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I.

Doel van het onderzoek

Tengevolge van de steeds verder gaande vergroting van de kort

sluitvermogefts van elektrische netten voor transmissie van energie

moe ten voortdurend schakelaars met een groter ondp.rbrekingsvermogen

worden geconstrueerd.

Hierbij kan een betere kennis omtrent de werking van het onder

brekingsorgaan en de belasting van de schakelaar bij de verschillende

voorkomende storingen, een belangrijke bijdrage leveren.

Een onderzoek dat in dit verband de laatste tijd een voorname plaats

inneemt, is de meting van de reststromen die mede door de recente

kennis van dp. afstandsfout*) van grote betekenis worden geacht.

Door meting van de reststroom en de wederkerende spanning kan men

de restweerstand van het ontladingspad bepalen. Deze weerstand

staat parallel aan de kontakten van de schakelaar en kan in hoge

mate de wisselwerking tussen schakelaar en netwerk belnvloeden.

Doordat de meting zich afspeelt in het gebied rond de stroomnul

doorgang, is men met behulp van het. verkregen stroom- en spann1ngs

verloop in staat de bestaande dynamische boogtheorieen in het onder

havige interval te verifieren.

Verder maakt de bepaling van de reststroom het in een aantal gevallen

mogelijk een indruk te verkrijgen van het onderbrekingsvermogen van

de schakelaars.

Tenslotte kan het onderzoek van de reststroom meer inzicht geven 1n

de fysische processen bij het doven van de lichtboog en de aard van

de doorslag.

~)

.. M. Pouard: Bull. de la Soc. Fr. des El. ~ (1958) No.95.
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De vermogenssehakelaa'r vormt een van de hoofdelementen waaruit een

elektrisch netwerk voor transmissie van energie is opgebouwd.

Het voornaamste doel van deze sehakelaar is, bij voorkomende kort

sluitingen in het net, het gestoorde gedeelte te seheiden van het

voedende gedeel te. •

Dit gaat meestal gepaard Qet het onderbreken van grote wisselstromen.

Kortsluitstromen van enige tientallen kilo-amperes zlJn llierbij geen

uitzondering.

Teneinde beschadiging van de versehillende netelementen door c.a.

overmatige verhitting te voorkomen, dient de onderbreking snel te

gesehieden.

In het algemeen kan een schakelaar, na ontvangst van het afsehakel

eor.1Llando van de beveiligingsapparatuur, zijn taak binnen 1 . 6 perioJen

van de v.isselstromen volbrengen.

Eij het onderbreken van de st~oom ontstaat In de sehakelaar na

seheiding van de kontakten een liehtboog. Deze boog kan in de regel

pas worden gedoofd In de buurt van een nuldoorgang van de wisselstroom.

Onr:liddell ij k nadat de st roomdoorgang verbroken 1 s, stij gt de weder

kerende spanning tussen de kontakten naar zijn maximale waarde.

Of het in een bepaald geval tot een volledige doving komt hangt af

van de eigenschappen van de sehakelaar en het gedrag van het aange

sloten elektrische netwerk.

Hierbij spelen de gesteldheid van het ontladingspad en de steilheid

van de wederkerende spanning een belangrijke rol.

heeft het ontladingspad als gevolg van de thermische traagheid van

het plasma nog'een bepaalde geleidbaarheid, dan vloeit bij het

aangroeien van de spanning een stroom. Deze stroom, I:reststroom"

genaamd, veroorzaakt een wanJtetoevoer aan het ontladingspad en kan

bovendien een afname van de steilheid van de wederkerende spanning

doen ontstaan.

tlede afhankelijk van de \rJerking van het koelende meditnn resulteert

deze wisselwerking tens lotte in een afnemendc of toenemende stroom.

In het laatste geval ontstaat opnieuw e~n liehtboog en vloeit de

volledige kortsluitstroom weer door de sehakelaar.

Eij de bestaande vermogensschakelaars heeft de reststrocm doorgaans
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een waarde tot 10 A.

De tijdsduur, waarin deze optreedt, varieert doorgaans van en1ge

us tot honderd ~s.

I. I De afstandsfout

De afstandsfout is een kortsluiting in een transmissiesysteem, die

optreedt op een afstand van e~ige kilometers van de plaats van de

schakelaar, welke de stroom moet onderbreken.

Of schoon de te onderbreken stroom kleiner is dan bij een kort5luiting

direct aan de klemmen van de schakelaar, stelt de afstandsfout 1n

de regel hogere eisen aan het onderbrekingsvermogen. Dit wordt voor

een deel veroorzaakt door de aanmerkelijk grotere spanning5steilheid

(tot ca 5kV /\Js).

Een uitvoerige behandeling 15 gegeven 1n het college "Hoogspannings

techniek II. lIoge stromen".

Daarnaast kan de afstandsfout een afwijkend stroomverloop onmiddellijk

\Cor de stroomonderbreking geven, hetgeen zijn invloed heeft.op de mate

van restgeleidbaarheid van het ontladingspad .
.'. )

Een door Rieder en Prath" verricht onderzoek heeft uitgewezen. dat

enige tientallen ~sec voor de nuldoorgang de steilheid van de stroom

bij een afstandsfoutonderbreking doorgaans groter ~as dan bij het op

heffen van een klemmenkortsluiting, ondanks het feit dat de amplitude

van de kort5luitstroom in beide gevallen dezelfde vaarde had.

Verder werd vastgesteld, dat bij de klemmenkortsluiting de geringste

restgeleidbaarheid leidde tot thermische herontsteking, terwijl bij

de afstandsfout dikwijls de nodige energie ontbrak om het ontladings

pad, ondanks de aanzienlijke geleidbaarheid snel genoeg op te warmen.

Daardoor werden bij het laatste geval zeer hoge reststromen gemeten,

die geen herontsteking tot gevolg hadden.

"') W. Rieder en J. Prath: Scientia £1. II (1965) blz. 42 e.v.
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In de schakelaar speelt de stroomonderbreking zich doorgaans af

~n de buurt van de natuurlijke nuldoorgang van de wisselstroom.

Nadat de stroom de nulwaarde heeft bereikt, stijgt aan de kontakten

de wederkerende spann~ng.

Naar gelang het stroom- en spanningsverloop onderscheidt men de

volgende onderbrekingen:*)

de ideale onderbreking

de normale onderbreking

de vervroegde onderbreking

de vertraagde onderbreking

+i
c

l

In het volgende zullen we van elk aangeven onder welke condities

deze optreedt en hoe het stroom- en spanningsverloop is. Ret

elektrische schema dat hierbij wordt gehanteerd is gegeven in

figuur 1.2.-1.

Fig. 1.2-1.

Bij de ideale onderbreking heeft het ontladingspad voor en na de

natuurlijke nuldoorgang een oneindig hoge geleidbaarheid, resp.

een oneindig hoge weerstand.

De stroom wordt bepaald door de generatorspanning en de zelfinductie

van het circuit en heeft een sinusvor~ig verloop.

Na de stroomonderbreking verschij~de wederkerende spanning als een

transi~nte oscillatie on de momentane waarde van de netspanning met

*)w. Rieder en J. Passaquin: Cigre Report 105 (1960).
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een frequentie gegeven door
1

2,,/LC
Het een en ander is weerge-

geven in fig. 1.2-2.

Bij de normale onderbreking

ontstaat een van i o afwijkend Fig. 1.2-2.

stroomverloop.

De niet meer verwaarloosbare bObgspanning veroorzaakt enerzijds een

versnelde afname van de stroom in het hoofdcircuit (iL), anderzijds

een laad- en ontlaadstroom voor de parallel-capaciteit (i c )'

Deze beide effecten resulteren in een verloop zoals geschetst In

figuur 1.2-3.

Ook hier is de restgeleidbaarheid van het ontladingspad a.g.v.

intensieve koeling zeer klein.

De vrije oscillatie van de transiente wederkerende spanning begint

v66r U =0 en wel op het moment dat i • O.

Als de tijd nodig voor het doorlopen van het gebied van kleine

stromen groot is vergeleken met de therm~sche tijdconstante van het

ontladingspad, kan de sterk negatieve boogkarakteristiek een plotse

ling optredende stroombreking veroorzaken. Dit effect treedt doorgaans

op bij het afschakelen van kleine inductieve stromen. Een uitvoerige

behandeling wordt gegeven in de dissertatie van van den Heuvel.

Gedurende de versneldeafname van 1 (zie fig. 1.2-4) wordt de spannings

gradient bepaald door ic/c met ic~.iL' De vrije oscillatie van de

transiente, wederkerende spanning start v66r U , hetgeen in de regelmax
resulteert in extreme steilheden en amplitude.

De vertraagde onderbreking treedt op indien het ontladingspad na de

stroomnuldoorgang nog een hoge geleidbaarheid bezit. Dit vindt zijn

oorzaak in een grote thermische tijdconstante van de ontlading, of

in een grote steilheid van de stroom v66r de nuldoorgang.
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De aangroeiende spanning doet een reststroom door de schakelaar
•vloeien, die op zijn beurt desteilheid van de wederkerende spanning

min of meer beinvloedt.

Blijft de toevoer van energie aan het oncladingspad kleincr dan de

warmte-afvoer, dan heeft geen temperatuurstoename'van het gas plaats

en herontsteking van de ontlading blijft achterwege. (Zie fig. 1.2-5).
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2. De meetopstelling

In figuur 2. I-I is het schema weergegeven van de gebruikte meet

opstelling.

Daarbij wordt het hoofdcircuit gevormd door de te beproeven schakelaar

51' de hulpschakelaar 52 en de stroombron, bestaande uit een aantal

parallel geschakelde LC-kringen.

De condensatorbatterij, aangeduid met C, wordt opgeladen met een

driefasen-transformator 380/10250 Volt, waarbij driefasig-dubbelzijdige

gelijkrichting is toegepast.

Nadat de batterij de gewenste spanning heeft bereikt, wordt de laad

inrichting door middel van de schakelaar 53 van het hoofdcircuit ge

scheiden, teneinde de gelijkrichter te vrijwaren.voor de hoge ~eder

kerende spanning.

Bij de gesloten stand van 51 wordt het hoofdcircuit gesloten door het

inschakelen van 52.

Enige millisec. na het ontstaan van de kortsluitstroom gaan de kontakten

van 5
J

open, waarna de stroomonderbreking plaatsvindt bij een van de

volgende nuldoorgangen.

De stroom door en de spanning over de te onderzoeken schakelaar worden

gemeten met behulp van de shunt 5h en de spanningsdeler 5.0. •

Beinvloeding van de steilheid van de wederkerende spanning geschiedt

met de parallel aan 51 geplaatste capaciteit Cp~

De metingen zijn verricht aan een pool van een driefasen-Iuchtdruk

vermogensschakelaar van het fabr:ikaat Brown Boveri, type DB IOK400,

met de volgende kenmerken:

nominale spanning U 10 kV

symm. onderbrpkingsvermogen Pk 400 HVA

nominale stroom I 600 A

bedrijfsfrequentie f 50 Hz



51 S.D.

L

~o..c.

ZoCpz

~ -+-__~_C ......__5h_-t--_~-_L-------'
-Laadcircuit Hoofdcircuit ~ Ap

Fig. 2. )-1. Schema van de gebruikte meetopstelling.

Meetcircuit

A

A
P

Cp
G

i+c

laadstroommeter

centraal aardingspunt

parallel-capaciteit

3 fasig-dubbelzijdige gelijkrichter

stroombron (50 of 500 Hz)

laadweerstand (4 kr.)

laadmeetweerstand

te beproeven schakelaar

hulp(in)schakelaar

scheidingsschakelaar

aardschakelaar

spanningsdeler (C 1, C2 ' R1)

shunt (10,28 mn)

3 fasen-transformator 380/10250 Volt

laadspanningsmeter

Z smeltveiligheid

z karak. impedantie meetkabel (50 0).o

,
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Alle stroom- en spanningsgrootheden ZlJn in effectieve waarde

uitgedrukt.

De rnaximale kortsluitstroorn per fase'bedraagt 23 kA.

De voornaamste delen van de vermogensschakelaar zijn: het onderbreking

orgaan en het scheidingsorgaan. Verder is de schakelaar uitgerust Diet

een reserVOir voor samengeperste lucht, waarin de druk bij normaal be

drijf v66r aanvang van de schakelhandeling een waarde van 14 - 16 atmos

feer heeft. Deze perslucht wordt gebruikt voor het tot stand brpngen

van de kontaktscheiding en het koelen van de lichtboog.

Aan,de hand Van de in figuur 2.2-1 gegeven doorsnede van de bluskamer

kunnen we de werking van de schakelaar als volgt beschrijven.

~a ontvangst van het elektrische uitschakelcommando, zorgt de

pneumatische installatie voor het openen van de toevoerweg tussen

persluchtreservoir en bluskamer en de gecomprimeerde lucht stroomt

met grote snelheid in de ruimte onder de kontakten. Als de lucht

voldoende druk heeft opgebouwd, wordt het bewegend hoofdkontakt

tegen de veerdruk in omhoog gedrukt en gescheiden "an het vaste

hoofdl~ontakt.

o
o
o
o

A: vast hoofdkontatk

B: bewegenrl hoofdkontakt

Fig. 2.2-1. Doorsnede van de bluskamer hij gesloten

stand der kontakten.



II.

•
De maximale kontaktafstand bedraagt 12 rom en,is na het mcment

van openen binnen enkele millisec. bereikt.

Bij stroomvoerjng van de schakelaar ontstaat tussen de kontakten

een lichtboog, die door de langs stromende lucht wordt gekoeld.

De snelheid van de luchtstroom ter plaatse van de kontakten is

in de grootte-orde van de geluidsnelhe~d, de druk heeft daar een

waarde van 8 - 10 atm.

Doordat de lichtboog zowel in de lengte- als dwarsrichting wordt
>'r )

beblazen, ontstaat een boog met hevige wervelinben.

De koeling is doorgaans zo effectief dat reeds bij de eerstvolgende

nuldoorgang de boog wordt gedoofd.

Na het onderbreken van de stroom door de kontakten van het onder

brekingsorgaan, wordt het in serie geplaatste scheidingsorgaan

geopend, waarna de hoofdkontakten terugkeren naar hun rustpositie,

d.i. de gesloten stand.

Het is de funktie van de scheider de kontaktverbreking met het

spanningvoerende net ~e continueren.

Het sluiten van de schakelaar (inschakelen) geschiedt uitsluitend

met de scheider~ het onderbrekingsorgaan blijft hierbij gesloten.

\,Janneer de schakelaar ingeschakeld wordt, kan deze op zijn vroegst

na ongeveer 16 millisec. weer tot de geopende stand worden gebracht.

Voor een uitvoerige beschrijving van de bouw en bedieningswijze zij

verwezen naar de literatuur.**)

Bij het onderhavige onderzoek is de vonkbrug parallel aan de hoofd

kontakten steeds buiten bedrijf geweest a.g.v. de verwijdering van

de laagohmige dempweerstand.

*) var. den Heuvel: dissertatie T.H.E. (1966" bIz. 29 e.v.
,'<>'r )

Druckluft Schnellchalter, type D.B., uitgave Brown Boveri.

Spoorenberg, afstudeerverslag T.H.E". (1967).
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Experimenteel is vastgesteld dat de hoofkontakten zich openen

22 ! 0,4 msec. na ontvangst van het elektrische uitschakelkommando

(p = 15 atm.). Deze geopende stand blijft ongeveer 75 msec. gehand

haafd.

Het scheidingsorgaan wordt 35 msec. na de hoofdkontakten geopend.

De minimale begind~uk p in het luchtdrukreservoir, waarbij de

schakelaar nog tet een kontaktverbreking komt, bedraagt 4,5 atmosfeer.

2.3 De stroombron

De stroombron, die de kortsluitstroom voor de te beproeven schakelaar

levert, bestaat uit een aantal identieke blokken, welke zijn opgebouwd

uit spoelen en condensatoren.

Het geheel vormt een LC-seriekring, waarvan de frequentie van de te

onderbreken stroom naar keuze wordt ingesteld op 5C of 500 Hz.

Het vervangingsschema van een blok is getoond 1n fig. 2.3-1.

•

Fig. 2.3-1.

Elk blok is samengesteld uit V1er gelijke takken met een condensator C

en een sprel L2 in serie. De capaciteit van de condensator is 27,8 ~F,

de maximale laadspanning bedraagt 15 kV.

De spoel L2 heeft een zelfinduktie van 3,65 mH, zodat de kring L2C

een oscillatiefrequentie bezit van 500 Hz.

De gehele combinatie met L
1

van 90 mH in serie heeft een frequentie

van 50 Hz.

Het aantal parallel te schakelen blokken wardt bij de gegeven

bedrijfsspanning bepaald door de vereiste stroomsterkte. Deze stroom

sterkte volgt bij benadering uit de energierelatie !Li2 = !CV2.
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Na het opladen van de condensatoren ont6taat bij kortsluiting aan

de klemmen een stroomverloop met een ged.empt sinusoidaal karaktt~r.

De afname van de amplitude per halve periode bedraagt ongeveer 13%.

Net de beschikbare middelen (max. 28 blokken) kon bij de 50 Hz

experimenten en 15 kV laadspanning een stroom ~orden verb regen van

13,5 kA top gedurende de eerste halve periode.
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3. De meetmethode

Voor het meten van de reststroom wordt gebruik gemaakt van een laag

ohmige meetweerstand (shunt), die is opgenomen in het kortsluitcircuit

tussen de te beproeven schakelaar en het centraal aardingspunt.

Figuur 3.1-1 geeft het blokschena van het gebruikte meetcircuit.

S.D. 1=;:: ~5--- l--

=~
Sh ~ B osc

I-- -

-==-
•

S te beproeven schakelaar

Sh shunt

S.D. spanningsdeler

B begrenzer

OSC oscilloscoop.

Fig. 3.1-1. Blokschema van het gebruikte meetcircuit.

De door de'schakelaar vloeiende stroom veroorzaakt aan de shunt

een spanning, die in het ideale geval recht evenredig is met de

stroom. Deze meetspanning wordt over cen coaxiaLe kabel aan een

begrenzerschakeling toegevoerd en vervolgens met een oscilloscoop

geregistreerd.

De spanning, waarbij de begrenzer aanspreekt is iets groter dan het

door de reststroom aan de shunt opgewekt potentiaal verschil. AIle

grotere spannlngen worden afgesneden. Om stromen van 0,5 - 10 A met

voldoende uitslag te registreren, is de osciIIoscoop voorZlen van
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een voorversterker met hoge versterkingsfactor en breed frequent ie

gebied. Gelijktijdig met de stroom wordt de spanning over de schake

laar met behulp van een gemengde deler gemeten en met een tweede

straal op het scherm van de oscilloscoop afgebeeld. Door middel van

een camera \VOrderl de oscillogrammen op fotografisch papier vastgelegd.

Eisen te stellen aan de meetapparatuur.

I. De onderste meetgrens moet bcneden de 500 rnA liggen.

2. ne tijdconstante van het gehele meetcircuit moet kleiner zijn dan

0,5 lJ sec. ( f = 320 kHz).grens
3. De registratie van de stroomnuldoorgang moet op 'Sus nauwkeurig

geprogrammeerd kunnen \·lOrden.

3.2. De shunt

3.2. I. Eisen te stellen aan de shunt

Bij het toepassen van een shunt voor het meten van de reststroom
,~ )

moeten de volgende punten in ogenschouw worden genomen.

•

(a) Door de shunt vloeit een kortsluitstroom r, die een waarde van

enige tientallen kA heeft.

De energie r2R moet door de weerstand worden opgenomen zander
s

dat een ontoelaatbare verwarming optreedt.

Bij stijging van de temperatuur neenlt de weerstandswaarde toe.

Gedurende de stroomdoorgang mag de weerstandsverandering niet

meer dan 2% bedragen.

(b) Verder maakt R deel uit van het beproevingscircuit, waarvan
s

de arbeidsfactor cos ~ klein moet ZlJn.

Een goede nabootsing van de in de praktijk optredende stroom

onderbreking wordt verkregen, indien de stroom en spanning aan

de schakelaar nagenoeg 90 0 in fase ZlJn verschoven.

Dientengevolge is het noodzakelijk dat R klein is t.o.v. de
s

overige impedanties van het kortsluitcircuit.

,', )
A. Tsjunichin: Trudy Moskovs-Kogo energetiches Kogo instituta, 56 (1964).
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Anderzijds is het gewenst dat R zo groot mogelijk is.
s

Door het verhoogde niveau van het meetsignaal wordt de ver-

sterkingsfactor kleiner en de kans op storingen vermindert.

De reststroom vloeit namelijk door de schakelaar op het moment

dat de spanning over de kontakten met grote snelheid varieert.

Deze wederkerende spanning veroorzaakt een hoog-frequent

storingsveld dat het registrerend verschijnsel sterk kan be

invloeden.

Daarnaast induceert de kortsluitstroom in de geleidende circuit

elementen wervelstromen. Na de stroomnuldoorgang dempen deze

stromen uit met door de circuits bepaalde frequenties en tijd

constanten, waardoor eveneens fouten bij de registratie kunnen

ontstaan.

Cd) Andere meetfouten vinden hun oorzaak In de zelfinductie van

de shunt.

Het vervangingsschema van de shunt met weerstand R en zelfin
s

ductie L is in figuur 3.2.1-la getekend.
s

De stroom door het beproevingscircuit is i en de spanning over

de shunt LJ •
s

Us

(a)
Fig. 3.2.1-1.

(b)



U sinw(t + ~t) met
s

tan</> wL /R met
s s
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Voor het eeval geen reststroom optreedt, lweft de sinusvormige

kortsluitstroom i in de buurt van de nuldoorgang een verloop

zoals aangegeven in figuur 3.2.1-lb.

De spanning U is in negatieve richting verschoven t.o.v. 1·
s ~

Voor i= isinwt wordt U = U sin(cut + </»
s s

wLt, waarbij voor de fasehoek ~ geldt

w = hoekfrequentie van de kortsluitstroom 1.

We kunnen voor kleine waarde van </> bovenstaande uitdrukking

benaderen door tan~ ~ ¢

Met M = ¢/w

voIgt dan: :jt L /Rs s
8 (tijdconstante van de shunt)

Op het mo~ent dat i de nulwaarde heeft bereikt, heeft U de
s

\vaarde Us.
o

We bepalen de vereiste waard~ van de tijdconstante van de shunt

door te stellen dat USo hoogstens 10% hedraagt van de spannings-

val over de shunt t.g.v. de reststroom i "
" r,mln

1 . is de minimale waarde, welk~ nog onvervormd gemeten moetr min
\vorden.

Dan geldt

L~
~ cl t

de amplitude van de kortsluitstroom 1.

Hieruit voIgt: 8
L

s
- <
R

s
0, 1

1
r min

u:I

In het geval de te meten reststroom een hoogfrequente component

heeft, treedt bij de meting een fase- en amplitudefout op.

Anderzijds kan gesteld worden dat de fout in cle gemeten rest

stroom hoogstens 10% mag gedragen.

We kunnen clan schrijven

1 / R2 + (I \ L) 2
rest s ~gr s

< ---.-'--.- _ .. ---'-- < I, 1
1 Rrest s

\.laarin w
gr de grensllOekfrequentie van cle reststroom voorstelt.
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Hieruit voigt de elS

L
~

e s ~~- <
R J.)

s gr

Voor de faseverschuiving geldt dan: tan¢

¢ < 25
0

w L
gr s < ~,2 '" 0 45

R - 's

(e) Bij het hepalen van de toelaathare verwarmlng van de shunt moet

naast o.a. de weerstandstoename rekening worden gehouden met de

thermospanning aan de contactplaats van meetgeleider en weer

standsdraad. Krijgen deze lasplaatsen een verschillende tempera

tuur dan verschijnt door het therrno-elektrisch effect aan de

meetgeleiders een restspanning, die bij de registratie kan worden

aangezien voor de reststroom. •
Voor een koper-constantaan verbinding bedraaft de thermospanning

o40 ;.;V per C.

3.2.2. De r,ebruikte shunt

Zoals we in het voorgaande hebben gezlen kan de zelfinductie van

de shunt een belangrijke invloed uitoefenen op de nauwkeurigheid

van de meting, in het hijzonder wanneer R een geringe waarde heeft.
s

Bij korts~uitstromen van tientallen kilo-amp~res is R doorgaans
s

beperkt tot enige milli-ohms.

De verwarnling kan dan binnen toelaatbare grenzen worden gehouden

zonder dat de geometrische afmetingen te groot worden of gedwongen

koeling moet worden toegepast.

Teneinde de zelfinductie van een shunt klein te houden, worden con

structies toegepast, bestaande uit twee coaxiale cilinders met tegen

gestelde stroomrichting, waarvan de binnenste cilinder fungeert als

meetweerstand. Doordat de verbinding met de meetkabel geschiedt Via de

veldvrije ruimte van de binnenste cilinder, is de zelfinductie aan de
. . ... d" ff *) 1meetzlJde blJ verwaarlozlng van het stroomver rlnglngse ect nagenoeg nu •

,', )
A. Schwab: ETZ-A 89 (1968) H.22, biz. 604-606.
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In figuur 3.2.2-1 is de doorsnede getekend van de gebruikte shunt, ge

construeerd'volgens het model van een Haefely stootstroom-meetweerstand.

A D
C

Fig. 3.2.2.-] Doorsnede van de gebruikte shunt.

Het \oJeerstandsgedeelte is samengesteld \lit 8 parallel geschakelde

takkpn, gelijkmatig gegraepeerd rand de binnenste cilinder. Elke

tak bestaat uit een zig-zag gevoU\.Jen weerstandsband van constantaan

met een doorsnede van 10xO,s mm.

Het geheel is omsloten door een kaperen bus, die als afscherming

dienst doet. De ruimte tussen de weerstand en bus is opgevuld met

paraffine. A en R zijn de aansluitklemmen voor de stroomvoering,

terwijl aan C en D de meetkabel wordt bevestigd.

De weerstand Rs bedraagt 10,28 mO, de gemeten zelfinduktie < 0,01 ~H.

Een maximaal toelaatbare thermospanning van 0,5 mV komt overeen

met een temperatuursverschi.l tussen de punten E en F van ongeveer

15°C. Schatten we dit verschil op 10;' dan blijkt dat de temperatuur

van de weerstandsdraad niet boven 150°C mag stijgen.

Tengevolge van de temperatuurverhoging zal er een weerstandsver

andering optreden volgens

R (I + cL\T)

°
waarln R

°
weerstand bij 20°C

a temperatuurscoefficient

~T temperatuurstijging t.o.V. 20°C

°Voor constantaan met a = 0,00005 per C voIgt een weerstandsver-

andering van 0,75% bij 6T = 150°C.

•
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\~e bepalen de toelaatbare kortsluitstroom I, ervan uitgaande dat

gedurende de stroomvoering geen warmte aan de omgeving wordt afge-

staan.

Dan geldt:
t

o
r I Rdt
o

I
met R = S A en V = Al

mV..JL\T

(l = lengte weerstandsband)

voIgt
~ m:..JLiTAlL ""
eff St

waarin voor constantaan:

soortelijke massa m 8,8.10-
3

kg per cm 3

soortelijke warmte ~ = 4116 Joule per kg °c
soortelijke weerstand S = 0,5 ohni rnm 2 per m

doorsnede (totaal) A = 40 mrn 2

Omdat bij de 50 Hertz kortsluitstroom de metingen zijn verricht bij

de eerste nuldoorgang, moet hier voor de tijdsduur to de waarde

Ie msec worden genomen.

Na substitutie voIgt: leff 13 kA.

Op het rr,oment van de nuldoorgang van de stroom bedraagt bij L s =0,01 IlH

en l= 10 kA de inductieve spanningsval over de shunt

L lw
s

31 mV

Als gevolg van een reststroom 1 t = 1 A is de aktieve spanningsvalres
slechts 10 mV. Op deze manier ontstaat er een zeer grote fout. In

werkelijkheid zijn dergelijke spanningspieken bij de gebruikte shunt

niet waargenomen, hetgeen wijst op een aanzienlijk lagere L s ' Bovendien

toont een nadere beschouwing van het beproevingscircuit aan dat de

parallel capaciteit over de schakelaar .een belangrijke invloed heeft op

het strooITwerloop. Zoals In fig. 1.2-3 is aangegeven neemt de steilheid

kort voo~ de nuldoorgang sterk af. Dientengevolge kan de eis
1 •r mIn ..e < 0,1 K aanmerkelIJk worden verzacht.

wI
Vit enkele metingen, verricht bij een stroom van 9 kA top en 500 Hz,

werden bij de stroomonderbreking steeds spanningspieken geregistreerd

van ongeveer 75 mV.
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Wanneer deze pieken uitsluitend te wijten zouden zijn aan de induk

tieve spanningsval over de shunt, zau hieruit een zelfinduktie volgen

van 2,5.10- 9 H.

Daar mag worden aangen?men dat bij deze hoge stroam en zeer snel weder

kerende spanning (fose ~ 300 kHz) weI reststr?men zijn gemeten, zal de

zelfinduktie lager zijn dan 2,5.10- 9 H.

Wanneer de reststroom door oe shunt vloeit, zal aan de meetklenunen

een spann1ng 1n de grootte-orde van enkele tien'tallen mV ontstaan.

Om dez~ geringe. waarde met voldoende uitslag op een osci llogram te

kunnen registreren is het noodzakelijk te beschikken over een ver

sterker met hoge versterkingsfactor. Voordat de reststroom optreedt,

is door de ·shunt reeds de kortsluitstroom gegaan.

Dientengevolge zullen aan de ingang van de versterker oak spann1ngen

verschijnen, die een factor 10 3-10 5 hoger zijn dan door de reststroom

worden opgewekt.

Teneinde overbelasting te voorkomen moet daarom aan de in gang van de

versterker een begrenzer worden geschakeld.

De meest ideale karakteristiek van een dergelijke begrenzer lS ge

schetst in fig. 3.3.1-Ja

(a)

Fig. 3.3.1-1

(b)

VL4.
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•

aan V .
o
heeft

We zlen hierin dat de uitgangsspanning V
u

lineair is me~ de ingangs

spanning V., zolang V. de drempelwaarde V niet bereikt heeft. Eij
1 1 0 •

een V. groter dan V verandert V hiet en blijft gelijklOU
Wordt aan de ingang een sinusvormige spanning toegevoerd dan

deze na het passeren van de begrenzer de vorm overeenkomstig fig.3.3.1-lb.

3.3.2. De gebruikte begrenze~

Rij voorkeur zal door de begrenzer geen extra verzwakking van het

te meten signaal worden getntroduceerd. Hieraan voldoet de gebruikte

begrenzer, waarvan het schema in fig. 3.3.2-1 is weergegeven.

Ffg. 3.3.2-1 De gebruikte begrenzerschakeling.

De spanningsbegrenzing van honderden volts tot enkele volts wordt

hier verwezenlijkt door twee anti-p~rallel geschakelde diodes D, en

De beide diodes ZlJn gesperd, indien de ingangsspanning de drempel

waarde V niet heeft bereikt. V hangt af van het type diode (ger-
00.

manium, silicium), dat wordt toegepast.

Door rneerdere diodes in serie te schakelen kan het lineaire gebied

naar keuze worden vergroot.

Ter begrenzing van de diodestroom is in de schakeling een weerstand

Rb opgenomen. Rb moet klein zijn t.O.v. de ingangsimpedantie van de

versterker, daar anders het frequentie-doorlaatgebied wordt heperkt.

In het lineaire doorlaatgebied geldt: _
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V R
b R

b
+ R

u 1 v--- ------ met ;.)
V. Rb+Rv I + j w 0 RbR C

1 -- V V
W

0

begrenzingsweerstand

ingangsweerstand versterker

C ingangscapaciteit versterker
v

Bij Rb = 5 k~, R
v

f = I 6 HHz.
o '

WI en C
v

20pF voIgt voor de grensfrequentie

Omdat bij toename van de diodestroom de spanning over de diode niet

constant blijft, moet ter vermijding van een te hoge uitgangsspanning

een geschikte keuze worden gedaan. Voor ons doel 2ijn twee begr~nzers

gemaakt, volgens het schema van fig. 3.3.2-1, met de volgende gegevens.

A. diode °:(°2): twee in serle geschakelde diodes van het type BAY 17

lineaire overdrachtkarakteristiek tot 0,5 Volt. ( : V .
u'

V. )
. 1

Bij een spanning V. = 100 Volt heeft V de waarde 1,7 Volt.
1 u

n. diode Dl(02): enkelvoudige diode van het type AAZ 18

lineaire overdrachtskarakteristiek tot 60 mV. (V
u·

•
Bij v.

1
100 Volt bedraagt V = 0,4 Volt.

u

Het behulp van cen Qeetzender en oscilloscoop ZlJn de beide begrenzers

getest. De gemeten grensfrequentie is voor beide 1,4 HHz.

De registratie van het stroom- en spanningsverloop geschiedt met een

Tektronix oscilloscoop van het type 555. Deze oscilJoscoop is voorZlen

van twee gesch~iden ingangen, ieder met eigen voorversterker.

De volgende plug-in units zijn toegepast: type IAI (stroommeting) en

type G (spanningsQeting).

De beide meetsignalen worden elk door een afzonderlijke straal op het

scherm van de kathodestraalbuis afgebeeld en m.b.v. een polaroid camera

gefotografeerd.
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Gezien de duur van de te meten verschijnselen is een tijdbasis

vereist van 2 - S ~s per em.

Om bij een eenmalige horizontale straalafbuiging een stroomnul

doorgang te registreren, moet de tijdhasisgenerator enige ~s voor

de te meten nuldoorgang worden gestart.

Daartoe wordt gebruikgemaakt van een triggercircuit, waarvan het

blokschema in figuur 3.4-1 is gegeven.

v

Fig. 3.4-1 Blokschema van het triggercircuit.

De triggerunit T reageert op het stroommeetsignaal, afkomstig van

de ingangsversterker V en praduceert een ::,panningspulsop het moment

dat zijn ingangsspanning een voldoende hoog niveau heeft bereikt.

Deze puIs wordt in de tijd vertraagd door de delay unit D en ver

volgens als startpuls toegevoerd aan de tijdbasisgenerator TG.

Door de zeer hoge beginsteilheid van het meetsignaal bedraagt de

tijdsduur tussen het starten van het triggercircuit en het ontstaan

van de kortsluitstroom in het beproevingscircuit slechts enige usee.

De gewenste vert raging is met behulp van D tot u,S \.isec nauwkeurig

instelbaar.

Ter vermijding van storingen bij de registratie, welke voortvloeien

uit de ongelijkheid van de retourstroom door de geaarde mantel van de

meetkabel met de stroam door de birinenader, zijn een aantal voor

zlenlngen getroffen. Daaronder behoort de toepassing van een centraal

aardingspunt voor de gehele meetopstelling, zie figuur 2.1-1.

De noodzakelijke voedingsspanning voor de oscilloscaop geschiedt Via

een scheidingstransformator, die het meetinstrument isoleert van de

netaarde.

Door het gebruik van een differentiaal plug-in unit voor de spannlngs

meting, is een rechtstreekse doorverbinding van de mantels der beide,

meetkabels bij de oscilloscoop voorkomen.
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Verder z~Jn extra (geaarde) manteJs om de beide kabels aangebracht,

welke zorgdragen voor een deugdelijke afscherming tegen de hoge
*)elektrische en magnetische velden.

Voor het meten van de spanning over de schakelaar wordt gebruik

gemaakt van een spanningsdeler met zeer hoge ingangsimpedantie ..
Deze deler is samengesteld uit de condensa.toren C

I
= 25 pF, CZ= 10.000 pF

en de w-eerstand R
I

= 400 Mfl, zie figuur 2. I-I.

De spanning aan de secunda ire zijde wordt via een meet~abel (lengte 3,5 m)

toegevoerd aan de oscilloscoop, waarvan de ingangsweerstand (R2) I Mn

bed raagt.

Ter voorkoffiing van reflecties is de kabel bij de deler afgesloten met

zijn karakteristieke impedantie Zo= son. De ?panningsdeler voldoet aan

de e~s voor gemengde delers n1. RIC I = R2C2 ·

In het frequentiegecied van 0- 17 Nllz is de overzetverhouding - r.et

ouoti~Dt van de secundaire en primaire spanning - cunstant en bedraagt

I : 400.

Voor een uitvoerige beschrijving z~J verwezen naar het rapport

"spanningsdeler" van van den Heuve1.

*) H. Kopplin: Dissertatie Berlijn (1959), biz. 24 e.v.
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4. Waarnemingen en conclusies

Met de in hoofdstuk 2 en 3 beschreven meetopstelling en apparatuur

zijn in het onderhavige onderzoek het spanningsverloop over en het

stroomverloop door de schakelaar geregistreerd.

De beproevingen werden verricht bij stromen net een frequentie van

50 en 500 Hertz.

Voar aIle 50 Hz metingen werden ~opnamen gemaakt bij de eerste

nuldoorgang van de kortsluitstroom.

Om een lange brandduur van de boog te verkrijgen, was de prograf:1

rnerlng zodanig ingesteld dat na het sluiten van de hulpschakelaar

binnen

geopend.

a 2 msec de kontakten van de te beproeven schakelaar werden

!-let de voorhanden zijnde stroombron (max. 28 blokken) werd bij een

condensatorlaadspanning V = 15 kV cen stroom bereikt met een ampli
c

tude van maximaal 13,5 vAt gedurende de Ie halve periode.

Zonder aangebrachte parallelcapaciteit bedroeg de frequentie van de

wederkerende spanhing 43 kl;z.

Hierbij werden de volgende steilheden verkregen.

o - 2 ·... s
du
dt

1,5 kV/i..;s

0-10\,s
du
-- , 2 kV I-... s
dt

Deze zijn verricht bij p = 15 atmosfeer.

p Is de druk in het persluchtrescrvoir van de te beproeven schakelaar

voor aanvang van de schak~lhandeling.
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De foto's I, 2 en 3 geven een beeid van de verkregen onderbrekingen.

Heronstekingen traden op, indien een V werd toegepast, ~ 14 kV.
c

In het onderzochte gebied werden geen reststromen gemeten.

2e scrie metinnen:
==============-==

Hierbij werden de volgende drukken toegepast.

p = 10 ; 8 ; 6,5 ; 5,5 en 4,5 atmosfeer.

In tabel I zlJn de minima Ie waarden van de condensatorlaadspanning

V net de daarbij optredende stroom I aangegeven, waarbij heront-
c

stekingen optraden.

De frequentie van de wederkerende spannIng was steeds geIijk aan

43 kPz.

•Tabel I

I ----
V

c I
kV lr..A

14 13

12 II

\'
p c I

atm. kV kA

15 14 8,5

10 12 7,2

8 10,5 6,3

6,5 9 5,4

5,5 S 4,8

4,5 5 3,0

8 7,3

In het onderzochte gebied bIijkt de waarde van de te onderbreken

stroom geen significante invloed uit te oefenen op het al of

niet heronsteken. (vergeIijk kolom 3 met 5)

Het heronsteken bIijkt weI bepaaid te worden door de toegepaste

condensatorlaadspanning, dus door de topwaarde van de transient

wederkerende spanning.

De foto' s 4, 5 en 6 geven eon beeid van de verkregen herontstekingen.
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Door het varieren van de dru~ wordt de maximale ~ontaktafstand

beinvloed. Daar deze afstand bereikt wordt door het indrukkken

van een veer door middel van de luchtdruk, zal er in eerste be

nadering een lineair verband bestaan tussen druk en kontakt

afstand.

Omdat de maximale kontaktafstand steeds is bereikt bij de eerste

nuldoorgang en de herontstekingen in het algemeen van dielectrische

aard waren, ligt het voor de hand dat ook het verband tussen toege

paste druk en spanning, waarbij herontstekingen onstaan, min of

meer lineair is.

Omdat in de voorgaande scrie metingen nog geen reststromen werden

geconstateerd, wrrd cen hulpkontakt aangebracht overeenkomstig

figuur 4.1-].

•

vast hoofdkontakt

bewegend hoofdkontakt

hulpkontakt

A

B

C
B

I~
I : I
~ :

i !

~~~~
FiD:. f.l-] ])c clc,'t"oden configuratic.

o
o
o

Heetresultaten:

d afstand tussen vast hoofdkontakt en hulpkontakt,

f frequent ie van de vlederkerende spanning

V minimale waarde van de condensatorlaadspanning waarbij heront
c

stekingen optraden

I amplitude van de stroom, bij de toegepaste Vc '

Opm. Het hulpkontakt C is direct verbonden met het bewegend kontakt B

en heeft tot taak de lichtboog van B over te nemen, zodat een min of

meer cylindrische boog in de schakelaar tussen A en C wordt bewerk-
.~ ,

stelligd, waarbij B dan fungeert als straalpijp.~)

*) D. ter Horst, G. Rutgers en V. Bisht: Cigre Report 106 (1960).
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Tabel II--------

d V Ic
nun kV kA

23 12 10,5

20 9,5 8,7
15P atm

17 8 7,3
f 43 kHz

10 If,5 4, I

Tabel III---------

P V Ic
atm kV kA

10 13 7,8

8 1 I ,5 7 d 26 mm

5,5 6
f 43 kHz

10

Tabel IV
---------

~

f V I V Ic c
kHz kV kA kV kA

43 4 2,4 4 1 , I d 10 nun

33 6 3,6 p 8 atm

25 8,5 4,8
--

Het beoogde doel werd ook door deze modificaties niet bereikt. Zelfs

bij de netingen met minimale afstand tussen het vast kontakt en het

hulpkontakt (10
,

\,'erden nag geen reststramen vastgesteld.mr.1)

Opmerkelijk was weI, dat de laadspanning die tat herontstekingen

leidde, in het geval van grate afstand tussen vast kontakt en hulp

kontakt (26 mm) zelfs hoger lag dan bij afwezigheid van het hulpkontakt.

Vergelijk tabel I met III.



32.

Voor aIle 500 Hz metingen werd een LC-circuit toegepast met

L = o,~ mH en C = 111 ~F (~~n blok).

Er werd daarbij steeds een laadspanning gebruikt van 9,7 ± 0,7 kV,

zodat een stroom vloeide volgens figuur 4.2-1.

A

I-l
2,65 ± 0,15 kA

L. 1,7 ± 0,2 kA
,.
lit

it M!lec.

Fig. 4.2-1 Het stroomverloop.

AIle opnamen werden gemaakt bij de 4e nuldoorgang. De enige para

meter, die werd gevarieerd was de steilheid van de wederkerende

spanning.

Hiertoe werd een capaciteit parallel geschakeld aan de contacten

van de te onderzoeken schakelaar. (~p zie figuur 2.1-1)

niermede werd de frequentie van de transiente wederkerende spanning

ingesteld op: 80, 96, J28, 149 en 167 kHz.

De druk p bedroeg bij aIle experiment~n 15 atmosfeer.

Heetresultaten:

In de vierde nuldoorgang ontstond steeds een van de volgende drie

mogelijkheden:

1. Blussing van de boog zonder reststroom (foto 10, 14)

2. Blussing van de boog met reststroom (foto 7 tim 12)

3. Herontsteking van de boog met reststroom (foto 11 tim 15) .

ni~lectrisrhe herorrstekingen werden nooir v~stgestel~.

De gemeten reststroom had een topwaarde van max. 20A; de tijdsduur

varieerde van enige ~s tot ca. 15 ~s.

apm. De meerdere nuldoorgangen, op een foto geregistreerd, zijn afkomstig
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4.3. Conclusies

Deze resultaten kunnen niet vergeleken worden met de voorgaande

50 Hz metingen. Bij een topwaarde van de stroom van 1,7 kA, 500 Hz

wordt kort voor de nuldoorgang een zelfde steilheid bereikt als bij

17 kA, 50 Hz.

Het de beschikbare middelen kon een dergelijke stroom bij 50 Hz

niet worden verkregen.

Bovendien is de steilheid van de wcderkerende spanning bij de

500 Hz metingen steeds groter geweest en minimaal 1,7 kV/~sec binnen•
2 ~sec tegenover max. 1,5 k'J!;Jsec binnen 2 "sec bij 50 Hz.

Opmerkelijk zijn de volgende fenomenen.

a. Door de reststroom kan een aanzienlijke demping ontstaan van de

wederkerende spanning (zie b.v. foto 10 en 12). Doorgaans is deze

demping een indicatie dat een reststroom aanwezig ~as.

b. Na een herontsteking ontstaat een stroom met aanmerkelijk geringere

steilheid dan v66r de nuldoorgang (zie b.v. foto 13 en 14).

Een verklaring hiervan zou gezocht kunnen worden in de beinvloeding

van de stroom door de min of meer constante boogspanning (college

Hoogspanningstechniek II).

c. In een zestal gevallen ontstond een duidelijke oscillatie in de

reststroom (zie foto 10).

Orndat hier sprake is van een kritisch evenwicht tussen toegevoerde

energle en koeling kunnen deze opnamen waardevolle inlichtingen

bevatten voor de energiehalans.

Van een aa~tal oscillogrammen (500 Hz) is het stroom- en spanningsverloop

vergroot weergegeven in de bijlagen I tim 4.

Tevens is de weerstand R = ¥bepaald en als functie van de tijd uitgezet

in de grafiek.



37.

Verificatie van de theorie van Mayr.*)

Met behulp van het gemeten stroom- en spanningsverloop kan nagegaan

worden in hoeverre de dynamische boogvergelijking van Mayr opgaat in

de onmiddellijke omgeving van de stroomnuldoorgang.

Daartoe wordt uitgegaan van de boogvergelijking ~n de vorm:

I dR
- --

R dt

waar~n R

I
T

m

weerstand van de boog per eenheid van lengte

P toegevoerde energie per eenheid van lengte en tijd

P afgevoerde energie per eenheid van lengte en tijd (constanto
verondersteld)

T tijdconstante van de ontlading volgens Mayr.m
•

Met R = ¥en P =U.I, waarbij I de stroom en U· de boogspanning voor-

f . I dR () . . • .stelt, moet de gra ~ek - - -d = f P rechte l~Jnen opleveren ~n het
R t

nuldoorgangsgebied, zoals getoond ~n figuut 4.3-1.

t-

..

v66r-nuldoorgang

Fig. 4.3-).

,', )
O. Mayr: Archiv f. Elek. 37 (1943)

I dR
R dt

na-nuldoorgang



wordt bij het door1open van het gebied waar ge1dt dat P < Po

o een negative tijdeonstante van de ont1ading geintrodueeerd.

38.

De snijpunten met de abseis en ordinaat representeren de waarde

. l"k 1voor Po respeet~eve ~J T
m

Van een tweeta1 onderbrekingen met reststroom, weergegeven in
1 dR

bij1agen 3 en 4, is het ver100p van - Rdt a1s funetie van P be-

paa1d en uitgezet in de grafieken van bij1agen 5 en 6.

Hieruit b1ijkt dat voor de nu1doorgang bovenstaande verge1ijking ~n

be1angrijke mate beantwoordt aan het werke1ijke booggedrag.

Eehter na de nu1doorgang treden kenmerkende afwijkingen van de theorie

van Mayr op.

11 ... 1 dR . dd 11" k d 1De zeer sne e st~Jg~ng van - Rcit onm~ e 1J na e nu doorgang

geeft een snijpunt met de P-as, waarvan de waarde ver beneden de

waarde Po 1igt, welke op grond van de resu1taten veer de nu1doorgang

te verwaehten is vo1gens de theorie van Mayr.

Daarnaast
I dR

en - - <
R dt

Ungeveer 3 usee na de nu1doorgang gedraagt de ont1ading zieh weer over-

eenkomstig de verge1ijking van Mayr, totdat de reststroom nagenoeg ge-

heel is afgenomen.

Voornoemde afwijkingen zlJn reeds ~erder gesigna1eerd door o.a. Rieder en

k*) " b l' d b k ' 1Urbane. ZlJ heb en zowe U1t on er re ~ngen met reststroom a s

thermisehe herontstekingen, meesta1 gemeten onder afstandsfout

eondities, soortge1ijke grafieken verkregen. Vanwege de goede repro

dueeerbaarheid mogen deze afwijkingen niet worden toegesehreven aan

wi11ekeurige veranderingen van de boog1engte.

Uit het bovenstaande moet dus worden geeone1udeerd, dat de theorie

van Mayr niet opgaat in de direete omgeving van de nu1doorgang.

Met de grafieken van bij1agen 5 en 6 kan bij benadering een waarde

voor de tijdeonstante van de ont1ading worden afge1eid. Voor ~eide

geva11en is Tm van de groot te 0,5 - 1 lJsee.

*) W. Rieder en J. Urbanek: Cigre Report 107 (1966):



39.

Uitgaande van het stabiliteitscriterium van Rizk*), hetgeen luidt

met 0,4 ~ a ~l en de hoekfrequentie van de instabiele

(W o ) van foto nr. 10 voIgt voor de tijdconstante T de
~ .

waarde 0,3 -0,5 ;.s.

w.T=/;-
~

oscillatie

Deze resultaten zijn van dezelfde grootte-orde als die, welke Rizk

vond bij directe meting aan een boogmodel en van den Heuvel bij

indirecte meting aan de identieke luchtdrukschakelaar. (DB 10K 400)

Ten aanzien van het onderbrekingsvermogen van de geteste schakelaar

kan met de hier verkregen meetresultaten vaor alsnog geen gegronde

uitspraak worden gedaan, daar eerst onderzocht dient te worden in

welke mate de 500 Hz beproevingen representatief zijn voar belastingen

bij de normale bedrijfsfrequentie van 50 Hz.

*) F. Rizk: Cigre Report 107 (1964).
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