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Samenvatting

Aan de TUE te Eindhoven wordt er binnen de capaciteitsgroep EVT, Hoogspanningstechniek
en EMC, van de faculteit Elektrotechniek onderzoek gedaan naar gepulste hoge spanningen,
EMC en elektrische ontladingen. In het bijzonder wordt er onderzoek gedaan aan gepulste
corona ontladingen. Binnen het Joule project werken we aan de reiniging van biogas. Hierbij
worden teerdeeltjes verwijderd uit een heet biogas afkomstig van houtvergassing. Binnen het
Energiened project passen we gepulste corona toe bij geurbestrijding en bij verwijdering van
stryreen. In het kader van het Nizo-onderzoek naar koude pasteurisatie van melk passen we
hoge gepulste velden toe om micro-organismen te inactiveren. Hiervoor zijn er twee bronnen
gebouwd die in een continu proces gepulste hoge spanningen kunnen opwekken tot 100kV
met een pulsduur van lOOns (tijdens de puis 50MW elektrisch vermogen) en een repetitie-rate
van 1000 pulsen per seconde. Getracht wordt om deze bronnen betrouwbaar te maken om
uiteindelijk tot een industriele toepassing te komen. Aspecten hiervan zijn: optimalisatie van
het elektrische circuit, de opbouw van data en duurzaamheid.
Een van de problemen in het elektrische circuit is de snelle hoogspanningsschakelaar, een
vonkbrug. Via deze schakelaar wordt de hoge spanning via een transmissie lijn transformator
(TLT) aangeboden aan de corona reactor. De coronareactor is een 3.5m lange cilinder met een
diameter van 25cm met op de as een coronadraad waar de hoge spanning gepulst wordt
aangeboden. In de reactor onstaat dan corona, intense gasontladingen, die tot gevolg hebben
dat er diverse radicalen ontstaan in het gas. Deze kunnen zorgen voor de atbraak van allerlei
schadelijke producten zoals tolueen en styreen. De vonkbrug heeft een te grote spreiding in het
schakelmoment wat tot gevolg heeft dat er verliezen optreden in termen van energie. Men kan
deze verminderen door de vonkbrug op het juiste moment te laten schakelen middels een
triggering. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden bekeken waaronder een magnetische schake
laar gebruikt als transformator. Deze bleek het triggermoment goed vast te leggen met geringe
spreiding.
Een uitgebreide set duurtesten is uitgevoerd om een beter zicht te krijgen op de gedragingen

van de bronnen. Het bleek dat de vonkbrug die uit messing electroden bestond al redelijk snel
slijtage vertoonde. Er is toen gekozen om de elektroden te vervangen door een harder materi
aal, namelijk CuW-elektroden. Deze combinatie heeft nu ongeveer 109 schoten gehad zonder
serieuze slijtage (pakweg 120kQ aan lading getransfereerd). Een ander aspect is dat het
rendement nog verbeterd dient te worden. Er wordt nu een rendement gehaald van rond de
35%. De levensduur van de TLT-kabels is ook sterk verbeterd. Deze was eerst maximaal 100
uur. De huidige nieuwe kabels hebben al380 uur zonder problemen gedraaid.
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Inleiding

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt er binnen de vakgroep Hoogspanningstech
niek en EMC van de faculteit Elektrotechniek onderzoek gedaan naar het opwekken van
gepulst vermogen en de mogelijke toepassingen hiervoor. In het kader van dit onderzoek zijn
er twee gepulste corona-reaktors gebouwd. Deze reaktors worden gebruikt voor de verwijde
ring van vluchtige chemische bestandsdelen uit rook- en afvalgassen. In duurtesten is aan
getoond dat NO, styreen en tolueen goed afgebroken worden. Geurstoffen, gechloreerde
koolwaterstoffen en dioxinen zijn kandidaten voor verder onderzoek. Het werk heeft geleid tot
een octrooi, diverse publikaties en nieuwe projecten. In een groot Europees project, het Joule
project, wordt vanafbegin 1998 gewerkt aan biogas reiniging met behulp van gepulste corona.
Daarnaast gaat ook de reiniging van vloeistoffen onderzocht worden. Hierbij wordt ook
aandacht besteed aan de koude pasteurisatie van melk.

De corona-reaktor is een 3.5m lange cilinder met een diameter van 25 cm, met op de as een 3m
lange hoogspanningsdraad, de coronadraad. De wand van de reactor is bekleed met gaas
waaruit naalden steken. Tussen de draad en de wand, zie figuur 1, worden intense corona
ontladingen gemaakt met hoogspanningspulsen uit een pulsvoeding (tijdens de puis 50 MW
elektrisch vermogen). Met een frequentie van duizend pulsen per seconde van 100 kV wordt
gemiddeld 1.5 kW elektrisch vermogen op het afvalgas overgebracht. Bij elke gepulste ontla
ding ontstaat een wolk van chemisch actieve deeltjes in de lucht. Deze actieve deeltjes, radica
len, ontstaan o.a. na aanhechting van elektronen uit de ontlading. De radicalen zijn zeer actief
in het omzetten van de schadelijke componenten. Met de extreme elektrische velden kunnen
ook micro-organismen gedecimeerd worden.

Figuur 1: globale opbouw pulsbron
corona

De opbouw van de pulsvoeding is globaal te zien in fi
guur 1. Deze bestaat uit:
een laagspanningsframe, hoogspanningsframe, bestu
ringselektronica, coronareaktor en een EMC kast (hier
verwijderd). Voor de produktie van de hoogspannings
pulsen worden drie trappen gebruikt: twee resonante
circuits gekoppeld door een pulstransformator, gevolgd
door een transmissie lijn transformator als derde trap.
Resonant opladen van de condensatoren via de spoelen
in plaats van weerstanden veriaagt de energieverliezen.
Elke trap comprimeert de pulsduur en verhoogt de puls
amplitude.

In het circuit is een schakelaar (vonkbrug), aanwezig die
de koppeling vormt van de tweede naar de derde trap.
Op het moment dat de vonkbrug doorgaat, "schakelt",
wordt de puIs doorgegeven aan de TLT en start in de
reaktor het corona-proces. Het blijkt dat deze schake
laar niet voldoende nauwkeurig werkt. Er zit vrij grote
spreiding in het moment van schakelen wat tot gevolg
heeft dat er vrij grote energie-verliezen optreden in de
bron. Er is getracht om met behulp van diverse oplos-
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singen dit moment beter gedefinieerd te krijgen om zodoende deze verliezen te beperken. Een
van de mogelijkheden was om gebruik te maken van een magnetische schakelaar als transfor
mator die een puIs op het goede moment geeft dankzij een slimme plaatsing in het hoofdcircuit.

Tevens is met een van de twee puls-bronnen (Unit II) een duurtest uitgevoerd om erachter te
komen wat de beperkende factoren zijn in het ontwerp en om deze te verbeteren of een aanzet
hiertoe te geven. .

De opzet van het verslag is als voIgt: In hoofdstuk 1 wordt de plaats van het onderzoek
aangegeven, met welke probleem hebben we eigenlijk op grote schaal te maken en welke
andere oplossingen zijn voorhanden.

In hoofdstuk 2 wordt de werking van de bron beschreven en wordt aangegeven hoe de ener
giehuishouding is in de bron.

In hoofdstuk 3 worden kort de gebruikte meet-methoden, simulatie- en signaalbewerkingspro
gramma's besproken die gebruikt zijn voor de metingen en circuitsimulaties.

In hoofdstuk 4 worden diverse triggermethoden besproken om de vonkbrug op het juiste
moment te doen schakelen.

In hoofdstuk 5 worden de diverse metingen besproken en in hoofstuk 6 worden aan de hand
hiervan diverse conclusies getrokken.
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Hoofdstuk 1. TDO-aspecten: plaats van het gepulste corona proces

Gepulste corona kan voor meerdere milieuproblemen een oplossing zijn. We kunnen hierbij
denken aan het reinigen van rookgassen die NO ofVOC's (Volatile Organic Compounds)
bevatten, het reinigen van verontreinigd water, teerverwijdering in biogas, koude pasteurisati,e
van melk, etc.... In het algemeen kunnen we stellen dat het hier gaat om problemen die te
maken hebben met het milieu en specifieker vervuiling en verontreiniging van de atmosfeer en
afvalwater. Met betrekking tot de atmosfeer kuooen we stellen dat de problemen direct te
maken hebben met de luchtkwaliteit, het broeikaseffect en zure regen. We zullen hier het
probleem van de atmosfeervervuiling kort aangeven en de plaats van het gepulste corona
proces in het geheel, we zullen aangeven wat het probleem inhoudt, de huidige situatie en
welke oplossingen er op het moment zijn.

1.1 Broeikas-gassenuitstoot en klimaatveranderingen.

1.1.1 Emissies en concentratie van broeikasgassen.

De Aarde ontvangt zonnestraling. Hiervan wordt pakweg eenderde gereflecteerd, terwijl de
rest geabsorbeerd wordt. De geabsorbeerde energie is in balans met de uitgestraalde energie in
de vorm van infrarode straling.

Er zijn diverse factoren die de energiestroom in de atmosfeer bei'nvloeden. Een zeer
belangrijke is het zogenaamde broeikaseffect: infrarode straling, uitgestraald door de aarde
wordt geabsorbeerd en weer uitgezonden door een aantal gassen in de atmosfeer, een deel
hiervan wordt terug gestraald naar het aardoppervlak. Het gevolg is dat het aardoppervlak
warmer is dan dat het zou zijn zonder de aanwezigheid van deze gassen. De gassen die hier
verantwoordelijk voor zijn worden broeikasgassen genoemd.

Ten gevolge van menselijke activiteit is de atmosferische concentratie van de broeikasgassen
geleidelijk toegenomen. We kennen de volgende broeikasgassen:
- CO2, koolstofdioxyde
- CH4, methaan
- NOb stikstofdioxyde
- NO, stikstofoxyde
- CFK's, chloorfluorkoolwaterstoffen

In tabel 1 is een overzicht te zien van deze gassen v.w.b. hun concentratie voordat de industrie
haar bijdrage begon. Ook is de atmosferische levensduur van de diverse gassen te zien en het
zogenaamde Gross Warming Potential (G.W.P.) wat iets zegt over hoeveel het desbetreffende
gas bijdraagt aan het broeikaseffect in verhouding tot C02.
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CO2 CH4 CFK-ll CFK-12 N20
(ppm) (ppm) (ppt) (ppt) (ppb)

pre-industriele concentratie 280 0,80 0 0 288

Concentratie in 1990 354 1,7 280 484 310

Toename per jaar 0,5% 0,9% 4% 4% 0,25%

Atmosferische levensduur Or) 50-200 10 65 130 150

G.W.P (t.o.v. CO2) 1 21 3500 7300 290

Bijdrage in 1990 55% 15% samen 17% 6%

ppm = parts per million; m = million = 106
, b = billion = 109

, trillion = 1012

G.W.P. = Gross Warming Potential, vergeleken met CO2 op basis van volumeconcentratie

Tabel 1: Overzicht concentraties broeikasgassen voor industrieIe ontwikkeling, atmosferische
levensduur en het G.W.P. [12].

De grootte en de gevolgen van deze toename zijn geevalueerd door het IPCC
(Intergovermental Panel on Climate Change)[Houghton et.al, 1992: Houghton et.al, 1990].
Een van de conclusies is, dat sinds het begin van de industriele revolutie de concentratie van
broeikasgassen in de atmosfeer is toegenomen met een hoeveelheid die nagenoeg gelijk staat
aan een toename van ongeveer 50% in de C02 concentratie. C02 is verantwoordelijk voor
pakweg de helft van deze toename.

De twee belangrijkste bronnen van C02 zijn:
a) verbranding van fossiele brandstoffen,
b) ontbossing
Het is vrij goed bekend hoeveel C02 er in de lucht komt door bron a) maar van bron b) is niets
ofweinig bekend. Heden ten dage blijft pakweg de helft van de C02 in de atmosfeer. Het is
niet bekend van de andere helft welk gedeelte wordt geabsorbeerd door de oceanen en de
biomassa.

1.1.2 Effecten van toename van de broeikasgassenconcentratie

In de komende decennia zal de concentratie van broeikasgassen verder toenemen ten gevolge
van de menselijke activiteit. Het IPCC heeft in 1990 een aantal scenario's gepubliceerd
gebaseerd op een aantal veronderstellingen zoals de ontwikkeling van de bevolking,
economische groei, energie-intensiteit en manieren van energievoorziening om een idee te
krijgen wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Er werden 4 scenario's gepresenteerd die te zien
zijn in figuur 2. Scenario A is het zogenaamde "Business as usual"-scenario waarbij er van uit
gegaan wordt dat er nauwelijks stappen worden ondernomen ter reductie van de uitstoot. In de
scenario's B, C en D worden verschillende varianten gepresenteerd waarbij er steeds meer
gereduceerd wordt.
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De mogelijke ontwikkeling van de temperatuur op Aarde werd geschat door gebruik te maken
van verschillende klimaatsimulatiemodellen en door rekening te houden met terugkoppeling
zoals veranderingen in de waterdampinhoud van de atmosfeer, hoeveelheid zee-ijs en
bewolking.

Onder scenario A blijkt dat:
* de temperatuur zou gemiddeId 0,3°C per decade kunnen stijgen (tussen de 0,2°C en 0,5°C),
* het zee-niveau zou gemiddeld 6 cm per decade stijgen (uitzetting van het zeewater en
smelten van landijs, kan tussen de 3 tot 10 cm zijn),
* regionaal kunnen de temperaturen sterk veranderen evenals het zeewaterniveau.

Er kunnen een aantal follow-up effecten zijn:
* zeeniveau stijging is een bedreiging voor laagliggende kustzones zoals Egypte, Bangladesh
en Indonesie en een groot aantal eilanden in de Stille Oceaan,
* afname van de opbrengsten van voedselproduktie, voorallokaal. Te denken valt aan
gematigde en subtropische regio's zoals Afrika en Zuid-Amerika,
* aftakeling van ecosystemen, snelle klimaatveranderingen kunnen leiden tot instabiliteiten in
ecosystemen, diersoorten worden verdreven naar andere streken of sterven uit,
* verspreiding van klimaatgebonden ziekten naar andere regio's.
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Er moeten dus maatregelen genomen worden om snelle klimaatveranderingen te voorkomen
ten gevolge van menselijke activiteit. Een van de maatregelen die genomen moeten worden is
een reductie van broeikasgassenuitstoot. Deze mogen niet meer in dezelfde mate toenemen
zoals ze nu doen. Volgens een studie van het Stockholm Enviromental Institute houdt dit in dat
de globale toename van de temperatuur niet meer mag bedragen dan 2°C t.o.v. het pre
industrieIe niveau en dat de mate waarin deze toename geschied niet meer mag zijn dan 0,1 °C
per decade. Dit volgens de richtlijn van het FCCC (=Framework Convention on Climate
Change). Deze criteria kunnen vertaald worden in maximaal toegestane broeikasgas-emissies.
Een scenario dat hier aan voldoet is het IPCC-D scenario te zien in figuur 4.

1.2 Opties om emissies te reduceren

We kunnen de methoden om emissies te reduceren als voigt indelen:
1) voorkomen van de vorming van schadelijke gassen, en
2) voorkomen van emissie van de schadelijke gassen in de atmosfeer.

Met betrekking tot punt 1 kunnen we de volgende opmerkingen maken over preventie:
* een verschuiving in het consumptiepatroon naar activiteiten die minder energie vereisen,
* versnelde ontwikkeling en implementatie van energie-efficiente technologien,
* reductie van primaire energie consumptie door een efficienter gebruik van energie-intensieve
materialen,
* verschuivingen naar energiebronnen die geen of een lagere specifieke emissie hebben van
schadelijke stoffen/gassen, meer duurzame bronnen inzetten,
* afname bewerkstelligen van ontbossing, meer bos aanleggen.

Met betrekking tot punt 2 kunnen we een aantal methoden aangeven waarmee men schadelijke
emissies kan vermijden, n1.:
1) chemische absorptie-technieken (scrubber)
2) polymere gas-scheidingsmembranen
3) lage temperatuur distillatietechnieken
4) ondergrondse opslag
5) katalytische reductie
6) gepulste corona

Een verdere korte beschrijving van al deze technieken is te vinden in bijlage 1.

We kunnen een vergelijking maken tussen de diverse schoonmaak-technieken die hierboven
gegeven zijn. Een overzicht hiervan is te vinden in tabel 2. Hierin is niet de ondergrondse
opslag terug te vinden daar hier nog niet voldoende over bekend is.
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Verwachting Invest.kosten In bedrijf Effect Toepassingsmogelijk- Problemen Voordelen
en en per 1000m3/h kosten heden
evaluatie van gas of per

kg/h afval

Gepulste 40-200 kECU 1-2 ECU ++ Breed Moet zich nog bewijzen, Niet kwetsbaar, breed toepasbaar, simpel te installeren,
Corona per 1000m3/h per 1000m3 kostenreductie, optimalisatic, klein serviceonderhoud, kan k1einschalig, geen additieven

ofkglh of kg betrouwbaarheid of rest producten

Incinerator 10-40 kECU 4ECU +++ Breed Verwarming tot 800°C, Breed toepasbaar, duur voor lage concentraties, aileen grote
per 1000m3/h per 1000m3 warmtehergebruik, extra CO2 schaal

produktie

Scrubber 4-40 kECU 1-4 ECU +- Selectief Rest producten, soms ineffectief Heeft zich bewezen, acceptabele kosten
per 1000m3/h per 1000m3 (m.n.NO)

Kooistof- 8-40 kECU 1-4 ECU +- Selectief Regeneratie van koolstof, Betrouwbaar, recycling mogelijk voor sommige producten
filter per 1000m3/h per 1000m3 filtervergiftiging, rest producten

Biofilter 5-25 kECU <2ECU +- Breed Grote gebieden nodig, gevoelig Lage kosten
per 1000m3/h per 1000m3 voor temperatuur, hoge

concentraties en condities

Selectieve 40-100 kECU lECU ++ Selectief Kosten van katalysatie Heeft zich bewezen, geaccepteerd, grote schaal toepasbaar
katalytische per 1000m3/h per 1000m3 (vervanging), selectief, slechts een
reductie ofkg/h of kg vervuilende stof

Tabel 2: vergelijking van diverse technieken om gassen te reinigen

We zien dat gepulste corona een redelijk goed alternatiefkan worden op den duur t.o.v. andere technieken die toch de nodige bezwaren met zich
meebrengen. Er moet aileen nog het nodige gedaan worden op het gebeid van de betrouwbaarheid, kostenreductie en optimalisatie van het proces.

8



Hoofdstuk 2. Het gepulste Corona proces

2.1 Opbouw en werking corona-bron

De werking van de bron is als voIgt (zie figuur 3).

Ll

Regel
...----+----1 systeem

u I(HSP
'--------I------------L...-------------!.Trafo

Figuur 3: laagspanningsframe van bran gepulste corona reactor

Met een driefasige, enkelvoudige gelijkrichter wordt Co opgeladen tot ,[2 maal de fasespan
ning, oftewel ,[2 * 220 V = 311 Volt. We mogen veronderstellen dat de spanning op Co
constant is daar Co groot genoeg is. Door het afvuren van thyristor T1 wordt C\ via Lo reso
nant opgeladen (zie bijlage 2). Bij verwaarlozen van de verliezen zou C\ worden opgeladen tot
twee maal 311 Volt, bij een beginspanning van 0 Volt op C\. Omdat de spanning op C\ nega
tiefis ten gevolge van het vorige schot (wordt later uitgelegd) wordt C\ opgeladen tot

(1)

met Vc\ de spanning op C\ na het opladen, Vco de spanning op Co en VCIO de spanning op C\
voor het opladen. Door het regelen van de spanning op C\ voor het afvuren van T1 kan de
spanning na het opladen worden geregeld. Hierdoor kan de spanning op C\ voor ieder schot op
de best mogelijke waarde worden ingesteld.

Het resonant opladen wordt nogmaals toegepast door het afvuren van de tweede thyristor T2,
waardoor Chsp via L\ en de pulstransformator wordt opgeladen (zie figuur 4). Door de transfor
mator wordt de spanning omhoog getransformeerd tot ± 32 kV aan de secundaire zijde. De
pulstransformator heeft een overzetverhouding van 1:60. Eenmaal opgeladen kan Chsp aileen
nog ontladen door het doorgaan van de vonkbrug. De diode Dhsp\ verhindert het ontladen via
de transformator. Om de hoge piekstroom door de diode binnen de perken te houden wordt hij
beschermd door een snubber, evenals aile thyristoren.
De vonkbrug kan worden ingesteld op verschillende afstanden, waardoor hij bij verschillende
spanningen door zal slaan. In de ideale situatie zal hij doorgaan op het moment dat ChsP net
helemaal is opgeladen.
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Figuur 4: Hoogspanningsframe van bron gepulste corona reactor

Op het moment dat de vonkbrug doorgaat, zal er een steil spanningsfront de vier coaxiale
kabels opgaan. Iedere kabel is 12m lang. Het bijzondere daarvan is dat ze in het begin parallel
verbonden zijn, maar aan het einde in serie. Voor lage frequenties zijn de kabels dus kortgeslo
ten. Maar voor hoge frequenties gebeurt dat pas na twee maal de looptijd van de kabels. Door
nu de lengte van de kabels te varieren kan men de looptijd aanpassen aan de gewenste pulsduur
en de waarde van Chsp ' Afhankelijk van de impedantie waarmee de kabels zijn afgesloten zal de
spanningsgolf op het einde van de kabel vergroot worden. Bij hoog ohmige afsluiting is een
spanningsverhoging met een factor 8 mogelijk. Bij deze bron bedraagt de transformatieverhou
ding ongeveer een factor 3,5 tot 4. De kabels zijn in dit geval natuurlijk niet hoog ohmig
afgesloten, omdat de energie overgedragen dient te worden aan de corona. De coax-kabels zijn
voorzien van ferriet-kernen om ervoor te zorgen dat de aan het einde gereflecteerde spannings
golf zo min mogelijk over de mantels terugloopt. Deze manier van spanningsverhoging noemt
men een transmissie-lijn transformator ofwel een TLT. (zie [20] ). De resulterende spannings
golfvan ± 100 kV wordt aangeboden aan de metalen draad in de buis en zorgt voor een
corona-ontlading. Tegen de tijd dat de spanningsgolf aan het begin van de kabel terugkomt en
de spanning inzakt, is het merendeel van de energie al door het coronaproces opgenomen.

Door het uit slingeren van de transformator wordt de spanning aan de secundaire zijde nega
tief Afhankelijk van het moment van doorgaan van de vonkbrug loopt er al dan niet nog
stroom door de transformator. Het moment van doorgaan van de vonkbrug is niet precies te
bepalen en hangt onder andere afvan het toevallige aantal aanwezige vrije elektronen tussen de
elektrodes van de vonkbrug, temperatuur en spoeling van de vonkbrug.
Als de vonkbrug vroeg doorslaat (op de voorflank van de oplaadcyclus van ChsP) is de stroom
door de transformator nog aanzienlijk en wordt C1 negatief opgeladen. Het regelsysteem in
figuur 3 zorgt ervoor dat C2 een bepaalde hoeveelheid energie dumpt, zodanig dat de spanning
op ClOP het gewenste niveau komt na het afvuren van thyristor T3. Op dat moment namelijk
worden C1 en C2 via de weerstand RdulllP verbonden en worden de spanningen op C1 en C2 aan
elkaar gelijk. Voor het afvuren moet dus de spanning op C2 bijgeregeld worden door het
regelsysteem om C1 uiteindelijk op de gewenste spanning te krijgen.
Als de vonkbrug niet op de top doorslaat, zal de spanning aan de secundaire kant van de
transformator al zakken voordat de vonkbrug doorgaat. Om het doorslaan dan te helpen is er
een concentrische triggerpen aangebracht die via de weerstand ~g verbonden is met de
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secundaire zijde van de transformator. De spanning op de triggerpen zal dus sterk dalen ten
opzichte van de vonkbrug, die immers op dezelfde spanning staat als Chsp ' Daardoor zal er een
doorslag optreden tussen de triggerpen en de vonkbrug. De hierbij vrijkomende elektronen
zorgen ervoor dat de (hoofd-)vonkbrug dan wei doorslaat. De uitslingering aan de secundaire
zijde van de transformator is nu veel groter dan bij het doorgaan op de voorflank, er zal meer
energie worden gedissipeerd in ~vn' Deze weerstand is echter nodig omdat er anders oscillaties
ontstaan aan de secundaire kant van de transformator. Deze oscillaties worden gedempt door
~vn' De diode Dhsp2 zorgt ervoor dat er geen energie wordt gedissipeerd in ~vn tijdens het
opladen van Chsp '

Het zal duidelijk zijn dat de waarden van Cl , Chsp en de vonkbrugafstand goed op elkaar
moeten zijn afgestemd. Als Chsp bijvoorbeeld te groot is zal de spanning daar te weinig stijgen
om de vonkbrug goed door te laten slaan, zodat er vaker doorslagen op de naflank optreden.
Bij een te kleine Chsp zal de spanning juist te snel stijgen, zodat de vonkbrug te vroeg doorslaat.
De vonkbrug-afstand moet dus zodanig gekozen worden dat hij goed doorslaat bij een span
ning waarbij er in ChSp evenveel energie zit als in Cl' De werking van het regelsysteem speelt
dan ook een grote rol, omdat dit bepaalt hoeveel energie er in C l klaarstaat.

2.2 Energiehuishouding corona bron

In figuur 5 is aangegeven hoe de energiestromen in de hoogspanningsbron lopen en waar de
verliezen optreden. Aan het begin van de cyclus wordt Cl opgeladen vanuit Co. Bij het afvuren
van Thyristor T2 komt deze energie in Chsp en als veldenergie in de transformator. Na het
doorslaan van de vonkbrug komt de energie via de TLT in het coronaproces. Een deel van de

~poer----l

r+-_-e'.nubber :
i!:,yrl~!~L_.i
fdla"de-----,

1---_-.;1 Rhvn :

L$n~J?-Q~Li

Figuur 5: energiestromen in de corona
bron

veldenergie van de transformator komt terug in Cl' Vanuit C l wordt deze energie deels ge
dumpt naar C2. Vanuit C2 wordt de energie gedumpt.De verliezen zitten op de volgende
plaatsen: de snubbers bij de thyristoren en de diode, de diodes en de thyristoren zelf, de
parasitaire weerstand van de spoelen en de transformator, de hysteresis en wervelstroomverlie
zen in de transformator, de weerstanden ~vn en Rdump, de vonkbrug, de ferrietkernen, de TLT
en het dumpen van een deel van de energie in C2 door het regelsysteem.

11



Hoofdstuk 3 Beschrijving gebruikte methoden

In dit hoofdstuk bespreken we de gebruikte meetmethoden voor de diverse signalen en be
schrijven we tevens waarmee deze zijn bewerkt door de diverse analyse-programma's. Ook
wordt een programma beschreven waarmee het mogelijk is om het totale circuit te simuleren.

3.1 gebruikte meetsystemen

In de pilot unit zijn een aantal verschillende meetsystemen aanwezig, te weten:
1. D-I systemen voor het meten van * Corona-spanning

* Corona-stroom
* Vonkbrug spanning
* Extra signaal; snubber, C1 of C2 spanning

2. C-sensoren voor C1 en C2 spanning
3. Resistieve deler voor het meten C1 spanning ten behoeve van beveiliging
4. Schakelprint voor detectie Co spanning> 270 Volt
5. Resistieve delers met laagdoorlaatfilter voor C1 en C2 meting.
6. Temperatuurmeters op de vonkbrug, ferriet bovenste TLT-kabel en op de hoogspanning
diode.
7. Luchtvochtigheidsmeter in de HSP-hal (type Hygro-Haar Synth.)

We zullen nu in het kort de verschillende meetsystemen beschrijven voor wat betreft hun
principieIe werking.

3.2 D-I-meetsysteem

Veranderende spanningen en stromen kunnen goed gemeten worden met een differentieerende
sensor gevolgd door een integrator. De sensoren in de pilot-units zijn via enkele meters lange
coaxiale kabels verbonden met integrators die bevestigd zijn in de EMC-besturingskast van de
units. In het gedifferentieerde signaal zijn de hogere frequenties sterker vertegenwoordigd. De
integrator hersteld de oorspronkelijke signaalvorm en vormt tegelijkertijd een filter voor
ingekoppelde stoorsignalen, die veelvuldig aanwezig zijn in de units. Inkoppeling is meestal
groter bij hogere frequenties. Transport van gedifferentieerde signalen gevolgd door integratie
heeft daarom minder te lijden van ingekoppelde storing. De opbouw van het D/I meetsysteem
is te zien in figuur 6.

In de units worden passieve integrators gebruikt: een R gevolgd door een C. De sensoren voor
de spanningsmetingen zijn gemaakt van een stuk coaxkabel (Zie stage-verslag M.F.PJanssen
[4]). Deze zijn via de integrator aangesloten op een scoop. Het ontblote stuk van de coax
kabel wordt aangesloten op het punt waar we spanning van willen meten. De capaciteit van dit
geheel vormt samen met de karakteristiek afgesloten coaxiale kabel een diferentierend geheel.

Om de stroom te meten gebruiken we een Rogowski-spoel; de spoe1 omvat het magnetische
veld van de stroom. Via Maxwell's V = N d<j)/dt levert deze sensor een signaal evenredig met
de tijdsafgeleide van I.
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EMC-Kast

'Veilig

Id/dt sensor 1---------:---n~I-J-d-t......,~naal"

~ZO

Figuur 6: D/I-meetsysteem

3.2.1 Spanningsmeting

We kunnen de V-sensor als voIgt voorstellen in een vervangingsschema, zie figuur 7. Vh is de
te meten hoogspanning. C I is de capaciteit die gevormd wordt door de ontblote buitenmantel
en de binnengeleider. Deze is verbonden met de centrale binnengeleider van de coaxiale kabel.
De 50 Q afsluitweerstand van de coaxkabel is aangebracht als ingang van de integrator, R I .

Verder valt er eventueel nog rekening te houden met een parasitaire capaciteit Cp van de
sensore1ektrode naar de behuizing.
Indien de parasitaire capaciteit Cp buiten beschouwing gelaten wordt de overdracht van de
differentiator:

jWT: 1=---
jWT: 1+ 1

(2)

Vu

C2

Cl EMC-Kast

Vl R2
{ ) \

1 I
Rl

I T I

v~

Cp

Figuur 7: Vervangings-schema V-sensor meetsysteem

IndienjwT: I « 1:

(3)

In werkelijkheid is de parasitaire capaciteit Cp enkele tientallen pF groot. Indien deze meegeno
men wordt is de overdracht van de differentiator:
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(4)

Indienjw('t'l + 't'p) «1, wordt de overdracht:

VI

Vh

=jw't'l (5)

(6)

Aangezien Cpveel grater is dan Cb is Cpbepalend voor de bandbreedte van de differentiator:

1
w «-

't'p

De combinatie van Rz en Cz vormt een passieve integrator. De overdracht van deze integrator
IS:

V
II = (7)

Indien jw't'z » 1:

v_1_
IjW't'z

(8)

De frequentiebegrenzing van deze integrator is:

1
w»

De totale overdracht van het D/I systeem voor de spanningsmeting, indien de integrator de
differentiator niet belast, is:

(9)

Dit zorgt ervoor dat de uitgangsspanning Vh een perfect verzwakte weergave is van de te
meten spanning Vu'
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3.2.2 Stroommeting

Voor de meting van de coronastroom wordt een Rogowski luchtspoel gebruikt. Bij een
inductief meetsysteem wordt een secundair systeem met een zelfinductie L2 en weerstand R2

gekoppeld met een primaire stroom II via de wederzijdse zelfinductie M. In figuur 8 is het
circuit van een inductief meetsysteem weergegeven.

Voor de secundaire spanning V2 geldt:

Ll

11+

R2

(11)

Figuur 8: inductief meetsysteem

(12)

Voor deze differentiator geldt als frequentiebegrenzing:

L2
W» 

R2

(13)

Voor R2 wordt een lange aan het eind karakteristiek afgesloten coaxiale kabel gebruikt. Achter
deze differentiator wordt weer een passieve integrator geplaatst zoals bij de spanningsmeting.
De totale overdracht wordt nu dan:

= M

1:
I

(14)

Als we naar het gedrag bij hoge frequenties kijken blijkt het systeem, door de altijd aanwezige
parasitaire capaciteit Cp over de spoel, zich in feite als een LCR-systeem te gedragen. Afhank-

15



elijk van de kwaliteitsfactor is er opslingering mogelijk. Volgens [13] blijkt de meest lineaire
die te zijn voor:

Q = R ~ Cp
= .!. '2

2 L 2V~
2

(15)

In de praktijk kan men vaak voor R2 een lange aan het eind karakteristiek afgesloten coaxiale
kabel gebruiken zonder veel van de optimale Qafte wijken.

3.3 Resistieve deter

Er worden diverse resistieve delers gebruikt in de corona bron om diverse signalen te meten.
De spanning op C1 en C2 worden met behulp van een resistieve deler gemeten. De algemene
opbouw van een resitieve deler is te zien in figuur 9. We zien dat de deler via een lange
coaxiale kabel aangesloten is op een meetfilter.

Voor de uitgangsspanning Vu geldt:

(16)

(17)

Het kantelpunt van de deler/filter wordt bepaald door de uitgangsimpedantie van de deler maal
de capaciteit in het filter. Deze combinatie deler/filter is geschikt voor DC en lage frequenties.
Niet aileen de C in het meetfilter maar ook de strooicapaciteit van de deler-R naar aarde vormt
een frequentiebegrenzing. Het is voor hogere frequenties een lage impedantie parallel aan de
hoogspanningsweerstand. Benaderen we deze strooicapaciteit met een C vanuit het midden van
de R naar aarde dan is de frequentie-afhankelijkheid van de respons t.g.v. dit parasitaire filter:

Vu 1 1 RC
= -* met t o=

Vh ko 1+jWto 4

In bijlage 2 zijn voor de diverse meetsystemen de schaalfactoren en ijkfactoren te zien die met
behulp van de component waarden voor de differentiators en integrators zijn bepaald en door
middel van ijkmetingen. Dit is gedaan voor beide corona-units.

EMC-Kast

100 Vu

10nF
1000

Figuur 9: A1gemene opbouw resistieve deler
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3.4 Circuitsimulatie m.b.v. Microcap IV

Voor het doen van circuitsimulaties is het programma Microcap IV geschikt. Men kan met
behulp van dit programma circuits tekenen en opbouwen om daarna er simulaties mee te doen.
Er kunnen tal van signalen in een circuit bekeken worden zowel in het tijdsdomijn als frequen
tie domein. Dit is vooral handig als de circuits een zodanige complexiteit krijgen dat er niet of
nauwelijks meer met de hand aan gerekend kan worden. Dit programma was beschikbaar
binnen de vakgroep.

3.5 Dataverwerking

Voor de bewerking van data-gegevens die verzameld zijn m.b.v. de oscilloscoop maken we
gebruik van de softwarepakketten VU-point en Matlab. Met het pakket VU-point kan men de
gegevens, verkregen uit metingen met een digitale oscilloscoop, analyseren, bewerken en
afdrukken. Dit pakket is menu-gestuurd en vrij gebruikersvriendelijk. In het pakket is met de
functietoets F1 een overzicht van de functies oproepbaar.
Ret softwarepakket Matlab is een meer wiskundig pakket gebaseerd op het gebruik van data in
de vorm van vectoren. Ret pakket staat erom bekend zeer sterk te zijn in matrix-rekenen. Ret
is een stuk minder gebruikersvriendelijk en een vrij diepgaande kennis van het programma is
een vereiste.

17



Hoofdstuk 4 Triggermethoden

We hebben in het hoofdstuk 2 gezien dat het erg belangrijk is dat de vonkbrug op tijd doorgaat
in verband met energieverliezen die er anders optreden. Er zijn een aantal manieren waarmee
men een vonkbrug kan laten schakelen. Deze zijn (4.1) "self-discharge" van de vonkbrug (4.2)
het aanbrengen van een triggerweerstand tussen de secundaire zijde van de transformator en de
triggerpen, (4.3) het aanbrengen van een weerstandsdeling op de triggerpen, dus een weerstand
van de secundaire zijde van de transformator naar de triggerpen en vandaar via een weerstand
naar aarde en (4.4) het plaatsen van een magnetische schakelaar die gebruikt wordt als trafo.

4.1 "self-discharge" van de vonkbrug

Dit principe is het eenvoudigste van allemaal. In essentie is een vonkbrug niets meer dan twee
elektrodes tegenover elkaar die meestal qua afstand instelbaar zijn met een tussenruimte die
gevuld is met een ofander medium, meestallucht. Wanneer de spanning over de twee elektro
des boven de doorslagspanning komt van het aanwezige gas, dan zal de vonkbrug doorslaan en
loopt er zeer snel een stroom. De spanning waarbij de doorslag optreedt wordt de "Dynamic
breakdown Voltage" genoemd, welke de spanning is waarbij er een doorslag optreedt als de
spanning op een elektrode gepulst wordt aangeleverd met een zeer snelle stijgtijd. Deze
doorslagspanning kan pakweg 1.5 keer zo groot zijn als de statische doorslagspanning (de
doorslag spanning voor langzaam stijgende spanningen). Hoeveel groter de doorslagspanning
is hangt afvan hoe snel de spanning op een van de elektrodes stijgt. Een kortere stijgtijd
betekent dus een hogere doorslagspanning.

Het doorslagmechanisme is een stochastisch proces. Als eenmaal een spanning is bereikt
waarbij het mogelijk wordt om een doorslag te krijgen wil dit nog niet zeggen dat de doorslag
meteen voigt. Er moet een eerste geleider/elektron zijn die de doorslag initieert. Er zijn een
aantal manieren waarop dit kan. We kunnen hierbij denken aan:

- fotoemissie: benodigde energie is afkomstig van op de elektrode invallende fotonen (UV-,
rontgen- en komische straling)

- thermische emissie: bij verhoging van de temperatuur kunnen electronen in het metaal
voldoende energie verkrijgen om de barriere van de werkfuctie te overbruggen. (Waar nuttig
gebruik gemaakt wordt van een electronen bundel (TV) wordt de kathode verhit met een
gloeidraad en vaak voorzien van een laagje met een lage werkfuctie).

- veldemissie: electronen kunnen uit een metaal vrijgemaakt worden door hoge E-velden.
Deze kunnen erg lokaal zijn als gevolg van veldversterking door puntjes, scherpe randen en
oppervlakte-oneffenheden. Ook wanneer het veld niet hoog genoeg is om een elektron vrij te
maken, kan het de werkfunctie verlagen waardoor bijvoorbeeld thermische emissie belangrijk
wordt.
- secundaire emissie: elektronen worden tijdens hun oversteek versneld in het E-veld, en
kunnen uit de anode (ofuit gas geadsorbeerd aan de anode) positieve ionen vrijmaken. Deze
worden op hun beurt versneld en kunnen wanneer ze op de kathode terechtkomen weer
electronen vrijmaken. Daarnaast kunnen secundaire electronen vrijgemaakt worden door
fotonen. Dit treedt met name in gassen op wanneer een elektron uitgroeit tot een lawine en
daarbij ook atomen en moleculen exciteert. Bij het terugvallen naar een lager energieniveau
wordt een foton uitgezonden dat, wanneer het de kathode treft, een elektron kan vrijmaken.
Deze kettingreactie veroorzaakt een aangroeiende lawine, maar nog geen doorslag omdat aile
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uiteindelijk gevormde electronen in de anode verdwijnen. Om nieuwe generaties elektronen te
vormen is een naleveringsproces nodig. De naar de kathode teruggaande positieve ionen en
fotonen die vanuit de lawine op de kathode vallen maken uit de kathode weer nieuwe electro
nen vrij, te weten een aantal y(elJ.d_l) met ex de eerste ionisatiecoefficient van Townsend, y de
tweede ionisatiecoefficient van Townsend en d de afstand tussen de electroden. De na elkaar
optredende generaties elektronen vormen een meetkundige reeks met reden y(elJ.d_I). Wanneer
de som van de reeks divergeert, dus reden ~ I, neemt het aantal electronen onbeperkt toe en
kan de stroom onbeperkt toenemen en treedt er een doorslag op.

In al deze gevallen wordt uiteindelijk het aanwezige gas ge'ioniseerd waardoor het mogelijk
wordt dat de vonkbrug doorslaat. Het moment van doorslag is niet nauwkeurig bepaalt en ligt
niet eenduidig vast. In het geval van de vonkbrug die aanwezig is in de units willen we dat dit
moment eenduidig vast komt te liggen. M.b.v. een triggering in de vorm van een elektrisch
circuit is dit mogelijk. Door het aanbrengen van een triggerpen in de kathode en deze op een
slimme manier aan te sluiten ergens in het circuit kunnen we veldemissie bewerkstelligen en zo
de vonkbrug laten doorgaan op een meer gewenst tijdstip. Daartoe moeten we zorgen dat de
spanning op de triggerpen zodanig gaat verschillen van de spanning op de kathode dat er een
veld ontstaat tussen deze twee waardoor er een doorslag optreedt en deze de vonkbrug doet
doorgaan. Aangezien de kathode op pakweg 32kV komt te staan tijdens een puis willen we de
spanning op de triggerpen een flink stuk lager hebben (I5-20kV) op het moment dat de 32kV
bereikt wordt.

4.2 Trigger-weerstand

Dit principe werd toegepast in de bron. Deze manier van triggeren zorgt ervoor dat de vonk
brug altijd door gaat maar legt het moment van doorgaan niet eenduidig vast. Het idee achter
deze manier van triggeren is als voigt (zie figuur 4, hfst 2): de spanning van de triggerpen voigt
die van de vonkbrug (door Rtrig en parasitaire C tussen triggerpen en vonkbrug). De spanning
op de triggerpen zal dus nagenoeg gelijk zijn aan die op de vonkbrug en Chsp. Op het moment
dat Chsp is opgeladen zal de spanning aan de secundaire kant van de trafo doorslingeren zoals
al eerder beschreven is in hoofdstuk 2. De spanning op Chsp en dus de vonkbrug blijft echter
hoog (vanwege de hsp-diode). Daar de triggerpen via Rtrig aan de secundaire zijde van de
trafo is gekoppeld zal deze de slingering volgen aan de secundaire kant. De spanning wordt op
den duur negatief en dus ook op de triggerpen. Hierdoor zal er een doorslag ontstaan tussen de
triggerpen en de vonkbrugelektrode die op zijn beurt er weer voor zorgt dat de hoofddoorslag
op gang komt. Dit moment is meestal een ver eind, pakweg een halve periode van de oplaadcy
elus, verder in de tijd (45-55us). Het kan dus gebeuren dat nadat Chsp geheel is opgeladen het
nog 50us duurt voordat de vonkbrug daadwerkelijk doorgaat. Dit is veel te lang omdat een
deel van de energie opgeslagen in Chsp dan al weer weggelekt is. Het trigger-moment moet
meer naar voren komen te liggen, liefst op het moment dat Chsp geheel opgeladen is. Als de
vonkbrug ten gevolge van deze manier doorgaat spreken we van een naflank-triggering.

4.3 Weerstandsdeling

Dit is in principe een uitbreiding van de triggerweerstand. In figuur lOis een schema getekend
met daarin aangebracht de weerstandsdeling.
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We hebben nu in principe een spanningdeler aangebracht op de triggerpen. We kunnen hier nu
een eenvoudige formule voor atleiden voor de spanning op de triggerpen, Vtrig.

Er geldt voor de spanning op de triggerpen:

R ·2
V trig = ( trig ) * Vsecundair rraio

Rrrigl + Rrrig2
(18)

De verhouding van de weerstanden onderIing is bepalend voor de spanning die op de trigger
pen komt te staan. In de weerstandstak naar aarde is tevens een diode aangebracht om te
voorkomen dat als de spanning aan de secundaire kant van de HSP-trafo negatiefwordt, deze
niet gedeeld wordt waardoor de natlank-triggering onvoldoende zou werken. Deze manier van
triggeren heeft tot gevolg dat de triggerpen al op de voortlank doorgaat en een "echte" natlank
nagenoeg niet meer optreedt. Dit komt doordat de weerstandsdeling al een zodanig groot
verschil veroorzaakt in spanning tussen de triggerpen en de vonkbrug dat deze al doorslaat
voordat Chsp al helemaal is opgeladen. Maar er is nog teveel spreiding in het moment dat de
vonkbrug doorgaat. Ook heeft deze triggermethode tot gevolg dat het doorslagmoment de
neiging heeft veel te veel naar de voortlank te verschuiven.

R"trig1 R"trig2

Corona

--

Vonkbrug

Chsp

Trafo

Figuur 10: Hoogspanningsframe bron met weerstandsdeling op triggerpen

4.4 Magnetische schakelaar als transformator

We zuBen eerst een korte uitleg geven over wat nu magnetische schakeIaars precies zijn en hoe
hun werking is.

4.4.1 Magnetische schakelaar

Ferromagnetisch materiaal kan gebruikt worden om sneBe pulsen te maken. Het principe
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waarop de werking van de magnetische schakelaar gebaseerd is berust op een grote verande
ring in de magnetische permeabiliteit van het materiaal dat tot uiting komt door het in verzadi
ging gaan van magnetisch materiaal gedurende magnetisatie. Dit heeft het schakelende effect
tot gevolg. De basis structuur en het werkingsprincipe van magnetische schakelaars is te zien in
figuur 11. De schakelaar bestaat uit een ferromagnetische kern die omgeven wordt door een
stroom-geleidende draad. Er zijn verschillende manieren waarop de ferro-magnetische kern en
de geleider geplaatst kunnen worden om een schakelaar te vormen. De meest voorkomende
typen zijn de cilindervormige, toroide vormige en vlakke-plaat vormige. Deze zijn allemaal
omwonden door stroom-geleidende windingen.

1Vo

v

(a)

L Ferromagnetic core

R

o
(b)

Figuur 11: Schema van de basisstruktuur van een magnetische schakelaar en zijn karakteristie
ken. (a) de magnetische schakelaar in de vorm van een cilinder met z'n elektrische circuit, (b)
karakteristieke spanningsvormen van de spanning over de schake1aar en over de belasting.

De inductie van een magnetische schakelaar wordt gegeven door formule [2,10]:

JloJl r AN2

L = (19)
I

In de uitdrukking staat Jlo voor de permeabiliteit van de vrije ruimte, Jlr voor de relatieve
permeabiliteit van het ferromagnetische materiaal, A voor het dwarsdoorsnede oppervlak, N
voor het aantal windingen en I voor de lengte van het magnetische pad. Voor para- en dia
magnetische materialen geldt dat de relatieve permeabiliteit Jlr constant is. Voor ferromagne
tisch materiaal is de Jlr een functie van het magnetische veld H welke weer afuankelijk is van de
stroom I. In figuur II(a) gaat een tijdsafuankelijke stroom lopen op het moment dat de schake
laar gesloten wordt welke tot gevolg heeft dat de relatieve magnetische permeabiliteit Jlr ook
verandert met de tijd. Echter, de verandering van Jlr met H is niet lineair en het typische gedrag
is te zien in de B-H kromme in figuur 12. Voor 0 < H < Hs kunnen we zien in de grafiek dat de
waarde van Jlr relatief groot is en ongeveer constant blijft omdat Jlr = B/(JloH). Maar voor H ~

Hs, dus als de kern zijn gesatureerde toestand bereikt, dan zakt de waarde van Jlr drastisch en
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wordt 1. In formule (19) is dan te zien dat de waarde van de inductie ook sterk verandert. Met
andere woorden, voordat de kern in verzadiging komt is de impedantie van de schakelaar groot
en een groot deel van de spanning staat over de schakelaar. Als de kern in verzadiging gaat
neemt de impedantie van de schakelaar sterk af en het grootste deel van de spanning wordt
geschakeld naar de belasting waarmee het schakelende effect wordt bereikt zoals te zien in
figuur 11 (b). D

~Hr-l--H.~r-r-
6.D I

--+---l--+--f---+-~H

Figuur 12: typische B-H-kromme van ferro-magnetisch materiaai, als H = Hs is het materiaal
magnetisch verzadigd.

De stijgtijd (10%-90%) van de spanningspuls naar de belasting toe kan benaderd worden door
de volgende formule [2]:

L
t :::::2.2*_5

r R (20)

met hierin Ls de inductie van de magnetische schakelaar als deze in verzadiging is. Deze kan
berekend worden uit:

(21)

Waarbij geldt voer lIs = B/(Ilo~), de stijgtijd tr wordt primair bepaald door de ratio van Bs en
~ als de andere parameters gegeven zijn. In figuur 11 is te zien dat nadat de spanning is
aangebracht er enige tijd nodig is voordat de schakelaar sluit. Dit komt doordat er enige tijd
nodig is voor het in verzadiging doen gaan van de kern. De vertragingstijd ts van de magneti
sche schakelaar wordt gegeven door [2]:

Voor een constante spanning Vet) = Vovoigt uit formule (22):

ANI1B AN(Br +B)
=----

Va Va
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(24)

(25)

In formule 23 zijn B. en Br respectievelijk de verzadigde en remanente magnetische inducties
van de kern zoals aangegeven in figuur 12. Omdat Br aanwezig is in de kern moet de magneti
sche schakelaar gereset worden (gedemagnetiseerd) totdat deze weer in z'n oude toestand is.
Dit wordt gewoonlijk gedaan door een spanning aan te bieden die tegengesteld in polariteit is.

Bovenstaande geldt in het algemeen voor magnetische schakelaars en de gebruikte kernen. In
ons geval hebben we te maken met ringkernen. Hierbij is het gebruikelijk dat er uit gegaan
wordt van een aantal parameters voor elke kern. Deze zijn de effectieve oppervlakte~, de
effectieve lengte Ie en het effectieve volume Ve. Hiermee wordt een hypothetische ringkern
gedefinieerd die dezelfde magnetische eigenschappen zou hebben als een niet uniforme kern
waar we in de praktijk mee te maken hebben.

Met behulp van de effectieve oppervlakte kunnen we nu dus de flux-dichtheid in een willekeu
rige kern berekenen voor sinusvormige signalen [10]:

B = U*/2*10
9

=
wAll

Met:
- ~ de effectieve oppervlakte in mm2 (dus B in mT)
- U de effectieve spanning in Volts
- f de frequentie in Hz
- N het aantal windingen

De magnetische veldsterkte H kan berekend worden met behulp van de effectieve lengte [10]:

H = bN*/2 (Aim)
Ie

Om de inductie van bijvoorbeeld de primaire windingen te berekenen wordt over het algemeen
gebruik gemaakt van de inductiefactor ~. Deze wordt meestal bij de data gegeven van de
desbetreffende kern. De inductie wordt nu gegeven door:

(26)

=
(27)

De kern-factor zegt iets over de verdeling van de oppervlakte (is deze overal in de kern even
groot ofniet). De term tussen haakjes geldt voor uniforme ringkernen, de andere termen voor
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niet uniforme kernen.

Met behulp van deze parameters kunnen we een idee krijgen van eigenschappen van de diverse
ferrietkernen. We hebben voor de triggerpuls drie verschillende kernen gebruikt qua afmeting
en en 2 verschillende soorten materiaal. In tabel 3 is een overzicht te zien van de verschillende
kernen en hun eigenschappen.

Ring- Type Mat. A. I. H.Rt Il; Boat To P Al loat

kern
2

(em) (AIm) (25°C) (mT) (0C) (Om) (nH) (AN)(em)
(25°C)

R36 4C65 NiZn 0,969 8,96 '" 3000 125 '" 350 ~ 350 '" 10
5 170 '" 190

R36 3E25 MnZn 0,969 8,96 '" 250 6000 '" 400 ~ 125 '" 0,5 7390 '" 16

R58 3E25 MnZn 1,524 15,24 '" 250 6000 '" 400 ~ 125 '" 0,5 5500 '" 27

RI00 3E25 MnZn 2,67 25,5 '" 250 6000 '" 400 ~ 125 '" 0,5 5500 '" 45

Tabel 3: gegevens van enkele ferriet ringkernen

Meer gegevens over de kernen en hun eigenschappen zijn in bijlage 3 te vinden.

4.4.2 Magnetische schakelaar als transformator

Het principeschema van deze manier van triggeren is weergegeven in figuur 13. Er vallen
hierbij meteen een aantal dingen op. Zo is te zien dat de primaire winding van de magnetische
schakelaar (MS) in het circuit is aangebracht terwijl de secundaire winding via een koppel
condensator verbonden is met de secundaire zijde van de HSP-trafo en de triggerpen. Op deze
manier is het mogelijk om op het juiste moment een spanningspuls aan te bieden aan de trigger
pen.

Rhvn

Dhsp2

~---rL----, ...L.-&....tJ-&..r--""\C
Vonkbrug

Chsp

Trafo

Noar overige
delen
LSP-trome

Figuur 13: Pulstrafo met ferrietkern als triggermethode in hoofdcircuit.

Om een inzicht te krijgen van het gedrag van dit circuit moeten we eerst terug naar de theorie
van het resonant opladen en het gedrag van een magnetische schakelaar. Voor de beschrijving
van een serie resonant circuit wordt verwezen naar bijlage 4. Hieruit blijkt dat tijdens het
resonant opladen van Chsp er een grote streom loopt aan de primaire kant van de hoogspan
ningstrafo. Deze streom is sinusvormig en heeft een maximale waarde van ongeveer 400
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Ampere. Dit is ruim voidoende om de MS in verzadiging te doen gaan. Als Chsp opgeladen is
zal de stroom door nul gaan en zal de MS uit verzadiging komen. Deze "schakelt" dan en geeft
een spanningpuls door naar de triggerpen. Ret uit verzadiging komen zal iets eerder beginnen
zoals uit tabel 3 blijkt. Bij het begin van de oplaadcyclus zal er ook een puIs worden afgegeven
omdat er dan een stroom begint te lopeno

We kunnen voor de spanning aan de secundaire kant van de magnetische schakelaar als trans
formator een formule afleiden (zie bijlage 4). Bij het uit verzadiging komen van de kern wordt
het secundaire circuit aangestoten en wordt er een spanningspuls afgegeven (dit gebeurt ook
voordat de kern in verzadiging gaat). We gaan hierbij van de volgende situatie uit: we veron
derstellen dat de kern normaal in verzadiging is behalve gedurende een nuldoorgang van de
stroom. We gaan er tevens vanuit dat de stroom die secundair gaat lopen te verwaarlozen is
t.o.v. de primaire stroom. Rieruit blijkt dat voor de secundaire spanning van de magnetische
schakelaar rondom een nuidoorgang van Iprimair geldt:
voor een verliesvrij circuit

Vsecundair =

en voor een circuit met verliezen

N ·N .V ·A 'cos(wt)p sOl
(28)

met

1
w=----;::==============

C ·n 2·C
(L +L)' 1 HSP

1 P 2 C
C1+n' HSP

voor verliesvrij circuit en

(29)

(30)

1

(31 )

met

R ex
ex = en <f> = acrtan(--)

2L w
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voor een circuit met verliezen.

We hebben nu een tweetal formules die we kunnen gebruiken om een voorspelling te doen
voor de maximale waarde die de secundaire spanningspuls kan bedragen. We kunnen hierbij
kijken naar verschillende windingsverhoudingen en soort materiaal om erachter te komen wat
de gunstigste combinatie is.

Het blijkt dat bij het gebruik van deze manier van triggeren er een aantal dingen een belangrijke
reI spelen. Deze zijn:
a. de rol van de snubber bij thyristor 2
b. invloed van parasitaire C van secundaire zijde MS naar aarde
c. isolatie van de windingen
d. slijtage triggerpen

Het blijkt dat als deze manier van triggeren gebruikt wordt, de vonkbrug op nagenoeg het
juiste moment doorgaat (zie hoofdstuk 5). Maar er kleven een aantal nadelen aan deze manier
van triggeren.
Het blijkt dat op het moment dat de spanning op Chsp zijn maximale waarde heeft bereikt het
teken van de stroom omdraait (immers nuldoorgang). Dit heeft tot gevolg dat Thyristor 2 gaat
sperren en geen streom meer doorlaat. De stroom die er nog loopt zal via de snubber bij T2
gaan lopen. Deze snubber is zodanig ontworpen dat de stroom minimaal is die hier doorheen
loopt om zoveel mogelijk verliezen tegen te gaan. Dit zorg er dus ook voor dat de stroom niet
groot genoeg meer wordt om de MS opnieuw in verzadiging te doen gaan wat tot gevolg heeft
dat de secundaire spanning niet zijn maximale top bereikt. Dit is aileen te voorkomen door de
snubber wat forser uit te voeren. Met andere woorden de C in de snubber een stuk groter
maken wat tot gevolg heeft dat er meer streom gaat lopen en de MS dus alsnog in verzadiging
komt.
Een ander probleem bleek dat de invloed van de parasitaire C van de MS naar aarde vrij greot
is. Dit zorgt ervoor dat de secundaire spanning die op de triggerpen komt te staan lang niet zijn
voorspelde waarde haalt. Dit bleek vooral uit simulaties met behulp van Microcap (zie hoofd
stuk 5).
Twee meer praktische problemen die optraden zijn dat de gehele MS secundair op hoogspan
ning komt te staan via een koppeI-C. Dit moet ook anders zal zich een voortijdige ontlading
kunnen voordoen van de vonkbrug. Door de grote spanningspuls (orde 15kV) die wordt
gegeven aan de triggerpen hebben de windingen het zwaar te verduren en bestaat de kans dat
op den duur er een doorslag ontstaat van de secundaire naar de primaire kant. Dit is ook
daadwerkelijk gebeurt bij drie MS' s. Een ander probleem dat gesignaleerd werd is dat het
redelijk veel voorkomt dat de MS bij het in verzadiging gaan een zodanig grote puIs afgeeft dat
er een doorslag optreedt tussen de triggerpen en de vonkbrugelektrede waarin zich de trigger
pen bevindt. Dit heeft tot gevolg dat per cycIus er twee doorslagen kunnen plaatsvinden met
als gevolg dat de triggerpen veel harder kan slijten. En dit kan betekenen dat er meer onder
houd gepleegd moet worden.
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Hoofdstuk 5. Metingen en resultaten

5.1 Voorbereidingen

Om erachter te komen of de voorgestelde triggering met behulp van de triggerweerstanden en
de magnetische schakelaar als trafo werkte was het nodig om diverse metingen uit te voeren.
We zuHen in het vervolg de magnetische schakelaar aanduiden met MS gevolgd door een
nummer wat aangeeft welke het betreft uit bijlage 3.

De metingen betreffende de triggerweerstanden, de deling op de triggerpen, zijn niet uitvoerig
gedaan. Er werd geconstateerd dat deze manier van triggeren beter werkte dan via een trigger
weerstand van de HSP-zijde trafo naar de triggerpen. Met deze manier van triggeren is ook de
voHedige duurtest uitgevoerd. Er zijn dus genoeg metingen beschikbaar van de spanning op de
vonkbrug en het moment van doorgaan van de vonkbrug.

De metingen betreffende de MS' s zijn uitvoeriger gedaan. Er zijn metingen gedaan om erachter
te komen wat de spanningen zijn aan de secundaire zijde van de MS om er achter te kunnen
komen wat de gunstigste combinatie aan kernmateriaal, windingsverhouding en grootte van de
kern was. Hiertoe was het noodzakelijk om de MS is het primaire circuit op te nemen in een
van de units. Hiertoe werd bij UNIT I een perspex plaatje gemonteerd in het frame waarop de
MS gemonteerd kon worden en waar een aantal bevestigingspunten aanwezig waren voor de
verbindingen in het primaire circuit en voor de hoogspanningskant. Er diende hierbij gelet te
worden op het voorkomen van scherpe randen om sproeien te voorkomen.

Om de spanningen te meten op zowel de vonkbrug als de secundaire zijde van de MS was het
nodig om kabelsensors te plaatsen. In UNIT I was op dat moment al een kabelsensor aanwezig
voor het meten van de vonkbrugspanning maar voor de secundaire spanning van de MS moest
de bestaande sensor voor het meten van de spanning aan de HSP-kant van de HSP-trafo
verplaatst worden naar het bevestigingspunt van de MS.

Beide sensoren zijn gemaakt van een stuk coaxkabel. De vonkbrugsensor is gemaakt van een
RG-218 coaxkabel terwijl de MS-sensor gemaakt is van een RG-214 coaxkabel. Dit is de extra
sensor zoals aangegeven in bijlage 2. Beide sensoren zijn gedurende de experimenten nog een
keer geijkt, evenals de vonkbrugsensor in UNIT II. Voor een beschrijving van de constructie
zie [4, p.6]. Voor details over de ijkfactoren zie bijlage 2. Deze sensoren zijn capacitieve,
differentierende sensoren die via een integrator aangesloten worden op een scoop.

Voor het meten van de spanning (Vhv) en stroom (Ihv) bij de corona in beide UNIT's gedu
rende de experimenten en duurtest waren al sensoren beschikbaar. Deze waren al ingebouwd in
de hoogspanningsdoorvoer [1].

Voor het registreren van de signalen in UNIT I zowel als UNIT II is gebruik gemaakt van een
sneHe scoop, een Nicolet 450. Tevens is ook de HP54542a, een sneHe 4-kanaals scoop,
tijdelijk gebruikt alsmede de Tektronix TDS 410A die aIleen geschikt is voor meting van de
signalen op zowel de vonkbrug als MS-V-sensor.

Om achter diverse fysische eigenschappen van de MS's te komen is de Wayne-Kerr brug
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gebruikt om inductie en weerstand te bepalen bij verschillende windingsverhoudingen en
configuraties.
Om diverse configuraties te verkrijgen zijn er 10 verschillende MS's gewikkeld. Dit is eerst
gedaan voor kleine kernen (R36) en nadien voor rniddelgrote kernen (R58) en tot slot voor een
grote kern (RI00). Voor het wikkelen zijn diverse draden gebruikt met verschillende isolatie
graad. Ook is bij veel MS's tussen elke wikkellaag isolatietape aangebracht. Bij MS lOis voor
de secundaire windingen filotex-snoer is gebruikt wat zowel een hoge DC- als gepulste span
ning kan verdragen dit in tegenstelling tot de andere MS's waar gewone kabel is gebruikt met
een isolatie waarde tot 1000V. MS 1 tot en met MS8mod zijn zodanig uitgevoerd en gewikkeld
dat deze niet meer aan te passen zijn (behalve MS6). Alleen bij MS9 en MS lOis rekening
gehouden bij de fabricage om het primaire windingsaantal te varieren.

5.2 uitvoering van de metingen

De metingen zijn uitgevoerd voor wat betreft de MS's bij diverse configuraties. Er is vooral
gekeken naar de secundaire spanning bij het uit verzadiging komen van de kern. Hoe groot is
deze top. Dit is gedaan voor vier verschillende kernen. Drie van deze kernen hadden hetzelfde
kernmateriaal maar verschilden qua grootte terwijl de vierde kern aIleen qua materiaal afweek
van de anderen (zie tabel 3 hfst 4). In figuur 15 is de gebruikte meetopstelling te zien die bij
deze experimenten met MS' s gebruikt is.

Magnetische
S h k I Iprimair__..............,c a e aar_.........__

Verbinding ~ Verbinding
noar HSP-trofo noar L1

V-sensor
Cky~

Figuur 15: gebruikte meetopstelling voor bepaling Vsec
Magnetische schakelaars als trafo

Er is bij MS9 en MSI0 gevarieerd met het primaire aantal windingen om een idee te krijgen
van de invloed van de windingsverhouding op de secundaire spanning. Bij de andere configura
ties werd meer gevarieerd met het secundaire aantal windingen. In het achterhoofd dient hierbij
gehouden te worden dat er steeds problemen waren met het aanbrengen van een gewenst
aantal windingen gezien de fysieke afmetingen van zowel kern als gebruikte draad.

Er is ook nog geexperimenteerd met de MS's als daadwerkelijke triggering in de units. Ook
hier zijn metingen aan verricht. Dit is gedaan m.b.v. de opstelling in figuur 16.

Het aflezen van de meetresultaten is met behulp van VU-point gedaan voor de data van de
Nicolet-scoop en de Tektronix-scoop en met Matlab voor de data van de HP-scoop. Hiervoor
bestond binnen de vakgroep al een conversie programma voor zowel de HP als Tektronix.
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Figuur 16: meetopstelling voor testen MS als triggering op
Ttriggerpen.

Magnetische
S h k I Iprimair__......~_c a e aar_.......~......._

Verbinding ~ Verbinding
naar HSP-trafo naar L1
primair

De metingen m.b.t. de duurtest aan een van de units (unit II) zijn uitgevoerd om een beter zicht
te krijgen op de gedragingen van de bron. Hierbij is een grote hoeveelheid aan signalen geme
ten waarvoor de bestaande opstelling niet gewijzigd diende te worden. De gemeten signalen
waren:
- de corona-spanning - de corona-stroom
- de vonkbrugspanning - temperatuur van de vonkbrug
- temperatuur van de ferrietkernen kabel 4 - temperatuur HSP-diode
- luchtvochtigheid - opgenomen vermogen net
- aantal pulsen per seconde - afgegeven vermogen aan gas
- maximale vermogen per puIs - energie afgestaan aan gas
- rendement - regelmatige controle van de vonkbrug
AI deze gegevens zijn ingevoerd in een spreadsheet, zodat er allerhande bewerkingen op
uitgevoerd kunnen worden. En diverse gedragingen van de bron beter zichtbaar werden.

5.3 Meet-resultaten en simulaties magnetische schakelaar als Trafo

De meetgegevens van de MS's zijn in bijlage 3 en 5 te vinden. In figuur 17 is de secundaire
spanning te zien die bij MS 10 gemeten werd. We zien hoe het verloop is van de spanning op
het moment dat T2 schakelt. De stroom begint door de primaire winding te lopen en zorgt
ervoor dat de kern in verzadiging gaat. Dit zorgt voor het eerste "boompje". Op het moment
dat Chsp bijna geheel opgeladen is en dus de stroom weer bijna nul is komt de kern uit verzadi
ging en zien we het tweede boompje optreden. Dit is na ongeveer 50IlS. Het is ons om deze
tweede negatieve spanningstop te doen die we hier zien. Hiervan is bij aile MS' s de waarde
bepaalt. In bijlage 3 en in bijlage 5 is een overzicht te vinden van aile MS's en hun secundaire
spanningen. De negatieve spanningstop van het tweede "boompje" is in een tabel gezet die ook
in de bijlage te vinden is. In figuur 18, 19 en 20 is te zien hoe de negatieve secundaire spanning
verloopt als functie van het aantal primaire windingen bij MS6, MS9 en MS 10, bij een geIijk
blijvend aantal secundaire windingen. We zien duidelijk dat er een maximum optreedt. Dit is
dus blijkbaar de gunstigste combinatie voor de windingsverhouding. Tevens is te zien wat het
verschil is bij gebruik van een kleinere ofgrotere kern. In de tabel in bijlage 3 is voor elke MS
aangegeven wat de maximale spanning is die gemeten is. Voar MSI tim MS8mod (uitgezon-
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derd MS6) ligt dit vast omdat deze zodanig gewikkeld zijn dat ze niet meer te veranderen zijn.

V."', .... =.14,6 IoV Npri.. =5, H... =1"

!:.....:i
u
Il..

::>

1(1.9

9.91--__

-19.9

Z5.9uS 59.GuS

Figuur 17: gemeten secundaire spanning MS 10, Nprim = 5,
Nsec = 133 en Vtop,neg.= -14,6 kV

Vucundalr .poelS

Figuur 18: Gemeten, berekende en gesimuleerde waarde van Vsec, neg.
Van MS6. (l)Vsec gesimuleerd zonder Cp, (2)Vsec gesimuleerd met
Cp, (3)Vsec. berekend met formule (28) (zonder verliezen), (4)Vsec.
berekend met formule (29) (met verliezen) en (5)Vsec. gemeten.
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Figuur 19: Gemeten, berekende en gesimuleerde secundaire span
ning MS9. (I)Vsec. berekend volgens formule (28) (geen verliezen),
(2)Vsec. berekend volgens formule (29) (met verliezen), (3)Vsec.
gesimuleerd zonder Cp, (4)Vsec. gemeten en (5)Vsec. gesimuleerd
met Cpo

Vuc:undalr &poel10
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Figuur 20: Gemeten, berekende en gesimuleerde secundaire span
ning van MSI0. (l)Vsec. gesimuleerd zonder Cp, (2)Vsec. bere
kend volgens formule (28) (zonder verliezen), (3)Vsec. berekend
volgens formule (29) (met verliezen), (4)Vsec. gemeten en (5)Vsec.
gesimuleerd met Cpo
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Zoals al gezegd werd in hfst 4 zullen we hier ook een overzicht geven van de gedane bereke
ningen en simulaties met microcap van diverse MS' s. In figuur 18, 19 en 20 is te zien hoe het
verloop van de maximale negatieve secundaire spanning is volgens formule (28) en (29) voor
MS6, MS9 en MS 10. Deze geven het verloop weer in het ideale geval en als weerstandsverlie
zen worden meegenomen (beide natuurlijk een benadering). Tevens staan in de figuren ook de
simulatie-waarden die gevonden zijn met Microcap IV. Ook hier zijn twee gevallen, namelijk
geen parasitaire capaciteit naar aarde en wei een naar aarde. We zien dat de simulatie waarden
veel beter overeenkomen met de gemeten waarden dan de berekende waarden. Ret feit dat de
berekende waarden niet goed overeen komen is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat we de
secundaire stroom verwaarlozen om de formules op te kunnen stellen. Deze aanname is
waarschijnlijk fout, de stroom die gaat lopen is waarschijnlijk groter dan veronderstelt. Wat
ook duidelijk is, is dat er wei degelijk rekening gehouden moet worden met een parasitaire
capaciteit hoewel deze niet eens zo groot is genomen (49pF). De gebruikte simulatie-schema's
zijn te vinden in bijlage 6.

In tabel 5 is de invloed te zien die de snubber bij T2 heeft. We hebben zowel de C-waarde als
de R-waarde verandert en gekeken naar de spanning die secundair te zien was. Dit is gedaan

t MS9 N' 6 N 160me met pnm= en sec =

Variatie Csnub1 Rsnub1 Csnub2 Rsnub2 Vsec (kV)

normaal 32nF 100hm - - -13.0

dubbele 32nF 100hm 80nF 100hm -13,4
snubber

dubbele 32nF 50hm 80nF 50hm -13,5
snubber

dubbele 132nF 50hm 180nF 50hm -14,2
snubber

tabel 5: invloed waarde snubber op de secundaire spanning.

We zien dat variatie van de weerstandswaarde weinig invloed heeft. Als we de waarde van de
condensatoren echter veranderen zien we dat de secundaire spanning toeneemt. De toename is
echter niet veel. Maar het vermoeden dat de snubber van invloed is op het secundaire span
ningsniveau van de MS is hiermee wei bewezen.

Er zijn uiteraard ook metingen gedaan met de MS daadwerkelijk verbonden met de triggerpen
om te kijken of er op het juiste moment een doorslag optreedt van de vonkbrug. In figuur 21 is
een sommatie van 200 schoten te zien. We zien hier de spanning op de vonkbrug en de span
ning op de triggerpen. Op het moment dat er een spanningpuls wordt afgegeven door MS10
aan de TP gaat de vonkbrug door. We zien dat er haast geen spreiding in zit. Als de puis komt
zal de VB ook gaan. In figuur 22 is duidelijk te zien dat op het moment dat de VB opgeladen is
er een puis wordt afgeven door de MS.
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5.4 Meet-resultaten duurtest Unit II

Gedurende een periode van enkele maanden is er een duurtest uitgevoerd met UNIT II. Er
werden diverse signalen gemeten om erachter te komen wat de gedragingen zijn van de bron.
De meetgegevens die gedurende deze periode zijn verzameld zijn te vinden in bijlage 7. Uit dit
overzicht zijn een aantal interessante gegevens te halen. In deze bijlage zijn ook een aantal
typerende figuren te vinden van de gemeten coronaspanning, coronastroom, vonkbrugspan
ning, het maximale vermogen per puIs en de energie per puIs (de twee laatsten zijn berekend
m.b.v. Vcor en Icor).

De duurtest was in eerste instantie vooral bedoeld om achter het gedrag van de bron te komen
gedurende een langere periode. Vooral om de zwakke componenten te leren kennen en deze te
verbeteren. Gedurende de totale tijd, pakweg 22095 minuten ofpakweg 368 uur, is het een
aantal keren voorgekomen dat er componenten vervangen diende te worden (zie bijlage 7A) .
Na pakweg 41 uur bleek dat de hoogspanningstransformator een doorslag intern had gehad en
daardoor niet meer functioneerde. Dit bleek een fabricagefout te zijn. Twee windingslagen
zaten vermoedelijk te dicht bij elkaar wat tot gevolg had dat er een doorslag optrad tussen
beide lagen. Ook is het goed mogelijk dat een "crack" in het epoxy de oorzaak is geweest van
de doorslag. Hier zijn verder, na vervanging, geen problemen meer mee opgetreden. Na
ongeveer 216 uur brande de snubber bij thyristor 2 uit. Hier ging het waarschijnlijk om een
zwakke component in de snubber zelf, de condensator. Nadat deze vervangen was zijn hier
geen problemen meer opgetreden. Het is een aantal malen voorgekomen dat aile laagspan
ningszekeringen eruit vlogen. Dit is te wijten aan het feit dat dan thyristor 1 en 2 tegelijk
schakelen. Hierdoor "ziet" de grote CO bank een kortsluiting en er gaat een grote ontlaad
stroom lopen. De vermoedelijke oorzaak van deze gelijktijdige schakelacties is gelegen in het
feit dat vermoedelijk T2 niet goed dooft. Fouten die eerder regelmatig optraden zoals het
uitbranden van de TLT en een defect regeIcircuit zijn niet meer voorgekomen. De kabels van
de TLT zijn vervangen door kabels met een grotere diameter en een gladde binnengeleider wat
waarschijnlijk verklaart waarom deze niet meer uitbranden. De oude kabel had een rafelige
binnengeleider en was niet zo dik. Het regeIcircuit wordt met de nieuwe weerstandstriggering
niet meer zo zwaar belast. Er treden geen echte naflanken meer op waar het regeIcircuit slecht
tegen kon.

Een van de punten waar ook naar gekeken is, is de vonkbrugslijtage. Een kritisch element in
het ontwerp is nog altijd de vonkbrug. Gedurende de duurtest bleek dat de vonkbrug aan het
slijten was (zie bijlage 7a), materiaal verdween van de messing elektroden. Er is toen besloten
om andere electroden aan te brengen omdat volgens [11] er combinaties van electroden zijn
waarbij de slijtage veel minder is. In bijlage 8 is hier een tabel van te zien. Gekozen is op basis
van deze tabel voor CuW-CuW electroden. In eerste instantie was er gekozen voor de combi
natie Messing-CuW maar in een later stadium is alsnog de ander electrode ook in Cu-W
uitgevoerd. Na deze vervanging is er nog onvoldoende zicht op de gedragingen van de vonk
brug. Een ander detail dat opviel was dat het triggerpengat op den duur ook groter werd.
Vooral hierom is ook voor een harder materiaal gekozen, CuW-CuW i.p.v. messing-CuW.

Een ander verband dat al werd gesignaleerd in [4] is het verband tussen de hoeveelheid energie
die in de corona terecht komt en de spanning waarbij de vonkbrug doorgaat (zie bijlage 7D,
7G en 7N).
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Figuur 23: Verloop Corona-spanning gedurende de duurtestduur

Vonkbrug Spanning

3.20E+04

3.00E+04

2.80E+04

II
~
.5 2.60E+04
It
~

2.40E+04

2.20E+04

2.00E+04

5000 10000 15000 20000 25000

duurtest duur In mlnuten

Figuur 24: Verloop Vonkbrug-spanning gedurende de duurtestduur

Figuur 25: Verloop Rendement gedurende de dUUltestduur
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We zien een langzaam stijgende lijn in de energie in het geval van toenemende vonkbrugspan
ning.

Kenmerkend hierbij is dat de vonkbrug consequent te vroeg doorgaat, zoals te zien is in figuur
24. De weerstandsdeling trekt het doorslagmoment naar de voorflank. Dit kunnen we goed
zien aan de waarden van de vonkbrugspanning. Er zijn geen waarden gemeten boven de 31,5
kV terwijl als de vonkbrug op zijn top zou doorgaan er toch redelijk veel waarden tussen de
32-34 kV zouden moeten zijn.

In bijlage 7B tot en met 7I zijn de duurtestgegevens van diverse signalen uitgezet tegen de tijd.
Zo is o.a. het verloop van de coronaspanning en stroom te zien alsmede het opgenomen
vermogen en energie die in de corona gaat zitten. Een aantal zijn hier ook afgebeeld, in figuur
23, 24 en 25 is resp. het verloop van de coronaspanning, de vonkbrugspanning en het rende
ment te zien gedurende de duurtestduur.

In bijlage 71 tot en met 7R zijn de vonkbrugspanning of luchtvochtigheid uitgezet tegen elkaar
of een ander signaaL Hier is in figuur 26 de coronaspanning uitgezet tegen de vonkbrugspan
ning. Bij een hoger Vgap verwacht men een hogere Vcor en dat is hier redelijk goed te zien.
Dit heeft ook tot gevolg dat we bij het maximaal vermogen per puis een stijging verwachten
(bijlage 7L), ook hier is een lichte stijging te zien. Hetzelfde geldt voor de energie in de corona
(bijlage 7N). We zien in figuur 27 dat het verband tussen de vonkbrugspanning en het rende
ment eigenlijk niet duidelijk is. Toename van de vonkbrugspanning heeft geen invloed op het
rendement. Een sterk verband zien we tussen de luchtvochtigheid in de hal en de vonkbrug
spanning (bijlage 70). Naarmate deze hoger wordt stijgt de vonkbrugspanning. We zien in
(bijlage 7Q) ook dat de coronaspanning een stijging vertoont bij toenemende luchtvochtigheid
hoewel dit niet zo duidelijk is. Een stijging van de luchtvochtigheid lijkt niet zo gunstig voor
het rendement (bijlage 7R). We zien hier globaal een lichte daling in. De voornaamste oorzaak
voor het dalend rendement is waarschijnlijk gelegen in het feit dat het opgenomen vermogen
toeneemt terwijl het coronavermogen deze trend niet laat zien.

Bij de meetgegevens verkregen met de nicoletscoop dient nog een opmerking gemaakt te
worden. De signalen voor de coronaspanning, -stroom en vonkbrugspanning zijn allemaal
gemiddelde waarden bepaald door de scoop over 200 schoten. Men dient dus rekening te
houden met het feit dat bij bepaling van het maximaal vermogen en de energie in de corona er
eigenlijk niet rechtstreeks gesproken mag worden over zoveel joule per puis. Maar eerder over
de gemiddelde energie per puis gedurende 200 schoten. Ook is het zo dat de scoop niet
dezelfde schoten genomen hoeft te hebben voor het gemiddelde voor enerzijds de stroom en
anderzijds een van de spanningen. Maar bij vergelijking van een aantal metingen met een
andere scoop (Hpinfinium) die in staat is realtime het vermogen en energie uit te rekenen per
puis of voor een groot aantal pulsen, bleken deze waarden toch redelijk goed te zijn.
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5.5 toepassing voor melk-pastuerisatie

In het kader van het NIZO-project wordt er onderzocht of het mogelijk is om bacterien in
water en/of melk te verwijderen met behulp van gepulste velden. We hebben het hier dus
eigenlijk over koude pasteurisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse experimentele
opstellingen binnen de vakgroep EVT sectie EHe van de faculteit Elektrotechniek. De
gebruikte opstelling voor het NIZO experiment is een gepulste corona bron waarmee het
mogelijk is korte hoogspanningspulsen op te wekken van ongeveer 100kV hoog en 200ns
lang met een stijgtijd van 15ns. Deze pulsen kunnen geproduceerd worden met een herha
lingsfrequentie van 1 kHz. De gebruikte corona bron is corona UNIT II.

Opstelling: Zoals al vermeld wordt er gebruik gemaakt van een gepulste corona bron. Bij
het gedane experiment is in plaats van een pijp-draad configuratie als reaktor-vat een vat
gebruikt waardoor water stroomt en waarin zich twee parallele metalen gaasjes tegenover
elkaar bevinden loodrecht op de stromingsrichting van het water. Op een van deze twee
gaasjes wordt de hoogspanningspuls gezet terwijl de ander met aarde verbonden is. Het
resultaat hiervan is dat er zich gedurende zeer korte tijd een zeer sterk veld bevindt tussen
deze twee parallele gaasjes. De afstand tussen de gaasjes is 16mm. De hoeveelheid water in
het systeem is 0,445 liter.

Metingen: Tijdens het experiment werd de bron naar een repetitie-rate van ongeveer 215
Hz opgeregeld. De bacterien werden gedurende een korte periode aan de hoogspanningspul
sen blootgesteld. Tijdens deze periode werd er, indien mogelijk, een opname gemaakt van
het verloop van de spanning en stroom m.b. v. een scoop (de nicolet 450). Tevens werd
bijgehouden hoe lang deze periode was en werd steeds aan het eind van zo'n periode een
monster genomen van het behandelde water + bacterien.

In tabel 6 is te zien hoeveel monsters er zijn genomen, op welk tijdstip, na welke periode
duur en welke spanning en stroom er toen liep. Tevens is ook de totale behandeltijd te zien.
Hieruit zijn nog diverse andere parameters bepaald die ook in de tabel te zien zijn zoals:
- maximale vermogen gemiddeld in een puis; deze wordt bepaald door de spanning met de

stroom te vermenigvuldigen.
- hoeveelheid energie in een puis gemiddeld; deze wordt bepaald door de integraal te nemen

van het vermogen naar de tijd.
- totale hoeveelheid energie afgestaan aan het water + bacterien; deze wordt bepaald door

het aantal pulsen per seconde te vermenigvuldigen met de totale periodeduur en de
hoeveelheid energie gemiddeld per puis.
- veldsterkte tussen de twee gaasjes; wordt bepaald door de spanning te delen door de
afstand tussen de gaasjes (in cm).
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monster duur file totale Energie Vhv Thv Pmax Ein Totale energie per
nr. meting tijd gemiddeld in IcV inA inMW IcV/em periode in IcJ

(sec) (sec) in eon puis (in Iceal)
(Joule) (delta T in g raden

eeleius)

I 30 single shot 30 1,83 119 499 34,3 74 11,8
waveOOOl (Vhv) (2,8)
wave0002 (Thv) (63)

Unit IT defect bii start 2e metin2. unit l!ereoareerd en vervoll!ens bel!onnen met nieuwe serie metinl!en

2 "0"- - 0 - - - - - -
meting

3 60 Average 200 60 2,33 109 347 35,0 68 60,1
shots (14,3)
waveOOO3(Vhv) (32,1)

4 60 wave0004(Thv) 120

5 105 waveOOO5(Vhv) 225 2,09 104 338 33,6 65 47,2
waveOOO6(Thv) (11,2)

(252)

6 90 waveOOO7(Vhv) 315 1,85 105 338 28,7 66 35,8
waveOOO8(Thv) (8,5)
waveOOO9(Vl!ap) 09 I)

7 40 - 355 - - - - - -
tabel 6: overzicht metingen NIZO.

Opgemerkt dient te worden dat de unit tot twee keer toe defect is geraakt.De eerste keer
gebeurde dit bij het inschakelen voor een tweede testperiode (vermoedelijk een gelijktijdig
afvuren van Thyristor 1 en 2 wat tot gevolg heeft dat er een grote stroom vanuit CO gaat
lopen en ten gevolge hiervan alle LSP-zekeringen eruit vliegen). De tweede keer gebeurde
dit halverwege testperiode zeven, vandaar dat hier ook maar een periodeduur van 40 secon
de is gehaald en geen registratie van de spanning en stroom is gemaakt daar de voeding van
de scoop uitviel (vermoedelijk oorzaak een doorslag in het reaktor-vat ten gevolge van een
een passerende luchtbel in het vat).

Ret bleek ook dat tussen elke test-periode er even tijd nodig was om het water weer te laten
afkoelen, daar dit gedurende de test-periodes opwarmde.

De resultaten met betrekking tot de electrocutie en reductie van de aanwezige micro-orga
nismen in het water waren dat deze met een factor 1000 waren afgenomen.
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Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen

Met betrekking tot de verbetering van de triggering kunnen we stellen dat voorlopig voor de
weerstandsdeling is gekozen op de triggerpen. De betrouwbaarheid hiervan is voldoende groot
en hierbij is het zeker dat er getriggerd wordt. AIleen niet op het juiste tijdstip (namelijk op het
moment dat Chsp opgeladen is, dus op de top van de spanning). En er wordt teveel op de
voorflank getriggerd.

Er is niet gekozen voor de magnetische schakelaar gebruikt als transformator hoewel deze op
het juiste tijdstip triggerd. De betrouwbaarheid van dit element is nog te laag om bij duurtesten
ingezet te worden. De kans op een doorslag is te groot tussen de primaire en secundaire
windingen en windingslagen onderling. Dit komt omdat het toch noodzakelijk is dat de
secundaire windingen de spanning op de vonkbrug moeten volgen, zij het via een
koppelcondensator, om een voortijdige doorslag van de vonkbrug te voorkomen. De plaats
van het element in het circuit heeft ook tot gevolg dat er altijd twee tijdstippen zijn waarop er
een puIs wordt afgegeven. Dit kan op den duur tot een snellere slijtage van de triggerpen leiden
en een vergroting van het triggerpengat tot gevolg hebben. Dit komt omdat de eerste puis al
groot genoeg is om een doorslag van triggerpen naar elektrode te doen veroorzaken. Een
ander punt is dat de triggering niet onafuankelijk van de rest van het circuit is.

Een aanbeveling is om de triggering onafuankelijk van de rest van het circuit te maken. Er dient
hier dan wei bij opgelet te worden dat de triggerpen de spanning op de vonkbrug blijft volgen,
wat dus weer als extra eis aan de onafuankelijke triggering stelt dat deze die spanning gepulst
aankan.

Een ander aspect van de bronnen was de betrouwbaarheid. Er bleek dat gedurende de periode
dat er getest is een aantal elementen de betrouwbaarheid negatiefbeYnvloeden. Een aantal
keren is het voorgekomen dat er een gelijktijdige schakeling was van thyristor 1 en thyristor 2.
Dit had als gevolg dat elke keer dat dit gebeurde een groot aantal zekeringen vervangen diende
te worden. Een vermoeden bestaat dat thyristor 2 niet goed dooft. Om dit beter te maken dient
waarschijnlijk thyristor 2 verplaatst te worden naar achter de spoe1 of
hoogspanningstransformator in het circuit. Ook is de snubber bij thyristor 2 eenmaal
uitgebrand. Dit was hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een zwakke component in de snubber,
de condensator. Dit probleem heeft zich ook maar een keer voorgedaan. Een andere fout die
zich voorgedaan heeft was een doorslag in de hoogspanningstransformator. Dit bleek een
constructiefout te zijn.

Gedurende de testen bleek dat de messing vonkbrug aan het slijten was. Er is toen besloten
deze te vervangen door een harder materiaal, namelijk koper-wolfraam. Deze heeft nu pakweg
109 schoten gehad. En lijkt nog niet echt te slijten. In totaal is er nu ongeveer 380 uur met unit
II gedraaid. Uit de meetgegevens tijdens de testen bleek dat de luchtvochtigheid een redelijk
grote invloed heeft op het rendement en de spanning waarbij de vonkbrug doorgaat.

AI met al kunnen we zeggen dat in het licht van de duurzaamheid nog het een en ander te
verbeteren valt. We moeten naar een bron toe die op zijn hoogst een maal per jaar onderhoud
nodig heeft en dat daarbij aileen dingen hoeven vervangen te worden die in principe
recycelbaar zijn ofgeen belasting voor het milieu opleveren. Een verbetering van de triggering
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zal een betere energie-efficientie van de bron tot gevolg hebben wat dus als positief effect heeft
dat met eenzelfde verbruik meer schadelijke stoffen voor het milieu verwijderd kunnen worden.
Eenzelfde effect kan bereikt worden door in de bron diverse energie consumerende elementen
te verwijderen bij een re-design van de bron.
Een aantal aanbevelingen die in dit kader gedaan kunnen worden zijn een algemene verbetering
van het bronontwerp. Hierbij dient vooral in eerste instantie gedacht te worden aan de
oplaadcondensator, de snubbers (vooral de hoogspanningssnubber) en een onafhankelijke
triggering i.p.v. een afhankelijke. Ook kan gedacht worden aan een getriggerde vonkbrug uit
de groothandel die speciaal gemaakt zijn voor deze doeleinden en die sinds kort verkrijgbaar
zijn.

Ten opzichte van andere technieken is gepulste corona zeker een zeer aantrekkelijk altematief
omdat we hier kunnen spreken van een volledige elektrificatie van het reinigingsproces. Er
hoeven geen extra materialen toegevoegd ofverwijderd te worden.
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Bijlage 1 Overzicht reinigingstechnieken

Een aantal methoden waarmee men schadelijke atmosferische emissies kan vermijden zijn:

1. Chemische absorptie-technieken (scrubber)
2. Polymere gas-scheidingsmembranen
3. Lage temperatuur distillatietechnieken
4. Ondergrondse opslag
5. Katalytische reductie
6. Gepulste corona

Ad.!: Chemische absorptie-technieken (scrubber)

Een scrubber is niet meer dan een chemische absorptie eenheid die er voor zorgt dat de
schadelijke stoffen in een rookgas eruit "gewassen" worden. Een scrubber werkt in hoofdlijnen
als voigt (zie figuur B1.1). Rookgas wordt in een koeler geleid en waar het via direct contact
met water gekoeld en rond gepompt wordt. Ret gas wordt dan samengeperst met een blazer
om het drukverlies door de absorptie-eenheid te compenseren. De gassen stromen door de
absorptie-eenheid tegengesteld aan de absorptiestoffen. De absorptiestoffen reageren chemisch
met de schadelijke stoffen in het rookgas. De rookgasstroom, nu arm aan schadelijke
producten, gaat dan naar de was-sectie waar het water en de gereageerde producten verwijderd
en teruggevoerd worden. De gewassen onschadelijke gassen worden de atmosfeer ingeblazen.

cleaned
flue gasses

flash
recovered
carbon dioxide

cooler C3

blower absorber

cooler C2
regenerator

lean-hot

rich-ho

lean-cool

cross heat
exchanger

r---;-....,

J--..... water

flue gasses pump

Figuur B 1.1: flow-diagram voor de herwinning van schadelijke stoffen in rookgas d.m. v.
gebruikmaking van een chemische absorptie-unit.



Ad.2: Polymere gas-scheidingsmembranen

Een gas-scheidingsmembraan is een dunne laag waardoor selectieftransport mogelijk is dankzij
het drukverschil tussen beide zijden van het membraan. Een schematische voorstelling van zo'n
membraanconfiguratie is te zien in figuur B 1.2.

feed compressor
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~--"""restproducts

gas compressor
Figuur B 1.2: een enkel staps membraan-eenheid

Belangrijke karakteristieken van een membraan zijn: de permeabiliteit en de selectiviteit t.O.v. de
betrokken gassen.

De permeabiliteit van een niet poreus membraan is gedefinieerd als het product van de
oplosbaarheids-coefficient (S) van Henry en de diffusiecoefficient (D) voor een zeker gas in de
gegeven polymeer.
De selectiviteit van een membraan voor een binair gas-mengsel bestaande uit twee gassen is
gedefinieerd als het quotient van de permeabiliteitscoefficienten.

We kennen 2 type membranen namelijk organische en anorganische membranen. Organische
membranen zijn gebaseerd op materialen zoals cellulose derivaten, polysulfaniden, polyamiden
of polyimiden. Ze worden in diverse vormen gefabriceerd zoals een holle buis, turbulente pijp, in
spiraal gerolde pijp of als vlakke plaat. Ze worden meestal nog verstevigd m. b.v. een poreuze
niet selectieve hoge permeabiliteitslaag. De anorganische membranen zijn chemisch gezien
stabiel en geschikt voor hoge drukken. Voorbeelden hiervan zijn keramiek, metaaloxide of
metaal-membranen.

Ad.3: Lage temperaturen distillatietechnieken

Onder zekere condities m.b.t de temperatuur en druk is het mogelijk dat componenten van een
gas-mengsel in verschillende fasen voorkomen. Wanneer een gas-mengsel, verzadigd met
schadelijke stoffen zoals by. C02, wordt afgekoeld dan zal C02 in gasvorm, vloeistof of vast
worden afhankelijk van de aangelegde condities (zie figuur B 1.3). Wanneer rookgassen op
atmosferische druk sterk worden afgekoeld zal er direct vast C02 ontstaan uit de gasfase.
Vloeibaar C02 wordt gevormd als de partiele gasdruk van C02 boven het triple-punt ligt. Dus
afhankelijk van de druk en de concentratie van C02 zal een gas-mengsel dat wordt afgekoeld
een zekere hoeveelheid C02 condenseren naar vloeibare en vaste fase. Deze zijn dan makkelijk
te verwijderen en af te voeren voor eventueel hergebruik of opslag.
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Figuur B 1.3: fase-diagram van koolstofdioxide

Ad.4: Ondergrondse opslag

Om de emissie van broeikasgassen te reduceren kunnen we deze terug winnen van het energie
conversieproces en zodanig opslaan dat emissie in de atmosfeer niet of nauwelijks mogelijk is of
sterk vertraagd wordt. Mogelijke plaatsen waar C02 opgeslagen kan worden zijn ondergrondse
rots en zoutmijnen en aquafiers met daarbij inbegrepen natuurlijke olie- en gas-velden. Het idee
is dus om C02 voor lange tijd op te slaan in een geologische structuur waar het niet snel uit kan
weglekken doordat er klei- of zoutlagen zich tussen deze opslagplaatsen en de atmosfeer
bevinden.

Ad.S Katalytische reductie

Onder katalytische reductie valt een groep verwijderingsmethoden die onder te verdelen zijn in:
- SCR = Selectieve Katalytische Reductie
- SNCR = Selectieve Non Katalytische Reductie
- NSCR = Niet Selectieve Katalytische Reductie
- NSNCR = Niet Selectieve Non Katalytische Reductie
Deze methoden kunnen dus in twee hoofdgroepen ingedeeld worden en daarna nog in elk twee
subgroepen. We zuBen hier globaal aangeven wat katalytische reductie inhoud.
SCR houdt in dat er ammoniak of ureum in rookgas gespoten wordt en het geheel over een
katalysator geleid wordt. Deze katalysator verlaagt de benodigde temperatuur tot 670 K.
SNCR houdt in dat bij een temperatuur van 1200 K ammoniak of ureum in het rookgas
gespoten wordt.



Het selectieve bij deze twee methoden zit in het feit dat er een stofwordt toegevoegd zodat de
juiste reacties in het gas gaan verlopen en niet zuurstof niet selectieve stoffen gaat reduceren.
Ook wordt er mee bedoelt dat de katalysator selectief is in het katalyseren van bepaalde reaktie..
NSCR houdt in principe hetzelfde in als SCR aIleen nu kan de methode breder toegepast
worden, hetzelfde geldt voor NSNCR.

Ad.6: Gepulste corona

Hoge energie gepulste corona is een hoogspanningsontlading die goed gecontroleerd kan
worden en interessante toepassingen heeft op het gebied van milieu en met name bij het reinigen
van rookgassen en verontreinigd water. Bij gepulste corona wordt d.m.v. een
hoogspanningsontlading een hoeveelheid energie in een gas ofvloeistofgedumpt. Hierdoor
worden er in het gas ofvloeistofvrije elektronen, vrije radicalen, aangeslagen moleculen en UV
straling gevormd. Doordat er verbindingen tussen atomen en interactie met radicalen plaatsvindt
kunnen diverse gevaarlijke of schadelijke organische verontreinigingen in rookgassen worden
afgebroken. Niet gevaarlijke fragmenten of bestanddelen kunnen dan verder behandeld worden
met gangbare technieken. Deze producten zijn H20, C02, N02 en HCl. Een voorbeeld van een
corona-opstelling is te zien in figuur B 1.4.

In de figuur is een experimentele opstelling te zien voor het reinigen van rookgassen. Via een
schoorsteen of kanaal komt er rookgas in het reactorvat. De gassen worden onder in het vat
binnengeleid. In het reactorvat wordt d.m.v gepulste coronaontladingen het rookgas gereinigd.
In principe komen er boven bij de uitlaat van het vat geen schadelijke stoffen meer naar buiten.
We kunnen de ingaande en uitgaande gassen via een chemische analyse bepalen. De gepulste
corona wordt opgewekt m.b.v. een hoge spanningsbron, een snel schakelelement en een
pulsvormend netwerk. In de figuur is te zien dat het pulsvormend netwerk gerealiseerd wordt
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Figuur B 1.4: experimentele gepulste corona opstelling



d.m.v. een aantal parallel aan de ingang en in serie aan de uitgang geschake1de coaxiale kabels.
Ret schakelelement wordt gevormd door een vonkbrug. De hoge spanningsbron betrekt zijn
energie uit het normale e1ektriciteitsnet. Voor een gedetailleerde beschrijving van de bron
verwijs ik naar hoofdstuk 2 waar de werking kort wordt uitgelegd. De voordelen van gepulste
corona zijn: gelijktijdige verwijdering van diverse verontreinigingen, hoge
verwijderingseffectiviteit, geen eisen t.a.v. temperatuur en druk, niet kwetsbaar, geen schade bij
hoge belading, breed toepasbaar, simpel te instaleren, compact, weinig onderhoud, kan op kleine
schaal toegepast worden en er hoeft niets toegevoegd worden.

Waterverontreiniging

Als we het over waterverontreiniging hebben dan kunnen we denken aan verontreiniging met
stikstof en/offosfaten, allerlei zware metalen, organische verbindingen, bacteriologische en
virale verontreinigingen, landbouwgif, anorganische ionen, etc...
Dit willen we allemaal niet in ons water hebben dus zijn er de volgende reinigingstechnieken
ontwikkeld:

1. Chemische reiniging: - stremmen
- vlokvorming
- bezinken

2. Kooistofdioxyde toevoegen
3. Filtratie
4. Actieve koolstofabsorptie en regeneratie
5. Desinfecteren
6. Verwijderen van biologische voedingsstoffen
7. Natuurlijke behandelingssystemen
8. Gepulste corona

We zullen deze technieken en methoden in het kort bespreken.

Ad.1: Chemische reiniging

Is een behande1ingsmethode die onder te verdelen is in drie afzonderlijke stappen:(1) stremmen,
(2) vlokvorming en (3) bezinken. Deze drie processtappen houden het volgende in:
stremmen: het proces waarbij chemicalien toegevoegd worden aan het afvalwater wat resulteert
in een afname van de krachten die de neiging hebben om opgeloste deeltjes apart te houden van
elkaar. Dit proces vindt plaats in een snelle mix of flits-mix bassins.
Vlokvorming: het samengaan van opge1ost materiaal om deeltjes te vormen die zullen neerslaan
onder invloed van de zwaartekracht.
Bezinken: de scheiding van opgeloste vaste deeltjes van het afvalwater d.m.v. zwaartekracht.

Stremsels: chemische stoffen zoals aluminium, ijzer of kalk die in grote hoeveelheden worden
toegevoegd om de krachten die de opgeloste dee1tjes uit elkaar houden te verminderen
Stremsel-vlokvorming hulpstoffen: materialen die in betrekke1ijk kleine hoevee1heden worden
toegevoegd aan de stremse1 en/ofvlokvorming bassins en die geclassificeerd kunnen worden als:
(1) oxidanten, zoals chloride ofozon, (2) weighting agents, zoals bentoniet-klei, (3)
geactiveerde silicium en (4) poly-e1ectrolyt, deze lossen op in water en kunnen ioniseren om
zodanig een positieve, negatieve of geen lading te hebben, er wordt naar verwezen als voIgt,
resp.: kat-ionisch, an-ionisch en non-ionisch.



De reiniging gebeurt meestal in gescheiden bassins, het is mogelijk om met dit proces opgeloste
organische en anorganische stoffen te verwijderen. Hieronder valen de volgende stoffen:
1. Opgelost organisch en anorganisch materiaal; het is in het algemeen mogelijk materiaal te
verwijderen dat groter is dan een micron.
2. Opgelost fosfaat kan verwijderd worden tot een niveau van pakweg Img/l met behulp van
alum, ijzer ofkalk. Diverse polymeren zijn ook in staat om fosfaten te verwijderen uit afvalwater
van specifieke fabrieken/plaatsen.
3. Kleine hoeveelheden calcium, magnesium, silicium en fluoride kunnen verwijderd worden met
kalk. Hoge verwijderingsgraad kan bereikt worden in afvalwater met een hoge carbonaat
inhouds-hardheid.
4. Diverse zware metalen kunnen verwijderd worden; kalk is zeer effectiefin het binden van
cadmium, chroom, koper, nikkel, lood en zilver.
5. Reducering van bacterien en virussen is mogelijk. Kalk is zeer effectiefin het verwijderen van
bacterien en virussen vanwege de hoge pH, gewoonlijk tussen 10,5 en 11,5, in de vlok- en
sedimentneerslag bassins.
De processen die plaatsvinden in de bassins zijn nog niet volledig begrepen fenomenen.
Duidelijk is dat dit gehele proces in stappen verloopt en veel ruimte inneemt. Er zijn grote
bassins nodig en de tijd van een "run" is ook behoorlijk lang.

Ad.2: Kooistofdioxyde toevoegen (recarbonation)

Recarbonation is een waterbehandelingsproces waarbij er koolstofdioxide wordt toegevoegd
aan water dat behandeld is met kalk. Als koolstofdioxide wordt toegevoegd aan met kalk
behandeld water met een hoge pH-graad, dan wordt de pH verlaagd. De hydroxydes, die
ontstaan zijn na toevoeging van de kalk uit bi-carbonaten en carbonaten, worden weer terug
omgezet in deze stoffen. Het belangrijkste doel van het toevoegen van koolstofdioxide is dus het
verlagen van de pH van het water. De C02 wordt meestal verkregen uit het schoorsteengas van
een kalk-verkalkings oven of slik verbrandingsoven. Of het gebruik van commercieel verkregen
vloeibaar C02 of door het verbranden van natuurlijk gas, propaan, butaan, kerosine,
brandstofolie of cokes.

Ad.3: Filteren

Filteren is het sleutelproces in de productie van een hoge kwaliteit uitstroom van afvalwater.
Effectief filteren kan:
1. Specifieke stoffen, die niet neergeslagen zijn na biologische of chemische neerslagprocessen
of beide en die nog wel schadelijk zijn, te verwijderen.
2. De verwijderingsgraad van opgeloste vaste stoffen, drab, fosfaten, BOD, COD, zware
metalen, asbest, bacterien, virussen en andere substanties te verhogen.
3. De efficientie verhogen en verlaagt de kosten van desinfecteren door verwijdering van
suspensie-materiaal en andere interfererende substanties.
4. Verzekert continu bedrijfvan de installatie en constante uitstroom kwaliteit.
5. Toename van de totale installatiebetrouwbaarheid door het elimineren van gebruikelijke
onregelmatigheden in biologische en chemische behandeling.
6. Beschermt geactiveerd koolstof tegen vervuiling, en verhoogt de koolstof absorptie efficientie
door het reduceren van de belasting van de toegepaste organische stoffen.
7. Verhoogt de esthetische waardering door een aantrekkelijke, sprankelende en van hoge
helderheidsgraad voorziene uitstroom te produceren.



8. Gecombineerd met een biologische denitrificatie-eenheid wordt het een groeimedium door
gebruik te maken van de fijne mazen van het filter bed.

Onder filteren verstaan we het verwijderen van schadelijke stoffen door gebruik te maken van
een dunne laag poreus materiaal waar het water langs stroomt. We hebben ook filters die erg dik
zijn waar het water doorheen moet stromen, en onderwijl de schadelijke stoffen achterlaat.
Water filtratie kan beschreven worden als een fysisch-chemisch proces voor het scheiden van in
suspensie verkerende vaste onzuiverheden in water, door het water een filter bed te laten
passeren bestaande uit korrelig materiaal. Water vult de porien van het filtermedium en de
onzuiverheden worden geabsorbeerd aan het oppervlak van de korrels of worden vastgehouden
in de openingen. Filtering onder gecontroleerde omstandigheden in afvalwaterinstallaties is een
onmisbaar element.

Ad.4: Actieve koolstof absorptie en regeneratie

Geactiveerde koolstof is een van de best ontwikkelde en een van de meest efficiente toegepaste
processen voor de verwijdering van de meeste organische en enke1e anorganische materialen uit
afvalwater. Ret verwijderd een groot scala aan organische stoffen waaronder stoffen die te
maken hebben met de smaak, geur of hoe het water gekleurd is, tevens ook vetten, proteYnen en
carbohydraten. Ook insecticiden en pesticiden, die zwaar giftig kunnen zijn, worden hiermee
verwijderd. Bij anorganische stoffen moet vooral gedacht worden aan sporen-metalen die giftig
kunnen zijn.

Ret proces van verwijdering is gebaseerd op het feit dat organische en anorganische stoffen uit
het water verwijderd worden d.m.v. een absorptie-proces of door aantrekking en vasthouding
van een substantie aan de oppervlakte van een ander. In het algemeen zijn de porien-structuur
en de oppervlakte-structuur de meest belangrijke karakteristieken van de geactiveerde koolstof
bij absorptie van stoffen uit het water, terwijl de chemische structuur minder belangrijk is.

Geactiveerde koolstof wordt op de volgende manier verkregen; Geactiveerde koolstof wordt
verkregen door eerst char (kool) te maken van materialen zoals amandel, cocosnoot en
walnoten omhulling en andere houtsoorten en natuurlijk kolen. De char wordt gemaakt door
deze materialen op te warmen totdat ze heet rood zijn in een zg. "retort" om de
waterkoolstoffen te verwijderen. Dit doet men bij een ondermaat aan zuurstof om de
verbranding in stand te houden. Ret char-dee1tje wordt dan geactiveerd door het bloot te stellen
aan een oxiderend gas bij een hoge temperatuur. Dit gas zorgt ervoor dat er zich een poreuze
structuur vormt in het char-deeltje wat dus een groot intern oppervlak oplevert. De oppervlakte
eigenschappen die hier uit voortkomen zijn een functie van zowel het materiaal wat gebruikt
wordt als mede de precieze bereidingsmethode, dit zorgt ervoor dat er veel variaties mogelijk
zijn. Ret type basismateriaal wat gebruikt wordt om de geactiveerde kool te maken heeft ook
invloed op de verdeling van de porieengrootte en de regeneratiekarakteristieken. Na activering
kan het kool verdeeld worden of bereid worden in verschillende afmetingen met verschillende
absorptiecapaciteiten. De twee afmetingenclassificaties die worden onderscheiden zijn: poeder
kool met een diameter van gemiddeld minder dan 200 mazen en korrels met een diameter die
groter zijn dan 0.1 mm.

Behandeling met korrels geactiveerde koolstof (GAC): Een fixed-bed kolom wordt vaak
gebruikt om het afvalwater in contact te brengen met de GAC. Een schematische voorstelling
hiervan is te zien in figuur B 1.5. In de figuur is een typische geactiveerde koolstof contactor te
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zien die gebruikt wordt bij de reiniging van afvalwater. Ret water wordt van boven toegevoerd
aan de kolom en aan de onderkant weer afgevoerd. Ret kool wordt op z'n plaats gehouden met
behulp van een underdrain systeem dat zich onderaan de kolom bevindt. Meestal zijn er
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Figuur B 1.5: Typische fixed-bed kolom om GAC in contact te brengen met afv::tlwater

voorzienigen nodig om aan zogwaterspoeling te kunnen doen of oppervlaktespoeling om te
voorkomen dat er teveel verliezen optreden in het bovenste gedeelte van de kolom ten gevolge
van de verwijdering van contact materiaal in de koolstof kolom.
Fixed-bed reaktors kunnen zowel stand-alone alswel in serie of parallel in bedrijf zijn. Er zijn
ook expanded-bed en moving-bed reaktoren ontwikkeld om de problemen die te maken hebben
met de verliezen in de bovenste laag te voorkomen of op te lossen. In het expanded-bed systeem
wordt de inkomende stroom onder aan de kolom ingevoerd en wordt er toegestaan dat deze
expandeert, dit lijkt veel op een filter bed dat expandeert gedurende de zogwaterspoeling. In het
moving-bed systeem wordt de gebruikte koolstof continue vervangen door verse koolstof In
zo'n systeem is er geen sprake van opbouw van verliezen nadat het werkpunt is bereikt. Dit is
na enige tijd nadat het systeem is ingeschakeld.

Behandeling met poeder geactiveerde koolstof (PAC): Een alternatieve manier van actieve
koolstof toepassen is het toevoegen van PAC. PAC is toegevoegd in de stromingsdiagrammen
van biologische behandelings processen, direct toegediend aan de diverse biologische
behandelingsprocessen, en fysisch chemische behandelings processen. In het geval van het
biologische proces wordt de PAC toegevoegd in een zogenaamd contactbassin. Na verloop van
enige contacttijd staat men toe dat de kool naar de bodem van het bassin zakt, waarna het
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behandelde water verwijderd wordt. Daar het kool erg fijn is is het noodzakelijk om een
bezinkselstoftoe te voegen aan het water om de kooldeeltjes te laten bezinken. Het is ook
mogelijk om het water door een filter te halen die de deeltjes uitfilterd. Het is gebleken dat
toevoegen van PAC direct aan het beluchtingsbassin of aan het actief slik behandelings proces
direct effectiefbijdraagt in de verwijdering van diverse opgeloste gefractioneerde organische
toevoegingen.

Kool regeneratie: De economische toepasbaarheid van koolstof hangt af van het efficient
regenereren van de koolstof nadat deze zijn absorptiecapaciteit heeft bereikt. Korrelig koolstof
kan vrij gemakkelijk geregenereerd worden in een oven door de organische materie te oxideren
en zo deze te verwijderen van het koolstofoppervlak. Eeen klein deel van de koolstof gaat
hierbij verloren, dir is zo'n 5 a 10%. Dit gedeelte moet dan aangevuld worden met nieuw
geactiveerd koolstof. De capaciteit van het geregenereerde koolstof is iets minder dan dat van
nieuw koolstof. Een groot probleem bij het gebruik van geactiveerde koolstof in poedervrom is
dat de wijze waarop het geregenereerd moet worden niet eenduidig vast ligt. Het gebruik van
PAC dat gemaakt is van gerecycled vast afval kan de behoefte ondervangen om verbruikt
koolstof te regenereren.

Ad.5: Desinfecteren

Desinfecteren refereert aan het selectief doden van ziekte verwekkende bacterien of organismen.
Niet aile organismen worden tijdens het proces gedood. Dit is het verschil tussen desinfecteren
en steriliseren, wat inhoudt dat aile organismen worden gedood. Op het gebied van
afvalwaterzuivering en behandeling zijn er drie soorten organismen te onderscheiden die in staat
zijn om ziektes te kunnen veroorzaken bij de mens, nl bacterien, virusen en amoebische cysten.
Ziektes die veroorzaakt worden door bacterien zijn cholera, typhus, para-typhus en
bacteriologische dysentrie. Ziektes die veroorzaakt worden door virussen zijn o.a. poliomyelitis
en hepatitis.
Er zijn diverse manieren om water te desinfecteren, de belangrijkste zijn desinfecteren met
chloor, chloor dioxide, bromide chloor, ozon en UV-straling.

We kunnen over het algemeen op 4 manieren water desinfecteren, nl: (1) chemische agenten (2)
fysische agenten (3) mechanische middelen en (4) straling. Elke techniek wordt nu even kort
aangestipt.

(1) Chemische agenten
Chemische stoffen die vaak gebruikt worden zijn: (1) chloor en zijn bestanddelen, (2)

broom, (3) jodium, (4) ozon, (5) phenol en phenol-bestanddelen, (6) alcoholen, (7) zware
metalen en gerelateerde componenten, (8) kleurstoffen, (9) zeep en synthetische afwasmiddelen,
(10) 4-ledige ammonium bestanddelen, (11) waterstofperoxide en (12) verschillende alkaiden en
zuren. Van deze stoffen zijn de meest voorkomende de oxiderende chemicalien en chloor is de
meest gebruikte wereldwijd. Broom en jodium worden ook gebruikt voor het desinfecteren van
afvalwater. Ozon is erg effectiefvoor desinfectie van water en wordt steeds vaker toegepast
ondanks het feit dat het geen residu achterlaat. Ook water dat sterk alkalisch is of sterk
verzuurd is kan er voor zorgen dat bacterien het loodje leggen daar de meeste niet tegen water
kunnen dat een pH heeft hoger dan 11 of lager dan 3. Dit water is voor de meeste bacterien
relatief giftig. In tabel B 1.1 is een overzicht te vinden van de chemische stoffen en hun
eigenschappen t.a.v. hun bruikbaarheid voor het desinfecteren van water of afvalwater.



(2) Fysische agenten
Fysische desinfecteerders die gebruikt kunnen worden zijn hitte en licht. Het verhitten

van water tot het kookpunt zal aIle belangrijke ziekte verwekkende niet sporen vonnige
bacterien doden. Hitte wordt vaak gebruikt in de bier- en zuivelindustrie. Maar dit is geen
gemakkelijke en praktische manier om water te desinfecteren omdat dit steeds maar met kleine
hoeveelheden tegelijk kan. Een ander punt is dat het erg kostbaar is om op deze manier te
desinfecteren. Het is echter weI zo dat pasteurizatie op grote schaal wordt toegepast in heel
Europa voor reiniging van slik.

Zonlicht is ook een goede desinfecteerder. In het bijzonder de UV-straling die erg
dodelijk kan zijn bij voldoende intensiteit. Speciale lampen die grote hoeveelheden UV-straling
uitzenden zijn met groot succes gebruikt om kleine hoeveelheden water te reinigen. De
efficientie van het proces hangt afvan hoe diep de UV-straling kan doordringen in het water. De
contact geometrie tussen de UV-bron en het water is dus erg belangrijk voor een effectieve
reiniging omdat suspensies, opgeloste organische moleculen, het water zelf en de micro
organismen de straling zullen absorberen in meer of mindere mate. Het is daarom erg moeilijk
om UV-straling te gebruiken in water-systemen omdat we over het algemeen te maken hebben
met grote hoeveelheden water met daarin een specifieke stof die we verwijderd willen zien.

(3) Mechanische middelen
Bacterien en andere organismen kunnen ook mechanisch verwijderd worden. Typische

verwijderingsefficienties zijn te zien in tabel B1.2 voor diverse behandelingsprocessen. De eerste
4 in de tabel zijn te beschouwen als mechanische verwijderingsprocessen. De verwijdering die
bij deze processen bereikt wordt zijn eigenlijk bij-produkten want de primaire functie is iets
anders.

Process

Coarse screens
Fine screens
Grit chambers
Plain sedimentation
Chemical sedimentation
Trickling filters
Activated sludge
Chlorination of treated wastewater

Percent removal

0-5
10-20
10-25
25-75
40-80
90-95
90-98
98-99

Tabel B 1.2: verwijdering ofvernietiging van bacterien door verschillende behandelingsprocessen

(4) Straling
De belangrijkste typen straling zijn elektromagnetische straling, akoestische straling en

deeltjes-straling. Gamma-straling wordt uitgezonden door radioactieve isotopen zoals Kobalt
60. Vanwege het hoge doordringingsvermogen van gammastraling is deze in het verIeden vaak
toegepast om water en afvalwater te desinfecteren en te steriliseren. Een schematische
voorstelling van een high-energy elektron-beam device voor de bestraling van afvalwater en slik
is te zien in figuur B 1.6.

Het mechanisme van desinfecteerders

Er zijn 4 mechanismen die verklaren waarom desinfectiemiddelen werken, (1) beschadigen van
de celwand, (2) verandering van de permeabiliteit van de celwand,'(3) verandering van de
colloidal aard van het protoplasma en (4) remming van de enzymwerking. Beschadiging of



vemietiging van de eel-wand zal er toe leiden dat de eel sterft. Sommige agents zoals penieiIIine
remmen de opbouw van de eelwand yen de baeterie. Agenten zoals phenolen en afwasmiddelen
doen de permeabiliteit van het eytoplasme membraam veranderen. Deze middelen vernietigen de
selective permeabiliteit van het membraam en dit zorgt ervoor dat vitale voedingsstoffen voor de

Stream of sludge
or wastewater

Opposing
electron beams

Electron
accelerator

Electron
accelerator

Zone of high-energy
electron-beam irradiation

Figuur B 1.6: sehematisehe voorstelling van een high-energy electron-beam apparaat voor de
bestraling van afvalwater of slik

eel zoals stikstof en fosfor de eel kunnen verlaten. Hitte, straling en sterk alkalisehe of
Zlluraehtige agents tasten het colloidal aard van het protoplasma aan. Hitte zal er voor zorgen
dat de eel-proteinen zullen gaan stremmen terwijl zuren of basen de proteinen zuBen afbreken
wat ook weer dodelijk is voor de eel of baeterie. Een andere vorm van desinfeeteren is de
remming van enzymaetiviteit. Oxiderende agents zoals ehloor kunnen de ehemisehe
rangsehikking van enzymen verstoren en de enzymen zo de-aetiveren.

Ad.6: Verwijdering van biologische voedingsstofTen

Het verwijderen van voedingsstoffen uit water voordat het wordt geloosd komt de laatste jaren
steeds meer voor en wordt ook steeds meer geeist. Daar zowe1 stikstof en fosfor reehtstreeks
invloed hebben op de qualiteit van het water zal een van beide of alletwee geeontroleerd moeten
worden. De volgende mogelijkheden staan tot onze besehikking om voedingsstoffen te
verwijderen:
(1) stikstofverwijderen zonder fosfor te verwijderen
(2) zowel stikstof als fosfor verwijderen
(3) fosfor verwijderen met ofzonder stikstoftoevoeging
(4) gedurende het hele jaar verwijderen van fosfor en seizoensgebonden verwijdering van
stikstof



Verwijderingsprocessen van voedingsstoffen

Biologische voedingsstoffen verwijdering is een relatieve goedkope manier om stikstof en fosfor
uit afvalwater te verwijderen. Recente experimenten hebben aangetoond dat het verwijderen van
stikstof en fosfor op een biologische manier betrouwbaar en effectief is.

Stikstofverwijdering:

Stikstof kan in vele vonnen en verbindingen voorkomen in afvalwater en kan ook talrijke
reakties en transfonnaties ondergaan in de behandeling van afvalwater. In figuur B 1.7 is bier
wat van te zien. Deze transfonnaties zorgen ervoor dat ammonia-stikstofwordt omgezet in
producten die makkelijk verwijderd kunnen worden uit het afvalwater. De twee principiele
processen waannee dit kan zijn assimilatie en nitrificatie en denitrificatie. Omdat stikstof een
voedingsstof is zullen bacterien in het proces ammonia-stikstof assimileren en het opslaan in de
celmassa. Een deel van de ammonia-stikstof zal terug in het afvalwater terecht komen als de cel
of bacterie sterft. Bij nitrificatie en denitrificatie wordt de verwijdering van stikstof
bewerkstelligd in twee conversie-processen. Bij de eerste stap, nitrificatie, wordt de vraag naar
zuurstof door het ammonium verminderd door deze om te zetten in nitraat. Het stikstof is nog
niet verwijderd maar aIleen van vorm veranderd. In de tweede stap, denitrificatie, wordt het
nitraat omgezet naar een gasachtig product om te kunnen verwijderen.

Bacterial
decomposition

and
hydrolysis

Assimilation

Lysis and autooxidation

c:
o

~..5
Z

Organic carbon

Figuur B 1.7: Stikstof-ornzettingen in biologische behandelingsprocessen

Ad.7: Natuurlijke behandelingsystemen

In een natuurlijke omgeving treden fysische, chemische en biologische processen op als water,
aarde, planten en microorganismen en de atmosfeer met elkaar in contact komen. Natuurlijke
behandelingssystemen worden zo ontworpen dat ze gebruik maken van deze processen om
afvalwater te reinigen. De processen die betrokken zijn bij de reiniging van afvalwater in



natuurlijke systemen zijn dezelfde over het algemeen als die bij mechanische systemen of
fabrieksbehandelingssystemen: neerslaan, filtreren, gasoverdracht, absorptie, ion-uitwisseling,
chemische neerslag, chemische oxidatie en reduktie en biologische omzettingen en degradaties
plus nog een aantal unieke processen die aileen in natuurlijke systemen voorkomen zoals
fotosynthese, foto-oxidatie en plantopname. In natuurlijke systemen veriopen de processen op
"natuurlijke" snelheid en hebben de neiging om gelijktijdig in een enkel ecosysteem-reaktor te
veriopen, dit in tegenstelling tot mechanische systemen waarin elke proces-stap in een
afzonderlijke reaktor of tank plaatsvindt na elkaar met verschillende reaktie snelheden ten
gevolge van een verschillende energie-input. De natuurlijke behandelingssystemen zijn onder te
verdelen in (1) de op aarde-gebasseerde ofland-behandelingssytemen - lage snelheid, snelle
infiltratie en landbevloeiing - en (2) op water gebasseerde systemen - geconstrueerd en/of
natuurlijke moerasland en waterplant behandelingssystemen.

Een aantal van de verschillende soorten behandelingsmethoden betretfende natuurlijke systemen
zijn: (1) lage snelheid behandeling, (2) snelle infiltratie systemen, (3) landbevoeiingssytemen, (4)
moerasland, (5) natuurlijk moerasland, (6) kunstmatig moerasland, (7) drijvende waterplanten
en (8) aqua-culturen.
In tabel B1.3 en B1.4 is een overzicht te vinden van charakteristieken en eigenschappen van de
diverse systemen.

Ad.8: Gepulste corona

Hoge energie gepulste corona is een hoogspanningsontlading die goed gecontroleerd kan
worden en interessante toepassingen heeft op het gebied van milieu en met name bij het reinigen
van rookgassen en verontreinigd water. Bij gepulste corona wordt d.m.v. een
hoogspanningsontlading een hoeveelheid energie in een gas of vloeistof gedumpt. Hierdoor
worden er in het gas ofvloeistofvrije elektronen, vrije radicalen, aangeslagen moleculen en UV
straling gevormd. Doordat er verbindingen tussen atomen en interactie met radicalen plaatsvindt
kunnen diverse gevaarlijke of schadelijke organische verontreinigingen in water worden
afgebroken. Niet gevaarlijke fragmenten ofbestanddelen kunnen dan verder behandeld worden
met gangbare technieken. Deze producten zijn H20, C02, N02 en HCI. Een voorbeeld van een
corona-opstelling is te zien in figuur B 1.4. Voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar
voorgaande tekst. Opgemerkt hierbij dient te worden dat het rookgaskanaal nu vervangen
gedacht moet worden door een buis ofkanaal waar i.p.v. lucht nu verontreinigd water stroomt.
Er is hier waarschijnlijk ook niet echt meer sprake van corona maar meer van sterke gepulste
velden in de reaktor. De voordelen van gepulste corona/velden zijn: gelijktijdige verwijdering
van diverse verontreinigingen, hoge verwijderingsefficiency, geen eisen t.a.v. temperatuur en
druk, niet kwetsbaar, geen schade bij hoge belading, breed toepasbaar, simpel te instaleren,
compact, weinig onderhoud, kan op kleine schaal toegepast worden en er hoeft niets
toegevoegd worden.
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Tabe1 B 1.3: verge1ijking karakteristieken lokatie voor natuurlijke behandelingssystemen

Wetland Floating aquatic
Characteristics Slow-rate Rapid infiltration Overland-flow application plants

Climatic conditions Storage often needed None (possibly modify Storage often needed Storage may be Storage may be
for cold weather and operation in cold for cold weather and needed for cold needed for cold
during precipitation weather) during precipitation weather weather

Depth to groundwater 2-3 It (minimum) 10 It (lesser depths Not critical Not critical Not critical
acceptable where
underdrainage is
provided)

Slope Less than 15% Not critical; excessive Finish slopes 1-8% Usually less Usually less than
on cultivated land; slopes require much than 5% 5%
less than 40% on earthwork
forested land

Soil permeability Moderately slow to Rapid (sands, loamy Slow (clays, silts and Slow to moderate Slow to moderate
moderately rapid sands) soils with impermeable

barriers)

Note: It '" 0.3048 = m

Tabe1 B 1.4: vergeJijking ontwerp specifikaties van alternatieve natuurlijke behandelingssystemen

Slow-rate Slow-rate Rapid Overland- Wetland Floating aqulFeature (type 1) (type 2) infiltration flow application plant
Application techniques Sprinkler or Sprinkler or Usually Sprinkler or Sprinkler or Surface

surfacea surfacea surface surface surface
Annual hydraulic-loading rate, flly 5.6-20 2.0-6.7 20-300 24-186 18-60 18-60
Area required, ac/(Mgal/d)b 56-200 170-550 3.7-56 6-45 18-62 18-62
Minimum preapplication treatment Primary Primary Primary Screening Primary Primaryprovided sedimentationC sedimentationC sedimentation sedimentation sedimentatio
Disposition of applied wastewater Evapo- Evapo- Mainly Surface runoff Evapo- Some evapo-

transpiration transpiration percolation and evaporation transpiration, transpiration
and percolation and percolation with some percolation, and

percolation runoff
Need for vegetation Required Required Optional Required Required Required
• Includes furrow and graded border.

b Field area in acres not inclUding buffer area. roads. or ditches.
C Depends on the use of the ellluent and the type of crop.
Note: fVy " 0.3048 = miy

aci(Mgalid) x 0.1069 = hai(10J mJ idj



BIJLAGE2

Ijkfactoren tot 6 april 1998.

Unit I, besturingskast I, LSP-frame I

Differentiator Integrator
IJkfactor

Cd/M 'td Naam Locatie Ri Ci Zin 'ti

Vhv 0.77 pF 39A ps D II 1.021 kO 49.3 nF 50.80 50.3 IJ.S 1278000

Ihv 16.8 nH - C I 0.953 kO 50.9 nF 51.3 0 48.51J.s 2888

Vgap 36.1 pF 1.86 ns III 20.9kO 46.9nF 51.50 0.98ms 527000

Extra - - IV 20.5 kQ 68.3 nF 52.00 lAO ms -

Kabel 33.7 pF 1.75 ns 799000

CI 2.2nF 114 ns indien bovenstaande integrator wordt gebruikt 12200

C2 2.18 nF 113 ns 12400

I Unit II, besturingskast II, LSP-frame II I
Differentiator Integrator

IJkfactor
Cd/M 'td Naam Locatie Ri Ci Zin 'ti

Vhv 0.73 pF 35.5 ps B II 0.928 kO 44.3 nF 49.00 41.1 IJ.s 1158000

Ihv 16.3 nH - A I 0.9500 39.7 nF 52.20 37.7 IJ.S 2315

Vgap 41.9 pF 2.13 ns III 20.8 kQ 69.7 nF 50.80 lAS ms 682000

Extra - - IV 20.7 kO 55.2 nF 51.1 0 1.14 ms -

Kabel 33.7 pF 1.72 ns 664000

Cl 2.16 nF 110 ns indien bovenstaande integrator wordt gebruikt 10400

C2 2.11 nF 108 ns 10600



Nieuwe ijkfactoren sinds 6 april 1998.

Unit I, besturingskast I, LSP-frame I

Differentiator Integrator
IJkfactor

Cd/M -rd Naam Locatie Ri Ci Zin -ri

Vhv 0.77 pF 3904 ps D II 1.021 kQ 49.3 nF 50.80 50.3 Ils 1278000

Thv 16.3 nH - C I 0.953 kQ 50.9 nF 51.3 0 48.5 IlS 2976

Vgap 36.1 pF 1.86 ns III 20.9kQ 46.9nF 51.50 0.98 ms 454000

Extra - - IV 20.5 kQ 68.3 nF 52.00 lAO ms -

Kabel 34.6 pF 1.80 ns 778000

CI 2.2nF 114 ns indien bovenstaande integrator wordt gebruikt 12200

C2 2.18nF 113 ns 12400

I Unit II, besturingskast II, LSP-frame II

Differentiator Integrator
IJkfactor

Cd/M -rd Naam Locatie Ri Ci Zin -ri

Vhv 0.73 pF 35.5 ps B II 0.928 kQ 44.3 nF 49.00 41.1 IlS 1158000

Ihv 16.8 nH - A I 0.9500 39.7 nF 52.20 37.7 IlS 2244

Vgap 41.9 pF 2.13 ns III 20.8 kO 69.7 nF 50.80 1.45 ms 682000

Extra - - IV 20.7 kO 55.2 nF 51.1 0 1.14 ms -

Kabel 34.6 pF 1.77 ns 645000

Cl 2.16 nF 110 ns indien bovenstaande integrator wordt gebruikt 10400

C2 2.11 nF 108 ns 10600



BIJLAGE 3: Overzicht gegevens magnetische schakelaars als trafo.

Jag.S.Nr. 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 8mod 9 10

:leur wit grijs zwart blauw blauw blauw blauw blauw groen groen bruin grlJS
zwart rood

~rriet 4C65 3E25 3E25 3E25 3E25 3E25 3E25 3E25 3E25 3E25 3E25 3E25
.em R36 R36 R36 R36 R36 R36 R36 R36 R58 R58 R58 R100

1.1 (nH) 170 7390 7390 7390 7390 7390 7390 7390 5500 5500 5500 5500

1 10 9 9 2 2 9 4 4 4 4 4 4

2 110 30 86 50 113 28 110 lIO 98 120 160 133

.p

OOHz - 553 554 29,1 28,6 656 104 115,4 86,7 86,7 90,6 80
i1H)

kHz 13,6 551 552,7 28,7 28,38 654,4 103,7 115,2 86,4 86,4 90,3 80
lH)

OkHz - 549 552,5 28,6 28,4 652,2 103,8 115,2 86,43 86,43 91,3 79
lH)

S

OOHz - 6,71 58 17,87 100,5 5,2 73,3 78,5 55,76 82,7 153,6 95,4
nH)

kHz 1,8 6,68 54 17,6 93,0 5,19 68,6 73,7 53,25 77,9 142,8 92,6
nH)

~kHz - 6,50 53 17,0 90,7 5,09 67,1 71,7 52,2 77,0 143 92,6
PH)
p

OHz(n) - 0,004 0,01 0,006 0,007 0,010 0,002 0,13 0,012 0,047 0,018 0,042

kHz (n) 0,01 0,018 0,025 0,006 0,008 0,025 0,003 0,028 0,012 0,044 0,020 0,044

kHz(n) - 0,382 0,47 0,020 0,023 0,375 0,050 0,1 0,068 0,015 0,114 0,13

OHz(n) - 0,127 1,36 0,229 2, II 0,082 1,46 1,6 0,76 1,13 2,0 0,9

Hz (n) 1,0 0,473 3,85 1,12 5,0 0,284 3,67 4,2 2,4 3,4 6,2 2,8

kHz - 4,5 - - - 2,8 - - - - - -
)

6,0 2,1 6,5 4,6 6,8 1,6 8,8 8,0 9,4 11,2 11,3 14,7
prox.)

\/)

m. door- door- door-
slag slag slag

61



IJ teenemen aan a pnmalre wm mgen veer verse 1 en e requen Ies.

Np Ns Lp (1lH) Ls(nH) Rp (ohm) Rs (ohm)

100 1 10 100 1 10 100 1 10 100 1 10
Hz kHz kHz Hz kHz kHz Hz kHz kHz Hz kHz kHz

1 160 7,7 7,6 7,6 154 143 143 0,015 0,Ql5 0,021 2,0 6,0 -

2 160 24 24 24 153 143 142 0,015 0,016 0,039 2,0 6,0 -
3 160 52 52 52 153 143 142 0,012 0,013 0,068 2,0 6,2 -
4 160 91 90 91 154 143 143 0,018 0,020 0,114 2,0 6,2 -
5 160 140 140 142 148 140 139 0,016 0,019 0,168 1,8 5,2 -

Overzieht karakteristieken MS9: zelfindueties en weerstand primaire en seeundaire windingen
b" d t I 0 0 0 dO hOll d fi f

11 eenemen aan a pnmalre wm mgen veer verse 1 en e requen les.

Np Ns Lp (IlH) Ls(mH) Rp (ohm) Rs (ohm)

100 1 10 100 1 10 100 1 kHz 10 100 1 10
Hz kHz kHz Hz kHz kHz Hz kHz Hz kHz kHz

1 133 7,4 7,0 6,8 94 92 92 0,042 0,043 0,03 0,7 2,9 -

2 133 24 24 24 94 91 91 0,042 0,043 0,06 0,8 3,0 -

3 133 50 50 50 96 93 93 0,042 0,043 0,09 0,9 2,9 -

4 133 80 80 79 95 93 93 0,042 0,044 0,13 0,9 2,8 -

5 133 130 130 131 97 93 93 0,042 0,044 0,17 0,9 2,8 -
6 133 186 185 187 96 93 93 0,042 0,046 0,22 0,9 2,8 -

7 133 251 250 253 96 93 93 0,042 0,047 0,29 0,9 2,8 -

8 133 328 327 329 96 93 93 0,042 0,048 0,37 0,9 2,8 -

9 133 414 413 416 96 93 93 0,042 0,050 0,46 0,9 2,8 -

10 133 511 510 514 96 93 93 0,043 0,052 0,56 0,9 2,8 -

11 133 617 616 620 96 93 94 0,043 0,054 0,67 0,9 2,8 -

12 133 734 733 738 92 90 90 0,043 0,057 0,80 0,3 2,4 -

Overzieht karakteristieken MS 10: zelfindueties en weerstand primaire en seeundaire windingen
b'o t d t I 0 d' h'll d fi (

17....
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Bijlage 4: Theorie Resonant opladen en berekening Vsec

In figuur B4.1 is een schematische voorstelling gegeven van een resonant oplaad circuit.

L

u c

Figuur B4.1: Voorbeeld circuit voor resonant opladen

Voor de bran U nemen we de volgende spanningsvorm

U(t) = U" E(t) (B4.1)

De randvoorwaarden zijn: Vc(O) = 0 Volt en Il(O) = 0 Ampere, E(t) is de stapfunctie. Er geldt

dVc d1
I = C"- en V = L-- = U-V (B4.2)

dt L dt c

Hiermee kan de volgende differentiaalvergelijking worden opgesteld

L- d 21(t) = dUet) _ l(t)

dt 2 dt C

oftwel

L- d
2
1(t) + l(t) = dUet) = o-o(t)

dt 2 C dt

De Laplace-transformatie levert

Ls 21(s) + l(s) = sUes)
C

(B4.3)

(B4.4)

(B4.5)



De Laplace-transformatie van de stapfunctie is lis, dus U(s) = U/s. Dit invullen in
voorafgaande formule en oplossen van I(s) geeft

U 1
1(s) =-"--

L S2+W 2

met w = 1/v'(LC)

I(s) transformeren naar het tijddomijn levert

1(t) = U"~sin(wt)"E(t) = C"Uw"sin(wt)"E(t)
L w

Voor de spanning over C geldt

V =~" (tJ(-r;)"dc = (l-cos(wt))oUE(t)
C C Jo

(B4.6)

(B4.7)

(B4.8)

Dit is een cosinus tussen 0 Volt en de dubbele bronspanning, beginnend op t = 0 met Vc = 0
Volt.

Indien de capaciteit een beginspanning heeft van A Volt in plaats van 0 Volt is af te leiden dat
voor de spanning op de condensator vanaf t = 0 geldt

Vc = U-(U-A)"cos(wt) (B4.9)

Dit is een cosinus tussen A Volt en 2U-A Volt, beginnend op t = 0 Volt met Vc = A Volt. Bij
negatieve beginspanning A wordt de spanning opgeslingerd tot boven de dubbele bronspan
mng.
In de bran wordt de condensator echter opgeladen vanuit een condensator, en niet uit een
ideale bran, zoals in figuur B4.2 te zien is.

L

l-c-l---fYYY\~1C2

--
Figuur B4.2: resonant circuit met twee condensatoren

Op t = 0 wordt de schakelaar gesloten. II = 0 Ampere, VC1(O) = VO, VC2(O) = 0 Volt.



Voor de spanningen en stromen vinden we

C, C2Vel = Vo· .(1 +_·cos(wt))
C, +C2 C,

(B4.10)

(B4.11)

(B4.12)

We kunnen in het circuit ook nog een weerstand aanbrengen zoals in figuur B4.3 is te zien om
de weerstandsverliezen in rekening te brengen.

Cl

R Ll

-C2

Figuur B4.3: resonant circuit met weerstand

We kunnen dan de volgende betrekkingen afleiden voor de spanningen en de stromen in het
circuit [xx].

V
I

L
= _o·e -lXt.sin(wt)

wL

(B4.13)

(B4.14)



Waarin:

(B4.15)

en

c C -.!.
= (Lo I 2) 2

C1 +C2

(B4.16)

Berekening Vsecundair

a = R
en <p =

2L
a

arctan(--)
w

(B4.17)

Ret bovenstaande geldt voor normale serie-resonante circuits. In ons geval hebben we echter
te maken met het circuit in figuur 4 (hoofdstuk 4). We kunnen hier een vervangingsschema
voor maken met enkele weglatingen van componenten. Daar Chsp achter de RSP-trafo zit
moet deze vermenigvuldigd worden met de omzetverhouding van de Trafo in het kwadraat om
deze juist in een vervangingschema weer te geven. Ret vervangingsschema hiervan is te zien in
figuur B4.4.

Er verandert aan de voorgaande formules in principe niet zoveel, in plaats van dat we te maken
hebben met de inductantie L hebben we nu te maken met Lp van de magnetische schakelaar en
de a1 aanwezige L 1. Lp is overigens aileen "zichtbaar" zolang de magnetische schakelaar uit
verzadiging is. In geval van verzadiging is Lp een fractie van zijn onverzadigde waarde. Een

R

1

Vsec

Ll W
r::::=:==I

~_......fYYY'\a....-__

Cl~ Lp 1 C2

.
Figuur B4.4: vervangingsschema circuit met magnetische schakelaar als trafo



(B4.18)

andere verandering is dat we C2 nu moeten vermenigyuldigen met een factor 3600 omdat de
HSP-trafo aanwezig is in het hoofdcircuit.

AIs we nu de spanning secundair, Vsec, willen weten van de magnetische schakelaar moeten
we de volgende aannames maken. We gaan uit van een situatie waarin normaal de kern verza
digd is behalve gedurende een nuldoorgang van de streom (ofvlak daarbij). We gaan er tevens
vanuit dat de streom die secundair gaat lopen te verwaarlozen is t.o.v. de primaire streom.
In het geval van een nuldoorgang geldt voor Vsec van de magnetische schakelaar:

V = N .det>
sec S dt

met Ns het aantal windingen secundair en det>/dt de veranderende magnetische flux. Voor de
primaire flux ge1dt

B'! = ...N·1 . . en B·A = '"e r p pnmGlr e 'f'

wat uiteindelijk geeft

A
'" = ...N.1 . . ._e
'f' r p pnmalr !

e

Met et> = magnetische flux t.g.v. Iprimair
Il = magnetische permeabiliteit
Np = aantal windingen primair
Ie = magnetisch effectieve lengte van de ferriet-kern

We kunnen nu det>/dt berekenen, dit geeft

det> = Il'N. Ae • d1primair

dt P! dt
e

(B4.19)

(B4.20)

(B4.21)

We zagen dat voor Iprimair formule B4.11 (streomformule) geldt. De afge1eide hiervan is

of als we de weerstandsverliezen meenemen

d1primair __ __V__a 'e(-al)[w'cos(wt)-a'sin(wt)]
dt w(Lp+L1)

Dit invullen in formule B4.21 geeft de volgende uitdrukking voor det>/dt:

(B4.22)

(B4.23)



d<j> = N.A ·W2.(C +n 2·C )- V ·COS(wt)dt p I 1 HSP 0

of als we de weerstandsverIiezen meenemen

met hier

(B4.24)

(B4.25)

(B4.26)

We kunnen nu deze formules in vullen in formule B4.18 zodat we de secundaire spanning
krijgen rondom een nuldoorgang van Iprimair van de magnetische schakelaar. (We zouden hier
voor de cosinus en sinus termen resp. 1 en 0 kunnen invullen daar het een nuldoorgang betreft
maar voor de volledigheid is dat niet gedaan).
Voor een verIiesvrij circuit geldt dan

(B4.27)

en voor een circuit met verliezen

(B4.28)

met

w =

C ·n 2·C
(L +L). 1 HSP

1 P 2
C1+n ·CHSP

voor verIiesvrij circuit en

en ex als eerder gegeven in formule B4.17 voor een circuit met verIiezen.

(B4.29)

(B4.30)



BIJLAGE 5a MS9 gemeten secundaire spanningen met variatie windingen primair

Vtop,neg = -5,82kV, Nprim = I, Nsec = 160

Vtop,neg.= -10,2IkV, Nprim = 3, Nsec = 160

5.1

8.1
~

-5.8

Vtop,neg. = -8,72kV, Nprim =2, Nsec =160

Vtop,neg.= -1l,33kV, Nprim = 4, Nsec = 160
ULH

5.8

0.8

-5.8

-lJI.8

19.9

-18.8

18.8

5.8

8.8

-5.8

-18.8

Vtop,neg.= -1l,92kV, Nprim = 5, Nsec = 160

18.8

5.0

8.0

-5.8

-18.8

Vtop,neg.= -12,81kV, Nprim = 6, Nsec = 160



Bijlage 5b SPOEL 10 gemeten spanningen secundair met variatie primaire windingen

Vlop,neg." -9,57kV Nprim " 1, Nsec" 133 Vlop,neg "-12,22kV Nprirn " 2, Nsec =133

Vtop,neg.= -13,87kV Nprim = 3, Nsec = 133

18.8

5.8

8.8

-5.8

-18.8

V1op.neg.= -14.71kV Nprim =4, Nsec =133

10.8

5.8

0.8
~

-5.8

-19.8

25.OUS 58.8uS

Vtop,neg.= -14,56kV Nprim =5, Nsec =133 Vlop,neg." -13,51kV Nprim = 6, Nsec" 133

18.0

8.0

-18.9

2S.8uS 58.OuS

10.8

0.8

-10.8

Vtop,neg." -11.84kV Npnm = I, Nsec = 1';';

10.8

~ 0.8

7-1



Bijlage 5b SPOEL 10 gemeten spanningen secundair met variatie primaire windingen

Vlop,neg.= ·1D,34kV Nprim :; 8, Nsec:; 133

Vlop,neg.= -8,6JkV Nprim = 10, Nsec = 133

1'.'

5.'

•••il

-5.'

-1'.'

Vlop,neg.= -9,05kV Nprim = 9, Nsec = 133

Vtop,neg.= ·7,SkV Nprim '" 11, Nsec '" 133

19.a

5.a

9.a
:>..

-5.9

-19.a

1'.'

5.'

:> 8.8..
-5.8

-18.8

7'L



Bijlage 5c

I "b k ""h"hShkl6agnetlsc e caeaar , overzlc t meetgegevens, ere enmgen en slmu atles.

MS Nprim Nsec Vsec. Vsec Vsec Vsec Vsec
nr. gemeten ber. ber. slm. slm.

(2e top (zonder (met ver- (zonder (Cp=49p)
neg.) verliezen) liezen) Cp) (kV)
(kV) (kV) (kV) (kV)

6 1 28 2,27 3,44 3,22 4,65 3,60

6 2 28 2,49 4,12 3,85 5,68 4,50

6 3 28 4,18 3,70 3,45 5,75 4,78

6 4 28 3,97 3,16 2,94 5,13 4,64

6 5 28 3,56 2,70 2,51 4,15 4,16

6 6 28 2,9 2,34 2,17 3,28 3,48

6 7 28 2,0 2,05 1,90 2,66 2,88

6 8 28 1,5 1,82 1,69 2,20 2,41

6 9 28 1,65 1,64 1,51 1,86 2,05

M

vo = 600 V
Csnubl = 32n
Rsnubl = 10 ohm
Cp = 49p
Simulatie file = Paulsnu2.cir
(alle Rp en Rs gelijk gehouden, nl.: Rp = 0,025 ohm en Rs = 0,284 ohm).



Magnetische Schakelaar 6

Vsec. Vsec. Vsec.
berekend berekend Vsec, simulatie

Vsec. zonder met simulatie met
gemeten verliezen verliezen zonder Cp=49p

Npri Nsec (kV) (kV) (kV) Cp (kV) (kV)
1 28 2.27 3.44 3.22 4.65 3.6
2 28 2.49 4.12 3.85 5.68 4.5
3 28 4.18 3.7 3.45 5.75 4.78
4 28 3.97 3.16 2.94 5.13 4.64
5 28 3.56 2.7 2.51 4.15 4.16
6 28 2.9 2.34 2.17 3.28 3.48
7 28 2 2.05 1.9 2.66 2.88
8 28 1.5 1.82 1.69 2.2 2.41
9 28 1.65 1.64 1.51 1.86 2.05

Vsecundair MS 6

6

5

4
~
.5..
~ 3
c
:::l
U
CII
III
>

2

2 3 4 5 6 7 8 9

-+-Vsec.gemeten

__Vsec.ber.zonder verlies

--iJr- Vsec.ber.met velies

-w--- Vsec.sim.zonder cp
_____ VseC.sim.met cp

Aantal windingen primair

Page 1



Bijlage 5d

I fb k "t" htfhShkl9agne lSe e eaeaar ,OVerZle mee cgegevens, ere enmgen en slmu ales.

MS Nprim Nsee Vsee. Vsee Vsee Vsee Vsee
nr. gemeten ber. ber. Slm. Slm.

(2e top (zonder (met ver- (zonder (Cp=49p)
neg.) verliezen) liezen) Cp) (kV)
(kV) (kV) (kV) (kV)

9 1 160 5,82 14,84 13,93 9,25 4,78

9 2 160 8,72 20,31 19,04 13,89 7,63

9 3 160 10,21 19,90 18,75 16,61 9,80

9 4 160 11,33 17,85 16,63 18,08 11,25

9 5 160 11,92 15,70 14,66 18,75 12,23

9 6 160 12,81 13,80 12,84 18,68 12,77

M

VO = 600 V
Csnubl = 32n
Rsnubl = 10 ohm
Cp = 49p
Simulatie file = Paulsnu2.eir

Overzieht karakteristieken MS9: zelfindueties en weerstand primaire en seeundaire windingen
boo d I"" "d" h"ll d fi "IJ toenemen aanta pnmalre wm mgen voor verse 1 en e requentles.

Np Ns Lp (fIH) Ls (nH) Rp (ohm) Rs (ohm)

100 1 10 100 1 10 100 1 10 100 1 10
Hz kHz kHz Hz kHz kHz Hz kHz kHz Hz kHz kHz

1 160 7,7 7,6 7,6 154 143 143 0,Ql5 0,Ql5 0,021 2,0 6,0 -

2 160 24 24 24 153 143 142 0,Ql5 0,016 0,039 2,0 6,0 -

3 160 52 52 52 153 143 142 0,012 0,013 0,068 2,0 6,2 -

4 160 91 90 91 154 143 143 0,018 0,020 0,114 2,0 6,2 -

5 160 140 140 142 148 140 139 0,016 0,019 0,168 1,8 5,2 -



Magnetische Schakelaar 9

Nprim

1
2
3
4
5
6

Nsec

sec. ere e
Vsec.gemete nd zonder
n (kV) verlies (kV)

160 5.82 14.84
160 8.72 20.31
160 10.21 19.9
160 11.33 17.85
160 11.92 15.7
160 12.81 13.8

sec.slmu a I sec.slmu a I

e zonder Cp e met
verlies (kV) (kV) Cp=49p (kV)

13.93 9.25 4.78
19.04 13.89 7.63
18.75 16.61 9.8
16.63 18.08 11.25
14.66 18.75 12.23
12.84 18.68 12.77

Vsecundair MS 9

25

20

~.= 15
"-
'iii
"'C
c
::::I

lil 10
III
>

5

2 3 4 5 6

-+-Vsec.gemeten

_ Vsec.ber.zonder verlies

-lr-Vsec.ber.met verlies

-*-Vsec.sim.zonder Cp

___ Vsec.sim.met Cp

Aantal windingen primair

Page 1



Bijlage 5e

1 .b k ""h"hShkllOagnetIsc e cae aar , overZ1C t meetgegevens, ere enmgen en slmu atles.

MS Nprim Nsec Vsec. Vsec Vsec Vsec Vsec
nr. gemeten ber. ber. sim. sim.

(2e top (zonder (met ver- (zonder (Cp=49p)
neg.) verliezen) liezen) Cp) (kV)
(kV) (kV) (kV) (kV)

10 1 133 9,57 12,53 11,26 14,19 9,22

10 2 133 12,22 16,88 15,17 18,92 13,01

10 3 133 13,87 16,88 15,17 20,79 14,91

10 4 133 14,71 16,26 14,58 20,80 15,67

10 5 133 14,56 13,89 12,46 19,38 15,52

10 6 133 13,51 12,36 11,06 16,94 14,69

10 7 133 11,84 11,05 9,87 14,28 13,40

10 8 133 10,34 9,89 8,82 12,00 12,03

10 9 133 9,05 8,96 7,96 10,23 10,71

10 10 133 8,63 8,16 7,23 8,83 9,50

10 11 133 7,5 7,50 6,62 7,75 8,38

M

VO = 600 V
Csnubl = 32n
Rsnubl = 10 ohm
Csnub2 = 85n
Rsnub2 = lOohm
Cp = 49p
Simulatie file = Paulsnu 1.cir



IJ teenemen aanta pnmaIre wm mgen veer verse I en e equen les.

Np Ns Lp (IlH) Ls(mH) Rp(ohm) Rs (ohm)

100 1 10 100 1 10 100 1 kHz 10 100 1 10
Hz kHz kHz Hz kHz kHz Hz kHz Hz kHz kHz

1 133 7,4 7,0 6,8 94 92 92 0,042 0,043 0,03 0,7 2,9 -

2 133 24 24 24 94 91 91 0,042 0,043 0,06 0,8 3,0 -
3 133 50 50 50 96 93 93 0,042 0,043 0,09 0,9 2,9 -

4 133 80 80 79 95 93 93 0,042 0,044 0,13 0,9 2,8 -
5 133 130 130 131 97 93 93 0,042 0,044 0,17 0,9 2,8 -
6 133 186 185 187 96 93 93 0,042 0,046 0,22 0,9 2,8 -

7 133 251 250 253 96 93 93 0,042 0,047 0,29 0,9 2,8 -

8 133 328 327 329 96 93 93 0,042 0,048 0,37 0,9 2,8 -

9 133 414 413 416 96 93 93 0,042 0,050 0,46 0,9 2,8 -

10 133 511 510 514 96 93 93 0,043 0,052 0,56 0,9 2,8 -

11 133 617 616 620 96 93 94 0,043 0,054 0,67 0,9 2,8 -

12 133 734 733 738 92 90 90 0,043 0,057 0,80 0,3 2,4 -

Overzieht karakteristieken MS 10: zelfindueties en weerstand primaire en seeundaire windingen
b" d I" 'd' h'll d fr f



Nprim

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nsec

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

Magnetische Schakelaar 10

sec.slmu a I sec.slmu a I

e zonder Cp e met
verlies (kV) verlies (kV) (kV) Cp=49p (kV)

9.57 12.53 11.26 14.19 9.22
12.22 16.88 15.17 18.92 13.01
13.87 16.88 15.17 20.79 14.91
14.71 16.26 14.58 20.8 15.67
14.56 13.89 12.46 19.38 15.52
13.51 12.36 11.06 16.94 14.69
11.84 11.05 9.87 14.28 13.4
10.34 9.89 8.82 12 12.03

9.05 8.96 7.96 10.23 10.71
8.63 8.16 7.23 8.83 9.5

7.5 7.5 6.62 7.75 8.38

Vsecundair MS 10

25

20

~ 15
.5..
';;
"C
C
:;,
u
III 10
>

5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-+-- Vsec.gemeten

_ Vsec.ber.zonder verlies

-A- Vsec.ber.met verlies

~vsec.sim.zonder Cp

___w___Vsec.sim.met Cp

Aantal windingen primair

Page 1

r?



Bijlage 5f

I .b k .. h ShklverZlc t a e agnetlsc e cae aars: ere enmgen, slmu atles en metmgen

MS Nprim Nsec Vsec Vsec. Vsec Vsec Vsec
Dr. (kV) Ber. ber. Slm. Slm.

(geme- (kV) (kV) (zonder Cp) (met Cp =

ten) (zonder (met (kV) 49pF)
verIiezen) verliezen) (kV)

1 10 110 -6,0 2,70 2,55 8,21 7,83

2 9 30 -2,1 2,07 1,93 2,06 2,26

3 9 86 -6,5 5,91 5,46 7,84 7,92

4 2 50 -4,6 7,82 7,45 7,90 6,05

5 2 113 -6,8 17,77 16,87 11,14 7,37

6 9 28 -1,6 1,64 1,51 1,86 2,05

7a 4 110 -8,8 14,81 14,18 13,55 9,77

7b 4 110 -8,0 13,62 12,54 13,42 9,65

8 4 98 -9,4 11,31 10,67 15,08 11,11

8 mod 4 120 -11,2 13,85 12,42 16,33 11,29

9 4 160 -11,4 17,85 16,63 18,08 11,25

10* 4 133 -14,7 16,26 14,58 21,14 16,30

o . h II M

* In dit geval dubbele snubber:
Csnub 1 = 32nF
Rsnub 1 = lOohm
Csnub2 = 85nF
Rsnub2 = 100hm
In de rest van de gevallen enkele snubber:
Csnubl = 32nF
Rsnub 1 = lOohm
Cp in beide gevallen = 49pF
Simulatiefile = paulsnu2.cir
Behalve spoel 1 = paulsnu3.cir
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Overzicht MS's
berekeningen met behulp van formules in hfst 4 en bijlage 4

Vsec Vsec met
Mag.Sch. Np Ns AI VO L1 Lp C1 Chsp Rp alpha w veriiesvrij w1 veriies
MS1 10 110 1.70E-07 600 2.80E-05 1.36E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.01 420.673 27946 2697.12 24034.8 2552.82
MS2 9 30 7.39E-06 600 2.80E-05 5.51E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.018 37.133 7490.77 2067.67 1726.72 1932.6
MS3 9 86 7.39E-06 600 2.80E-05 5.53E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.025 43.0515 7479.8 5909.96 1721.52 5463.43
MS4 2 50 7.39E-06 600 2.80E-05 2.87E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.006 273.369 23937.2 7820.11 17634.6 7448.4
MS5 2 113 7.39E-06 600 2.80E-05 2.84E-05 1.26E-05 5.05E-Q9 0.008 292.553 24000.8 17767.4 17728.1 16869.8
MS6 9 28 7.39E-06 600 2.80E-05 6.54E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.025 36.6569 6901.98 1638.37 1465.82 1514.58
MS7a 4 110 7.39E-06 600 2.80E-Q5 1.04E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.003 106.302 15706.3 14813.7 7592.27 14176.2
MS7b 4 110 7.39E-06 600 2.80E-05 1.15E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.028 185.056 15062.4 13624 6980.79 12535.4
MS8 4 98 5.50E-06 600 2.80E-Q5 8.64E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.012 161.713 16852 11307.7 8739.76 10669.1
MS8mod 4 120 5.50E-06 600 2.80E-05 8.64E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.044 301.573 16852 13846.2 8736.06 12423.1
MS9 4 160 5.50E-06 600 2.80E-05 9.03E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.02 190.194 16571.9 17852.9 8450.95 16634.3
MS10 4 133 5.50E-06 600 2.80E-05 8.00E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.042 310.185 17344.2 16255.6 9254.06 14630.9

Vsec Vsec met
Mag.Sch. Np Ns AI VO L1 Lp C1 Chsp Rp alpha w veriiesvrij w1 verlies
MS6 1 28 7.39E-06 600 2.80E-Q5 8.07E-06 1.26E-05 5.05E-09 0.017 582.201 30011.8 3441.97 27717.8 3222.18

2 28 7.39E-06 600 2.80E-05 3.23E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.018 356.669 23215.6 4119.18 16585.4 3850.09
3 28 7.39E-06 600 2.80E-05 7.26E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.019 218.623 17968.1 3701.24 9934.99 3454.02
4 28 7.39E-06 600 2.80E-05 1.29E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.02 143.203 14379.7 3160.69 6362.95 2944.94
5 28 7. 39E-06 600 2.80E-05 2.02E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.021 100.109 11891.5 2701.89 4351.41 2513.51
6 28 7.39E-D6 600 2.80E-05 2.91E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.022 73.7787 10099.4 2338.67 3138.65 2172.19
7 28 7.39E-D6 600 2.80E-05 3.95E-04 1.26E-05 5.05E-Q9 0.023 56.68 8759.41 2052.44 2360.99 1903.34
8 28 7.39E-06 600 2.80E-05 5.16E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.024 44.9971 7724.58 1824.16 1836.06 1688.98
9 28 7.39E-06 600 2.80E-05 6.54E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.025 36.6569 6901.98 1638.37 1465.82 1514.58

Vsec Vsec met
Mag.Sch. Np Ns AI VO L1 Lp C1 Chsp Rp alpha w veriiesvrij w1 veriies
MS9 1 160 5.50E-06 600 2.80E-05 7.59E-06 1.26E-05 5.05E-09 0.015 561.956 30213.5 14835.6 28092.2 13932

2 160 5.50E-06 600 2.80E-Q5 2.40E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.016 394.231 24995.6 20307.7 19226.7 19040.8
3 160 5.50E-06 600 2.80E-Q5 5.16E-05 1.26E-05 5.05E-09 0.013 238.693 20202.7 19899.5 12560.5 18746.3
4 160 5.50E-06 600 2.80E-05 9.03E-Q5 1.26E-05 5.05E-09 0.02 190.194 16571.9 17852.9 8450.95 16634.3
5 160 5.50E-06 600 2.80E-05 1.40E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.019 130.874 13902.1 15704.9 5947.4 14655.9
6 160 5.50E-06 600 2.80E-05 2.02E-04 1.26E-05 5.05E-09 0.021 100.174 11895.4 13797.9 4354.25 12835.9

Vsec Vsec met
Mag.Sch. Np Ns AI VO L1 Lp C1 Chsp Rp alpha w veriiesvrij w1 verlies
MS10 1 133 5.50E-06 600 2.80E-05 7.02E-06 1.26E-05 5.05E-09 1 0.043 970.874 30458.4 12532.8 28538.6 11262.5

2 133 5.50E-06 600 2.80E-05 2.40E-05 1.26E-05 5.05E-09 2 0.043 653.846 24995.6 16880.8 19219.7 15169.7
3 133 5.50E-06 600 2.80E-Q5 5.00E-05 1.26E-05 5.05E-09 3 0.043 435.897 20408.8 16880.8 12813.1 15169.7
4 133 5.50E-06 600 2.80E-05 8.00E-05 1.26E-05 5.05E-09 4 0.044 319.444 17344.2 16255.6 9253.75 14584.9
5 133 5.50E-06 600 2.80E-05 1.30E-Q4 1.26E-05 5.05E-09 5 0.044 218.354 14339.6 13889.2 6325.35 12461.8
6 133 5.50E-06 600 2.80E-Q5 1.85E-Q4 1.26E-05 5.05E-Q9 6 0.046 166.667 12350.3 12363.4 4691.88 11057.9
7 133 5.50E-06 600 2.80E-05 2.50E-04 1.26E-05 5.05E-09 7 0.047 129.496 10810.4 11051.4 3594.79 9868.95
8 133 5.50E-06 600 2.80E-05 3.27E-Q4 1.26E-05 5.05E-09 8 0.048 102.817 9566.47 9890.7 2815.02 8818.52
9 133 5.50E-06 600 2.80E-05 4.13E-04 1.26E-05 5.05E-09 9 0.05 85.034 8583.14 8957.14 2265.98 7961.06

10 133 5.50E-06 600 2.80E-05 5.10E-04 1.26E-05 5.05E-09 10 0.052 71.5613 7770.96 8157.99 1857.36 7227.99
11 133 5.50E-06 600 2.80E-05 6.16E-04 1.26E-05 5.05E-09 11 0.054 61.3354 7102.69 7496.74 1551.58 6621.24
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Duurtest gegevens Unit II, periode november 1997 tot mei 1998

rende- Tdiode Luehtvoeht-

Oom. tijd (min.) Ve (V) Ie (A) VaaD lV) Pmax CWl PODa (W) Ee (J) f (pps) ment (%) (C) Tvb (C) Tkern (C) igheid (%)

START 0 60 82000 333 2.57E+07 2.05E+03 1.19 630 36.57 39 25 35
VB = 7,75 TP = -0,8
mm mm 215 80000 320 2.43E+07 1.95E+03 1.07 633 34.73 40 26 35

STOP 360 79000 311 2.96E+07 1.95E+03 1.05 632 34.03 40 26 35
START 360 365 83000 336 2.70E+07 1.95E+03 1.2 631 38.83 21 21 21

VB = 8,0 TP =-
mm 0,25 mm 420 77000 331 2.40E+07 1.95E+03 1.18 633 38.30 37 25 35

STOP 510 78000 315 2.40E+07 2.05E+03 1.05 632 32.37 37 25 35
START 510 515 81000 341 2.70E+07 1.85E+03 1.23 635 42.22 18 18 18

570 80000 318 2.41 E+07 1.95E+03 1.1 632 35.65 34 24 34
630 81000 319 2.45E+07 1.90E+03 1.1 632 36.59 34 24 34
690 79000 319 2.47E+07 1.90E+03 1.1 632 36.59 34 24 34
750 79000 317 2.44E+07 1.90E+03 1.08 632 35.92 34 24 34
810 80000 321 2.46E+07 1.90E+03 1.08 632 35.92 34 24 34
870 81000 321 2.47E+07 1.90E+03 1.08 631 35.87 34 24 34
930 80000 315 2.40E+07 2.00E+03 1.06 630 33.39 34 24 34
990 81000 319 2.45E+07 1.90E+03 1.08 632 35.92 34 24 34

STOP 1020 81000 322 2.86E+04 2.46E+07 1.90E+03 1.08 632 35.92 34 24 34
Afstand VB elektroden = 54,2 mm, VB aan TP-kant is 0,15 mm afQesleten, Cu-W elektrode combinatie is beter -> elektrode overziide vervanQen

START 1020 1025 80000 340 2.79E+04 2.67E+07 2.00E+03 1.23 632 38.87 18 18 18
VB - 8,0 TP - -0,4
mm mm 1080 80000 316 2.78E+04 2. 37E+07 2.00E+03 1.09 632 34.44 34 24 28

1140 80000 302 2.79E+04 2. 36E+07 2.00E+03 1.12 631 35.34 34 24 28
1200 82000 324 2.80E+04 2.57E+07 2.00E+03 1.19 632 37.60 34 24 28
1260 80000 327 2.91E+04 2.63E+07 2.00E+03 1.23 635 39.05 34 24 28
1320 83000 327 2.86E+04 2.57E+07 2.00E+03 1.18 633 37.35 34 24 28
1380 83000 334 2.91E+04 2.67E+07 2.00E+03 1.24 632 39.18 32 24 28
1440 83000 339 2.93E+04 2.70E+07 2.05E+03 1.27 635 39.34 32 24 28

STOP 1500 83000 341 2.96E+04 2.71E+07 2.05E+03 1.27 632 39.15 32 24 28
START 1500 1505 84900 353 2.80E+04 2.90E+07 2.15E+03 1.36 630 39.85 18 18 18

VB - 8,0 TP = -0,4
mm mm 1620 85670 352 2.87E+04 2.96E+07 2.07E+03 1.38 630 42.00 32 26 30

1740 85800 350 2.88E+04 2.80E+07 2.06E+03 1.36 634 41.86 32 25 28
1860 84700 351 2.86E+04 2.84E+07 2.05E+03 1.33 635 41.20 32 25 28

STOP 1980 85400 343 2.85E+04 2.85E+07 2.05E+03 1.32 633 40.76 - 25 28
START 1980 1985 85700 363 2.75E+04 2.96E+07 2.06E+03 1.41 629 43.05 18 18 18

VB = 8,0 TP = -0,4
mm mm 2100 84300 331 2.83E+04 2.73E+07 2.05E+03 1.3 632 40.08 28 24 26
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Duurtest gegevens Unit II, periode november 1997 tot mei 1998

rende- Tdiode Luehtvoeht-

ODm. tijd (min.) Ve (V) Ie (A) Vgap (V) Pmax (W) Popg (W) Ee (J) f (pps) ment (%) (C) Tvb (C) Tkern (Cl Igheid (%)

VB TP-zijde lijk aan te groeien 2220 83900 328 2.83E+04 2.69E+07 2.01E+03 1.28 633 40.31 30 24 28
2340 83300 317 2.81E+04 2.57E+07 2.03E+03 1.21 632 37.67 30 24 28

STOP 2460 84300 328 2.69E+07 2.03E+03 1.21 632 37.67 30 24 28
Rt1 vervangen nadat deze door ontstane hitte eraf gevallen was, nieuwe waarde Rt1 =1,11 Mohm

START 2460 2465 86300 367 2.95E+04 3.05E+07 0 1.47 632 19 19 19
Na 30 min unit II uit bedriift.g.v. defecte HSP-trafo (25-11-1997)

START 2490 2490 89500 378 2.98E+04 3.38E+07 2.50E+03 1.53 635 38.86 32 24 30
VB - 8,0 TP =-0,4

(12-03-1998) mm mm 2580 88400 370 2.98E+04 3.25E+07 2.50E+03 1.45 642 37.24 35 25 35
STOP 2610 89000 374 2.97E+04 3.32E+07 2.50E+03 1.48 637 37.71 35 25 25
START 2610 2615 89700 376 2.96E+04 3.21 E+07 1.46 620

2750 88900 371 3.00E+04 3.12E+07 2.50E+03 1.44 628 36.17 35 20 35
2940 88200 371 3.04E+04 3.19E+07 2.50E+03 1.47 613 36.04 35 20 35

STOP 2970
START 2970 2975 92000 409 3.04E+04 3.77E+07 2.50E+03 1.73 637 44.08 26 19 23

3090 90000 390 3.07E+04 3.49E+07 2.50E+03 1.57 637 40.00 33 25 35
3180 89900 386 3.11 E+04 3.35E+07 2.60E+03 1.57 635 38.34 33 25 35
3330 90800 389 3.09E+04 3.53E+07 2.50E+03 1.61 636 40.96 33 25 35

STOP 3450 90500 394 3. 1OE+04 3.55E+07 2.50E+03 1.6 637 40.77 33 25 35
-

START 3450 3455 91300 399 2.97E+04 3.63E+07 2.30E+03 1.67 614 44.58 18 18 18
3570 91200 397 3.11E+04 3.61E+07 2.40E+03 1.63 616 41.84 36 25 35
3690 90900 397 3.10E+04 3.57E+07 2.50E+03 1.6 614 39.30 36 25 35
3810 90800 392 3.11E+04 3.56E+07 2.50E+03 1.6 618 39.55 37 25 35

STOP 3920 91000 396 3.11E+04 3.59E+07 2.45E+03 1.6 613 40.03 36 25 36
START 3920 3925 90000 390 3.05E+04 3.51E+07 2.60E+03 1.58 648 39.38 30 20 25

4030 89200 389 3.08E+04 3.47E+07 2.50E+03 1.54 650 40.04 35 25 35
4140 88600 372 3.08E+04 3.30E+07 2.50E+03 1.48 650 38.48 35 26 36
4260 89600 385 3.04E+04 3.43E+07 2.50E+03 1.51 655 39.56 35 25 36

STOP 4380 88100 374 3.05E+04 3.32E+07 2.50E+03 1.45 655 37.99 35 25 36
VB - 8,15 TP - -0,5
mm mm Afstand VB-elektroden =52,7 mm

START 4380 4470 83600 373 2.95E+04 3.08E+07 2.50E+03 1.42 635 36.07 33 22 33
VB =8,0 TP =-0,7
mm mm 4560 84500 372 3.02E+04 3.11E+07 2.40E+03 1.44 635 38.10 32 25 36

4710 84600 371 3.00E+04 3.11 E+07 2.35E+03 1.43 635 38.64 32 25 36
4860 83600 369 2.99E+04 3.05E+07 2.40E+03 1.38 636 36.57 32 25 36

STOP 4920 82000 352 2.95E+04 2.88E+07 2.45E+03 1.37 636 35.56 32 25 36
START 4920 4940 80800 355 2.89E+04 2.85E+07 2.30E+03 1.35 623 36.57 26 20 26
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Duurtest gegevens Unit II, periode november 1997 tot mel 1998

rende- Tdiode Luehtvoeht-

ODm. tljd (min.) Ve (V) Ie (AI Vgap (VI Pmax (W) Popg (W) Ee (JI f (pps) ment (%) (C) Tvb (C) Tkern (C) Igheid (%)

5040 81700 360 2.91E+04 2.92E+07 2.35E+03 1.3 624 34.52 30 25 35
5250 82400 360 2.90E+04 2.94E+07 2.25E+03 1.31 625 36.39 32 25 36

STOP 5340 83700 403 2.91E+04 3.24E+07 2.35E+03 1.3 625 34.57 30 25 37
START 5340 5345 86600 365 2.91E+04 3.14E+07 2.30E+03 1.37 634 37.76 19 19 19

5460 87800 364 2.89E+04 3.15E+07 2.30E+03 1.35 636 37.33 30 25 38
5580 87600 362 2.88E+04 3.07E+07 2.20E+03 1.34 636 38.74 30 25 38

STOP 5760 87000 358 2.86E+04 3.05E+07 2.40E+03 1.32 637 35.04 30 26 38
START 5760 5765 88300 369 2.86E+04 3.20E+07 2.30E+03 1.42 634 39.14 18 18 18

5820 86200 355 2.85E+04 2.93E+07 2.25E+03 1.3 634 36.63 25 25 36
VB =8,25
mm 5835 87200 354 2.90E+04 2.92E+07 2.20E+03 1.34 636 38.74 23 25 33
VB =8,5
mm 5895 87500 351 2.94E+04 2.93E+07 2.40E+03 1.33 636 35.25 25 25 33

5970 88100 358 2.97E+04 3.00E+07 2.40E+03 1.39 636 36.84 26 25 38
6060 88600 361 2.98E+04 3.08E+07 2.20E+03 1.42 636 41.05 26 26 39

VB =8,75
mm 6065 89600 364 3.03E+04 3.22E+07 2.30E+03 1.5 638 41.61 20 26 36

6180 89700 366 3.04E+04 3.20E+07 2.50E+03 1.51 612 36.96 25 26 38
STOP 6240 89600 367 3.06E+04 3.20E+07 2.50E+03 1.51 612 36.96 25 26 39
START 6240 6250 90800 376 3.03E+04 3.41E+07 2.50E+03 1.63 636 41.47 19 19 19

6330 89600 370 3.03E+04 3.29E+07 2.50E+03 1.53 636 38.92 24 26 39
6420 90100 371 3.06E+04 3.32E+07 2.55E+03 1.55 636 38.66 25 26 39
6570 89600 371 3.06E+04 3.25E+07 2.40E+03 1.51 638 40.14 25 27 40
6690 90800 380 3.07E+04 3.26E+07 2.40E+03 1.56 638 41.47 25 28 40

STOP 6710
START 6710 6710 92000 394 3.01E+04 3.46E+07 2.40E+03 1.69 633 44.57 20 20 20

6810 89000 371 3.00E+04 3.12E+07 2.50E+03 1.49 638 38.02 24 27 40
6900 89400 372 3.02E+04 3.14E+07 2.45E+03 1.49 637 38.74 24 27 40
7050 89900 372 3.02E+04 3.14E+07 2.45E+03 1.5 637 39.00 24 27 40
7170 90000 375 3.01E+04 3.18E+07 2.45E+03 1.51 636 39.20 24 27 40

STOP 7200
START 7200 7200 91400 382 3.01E+04 3.27E+07 2.45E+03 1.59 632 41.02 20 20 20

7350 88700 367 2.95E+04 3.07E+07 2.30E+03 1.46 636 40.37 20 27 39 48
7440 88700 366 2.99E+04 3.05E+07 2.40E+03 1.46 638 38.81 20 27 39 48
7590 88200 363 2.98E+04 3.02E+07 2.35E+03 1.43 636 38.70 20 27 40 49
7710 88300 363 3.00E+04 3.03E+07 2.45E+03 1.45 637 37.70 20 27 40 49.5

STOP 7740
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Duurtest gegevens Unit II, periode november 1997 tot mei 1998

rende- Tdiode Luehtvoeht-

ODm. tijd (min.) Ve (V) Ie (A) Vgap (V) Pmax (W) Popg(W) Ee (J) f (pps) ment (%) (C) Tvb (e) Tkern (C) Igheid (%)

VB - 8,25 TP = -0,5
mm mm Afstand VB-elektroden = 52,1 mm

START 7740 7740 90300 381 2.96E+04 3.25E+07 2.40E+03 1.55 638 41.20 18 18 18 51.5
VB - 8,75 TP = -0,7
mm mm 7830 87600 361 2.92E+04 2.97E+07 2.10E+03 1.41 637 42.77 25 26 35 52

7920 87800 363 2.92E+04 3.01 E+07 2.15E+03 1.42 637 42.07 25 26 35 51.5
8070 86900 354 2.91E+04 2.88E+07 2.30E+03 1.36 641 37.90 25 27 35 49
8190 86400 349 2.90E+04 2.86E+07 2.35E+03 1.35 638 36.65 25 27 35 48

STOP 8220
START 8220 8220 88500 368 2.84E+04 3.09E+07 2.45E+03 1.47 635 38.10 18 18 18 48.5

8340 86200 339 2.83E+04 2.81 E+07 2.20E+03 1.34 637 38.80 35 25 35 47.5
8430 84100 326 2.80E+04 2.62E+07 2.30E+03 1.25 638 34.67 35 26 35 46.5
8610 84700 323 2.77E+04 2.66E+07 2.45E+03 1.27 635 32.92 35 26 35 44.5
8700 84600 318 2.78E+04 2.62E+07 2.40E+03 1.26 638 33.50 35 26 35 44

STOP 8730
VB - 8,7 TP = -0,8
mm mm Afstand VB-elektroden = 51,1 mm

START 8730 8740 87300 345 2.83E+04 2.87E+07 2.40E+03 1.33 633 35.08 18 18 18 46
VB - 8,75 TP - -0,6
mm mm 8880 83400 312 2.77E+04 2.49E+07 2.30E+03 1.21 638 33.56 35 26 40 45.5

9045 85500 342 2.83E+04 2.76E+07 2.30E+03 1.31 638 36.34 35 26 40 45
9150 84700 339 2.85E+04 2.69E+07 2.50E+03 1.27 626 31.80 35 26 40 45.5

STOP 9150 .-

START 9150 9155 87500 349 2.85E+04 2.91 E+07 2.45E+03 1.38 637 35.88 18 18 18 48
9345 83500 341 2.84E+04 2.77E+07 2.40E+03 1.27 637 33.71 35 26 40 45.5
9510 86700 360 2.86E+04 2.98E+07 2.45E+03 1.35 638 35.16 35 26 40 44.5
9615 84900 342 2.85E+04 2.85E+07 2.40E+03 1.33 636 35.25 35 27 42 44.5

STOP 9630
START 9630 9635 86000 356 2.80E+04 2.95E+07 2.45E+03 1.4 629 35.94 18 18 18 46

9720 84400 341 2.82E+04 2.84E+07 2.30E+03 1.32 637 36.56 30 25 40 45.5
10065 85300 316 2.85E+04 2.65E+07 2.45E+03 1.3 638 33.85 35 25 40 44

STOP 10065
START 10065 10070 87000 356 2.80E+04 3.07E+07 2.20E+03 1.42 637 41.12 17 17 17 41.5

10155 84200 337 2.81E+04 2.76E+07 2.20E+03 1.25 636 36.14 30 24 39 41
STOP 10165
START 10165 10165 86900 356 2.83E+04 3.03E+07 2.40E+03 1.41 637 37.42 19 19 19 41

10410 83600 334 2.81E+04 2.69E+07 2.45E+03 1.23 638 32.03 35 26 40 40
STOP 10410
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Duurtest gegevens Unit II. periode november 1997 tot mel 1998

rende- Tdiode Luehtvoeht-

ODm. tiid (min.) Vc (V) Ie (A) VaaD (V) Pmax (W) PODa (W) Ec (J) f (DDS) ment (%) (C) Tvb (C) Tkern (C) Igheld (%)

START 10410 10415 85300 357 2.76E+04 2.95E+07 2.40E+03 1.39 635 36.78 17 17 17 42.5
10510 83200 334 2.83E+04 2.70E+07 2.2OE+03 1.24 636 35.85 35 25 39 42.5
10705 83600 332 2.83E+04 2.71E+07 2.20E+03 1.25 637 36.19 35 25 40 44.5
10870 84100 334 2.81 E+04 2.73E+07 2.35E+03 1.25 635 33.78 35 26 40 45.5

STOP 10890
START 10890 10895 85900 345 2.79E+04 2.90E+07 2.40E+03 1.36 636 36.04 18 18 18 43.5

11020 83300 330 2.76E+04 2.65E+07 2.20E+03 1.22 640 35.49 35 25 40 42
STOP 11020

VB = 8,9 TP = -0,5
mm mm Afstand VB-elektroden = 52,9 mm en diameter TP-gat = 8,5 mm

START 11020 11025 86100 347 2.82E+04 2.92E+07 2.30E+03 1.35 639 37.51 23 23 26 41.5
VB=8,75m TP = -0,7
m mm 11160 82600 313 2.72E+04 2.50E+07 2.25E+03 1.18 638 33.46 35 26 40 40.5

11290 83600 318 2.78E+04 2.57E+07 2.10E+03 1.21 635 36.59 35 26 40 40.5
STOP 11310
START 11310 11315 83900 348 2.83E+04 2.84E+07 2.25E+03 1.32 638 37.43 19 19 19 46

11565 84600 340 2.79E+04 2.78E+07 2.20E+03 1.26 637 36.48 35 26 39 47.5
11700 84500 345 2.84E+04 2.84E+07 2.40E+03 1.28 640 34.13 35 26 40 48
11760 82800 329 2.81E+04 2.69E+07 2.40E+03 1.2 640 32.00 35 26 40 47.5

STOP 11775
START 11775 11775 86500 350 2.85E+04 2.97E+07 2.30E+03 1.39 635 38.38 18 18 18 46.5

12075 84400 330 2.80E+04 2.64E+07 2.15E+03 1.19 638 35.31 35 26 41 43
12255 82000 324 2.72E+04 2.53E+07 2.30E+03 1.14 640 31.72 35 27 41 43

STOP 12255
START 12255 12260 86800 346 2.82E+04 2.88E+07 2.30E+03 1.35 638 37.45 19 19 19 46

12450 84600 336 2.81E+04 2.74E+07 2.40E+03 1.25 639 33.28 45.5
12690 83700 336 2.80E+04 2.74E+07 2.45E+03 1.24 634 32.09 45

STOP 12720
START 12720 12725 86400 347 2.81E+04 2.89E+07 2.45E+03 1.35 639 35.21 20 20 20 45
STOP 12990

Unit II defect vanwege brand. Snubber Thyristor II uitgebrand vermoedelijke oorzaak is zwakke component in snubber
START 12990 12995 87100 354 2.87E+04 3.05E+07 2.60E+03 1.41 636 34.49 20 20 20 47.5

13050 84000 338 2.80E+04 2.77E+07 2.50E+03 1.25 638 31.90 30 25 35 47
13140 84100 330 2.82E+04 2.68E+07 2.25E+03 1.22 634 34.38 30 26 39 46.5
13230 84700 336 2.80E+04 2.75E+07 2.45E+03 1.25 639 32.60 30 26 39 45.5
13350 84300 331 2.82E+04 2.70E+07 2.45E+03 1.23 637 31.98 30 26 39 45.5

STOP 13350
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Duurtest gegevens Unit II, periode november 1997 tot mel 1998

rende- Tdiode Luehtvoeht-

Opm. tijd (min.) Ve (V) Ie (A) Vgap (V) Pmax (W) Popg (W) Ee (J) f (pps) ment (%) (C) Tvb (C) Tkern (e) igheid (%)

VB =8,75 TP =-0,5
mm mm Afstand VB-elektroden =53,2 en diameter TP-Qat =8,5 mm

START 13350 13355 87300 336 2.98E+04 2.82E+07 2.60E+03 1.39 639 34.16 19 19 19 50
VB =9,5 TP =-0,8
mm mm 13425 85200 325 2.92E+04 2.64E+07 2.60E+03 1.3 638 31.90 30 25 37 49.5

13575 86000 329 2.96E+04 2.70E+07 2.60E+03 1.32 638 32.39 30 25 39 50
13695 85300 326 2.93E+04 2.65E+07 2.60E+03 1.28 641 31.56 30 26 39 50.5

STOP 13710
START 13710 13715 88000 333 2.95E+04 2.78E+07 2.70E+03 1.39 634 32.64 18 18 18 52

13785 84500 282 2.92E+04 2.36E+07 2.50E+03 1.26 638 32.16 30 25 37 50.5
13965 86500 317 2.93E+04 2.63E+07 2.45E+03 1.32 636 34.27 30 25 40 47.5
14145 85300 316 2.93E+04 2.59E+07 2.60E+03 1.31 640 32.25 30 25 39 47

STOP 14160
Ombouw plaatsgevonden t.b.v. NllO-metingen: corona-vat verwijderd. Daarna vat terug geplaatst en nieuwe coronadraad aan ebracht van RVS met diameter 1 mm.

START 14160 14165 87200 344 2.96E+04 2.88E+07 2.95E+03 1.42 635 30.57 21 21 21 48.5
VB =9,5 TP =-0,8
mm mm 14250 86000 330 3.00E+04 2.75E+07 2.75E+03 1.34 636 30.99 35 27 39 48.5

14310 86400 335 3.01 E+04 2.80E+07 2.80E+03 1.34 617 29.53 35 27 40 48.5
STOP 14340
START 14340 14345 87100 338 2.94E+04 2.82E+07 2.85E+03 1.4 638 31.34 18 18 18 53

14430 85100 336 3.03E+04 2.73E+07 2.70E+03 1.31 636 30.86 35 26 39 52.5
14580 85900 334 2.97E+04 2.79E+07 2.70E+03 1.33 634 31.23 35 26 40 51.5
14670 85300 332 2.96E+04 2.78E+07 2.70E+03 1.31 636 30.86 35 27 40 51
14790 85000 330 2.98E+04 2.75E+07 2.70E+03 1.3 619 29.80 35 27 40 52

STOP 14820
START 14820 14825 88200 337 2.96E+04 2.87E+07 2.75E+03 1.4 638 32.48 20 20 20 53

14910 84600 326 2.96E+04 2.62E+07 2.60E+03 1.24 638 30.43 35 26 38 53.5
15060 85200 334 2.99E+04 2.77E+07 2.50E+03 1.3 635 33.02 35 27 41 52.5
15210 85400 330 2.97E+04 2.75E+07 2.60E+03 1.31 635 31.99 35 27 41 SO.5
15270 85200 328 2.96E+04 2.73E+07 2.60E+03 1.28 637 31.36 35 27 41 48.5

STOP 15300
START 15300 15305 84500 332 2.93E+04 2.68E+07 2.75E+03 1.27 634 29.28 20 20 20 53.5

15420 84800 333 2.98E+04 2.70E+07 2.55E+03 1.27 638 31.77 35 27 41 53.5
15570 85200 330 2.98E+04 2.71E+07 2.55E+03 1.28 625 31.37 35 27 41 52
15690 85000 326 2.93E+04 2.67E+07 2.60E+03 1.26 638 30.92 35 28 42 50
15750 85100 328 3.00E+04 2.67E+07 2.70E+03 1.26 635 29.63 35 28 42 50

STOP 15780
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Duurtest gegevens Unit II, periode november 1997 tot mei 1998

rende- Tdiode Luchtvocht-

Opm. tijd (min.) Ve (V) Ie (A) Vgap (V) Pmax (W) Popg (W) Ec (J) f (pps) ment (%) (C) Tvb (C) Tkern (C) igheid (%)

VB = 9,75 TP = -1,0
mm mm Afstand VB-elektroden = 53,1 en diameter TP-gat = 8,9 mm

START 15780 15785 87600 351 2.94E+04 2.93E+07 2.80E+03 1.4 631 31.55 21 21 21 55
VB=9,5m TP = -0,8
m mm 15870 84400 334 2.93E+04 2.75E+07 2.65E+03 1.29 634 30.86 35 27 40 53.5

STOP 15915
Thrystoren T1 en T2 vervanoen eveneens C tussen HF-EMC kastje pulstrafo en afgaande signaallijn pulscircuit

START 15195 15920 86900 354 2.96E+04 2.95E+07 2.70E+03 1.4 634 32.87 20 20 20 52
15990 85500 270 2.99E+04 2.25E+07 2.70E+03 1.26 638 29.77 35 25 38 51
16125 85700 339 2.98E+04 2.83E+07 2.70E+03 1.32 638 31.19 35 26 40 49
16185 85000 336 2.97E+04 2.79E+07 2.70E+03 1.3 630 30.33 35 26 40 48.5

STOP 16185
START 16185 16190 87100 348 2.93E+04 2.93E+07 2.80E+03 1.39 631 31.32 20 20 20 56.5

16335 84800 335 2.99E+04 2.69E+07 2.70E+03 1.27 636 29.92 35 26 39 53.5
16470 85200 334 2.99E+04 2.73E+07 2.70E+03 1.28 636 30.15 35 27 40 51.5
16635 84800 338 2.96E+04 2.81 E+07 2.75E+03 1.31 637 30.34 35 27 40 50.5

STOP 16665
START 16665 16670 86900 351 2.97E+04 2.96E+07 2.60E+03 1.42 636 34.74 20 20 20 59.5

16755 83300 333 2.94E+04 2.65E+07 2.65E+03 1.24 633 29.62 35 26 38 59
16890 85100 344 2.98E+04 2.87E+07 2.70E+03 1.33 636 31.33 35 27 40 60
17055 84400 339 3.00E+04 2.80E+07 2.90E+03 1.3 632 28.33 35 27 40 61
17115 84000 336 2.97E+04 2.76E+07 2.90E+03 1.28 638 28.16 35 27 40 61

STOP 17145
VB = 9,75 TP = -0,9
mm mm Afstand VB-elektroden = 52,7 en diameter TP-gat = 9 mm

START 17145 17150 85500 335 2.91 E+04 2.71E+07 2.90E+03 1.31 633 28.59 20 20 20 61.5
TP - -0,6

VB=10mm mm 17340 83300 326 2.92E+04 2.58E+07 2.65E+03 1.21 640 29.22 35 27 41 54
17445 84900 319 2.91 E+04 2.55E+07 2.75E+03 1.2 634 27.67 35 27 40 52

STOP 17475
START 17475 17480 83900 338 2.92E+04 2.67E+07 2.70E+03 1.3 637 30.67 20 20 20 55.5

17625 83800 321 2.96E+04 2.57E+07 2.70E+03 1.22 634 28.65 35 27 40 52.5
17820 81800 318 2.95E+04 2.43E+07 2.65E+03 1.16 621 27.18 35 27 41 51
17925 81700 285 2.89E+04 2.28E+07 2.70E+03 1.17 620 26.87 35 27 41 51

STOP 17970
VB -10 TP - -0,9
mm mm Afstand VB-elektroden = 52,8 mm en diameter TP-oat = 9 mm
Vonkbrua elektrode TP-kant vervanoen door Cu-W elektrode omdat TP-oat oroter werd.



Duurtest gegevens Unit II, periode november 1997 tot mel 1998

ODm. Itiid (min.) IVe (V) Ie (A) IVaaD (V) IPmax CWIIPoDa (W) lEe (J) If (pps)

rende
ment (%)

Tdiode
(C) Tvb (C)

Luehtvoeht

Tkern (C) Itgheid (%)

Nieuwe diameter van lP-oat = 5.5 mm
179751 88300 3541 2.96E+041 2.95E+071 2.75E+031 1.41 636 211 61

61.53727

2121

3532.88

32.38

6361.373511 2.96E+041 2.99E+071 2.65E+038660018060
VB = 9,0 ITP = -1,0
mm mm

START 17970

18195 87700 3571 3.03E+041 3.07E+071 2.75E+03 1.42 635 32.79 35 27 38 60.5

18300 87900 3521 3.03E+041 3.03E+071 2.75E+03 1.42 637 32.89 35 28 39 60.5
STOP 18300
START 18300 18305 88400 3721 2.95E+041 3.21E+071 2.85E+03 1.49 635 33.20 22 22 22 61

18405 86600 3531 3.01E+041 2.95E+071 2.70E+03 1.36 639 32.19 35 27 38 60
18540 87300 3521 3.04E+041 3.01E+071 2.70E+03 1.39 637 32.79 35 28 39 60.5
18630 87300 3501 3.05E+041 2.97E+071 2.70E+03 1.38 635 32.46 35 28 39 60

STOP 18630
START 18630 18635 89300 3611 3.00E+041 3.14E+071 2.95E+03 1.52 635 32.72 19 19 19 66

18750 87900 3481 3.06E+041 2.98E+071 2.95E+03 1.39 635 29.92 35 26 38 63.5
18840 88400 3511 3.10E+041 3.01E+071 2.80E+03 1.43 637 32.53 35 26 38 61.5
18930 87900 3471 3.09E+041 2.95E+071 2.80E+03 1.4 635 31.75 35 26 38 60.5

~

c;
STOP
START 19080

19050
19080
19085
19200

87500

89200
86700

3511 3.08E+041 3.00E+071 2.90E+03

3601 3.05E+041 3.14E+071 3.00E+03
3421 3.07E+041 2.87E+071 2.80E+03

1.41

1.53
1.35

635

636
634

30.87

32.44
30.57

35

19
30

27

19
25

38

19
35

59

56.5
54.5

19320 87800 3351 3.07E+041 2.88E+071 2.80E+03 1.42 634 32.15 31 25 36 53
19440 87300 3261 3.05E+041 2.79E+071 2.80E+03 1.4 637 31.85 31 26 36 51.5
19575 87100 3401 3.04E+041 2.90E+071 2.80E+03 1.39 635 31.52 32 26 36 49.5

STOP 19590
START 19595 19595 88900 3581 2.94E+041 3.06E+071 2.80E+03 1.51 631 34.03 18 18 18 57

19710 87700 3481 3.06E+041 2.96E+071 2.85E+03 1.4 635 31.19 30 25 35 57.5
19870 87400 3461 3.06E+041 2.93E+071 2.85E+03 1.4 636 31.24 35 26 36 54
20040 88200 3431 3.10E+041 2.93E+071 2.95E+03 1.39 638 30.06 35 26 36 53

VB =9 ITP =-1,0

VB =9,6 ITP =-1,0
STOP

START 20070
mm mm

20070

Afstand VB-elektroden =53,1 mm en diameter TP-gat =5,6 mm
200751 895001 3551 3.00E+041 3.08E+071 2.85E+03 1.49 630 32.94 20 20 20 58.5

mm mm 20205 87100 3401 3.03E+041 2.88E+071 2.80E+03 1.34 637 30.49 31 26 37 57.5
20355 85900 3431 3.05E+041 2.84E+071 2.80E+03 1.32 637 30.03 31 27 37 57.5
20490 87100 3531 3.05E+041 2.98E+071 2.90E+03 1.38 635 30.22 31 27 37 59.5

STOP 20505
START 20505 20510 88500 3431 3.02E+041 2.92E+071 2.80E+03 1.45 633 32.78 20 20 20 63



~

~

Duurtest gegevens Unit II, periode november 1997 tot mel 1998

rende- Tdlode Luehtvoeht-

Opm. tijd (min.) Ve (V) Ie (A) Vgap (V) Pmax (W) Popg (W) Ee (J) f (pps) ment (%) (C) Tvb (C) Tkern (C) Igheid (%)

20625 86600 334 2.99E+04 2.80E+07 2.80E+03 1.31 635 29.71 31 26 36 58.5
zelfde tijd 2 kanalenmetinQ

20625 86500 331 2.99E+04 2.80E+07 2.80E+03 1.36 635 30.84 31 26 36 58.5
20730 85900 322 3.02E+04 2.72E+07 2.75E+03 1.33 635 30.71 31 27 36 56
20820 85800 315 3.ooE+04 2.64E+07 2.80E+03 1.31 638 29.85 31 27 36 53
20960 85200 311 2.97E+04 2.60E+07 2.80E+03 1.27 638 28.94 31 28 36 50.5

STOP 20970
START 20970 20975 88500 351 3.04E+04 2.85E+07 2.75E+03 1.42 636 32.84 20 20 20 53.5

21030 84600 305 2.98E+04 2.51E+07 2.70E+03 1.28 633 30.01 30 27 35 52.5
21165 86300 309 3.01 E+04 2.60E+07 2.75E+03 1.32 636 30.53 30 27 37 49.5
21330 86900 314 3.03E+04 2.66E+07 2.85E+03 1.35 639 30.27 31 28 38 49.5

STOP 21345
Verbouwing en verplaatsing van beide units in de HSP-hal. Corona-reaktors zijn schoongemaakt en het aanwezige kippengaas is verwijderd uit de reaktors. Tevens zijn de hsp
doorvoeren omgewisseld van de beide units wat tot gevolg heeft gehad dat de ijkfactor wat veranderd is voor Ihv deze is nu 2244.

START 21345 21350 89300 300 2.92E+04 2.48E+07 3.65E+03 1.08 618 18.29 28 24 54
STOP 21385

LSP-fout, een van de fase-zekeringen vervangen, unit draaide op twee fasen.
START 21385 21390 91300 314 2.95E+04 2.61E+07 2.10E+03 1.09 614 31.87 25 27 53

21455 90600 302 2.95E+04 2.46E+07 2.25E+03 1 616 27.38 27 35 53
STOP 21460
START 21460 21465 89700 300 2.89E+04 2.48E+07 2.10E+03 1.02 625 30.36 21 21 21 56.5

21625 90200 290 2.94E+04 2. 36E+07 2.15E+03 0.96 628 28.04 25 35 56.5
21745 90000 299 2.94E+04 2.42E+07 2.15E+03 0.98 611 27.85 27 35 55
21880 89600 301 2.96E+04 2. 53E+07 2.25E+03 1.01 614 27.56 27 35 53.5

STOP 21910
START 21910 21915 91300 310 2.94E+04 2.63E+07 2.15E+03 1.07 619 30.81 21 21 21 53.5
STOP 21975

Overlast Ozon in Lab.
Metingen EnergieNed 09-10-1998) Flow =max. snelheid v - 12,5 m/s

START 21975 21975 92100 319 2.95E+04 2.76E+07 2.15E+03 1.17 610 33.20 21 21 21 48.5
21985 90200 314 2.95E+04 2.62E+07 2.15E+03 1.08 611 30.69 23 25 49
22000 90200 314 2.91E+04 2.61E+07 2.10E+03 1.07 611 31.13 25 30 49
22020 88800 305 2.88E+04 2.50E+07 2.10E+03 1.01 607 29.19 25 31 49
22035 88100 305 2.84E+04 2.48E+07 2.15E+03 1.01 607 28.51 26 33 49
22050 88100 304 2.86E+04 2.45E+07 2.15E+03 1 607 28.23 27 34 49

Flow =min. snelheid v =2,9 m/s
22065 88800 303 2.88E+04 2.48E+07 2.25E+03 1 609 27.07 27 34 49

STOPPED 22095 89000 304 2.89E+04 2.47E+07 2.20E+03 1 607 27.59 27 34 48.5
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