom IIkl

maximaal 2400 A mag bedragen.

Tijdens kortsluiting dient dus de totale impedantie IZtot! van trans

formator 3 en begrenzingskoppeling 2,526 D.. te zijn.

Als eerste parameter kan nu de grootte van de condensatorreactantie Xc
gekozen worden, ofweI de spanning over de condensator waarbij de spoel

S in verzadiging gaat: U = I.X (hierbij is de stroom door hetss s c
parallelcircuit tijdens nominaal bedrijf verwaarloosd).Teneinde te

kunnen vergelijken met systemen waarvoor de voedende spanning andere

waarden heeft, werd als parameter de spanningsverhouding U /U gekozen.
n ss

Om te kunnen voldoen aan de eis van verwaarloosbare spanningsval

tijdens onverzadi~d bedrijf, dient de reactantie van de begrenzings

spoel Xl gelijk te zijn aan -Xc -Xt3 ' zodat bij keuze van Un/Uss' Xl

direkt vastgelegd is. (Xc= -1/wC , XI=WL , X
t3

=<vL
t3

en XI +
t3

= Xl + x
t3

)

In eerste instantie is de coslf van Ztot= R + jX niet belangrijk, zodat

de afbeelding van Ztot in het complexe vlak een ci.rkel vormt (fig.13.-1).

----+
Re

fig.13.-1: Impedanties en admittanties in het complexe vlak.
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met X = W S en B == w Cs c

1
R + jX =:

S S

R + jXs s

Zp;: Ztot - j .Xl + t3 = R + j (X - Xl+ t )
11'

1/z = Y ;: j.B + R 'X = R . (X X )
p pes + J s + J - l+t3

Yp - j. 11c =: 1 - .i.Bef'i + j (X - X1.+t 3)}

R + j(X - Xl+t3 )

1 + Bc(X ... Xl +t3 ) - jRBc
R + j(X - Xl +t3 )

De impedantie Z van het parallelcircuit bestaande uit X parallel aan
p c

(fig.5.-5) dient dan tij~~ns kortsluiting te zijn:

R + jX ==
S S

Aangezien -Xc= +Xl +t3

shunt wordt:

, is Bc (X l +
t3

):: 1 zodat de impedantie van de

R - j{X + Be (R
2

+ X
2 )L en met de relatie

B
2

(R
2

+ X
2

)c
R

2
+ X

2
== IZ~otl wordt nu:

vgl.13.(1) en x = -xs c
x vgl.13. (2)

In het complexe vlak (fig.13.-1) vormt de absolute 'l'laarde van de shunt

impedantie weer een cirkel volgens de relatie:

Kiezen wij nu X als

daarmec zijn R
s

vgl.13.(3)

.../ 2 2 I

tweede parameter, dan is R=:~I Ztotl - X ,en

en X volgens de bovenstaande relaties 13.(1) en
s 13.(2)

bepaald.

Om nu de optredende spann1ngen en stromen in de begrenzer

tijdens kortsluiting te bepalen (aan de hand waarvan de verschillende

elementen gedimensioneerd kunnen worden), dient er vectorieel gerekend

te worden. Hiertoe wordt de hoek ~ tussen de voedende spanning U en
n

de spanningsva1 (resp. stijging) U1+
t3

over transformator en begrenzings-

spoe1 berekend: ex == arctan R/x (+7r indian X(O), terwijl

Iu1+t31=\ I k \ .X1+t3 • (zie fig.13.-2).

Vo1gens de cosinusrege1 is nu de spanning over de condensator

U =.... fU2
+ U2 - 2UnoUl+t3'cosCX

c "n 1+t3

Op blz.70 is reeds vermeld dat de kosten voor een condcnsatorbatterij
J 2recht evenredig zijn met de maximaa1 op te nemen energie: Ec~2C.Ucmax.



-74-

I ..

o

I
I

I
I

I
I

.... I

"(/
I

I
I

Us

fig.13.-2: Stroom- spanningsveetordiagram tijdens kortsluiting.

Aangezien lIe! =+IUcl/jXel' bedraagt het vermogen Pe= u~eff/xe en Ee=pclw

Het blijkt dat de stroom door de shunt (I , die gelijk is aan het
r

en I ) altijd 900 naijIt op de voedendee
gelijkvormigheid van de driehoeken OU Un e
oak de spanning U over de dempingsweer

r

vectori~le verschil tussen I
k

spanning U (di t voIgt ui t de
n

en IeIkO in fig.13.-2), zodat

stand loodrecht op U staat.
n

Hierboven is al aangegcven dat IU 1+t31 =!x1+t31·I I kl enlucl =IXel.IIcl'

terwijl IX l +t31 =Ixcl' zodat uit voornoemde driehoeks gelijkvormigheid

onmiddellijk voIgt dat: IUnl ==IXe] .j Irl.

Maken wij nu nog gebruik van de relatie jUssl ==IIsl. IXcl ' dan geldt:

II 1==lu lu- \. II I waardoor, bij keuze van de eerste parameter U Iu ,r n ss s n 55

II I direkt vastgelegd is. Hieruit kunnen U en U berekend worden,r r s
waarna ter controle eventueel nagegaan kan worden of U inderdaad gelijke
is aan de vectoriele som van U en U •

r 5

Het is duidelijk dat continuverlies tijdens normaal bedrijf

tot verhoging van kosten zal leiden. Bovendien mag de spanningsstijging

in dit geval een zekere waarde niet overschrijden.

Om een en andar te hlnnen berekenen, dient voor de verhouding van

reactanties bij verzadiging (X ) en bij onverzadigd bedrijf (X ) eensr so
redelijke waarda te worden gekozen. In dit geval vlerd gekozen:

X IX == 0,05 (bij de bouw van het systeem dient men dan het ijzer z6srI so
te kiezen dat aan deze waarde wordt voldaan), waaruit met de berekende

waarde van Xs volgens vgl.n.(2),xso te bepalen is.
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Wij wensen nu de totale impedantie van de begrenzingskoppeling tijdcns

normaal bedrijf te b2palen, waartoe de afgeleide relatie:

IZt tl- ~ 2 Xc 2' (vgl.13. (3)) gebruikt kan worden.
o R + (X + X )

S S c

De spanningsstijging over het circuit bec1raagt dan: 4 u= In·1 Ztotl '

welke veroorzaakt wordt door een stroompje door de shunt gclijk ann
6. U "

Iro==X. De ohrnse verliezen zijn dan gelijk aan II~ol·Rs= Pr.
c

De berekening van de afmetingen en kosten van de verzadigbare

tijdens nominaal bedrijf vele malen kleiner is

spoel S gaat in principe hetzelfde als bij het vorige systeem,

men dient er echter rekening mee te houden dat de continustroom I ro
dan de kortsluitstroom I •r

Dit houdt in, dat in bepaalde gevallen de koperdoorsnede niet gebaseerd.

mag zijn op I ,maar berekend moet worden op I • Dit dient te gebeuren
ro r I 2

wanneer I r groter is dan 80 maal I ro (VDE-norm: q== ; ~160 mm wanneer

deze stroom 1 sec aanhoudt).

Al de bovenstaande berekeningen Z1Jn m.b.v. een tafelreken

machine uitgevoerd, waarbij de eerste parameter (U Iu ) varieerde van
n S8

1 tot 10, terwijl voor ieder van deze verhoudingen de tweede parameter

X gevarieerd werd van -IZtotl tot +/Ztot!.

Het blijkt nu dat voor de \'laarden van U Iu ,vlaarvoor U lu <I JIn ss n ss k' s
(=3) de verzadigde-spoelreaktantie X ook negatieve waarden aanneemt

s
(wat direkt verklaard wordt uit fig.13.-2), dus een capaciteit zou

moeten worden. Deze gevallen moeten daarom buiten beschouwing gelaten

worden.

Een bijzonder geval is ook het circuit voor X=+ IZto~ (dus R=O) , bij

U lu = 3. Dan zijn nl. zowel R als X nul, dus de condensator isn ss s . sr
gewoon kortgesloten. Dit komt overecn met het installeren van een

begrenzingssmoorspoel sec, zoals tot nu toe meestal toegepast.

De (tijdens kortsluiting) maximaal door de verschillende

elementen van het circuit op te nemen vermogens, als funktie van de

twee variabelen U Iu en X , zijn uitgezet in fig.13.-3, viaarin tevens
n ss

het continue verlies P van de weerstand tijdens nominaal bedrijf isr
aangcgeven.
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fie.13.-3: Vermogens per fase tijdens kortsluiting op rail A,
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14. EconOWfISCHE OPTU1ALISATIE

De totale kosten van de begrenzingskoppeling als funktie van

de twee parameters X en U Iu werden berekend.
n ss

Voor de condensator zijn deze evenredig met E (zie hoofdstuk 12) en
c

voor de spoelen evenredig met het gewicht aan ijzer en koper (zie

appendix B ).

Rekenen wij fl.O,05 per kWh en een vastrecht van fl. 75,- per kW-jaar,

dan zijn de verlieskosten voor de weerstand R fl. 513,- per kW-jaar,s
indian het systeem continu volbelast zou zijn. Rekening houdend met dag-

en jaarbelastingskrommen kan men deze jaarlijkse kosten ruvrneg op de

helft schatten, dus fl. 256,- per kW-jaar. De weerstand zelf zal

4 ~ 5000 gulden kosten, hetgeen op fl. 403,- per jaar neerkomt.

In fig.14.-1 zijn de kosten per jaar (voor de spoelen en condensator

is dat de jaarlijkse investeringslast, voor de weerstand het jaarlijks

verlies) weer uitgezet als funktie van de twee variabelen, terwijl in

fig.14.-2 de totale kosten van de begrenzingskoppeling per fase en per

jaar z~Jn weergegeven. Deze kosten bereiken een minimum voor X= 2,526

en U Iu = 10, n.l. fl.5736,- per jaar en per fase.n ss '
Het is echter niet de geschiktste keuze (fysisch is het trouwens

onmogelijk, ",ant een spoel heeft altijd enige ohmse \veerstand), aange

zien de begrenzingskoppeling zich dan tijdens kortsluiting zuiver ~

induktief zou gedragcn, wat, i.v.m. het onderbreken van de dan induk

tieve stroam, bepaald ongunstig is.

Daarentegen is het ook mogelijk het circuit z6 te dimensioneren dat de

koppeling slechts een weerstandskomponent tijdens kortsluiting bezit

(X=O), of zich zelfs capacitief gedraagt. Het laatste geval is niet

aIleen gunstig i.v.m. de onderbreking, maar ook t.a.v. de stabiliteit

van het totale systeem, omdat dan een gedeelte van de zelfinduktie van

het net gecompenseerd wordt.

Bij keuze va"1 het laatste geval zullen de jaarlijkse kosten ongeveer

fl.10.000,- per fase bcdragen, d.\'1.z. om de gehele stadm·lijk Tong-clre

met de bijbehorende kabels en een gedeelte van het station Eindhoven

Oost (10 kV zijde) te beschermen, kost ongeveer fl.60.ooo,- per jaar.
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fig.14.-1: Jaarlijkse kosten per fase voor de begrenzings
koppeling Cl.2.J1 dfl 10 kV zijde.
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fig.14.-2: Totale jaarlijk:se kosten per fase voor de
begrenzingskoppeling a~m de 10 kV zijde.



-80-

Ook nu werd weer uitgerekend wat de kosten zouden worden bij

plaatsing van een begrenzingskoppeling aan de 150 kV-zijde van de

transformatoren (fig.11.-3) , mede ter bescherming van de laatsten.

De berekening loopt geheel analoog als die voor het 10 kY systeem.

De verzadigingsstroom werd 100 A gekozen, de kortsluitstroom I k= 300 A,

zodat IZtot I"" 2Ek),7 11. dicnde te '.....orden. Di t voor cen driefasenslui ting

op rail 2.

In dit geval mag bij de berekenirig van Xl de impedantie van de trans

formatoren niet mee:,erekend worden, aangezien er gedimensioneerd moet

worden op een kortsluiting v66r de transformator (dus op rail 2: zie

fig.11.-3) •

Xl is dan gelijk aan -Xc ' terwijl XI +t3 overal vervangen dient te

worden door Xl.

De resultaten zijn ook weer vergelijkbaar met die van de berekening

voor het 10 kV systeem. In fig.14.-3 zijn weer de kosten voor ieder

circuitelement per jaar en per fase uitgezet.

De totale kosten per jaar, per fase voor deze begrenzingskoppeling zijn

aangegeven in fig.14.-4, waarin een uitgesproken minimum zichtbaar is.

Bij keuze van een gedeeltelijk capacitieve impedantie tijdens kort

sluiting, bv. -j.30.n. (u /u = 5,25 bij minimum kosten), bcdragen den ss
jaarlijkse kosten per fase ongeveer fl.13.000,- , dus voor het beschouwde

netgedeelte totaal ongeveer fl.39.000,- per jaar.

Deze kosten bedragen dus minder dan bij plaatsing van het

systeem aan de 10 kV zijde; men dient er echter rekening mee te houden,

dat nu twee transformatoren tegelijkertijd beschermd worden, hetgeen

impliceert dat, bij kortsluiting in of vlak achter ~~n der beide

transformatoren, de kortsluitstromen door de transformatoren, afhankelijk

van de situering van de kortsluiting, m~er dan drie maal de nominale

waarde kunnen bedragen.
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15_ AFvfEGING Vili"'J VOOR- EN NADELF1I VAN DE BEGRENZHIGSKOPPELUm

Het belangrijkste nadeel van de begrenzingskoppeling zijn de

hoge kosten voor de componenten, zoals in het vorige hoofdstuk berekend.

Daar tegenover staan een aantal mogelijkheden tot bezuiniging, die

overigens voor aIle ::>troornbegrenz.ers gelden.

Bij a;-:·mleg: van een niem-; station kunnen de stroomvoerende

geleiders minder massief gekozen worden, en zijn minder steunisolatoren

benodigd. De vermogensschakelaars kunnen eenvoudiger en goedkoper

uitgevoerd worden, terwijl de distributietransformatoren minder stevig

gebouwd kunnen worden. Mogelijkkan er bezuinigd worden op kabels en

op de beveiliging van grootverbruikers. Tenslotte kunnen begrenzings

smoorspoelen achte~~ege blijven (wat in het beschouwde geval een

besparing van ongeveer fl. 12.000,- per jaar zou schelen), waardoor

tevens de arbeidsfactor verbeterd \'lOrdt.

Bij vergroting van de belasting en daarmee samenhangende

uitbreiding van het systeem, kan het continu doorgangsverrnogen van de

meeste onderdelen: schakelaars, meetomvormers, rails, steunisolatoren

en soms kabels vergroot worden door het installeren va~ de begrenzer.

Mogelijk is het systeem in de toekomst bruikbaar voor de beveiliging

van supergeleidende kabels.

Naast de technische voordelen, zoals in de inleiding genoemd,

heeft de begrenzingskoppeling het voordeel dat de stroom niet onderbroken

wordt, zodat door de normale beveiliging selectief het netgedeelte

waar de fout zich bevindt, uitgeschakeld kan worden.

Doordat de restreactantie bij kortsluiting capacitief gekozen

kan worden, treedt een stabiliteitsverbetering op, te~1ijl bij de

koppeling van twee netgedeelten in bepaalde gevallen de synchronisatie

veraneld wordt en op het juiste ogenblik de parallelschakeling zelf

standig uitgevoerd wordt, doordat de begrcnzingskoppeling dan in zijn

normale toestand terugkeert.

Dit geldt aIleen bij koppeling van een groot en een klein net, \-raarbij

de kortsluiting in het grote net optreedt: bij kortsluiting in het

kleine net is er voor de stabiliteit geen verschil.
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Bij koppeling van twee ongeveer gelijkenetten, wordt de stabiliteit

verslechterd, doordat de machines aan de kortsluizijde versnellen,

terwijl die aan de andere zijde van de begrenzingskoppeling juist

afgeremd worden (lit.27).

Doordat hAt een zekere tijd kost om de D~oel S te verzadigen.

wordt de ecrste str~oGto~ b0peald door hat inslin~erverschijnsclV8n

de serieresonantiekring, waardoor deze eerste top niet volledig begrensd

is (lit.27).
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APPENDIX A.

BEVEILIGING VOOR STROOMBEGR~iZENDE SCHAKELAARS

De signalering en bekrachtiging mogen feitelijk geen enkel

tijdsvcrIies geven. Een overstroomrelais is dus niet zonder meer mogelijk,

.,m.nt clan dien t men 7:eker te i'i,<.J,chten tot de kortslui tstroom de nominale

\-Jacl.!'de heeft ovcruchredcn, hetgi':en al to lang duurt.

Vooral bij symmetrische kortsluitstromen <r= 90
0

: zie fig.2.-4) is de

beginsteilheid zeer sterk en daar kunnen wij voor de signalering

gebruik van maken.

Een dergeIijk z.g. di/dt-relais kan als voIgt opgebouwd worden (zie fig.A.-1

en lit.71):

- • 5T 1

c....-----.-: J~

LR

HG

TM

fig.A.-1: Signalering en bekrachtiging voor I -begrenzer.s

Hicrin is: UG
ST
CS
Jl1S
'1'1,1
VB
LR
C

hoofdgeleider
strocmtransformator
compensatiespoelen
mectspoel

: transistor meeteenheid
vonkenbrug
Iaacl..reerstand
voorgeladen condensator

De compensatiespoclen van de tussentransformator 2, met snel verzadig

bare ijzerkern, dienen tel' voormagnetisatie, vlaardoor de signaleri.ng pas

boven een bepaalde stroomwaarde aanspreekt, opdat hoogfrequente stoor-
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signalen met dezelfde steilheid als de kortsluitstroom geen aanspreken

veroorzaken.

De spanning over de meetspoel is direkt evenredig met de stroomsteily

heid (e = Ldi~dt). Komt deze boven een bepaalde waarde, dan wordt de

bollenvonkenbrug getriggered. Hierdoor kan de voorgeladen condensator

C zich ontladen, ~laardoor bekrachtiging van de schakelaar kan plaats

vinden.

am de ontstekingstijd tot 30~sec te kunnen begrenzen, heeft men cen

condensator van 10 tot 20~F, met' een voorspanning van ongeveer 2 kV

nodig (lit.26a en 27a).

Vindt de kortsluiting plaats nabij de spanningsnuldoorgang (r~Oo),

dan zal de di/dt signalering niet aanspreken, doordat t.g.v. het gelijk

stroomdeel de helling klein is. Omdat bij voldoend grote helling de

maximaal toelaatbare stroom in dit geval reeds ver overschreden is,

zal men naast het di/dt relais nog een overstroombeveiliging moeten

toepassen. Deze mag nu weI een wat langere aanspreektijd hcbben, want

de stroomtoena~e gaat nu niet zo snel ala in het symmetrische geval.

Bij een driefase kortsluiting zal maximaal ~6n geleider een

zeer vlakke beginhelling van de kortsluitstroom hebben, terwijl beide

andere fasen dan minstens een relatieve stroomsteilheid van 0,866 maal

de maximale steilheid zullen hebben, waardoor bij snelle onderbreking

van de laatste twee automatisch de kortsluitstroom in de eerste geleider

nul wordt.

Omdat de schakelaar direkt moet reageren, is het toepassen

van distantierelais niet mogelijk, waardoor de selektiviteit verloren

gaat, en aIle schakelaars bij een fout tegelijk zullen aanspreken.

Om dit te vermijden is het mogelijk de som van aIle invoedende kortsluit

stromen als aanspreekkriterium te,gebruiken. Door optellen en aftrekken

van de kortsluitstromen kan elektronisch het gedeelte van een installatie

waar de kortsluiting zich bevindt, gedetecteerd worden (lit.71).
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APPENDIX B'e

DIMENSIONERING VAN "Ken LUCHTSPOEL

(l~a) met:

Voor de begrenzingskoppeling (hopfdstuk 14) is een hoofd

spoel L nodig die niet mag verzadigen.

De dimensionerinr,;, hiervan e;2.at als valet:
2 , T

A. IT A ..l!..n • it. "no/= L.I = n.B.A =)Uo·n.1. = 0 1

1= lengte luchtspoel en a= binnendiameter.

De fluxdoorsnede A bedraagt ~(a/2)2 (zie fig.B.-1)

I-r-
I
I 1
I
I

--1-- ,---
. I I

'. I 91" d. ~I a ..

fig.R .'-1: Afmetingen luchtspoel.

Het kopervolurne bedraagt: vcu 1~ { (d + a/2) 2- (a/2 ) 2} = 11r( d
2

+ da) •

Ui t hot bovenstaande voIgt:

B/PoI= nil , met n= kld/q wordt: B/jAoI = kd/q - d= B.qjJ'oIk

en n = Bl/}'oI teTl'1ijl A = LI/nR == Jlo ·LoI2/(B2.1).

Met ~ ~ 22' wordt 2 ~ 2 2'a == 4A/'lt = 4;«o1J1 /B 1 V = 1Td 1+1Td 4/,{LI /B •VIcu 0

Omdat de kosten voar een luchtspoel direkt

kopervolume, willen wij dit minimaliseren:

== 0 -
samenhangen met het benodigde

dV /dl = 0 -+cu

1 ==(1/d
2

)e)AoTJI
2
/rrB

2
=

De vaor de dimensionering benodigde waarden zijn:

/
2 -4 2 -7I = 800 1, , j == 2 A mm ,dus q == 4.10m ,k== 0, 6 en)i0 == 4 0 10 ,

ter"lijl voor Been zodani.ge waarde moet v:orden gekozen dat de spocl

redelijke afmetingen heeft, waarbij voldaan moet zijn aan d.e vool'waarde
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Deze afmetingen varieren met L, terwijl L weer verandert afhankelijk

van de parameter U Iu • Teneinde nu de verhouding l/a zo konstant
n ss

mogelijk to houden, dient L/B3 zo veel mogelijk konstant te zijn,

waartoe B gekozen lflOrdt als 0,1. ~/501 (U lu )' Tesla.
" n ss

Ret koncrvolume is dan: V == O.768.Xl.~1 (U /u )/50' , dug het
eu ~ n ss

kOTJf:1'P·,c,·!ichi be(b·a~1,2.'t 8,9.V , terHijl de kosten VC'J1 cen luchtspoel,. '- '_.' au .
inclusicf versteviging, isolatie enz. fl. 25,- per kilogram koper

bedragen.
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