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1. INLEIDING.

Zoals bekend is,neemt het elektrische energieverbruik ieder jaar

in omvang toe. Tot voor kort verdubbelde het verbruik iedere tien

jaar, terwijl de trend bestaat dat deze verdubbeling steeds sneller

zal gaan [1].

Met de toenemende vraag naar elektrische energie worden de eisen,die

gesteld worden aan het gehele systeem van opwekking, transport en

beveiliging,steeds zwaarder. In ons 50 Hz-wisselstroomsysteem is met

de toename van het op te wekken en te transporteren vermogen ook

het kortsluitvermogen toegenomen. Een belangrijk aspekt van de

algehele beveiliging is de onderbreking van het kortsluitvermogen.

In een 150 KV-net hebben we een kortsluitvermogen van ongeveer

12.000 MVA en een kortsluitstroom van 45 KA. In een 220 KV-net kunnen

deze waarden 25.000 MVA resp. 60 KA bedragen [2].

Het onderbreken van de kortsluitstromen is een van de belangrijkste

taken van de vermogensschakelaars.

Met het toenemen van de kortsluitvermogens en dus ook de kortsluit

stromen in de loop der jaren is steeds meer bij de schakelaar-ont

werpers de behoefte gaan ontstaan, te kunnen berekenen wat het maxi

male elektrische vermogen is dat een schakelaar kan onderbreken.

Bij een vermogensschakelaar, waarbij geforceerde luchtkoeling plaats

vindt, (perslucht schakelaar), is een van de faktoren die het maximaal

te onderbreken vermogen bepalen, het zogenaamde verstoppingsverschijn

sel.

De lichtboog,die bij het onderbreken van een kortsluitstroom ontstaat,

wordt bij een persluchtschakelaar intensief gckocld door een lucht

stroming. Deze luchtstroming wordt enerzijds beinvloed door de configu

ratie van de ruimte waarin zich de lichtboog bevindt (de boogkamer) en

anderzijds door de lichtboog, die in het centrum een temperatuur kan

bereiken van 10 a 20 duizend oK.
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Er bestaat een wisselwerking tussen de luchtstroming en de lichtboog.

Immers de lichtboog zal de er langs stromende koellucht in temperatuur

ver4ogen. Bij het toenemen van de temperatuur van de stromende lucht,

zal er per tijdseenheid minder lucht stromen door een doorsnede, loodrecht

op de stroming. De koelende en dus energie-afvoerende werking van de

lucht kan voor een belangrijk dee1 verloren gaan.

Ret verschijnsel, waarbij de stroming van de koellucht afgeremd of zelfs

geheel geblokkeerd wordt, wordt in de Engelse literatuur veelal aange

duid met "corking-effect" of "clogging-effect", terwijl de Duitse litera

tuur over "Ruckstau" spreekt.

In de literatuur, waarin het verstoppingsverschijnsel aan de orde wordt

gesteld, kan men twee uitgangspunten voor berekeningen onderscheiden.

Ret doel van dit onderzoek is geweest na te gaan in hoeverre deze uit

gang;punten op onze experimenten toegepast konden worden.
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:3. DE BEHANDELING VAN HET VERS'l'OPPINGSVERSCHIJNSfL IN DE LITERIlTUUR.

Zoals in de inleiding reeds vermeld werd, is de benaderingswijze van het

verstoppingsverschijnsel in de literatuur niet steeds hetzelfde.

Indien geen verstoppingsverschijnselen optreden moet er gedurende

het quasi-stationaire deel van de stroom steeds een evenwicht zijn

tussen het elektrische aangevoerde vermogen en het door de koellucht

afgevoerde vermogen.

De moeilijkheden (het verstoppen) ontstaan als dit evenwicht verbroken

is, m.a.w. als er per tijdseenheid meer elektrische energie aangevoerd

wordt, dan er door de koeling afgevoerd kan worden.

Bij berekeningen in de literatuur wordt steeds aangenomen, dat de licht

boogenergie alleen axiaal afgevoerd kan worden. De verschillen in bereke

ningswijze berusten in hoofdzaak op de vraag of er sprake is van een be

langrijke hoeveelheid energie-afvoer door konvektie in de boogontlading

zelf.

De energiebalans gedurende de quasi-stationaire toestand, kan geschreven

worden als

LE.l

Hierin is

I de stroomsterkte van de ~oogontlading (A)

E de elektrische veldsterkte in de boogontlading (~)
m

1 de afstand tussen de kontakten, waartussen de lichtboog

zich bevindt (m)

p de dichtheid van het gas (~ )
m3

v de snelheid van het gas (m )
'S'"'

A de doorsnede, waardoor het gas zich verplaatst (m2)

h de enthalpie van het gas bij de heersende temperatuur (Joule
kg

Perkins en Frost [3] en Pratl [3a] stellen dat er verstopping optreedt

als het boogkanaal de keel geheel opvult. Ret vermogen ,dat c«Jr axiale

konvektie wordt afgevoerd in dit geval. noe-men zij hEt maximaal Bf t,2

voeren vermogen in de keel.
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Bij hun berekeningen wordt aangenomen dat het axiale drukverloop in

de keel lineair is en dat de stroming in de keel eendimensionaal is

en de_geluidssnelheid heeft en blijft behouden als er een lichtboog

aanwezig is (zie hoofdstuk 5).

Een bezwaar dat men tegen deze beschouwingswijze zou kunnen aanvoeren

is, dat geen rekening gehouden wordt met de wisselwerking tussen de

boogontlading en de stroming.

Zuckler [4], [5] , [6] neemt aan dat aIleen energie wordt afgevoerd

door de stromende koellucht buiten de ontlading. Door de zeer kleine

dichtheid in de ontlading wordt hier de luchtstroming geheel verwaar

loosd. Ret dichtheidsprofiel van het stromende gas wordt door een

kanaal model benaderd. Zie fig. 2.1.

- ktllW'QJ\d..

cen r-LUn
ontt ,c.cU"1

Fig. 2.1. Benadering van de dichtheid p door kanaalmodel.

De temperatuurverdeling over een doorsnede van de keel wordt even

eens door een eenkanaal~model benaderd. Ret axiale temperatuurver

loop van de koellucht in de nozzle wordt als lineair aangenomen,

evenals het drukverloop. Zie fig. 2.2.
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Fig. 2.2. Tempe~atuu~- en drukve~loop in de boogkame~.

Ret vermogen dat door de koellucht afgevoerd kan worden is gelijk aan
dm

het produkt van het massatranspo~t (dt) en de enthalpie (h) van deze

massa, waarbij er weer van uitgegaan wordt dat voor de koelluchtstroming

de geluidssnelheid blijft optreden.

Bij het toevoeren van voldoende boogenergie zal de temperatuur van de

koellucht in de keel Tk aanmerkelijk stijgen, waardoor het massa-trans

port zal afnemen. Ondanks het feit dat de enthalpie met stijgende

temperatuur toeneemt waarj10r het door konvektie af te voeren vermogen

kan toenemen (zie fig. 6.·~) zal door het afnemen van het massatransport

de stabiliserende en insnoerende invloed van de koelluchtstroming op de

lichtboog afnemen. Rierdoor worden kondities geschapen voor het optreden

van het verstoppingsverschijnsel.
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3. DE JOOGKAMER.

De te ontwerpen boogkamer moest aan diverse eisen voldoen.

De keeldiameter moest zo gekozen worden, dat we bij niet al te grote

stromen, verstoppingsverschijnselen mochten verwachten. Bovendien

wilden we met eenvoudige hulpmiddelen de mogelijkheid hebben de keel

diameter te veranderen.

De konstruktie van de boogkamer moest eveneens toelaten, dat na ieder

experiment een nieuw ontsteekdraadje aangebracht kon worden.

Op grond van deze eisen en experimenten die uit de literatuur bekend

zijn [6], [7] is de konfiguratie van de keel gekozen zoals fig. 3.1.

toont.

De "upstream-zijde" van de boogkamer werd zo gekonstrueerd, dat hij op

een pool van een B.B.C.-persluchtschakelaar (type DB 10 K 400 ; 10 KV,

400 MVA, 50 Hz) gemonteerd kon worden.

Bij de gekozen konstruktie van de "downstream-zijde" kon een bestaande

demper op de boogkamer gemonteerd worden. Fig. 3.1. toont een schets

van de boogkamer.

Het middenstuk van de boogkamer is uit staal 37 vervaardigd. De keel

opening kan nauwer gemaakt worden door een stalen ringetje met een

buitendiameter van 20 mm en een te kiezen binnendiameter in te klemmen.

De twee met schroefdraad bevestigde kunststofdelen van de boogkamer

zijn vervaardigd van celleron.

Deze konstruktie is met opzet gekozen.

Bij een nauwe keel-opening is het goed denkbaar, dat de boog op de

stalen wand van de keel gaat staan. Het hele gebied van de nauwe

keel-opening moet derhalve ge1soleerd zijn van de stroom-voerende

delen.

Bij de experimenten is deze konstruktie juist gebleken, daar onder de

zwaarste omstandigheden: nauwe keel, grote stroom en lage druk van de

perslucht, geen elektrische overs lag heeft plaats gehad over de kunst

stof delen van de boogkamer en bovendien de boog nimmer op het stalen

middenstuk is gaan staan.
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In de elementen,waartussen de boogkamer geschroefd zit, zijn dunne

messing vleugels aangebracht (fig. 3.2). Deze vleugels vormen het

bevestigingspunt voor het kontakt. Ret profiel van de vleugels is

zo gekozen, dat de stroming er de minste storing van ondervindt.

luchtst~om~ng>~

- .
dwarsdoornede vleugel

Bovenaanzicht vleugel

Fig. 3.2.

Deze konstruktie waarborgt een goede elektrische geleiding.

De kontakten, waarvan het bovenste deel uit Ellmet (40% Wolfram,

60% koper) bestaat, kunnen gemakkelijk uitgewisseld worden.

Om de boog in de keel te kunnen filmen, is in het hart van de keel

een rechthoekige opening gemaakt, die door een glazen plaatje wordt

afgesloten.

De koelluchtstroming wordt teweeg gebracht door de B.B.C.-perslucht

schakelaar (DB 10K 400), waar de boogkamer op gemonteerd is. Bij een

uitschakelkommando voor de B.B.C.-schakelaar wordt de onder druk

verkerende lucht in het reservoir via een snel openende klep langs

toegangsNegen naar de boogkamer geleid. (Ret drukverlies in de

toegangswegen blijkt ~ 28% te zijn).

De boogkamer is in een proefopstelling opgenomen zoals ~n het

volgende hoofdstuk beschreven wordt.
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4. DE PROEF-OPSTELLING.

De 50 Hz-stroombron bestaat uit een aantal parallel geschakelde

LC kringen (fig. 4.1) waarvan de induktiviteiten z.g. Brooks-spoelen

zijn [8].

Voor het verkrijgen van een andere frequentie zijn de spoelen om te

bouwen.

c c
~

C = 27,8 flF

L L = 91 ,4 mHo

Fig. 4.1. Een kondensatorbatterij Voor 50 Hz.

De stroom, die een kondensatorbatterij kan leveren voigt uit de

betrekking:

Bij het opladen van de kondensatoren tot 15 KV voigt uit deze-betrekking I = 520 A of leff = 170 A.

lnnners:

-2
I = 4 x 27,8 x 225 x 103

91 ,4

De kondensatorbatterij wordt opgeladen met behulp van een drie-fasen

transformator 380/10.000 Volt, waarbij driefasig-dubbelzijdige

gelijkrichting wordt toegepast. De opbouw van de schakeling is 1n

fig. 4.2. schematisch weergegeven, terwijl fig. 4.3. een foto

opname van de experimenteer-opstelling toont.
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Tijdens het laden is de aardschakelaar open. De scheiders S\ en 82
zijn beide gesloten, zodat op de voltmeter de spanning over de konden

satorbatterij afgelezert kan worden. De lichtboog in de boogkamer wordt

ontstoken door een zilverdraadje (0 0,2 rom), nadat de hulpschakelaar

H in de stand "IN" is gekomen.

uo---f'R' 30 I<.fi L Z

~
•

Vo--JRI"

~2
'vJ~

CT Of. A De

p lfooMfl

2SM.n osci.LL.
os,~LL.

5 o.o1)J-F

-
Fig. 4.2.

T drie-fasen-transformator 380/\0.000 V

D. Dioden (Semikron)
~

S\ Scheiders, die synchroon bediend worden.
82

v Voltmeter (V = 5000 V)max

A

H

P

8

De
L
C

Z

Aardschakelaar

Hulpschakelaar B.B.C. type DB \OK 400.

Proefschakelaar

Stroomshunt (0,0335 ~)

Spanningsdeler ( \ : 400)

Tri11 ingskring

Smeltveiligheid.
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Fig. 4.3.

De opsteZZing.

De schakelkommando's voor de hulpschakelaar en de proefschakelaar

worden door middel van delay-units gegeven.

De inschakeltijd van de hulpschakelaar is 49,5 ms, d.w.z. 49,5 ms

na het starten van een schakelcyclus begint er stroom te vloeien.

De eigentijd bij het uitschakelen van de B.B.C.-schakelaars is

27,5 ms, terwijl ~ 30 ms na het uitschakelkommando van de B.B.C.

proefschakelaar de druk opgebouwd is tot zijn maximale waarde.

Indien het uitschakelkommando voor de proefschakelaar (boogkamer)

en de hulpschakelaar 17 ms resp. 50 ms na het starten van de cyclus

gegeven worden, dan ziet het schakeldiagram er als volgt uit:
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a.. 50Hz. StY'oom In boo~~

~tner.

b. tlru,kverLoop CULt) de
u.p.r~rea,tn .2~de t.n koude
toes t a..nel.

1

Fig. 4.4.

J j

t = 0 start; inschakelkommando voor hulpschakelaar

t = 17 ms 2 uitschakelkommando voor proefobjekt

t = 45 ms 3 triggering oscilloscoop

t = 49,5 ms 4 Hulpschakelaar komt in: lichtboog wordt ontstoken

t = 50 ms 5 uitschakelkommando voor de hulpschakelaar

t = 78 ms 6 uitschakelmoment voor de hulpschakelaar.

Ongeveer 25 milliseconden na het inschakelen van de stroom door de

hulpschakelaar, gaan de kontakten van deze laatste weer open, zodat

de lichtboog niet langer dan anderhalve periode (bij 50 Hz) zal

bestaan, wanneer de boogkamer niet blust. Hoewel de stroom, door de

kondensatorbatterij geleverd, in de tijd afneemt, zouden de kontakten

van de boogkamer te snel wegbranden wanneer de hulpschakelaar niet zou

onderbreken. De restlading op de kondensatorbatterij kan wegvloeien

wanneer de aardschakelaar gesloten wordt. Deze schakelaar sluit auto

matisch wanneer de deur van de experimenteerruimte geopend wordt.

De weerstand van 30 K~ zorgt er o.a. voor dat bij het aarden van de

batterij de aardschakelaar niet te zwaar belast wordt.

De spanningsdeler en de stroomshunt maken de registratie van de

spanning over resp. de stroom door de ontlading mogelijk.
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De opgebouwde druk behoudt, indien niet verstoord door een liehtboog,

ongeveer 50 ms een praktiseh konstante waarde, zodat de experimentele

randvoorwaarden nagenoeg konstant zijn. Zie fig. 4.5.

II

p'
o

Fig. 4.5.

p ~s de druk aan de upstream-zijde in de boogkamer.
o

Boogspanningsoseillaties : Zie Appendix.

I', UbI en Po' zijn de referentieniveaus I 395 A

U
b

: 400 V/cm

p : 1 ato/em.
o

De boogspanning, boogstroom en de druk werden geregistreerd m.b.v.

een tweekanaals Tektronix Oseilloseoop type 555, waarop een

polaroid-kamera gemonteerd werd.

De druk in de boogkamer werd gemeten met piezo-opnemers van het

fabrikaat Kistler, type 6 QP, terwijl de versterker van het fabrikaat

Vibro-meter, type TA-3/C was. De drukopnemers werden geplaatst zoals

fig. 3.1. aangeeft.
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Voor het filmen van de lichtboog is gebruik gemaakt van een Hitachi

streakcamera bij een schrijfsnelheid van 700 m/s. De lengte van de

film is '" 1 m.

Bovendien werden een Strobodrum-streakcamera (schrijfsneJheid '" 90 m/s;

filmlengte 1,75 m) en een Dynafax beeldjes-kamera (10.000 en 18.000

beeldjes per seconde) gebruikt.

J!': DRUKVERHOUDINGEN TN DE BOOGKAMER.

De in hoofdstuk 3 beschreven boogkamer, die voor de experimenten ge

bruikt werd, heeft de vorm van een z.g. Lavaltuit [9]

Bet is zinvol allereerst te bekijken hoe de stroming in zo'n Lavaltuit

zich gedraagt, zonder aanwezigheid van een lichtboog.

Voor een stationaire eendimensionale stroming zander warmtegeleiding

en viscositeit ( K = n = 0) kan uit de vergelijking van Bernoulli

en de kontinuiteitsvergelijking afgeleid worden, dat geldt:

(zie ook fig. 5,1)

dV V 1 dA
dx

=
--=~-Z- A dx

a

[9], [IOJ (5. 1)

S. A,

M.. <1

I~_
1--40._~~~~~~~~~....-_...-_-_-_-_-_-_-~~/----:I:----"-----------,-~>~X

T ----.........'V'-----J
d.~ < 0 , d..R >0
~ V ~~

MG\. < 1 ~" > 0 I MQ. < 1
Ma.>1 ~<0, Ma.>1

d.Jc

I.
I
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Invergelijking (5.1) en fig. (5.l) is:

v de snelheid van de ideale stroming[m]
s

x de axiale plaatscoordinaat. {m]
VMe: het getal van Mach : Ma = - , waarin c de geluidssnelheid is
c

A de doorsnede in de tuit [m2]

P de dichtheid van het gas[~]
N m

p de druk van het gas [:z]
m

De index ° duidt op reservoir-kondities, K op keel-kondities.

Als Ma < t dan is de stroming subsoon, is Ma = 1 dan heeft de stroming

de geluidssnelheid bereikt. (transsoon). Voor Ma > 1 is de stroming

supersoon. Via de nauwste doorsnede in de tuit, de keel, wordt achter

1,4 voor lucht

drukverhouding ~ , de
Po ~"snelheia cop.en de kri tische

C
....E.. ( =
C

vbij kamer-temperatuur).

de keelopening een supersone stroming bereikt. Omdat de snelheid in

de keel niet groter kan worden dan de geluidssnelheid is het massa

transport begrensd. Het is maximaal als Ma = 1 en vindt plaats door
.>.

de kritische doorsnede (van de keel) An.

In de keel treedt dan tevens de kritische
;'\

kritische dichtheidsverhouding ~
Po

Deze verhoudingen zijn een funktie van X =

c , C zijn de specifieke warmte bij konstante druk respektievelijk
p v

konstant volume.

Er geldt:

(5.2)

Voor lucht met X = 1,4 is dit gelijk aan 0,528 ~ 0,53.
;1:

Als de druk in de keel Pk zijn kritische waarde p bereikt of over-

schrijdt (zodat Pk/ po ~ 0,53).dan treedt in de keel geluidssnelheid

op, terwijl het massatransport door de keel zijn maximale waarde
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(5.3)

bereikt (zie ook fig. 5.2).

.:r. VRTo' 1
0.'

AFo o.b

su.pe...so~e
o.~ to..Jc

0.2.

o 0.53 1

Fig. 5.2. Massatransport voor Lucht &n een Lavaltuit.

De drukverhoudingen in de boogkamer konden slechts geregistreerd

worden zonder aanwezigheid van een boogontlading.

Bij een reservoir druk p van 6 ata is het drukverloop p aan dev 0

"upstream-zijde" van de boogkamer zoals fig. 5.3 toont.

Voor verklaring zie Fig. 5.5.

Tijdbasis 10 mS/e~.

Po 2 ato/em.

20 mm.

15,5 mm; 12
15 mm 02

14,5 mm.

8 mm.

Fig. 5.3. Drukverloop upstream-zijde Boogkamer

Gedurende 10 ms na t l is Po gemiddeld 4,7 ata.



x 100% = 22%.
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Ret drukverlies in de toevoerkanalen naar de

boogkamer bedraagt derhalve:

6 - 4,7
6

Ret drukverloop ~n de keel,eveneens bij een reservoirdruk van 6 ata,

wordt door fig. 5.4 aangegeven.

, 'd ' 0 ms/T~J bas~s I em.

Pk = ! ato/em.

'\eel = 20 rom.

1 1 15,5 rom 12 14,5 mm

01 = 15 rom O2 8 rom.

Voor verklaring zie Fig. 5.5.

I I
i o 1.1

Fig. 5.4.

Fig. 5.4. Drukverloop in de keel van de boogkamer.

Gedurende 10 ms na t 1 is Pk gemiddeld 1,8 ata.

De opnamen van fig. 5.3 en fig. 5.4 zijn gemaakt bij een keeldiamter

van 20 rom. Beide kontakten waren 45 rom lang, het upstream-kontakt

had een doorsnede van 8 rom, het downstream-kontakt een doorsnede van

15 rom. (zie ook fig. 3.1).
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Aan de kritische drukverhouding werd ruimschoots vo1daan:

Pk = 1'~8 <ita
Po 4,7 ata

0,38

Figuur 5.5 geeft een tabe1, waarin de drukverhoudingen bij andere

kontakten en kee1diameters zijn verme1d.

Doorsnede 0k
20 mm

Pol PklNo. = Pv Po

1 o =0 = 8 mm; 1 =1 = 15 mm 0,72 0,421 2 1 2

2 (/) =0 = 15 rrnn ; 1 = 5 mm, 1 = 30 rrnn 0,72 0,811 2 1 2

3 o =0 = 15 rrnn ; 1 = 15 mm = 1
2

0,78 0,381 2 1

Doorsnede 0
k

= 10 rrnn

4 o = 15 rrnn, o = 8 rrnn; 1 =1 = 15 rrnn 0,70 "niet meetbaar"
1 2 1 2

5 o =0 = 3 rrnn; 1 =1 = 13 nun 0,82 "niet meetbaar"
1 2 1 2

reservoirdruk

druk upstream-zijde

druk in de keel.

Fig. 5.5. DY'ukveY'houding bij veY'seJziUe'!de

keeZdiameteY' en met veY'schi lZen,;c;

kontakten.

Merk op, dat bij de situatie no. 2

de kritische drukverhouding niet

bereikt wordt.
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6. DE ENERGIEBALANS; EXPERIMENTEN.

Bij het onderbreken van een kortsluitstroom door een vermogensschakelaar

mogen we stellen,dat er geen verstoppingsverschijnselen optreden, zolang

per tijdseenheid geldt,dat de door de lichtboog aangevoerde energie door

het koelend medium wordt afgevoerd.

Uit de meetresultaten blijkt, dat het verloop van de boogspanning

beneden een bepaalde waarde van de amplitude van de boogstroom, een

ander karakter heeft dan bij grotere waarden van de boogstroom.

Fig. 6. I geeft de boogspanning bij een boogstroom I = 800 A.

Het elektrisch toegevoerde vermogen in de boogkamer is tijdens het

quasi-stationaire gebied rond het stroom-maximuum gelijk aan 285

kWatt. De stroom wordt in de eerste nuldoorgang onderbroken.

Tijdbasis 2 ms/ cm •

I = 800 A

Vb= 400 V/cm.

~\eel = 20 mm.

Oscillaties in U
b

en Po:

Zie Appendix.

Fig. 6.1.

Bij een onderbrekingspoging van een kortsluitstroom met een amplitude

van 2500 A vertoont de boogspanning een geheel ander verloop dan bij

de onderbreking van 800 A.

De boogspanning neemt via een scherpe overgang in het quasi-stationaire

gebied van het stroommaximuum af,zoals blijkt uit fig. 6.2.



-21-

I'

P.'o

T' 'db' ms/1J aS1S 2 cm.

I = 2500 A

Ub= 400 V/cm.

0keel = 20 mrn.

Fig. 6.2. P l kt tijdens i is 1500 KWatt.e e 1'.

Bovendien voIgt geen onderbreking meer van de kortsluitstroom. In beide

gevallen waren de randkondities voor de druk dezelfde: P ,= 6reserV01r
De keeldiameter was 20 mrn.

In een lichtboog tussen twee koolspitsen in lucht zonder geforceerde

koeling is de axiale elektrische veldsterkte vrij klein (~50 V/cm).

Indien we de stroom door de lichtboog dezelfde waarde laten behouden

doch geforceerde koeling door een axiale luchtstroming gaan toepassen

blijkt de boogdiameter af te nemen. Door de luchtstroming wordt de

boog als het ware ingesnoerd. Bij gelijkolijvende stroomsterkte moet

derhalve de stroomdichtheid toenemen. Uit J = o.E voIgt dat of de

geleidbaarheid 0 (~-Irn-I) of de veldsterkte E(V/m) of beide

moeten toenemen. Uit fig. 6.3 blijkt dat de elektrische geleidbaar

heid voor ternperaturen,groter dan ca. 16.000oK slechts weinig toeneemt·

De verhoging van de stroomdichtheid zal derhalve een toename van de

elektrische veldsterkte met zich meebrengen. Dit is in overeenstemrning

met de experimenten [11).

Schijnbaar treedt in fig. 6.2 een overgangstoestand op tussen sterke

koeling door geforceerde axiale beblazing en het volledig wegvallen

van deze beblazing (clogging).
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Dit de afnemende veldstcrktc bij deze overgangstoestand mogen we

verslechterde koelingskondities konkluderen. De energiebalans:

p == p
el. aangevoerd door koellucht afgevoerd

welke onder normale omstandigheden van toepassing ~s ~n het quasi--stationaire gebied van I gaat blijkbaar niet meer op. Kennelijk geldt:

p > p •
el. aangevoerd door koellucht afgevoerd

Om en~g inzicht te verkrijgen in het gedrag van de ontlading tijdens

he~ verslechteren van de koelingskondities zijn streak-opnamen van

de lichtboog gemaakt.

Figuur 6.4 toont het oscillogram waarbij met behulp van de Strobodrum

kamera (zie hoofdstuk 4) een streak-opname van de lichtboog is gemaakt.

I I I
co f 2.

I I
8 , --~~t(rns)

Fig. 6.4. Ib en Db zijn de referentie-niveaus voor de

boogstroom en de boogspanning.

Tijdbasis 2 ms/cm.

I = 2000 A

Db= 400 V/cm.

Rreservoir = 6 ata.



Fig. 6.5.

Fig. 6.6.
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] ms < t] < 2 ms.

8 ms < t
2

< 9 ms.
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De film-afdruk van fig. 6.5 toont de lichtboog voor 1 ms < t 1 < 2 mtl;

de afdruk van fig. 6.6 geeft een beeld van de boog voor 8 ms < t 2 < 9 ms

(zie ook fig. 6.4).

Voor de diameter van de boog(kern) geldt tijdens t 1:

en voor de kern van de boog tijdens t 2 :

Boogkern en mantel hebben tijdens t 2 een gemiddelde doorsnede van

- 3,00 rom.

De totale oppervlakte van een doorsnede van het ontladingspad neemt voor
2 2t 2 t.o.v. t

l
derhalve toe met 10% van 6,40 mrn tot 7,05 rom .

Tijdens t
l

en t 2 is_de gemiddelde waarde voor de boogstroom gelijk,

terwijl voor de elektrische veldsterkte geldt:

Uit deze opnamen blijkt, dat voor t 2 bij lagere veldsterkte de boog

diameter inderdaad toeneemt. Deze opname wekt bovendien de indruk dat

de benadering van het temperatuursprofiel van de ontlading met een een

kanaal model, zoals dit gedaan wordt in [3], [3a] , [4], [5] en [6]

minder juist is.

Uit metingen blijkt dat de grenswaarde van de kortsluitstroom, waarbij

de veldsterkte in het gebied van I gaat afnemen, gelijk is aan 1700 A.

Zie fig. 6.7. Indien we aannemen dat de lichtboogenergie, voordat de

"knik" in de boogspanning optreedt, nog net afgevoerd kan worden door

de koellucht-stroming, dan kunnen we in eerste benadering de temperatuur

van het koelend gas in de keel berekenen.
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II

P-'o

II

I

Oseillaties in Ub en Po:

~ Zie Appendix.

20 rmn. P
~ elektr.
I is 850 KW.

400 V/em ; p = 1 ato/em.
a

gebied van

II z1Jn referentieniveaus.

2 mS/em ~,. I = 1730 A . U =, b

tijdens quasi-stationair

I UI
Po' b en
Tijdbasis

(/) =
keel

Fig. 6.7.

Uit p = P voIgt met deel.aangevoerd door koellucht afgevoerd
theorie van Zuckler (hoofdstuk 2):

1. E. I = rho h. (6. 1)

In hoofdstuk 5 vanden we de maximale waarde van het massatransport:

.
m p v A (5.3)

uit fig. 6.7 blijkt dat de druk aan de upstreamzijde van de boogkamer

gelijk is aan 4,7 ata. Zander lichtboog meten we dan voor Pk : 1,8 ata.

Daar meting van Pk met lichtboog zander meer niet mogelijk 1S, nemen we

voor onze berekeningen voor de druk in de keel die waarde, waarbij nag

juist geluidssnelheid blijft optreden:

4,7.0,53 2,5 ata.
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Er geldt dan voor het massatransport:

Uit p pRT volgt p
1
T

[9], [10]

R ~s de universele gaskonstante R

Uit C IXRT volgt C [9], [10]

De doorsnede A, waardoor de koellucht stroomt, is eveneens af

hankelijk van de boogdiameter.

Bij toenemende stroomsterkte door de ontlading zal het ontladings

kanaal breder worden en minder ruimte overlaten voor de koellucht.

Indien we dit laatste buiten beschouwing laten vinden we:

.!.. If=T .
1

If
(6.2)

Fig. 6.8 geeft het verband grafisch weer.

100,%-

So %-

~s% -

I
I
-,

t-
I

- - - _=-:..=::..::--::=-----.--

.Joo Ii,oo

TC'K)
Fig. 6.8. Ret massatY'anspoY't als funktie van de tempeY'atuuY'.

VOOY' T = 3000 K wOY'dt _m___ op 100% gesteld.
A
eff
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o
Bij een temperatuur van Tk K in de keel en een druk van Pk = 2,5 ata

voIgt uit

Pk
Pk = RT

k

en
-4 2

3,06. 10m :

(6.3)

De enthalpie is afhankelijk van de druk en van de temperatuur.

Fig. 6.9 geeft de afhankelijkheid van de enthalpie van de druk bij
o 0 0 [ ]konstante temperaturen van resp. 3000 K, 10.000 K en 15.000 K. 12

Hieruit blijkt dat de enthalpie beneden 10.000oK weinig met de druk

varieert.

Voor Pk = 2,5 ata zijn de waarden h door interpolatie uit de tabellen

van [12]verkregen.

Zie fig. 6.10 en fig. 6.11.

Fig. 6.10.

T(oK) a

3000 4,53

4000 6,48

5000 7,00

6000 8,25

7000 12,20

8000 15,65

9000 16,55

10.000 16,60

11.000 16,80

12.000 17,65

h
o

a.287.T( K)
Joule
kg

Het massatransport wordt bepaald door kondities van de keel, met andere

woorden ook door de temperatuur in de keel.
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De enthalpie (h

t I

= r C dT) wordt bepaald door de totale ternperatuurs-1 t p
o

stijging die de koellucht langs de boogontlading ondervindt.

Met fig. 6.12 vinden we dan voor het verrnogen dat door de koellucht

door axiale konvektie afgevoerd wordt (zie ook hoofdstuk 2):

P = ill (T + -21 ~T). h(To + ~T).afgevoerd 0
(6.4)

Fig. 6.12.

- -"f.t=(3 0o +.6T) oK
_.-TK=(300+ i.oT ) oK

- --'T' :300 oK
°

1 I
Ups-l: r"eQ.h'l.

In fig. 6.13 is vergelijking (6.4) uitgezet als funktie van T
Keel

=
{300 I )0, + 2" ~T K.

Met de vergelijkingen (6.1; 6.4) en figuur 6.13 vinden we voor een

afgevoerd verrnogen van 850 kW in het quasi-stationaire gebied van
~

I (zie fig. 6.4) een ternperatuur voor de koellucht in de keel van

de boogkarner van 21500 K.

Uit berekeningen in de eerder genoernde literatuur( [3], [4], [5], [6],

"", [7] ) zouden we echter rnogen verwachten dat 850 kW bij een ternperatuur

van 21S00 K van de koellucht gernakkelijk af te voeren is. Bij deze

berekeningen wordt immers aangenornen dat pas verstopping optreedt als

de lichtboog de keel geheel opvult en de ternperatuur van de koellucht

opgelopen is tot 5 a 10 duizend oK.

Uit onze experirnenten blijkt echter dat de neiging tot verstopping bij

veel lagere waarden van de ternperatuur van de koellucht in de keel

gaat optreden.
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Een nadere beschouwing van het gedrag van de lichtboog in het over

gangsgebied (fig. 6.7) heeft geleerd,dat het afnemen van de elektrische

veldsterkte daadwerkelijk gepaard gaat met een breder worden van de

lichtboog en dus, zoals op blz. 21 beschreven,met een afnemen van de

koelingskapaciteit, die een gevolg moet zijn van het afnemen van het

massatransport, meer dan de temperatuurafhankelijkheid hiervan doet

veronderstellen (fig. 6.8 Bij T
k

= 21500 K is ill afgenomen tot 37,5%

van zijn "ongestoorde" waarde bij T
k

= 300
o
K).

Een mogelijke verklaring voor het (met een scherpe overgang) afnemen

van de boogspanning in het quasi-stationaire gebied van I is het overgaan

van de stroming van supersoon naar subsoon [10].

Daardoor wordt in de keel de geluidssnelheid niet meer bereikt, waardoor

het massatransport sterk afneemt, afhankelijk van de werkelijk op

tredende subsone snelheid. Ret afnemen van het massatransport en dus van

de koeling verklaart het gedrag van de lichtboog.

? KONKLUSIES.

De experimenten tonen aan dat er reeds een overgang optreedt van een

goede koelkapaciteit naar een minder goede, wanneer de boogdiameter

(~ 3 rom) vele malen kleiner is dan de keeldiameter (20 rom). We mogen

hieruit konkluderen dat er een grote invloed door de lichtboog uitge

oefend wordt op de stroming van de koellucht, hetgeen in de reeds ge

Iloemde literatuur niet tot uiting komt.

In hoeverre de konfiguratie van de boogkamer invloed uitoefent op de

interaktie van stroming en lichtboog kon niet nagegaan worden, doordat maar

met een boogkamer metingen zijn verricht. Ook de luchtstroming door de

boogkamer zonder aanwezigheid van een lichtboog is afhankelijk van de

geometrie van de boogkamer en de vorm en plaatsing van de kontakten.

Er kunnen oscillaties in de stroming worden opgewekt die hun invloed

uitoefenen op de lichtboog en daardoor de bluskapaciteit bernvloeden.

(zie appendix).
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Samenvattend kan gezegd worden:

De invloed van de lichtboog op de luchtstroming kan zodanig zijn dat

een oorspronkelijk supersone stroming overgaat in een subsone stroming,

waardoor het massatransport veel sneller afneemt dan vol gens de relatie
m,... _1_ •

IT
Hierbij kunnen verstoppingsverschijnselen optreden, waarbij het niet

nodig is dat de boogdiameter dezelfde waarde bereikt als de diameter

van de keel.
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8. APPENDIX.

In dit hoofdstuk worden enkele interessante versehijnselen behandeld,

die zieh bij de experimenten voordeden.

Vergelijking van de figuren 6.4 en 6.7 leert, dat de boogspanning

zieh niet steeds hetzelfde gedraagt, afgezien van de optredende

"knik".

De boogspanning 1n fig. 6.4 verloopt "glad", terwij 1 1n fig. 6.7

de boogspanning oseillaties vertoont.

Uit de metingen blijkt, dat deze oseillaties steeds optreden,

wanneer voor het downstream-kontakt een diameter van 15 mm

wordt toegepast (lengte 45 mm; zie ook fig. 3.1). Bij gebruik

van een dunner kontakt (8 mm) treden deze oseillaties nimmer op.

Ook 1n het drukverloop aan de upstream-zijde van de boogkamer

treden bij gebruik van het dikkere upstream-kontakt trillingen op,

die zoals uit fig. 8.1 blijkt in hetzelfde frequentiegebied liggen

als de trillingen in de boogspanning.

Daar de oseillaties in de druk eveneens aanwezig zijn als er geen

boogontlading plaats vindt, wordt sterk de indruk gewekt, dat het

versehijnsel een aerodynamisehe oorsprong heeft.

I = 2700 A

Tijdbasis 2 ms/ em .

Ub = 400 If/em.

Po 1 ato/em.

'\eel = 20 mm.

Fig. 8.1.
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s.
(Vergelijk ook de boogspanningen van fig. 4.\ : I

van fig. 6.7 : I = 1730 A).

395 A en

!
,I

Streakopnamen met behulp van de Hitachi-kamera hebben aangetoond.

dat de oscillaties van de boogspanning eveneens in de boogontlading

tot uiting komen (fig. 8.2).

Tevens is de oscillatie-frequentie uit deze opnamen nauwkeuriger

af te leiden dan uit het oscillogram van fig. 8.1.

De gemiddelde afstand tussen de "verdikkingen" in de boogontlading

bedraagt 77 \.lS.

De frequentie ~s derhalve:

f =
1- =
T

1
77\.ls

13KHz.

(Daar de oscillaties ook in de druk in de boogkamer voorkomen

z~J voor de volledigheid vermeld. dat de eigenfrequentie van

de drukopnemer 160 KHz is).

Fig. 8.2. Ve~dikkingen in de boog-ontZading.



-17-

De maximale 50 Hz-wisselstroom, die in de eerste nuldoorgang door

de boogkamer wordt onderbroken is afhankelijk van:

- de druk van de lucht aan de upstream-zijde van de boogkamer: p
o

de doorsnede van de keel 0keel
- de kontakten-konfiguratie.

De wederkerende spanning over de kontakten is in alle gevallen gelijk.

In figuur 8.3 zijn krommen uitgezet, die de maximale waarde van de-stroom I ,die in de eerste nuldoorgang onderbroken wordt, aange-
max

geven als funk tie van de bovengenoemde variabele grootheden.

Duidelijk komt in deze grafieken tot uiting,dat verhoging van de

druk p en een grotere keeldiameter een gunstige invloed hebben
o

op de onderbrekingsgrens.

Dunnere kontakten laten een betere stroming toe en hebben eveneens

een gunstige invloed op de onderbrekingskapaciteit van de boogkamer.

Zoals uit het voorgaande blijkt gaat het overgangsverschijnsel van

goede naar minder goede lichtboogkoeling gepaard met een afnemen

van de boogspanning vanaf het quasi-stationaire gebied van het

stroommaximum.

Uit metingen blijkt dat de (negatieve) helling van de boogspanning-afhankelijk is van I en van p •
o

zie fig. 8.4. Bij gelijkblijvende randvoorwaarden voor de druk p
o

geldt bij benadering:

= ex I.

Bij verhoging van de druk p geldt:o

dUb
~ = S I, waarbij S < ex.
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