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1. Verschijns~len die oEtreden bij het onderbreken van een kortsluitstroom.

i .1. Inleicling.

~en transmissie- of distributiesysteerr. voor electrische energie bevat

in hoofdzaak de 70lgende elementen: generatoren, transformatoren, lijnen

kabels en onderbrekingsorganen. Tengevolge van storingen in een derge

lij~ systee~, kunnen kortsluitstromen van kilo-amperes optreden. Een

belangrijk doel van de opgestelde vermogenschakelaars in dit systeem

is, het onderbreken van deze kortsluitstromen. Teneinde beschadiging

door overmatige verhitting en electro-dynamiscne krachten Van de in

dit systeec toegepaste elementen te voorkomen, zal deze onderbreking

zeer snel moeten geschieden. In het algemeen is de vermogensch~~elaar

in staat, de stroomdoorgang binnen 2 a 10 perioaen van de ~isselstroom

te doen beeindige~, gerekend vana! het moment Qat de storing optreedt.

};.an de hand van een oscillogram van het onderbreken van een kortsluit

stroom zullen de verschijnselen welke hierbij optreden worden toege

licht (zie fi=. 1.1-1).

!n het oscillogr~m van fig. 1.1-1 kunnen drie perioden onderscheiden

wo:,::ien:

1°. De periode v60r het optreden van de kortsluiting. In dit geval

is de stroomsterkte verwaarloosbaar klein t.o.v. de kortsl~it-

stroo!!!.

2°. ~e periode tijdens de kortsluiting en de opheffing hiervan.

3°, Je periode na het onderbre~en van de kortEluitstroom.

De belangrijkste vers~hijnselen doe~ zich voar gedurende de tweede

en derde ~eriode van het oscillogram.
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Fig. 1.1-1. Oscillogra~ van de opheffing van

een driefasen-kortsluiting.



1.2. De ~eriode tijde~5 de kortsluitin~ en de oDneffin~ hiervan.

?~r verduidelijking SFlits~~ we deze periode in twee delen:

a) v66r de contactscheiding.

b) na de contactscheiding.

a) Ve6r de contactscheiding:

Uit het oscillogram (fig. 1.1-1) blij~t. dat de drie kortsluitstromen

een asy~~etrisch verloop hebben, d.w.z. verschoven zijn t.o.v. de nul

lijn.

De mate van asymmetrie van de kortsluitstroorr: wordt beFaald door de

grootte Van de momentele w~arde VRn de generatorspar.ning, op het moment

dat de kertslui~in~ op:reedt..

Dit kan als valet afse:eid wordeu:

Onders:el een eenfase circuit met grete zelfinductie en kleine weer

stand, zeals aangegeven in fig. 1.2-1.

L . R

?ig. 1.2-1. Gen:ratorspanning:

(; = 0 sin (wt + 'f') .

~e scha~elaar 0 word: op net ~oment t=c gesloten. ~e stroo=: i(t)

voer t> 0 ~an gevonden 'Norde:1 uit de differentiaalvergelijking:

di
L + rii = U sin (\.1> t + 'f)dt

~et als oplossing:

i
,r
\J (- sin('f'-~)e

':;t )
!i: + sin(lJJt .;. 'f - 'S)



J:let wI.- TI'
arctan -:;- ~ -2 (wL»~)

r,

1 .1." •

-= t
" ., (\D '11\ J.ue term ,;...,.s~n 1- .... Ie

L

inscn~~elverschi~nsel.

geeft ae z~lijkstroomcompone~t van het

De term A.sin(wt +'f'-~) geeft de stationaire waarde van de kortsluit

stroam.

Uit vergelijking (2) blijkt. Qat de vere:feLi~gsstroo~maximaal is,

indien 'f = 0 !. kTl . Di t tre ed.t op, indien de schakelaar gesloten wordt

op een spanningsnuldoorgang.

~r treec.t geen vereffeningsverschijnsel op, i:lc:.ien 'f= 'If + kIT
t:. -

(k = 0,1,2••.. ). Dit treedt op, indien 5 geslct~n vlordt op een spannings-

~xiJ:lum coq. -mir.imu~. De figuren 1.2-2 en 1.2-3 geven het verloop van

de stroom in de twee extreme gevallen.

Ai',U, I \
• I \
\i \.

o.

I-
8f-- - - -

I

-Is/ .

Urnol"n
_I:, --

--,A:. ~t
e L

Fig. 1.2-2. Asymmetrische kortsl~itstroo~.

U ;
.,.

s

generatorspanning.

statioDaire waarde van de

kortsluitstroom.

I k : kortsluitstroom direct na

het sluiter. van ~ •

.
03 -20.'>. ind~er, -r = ] _ Of">
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~·ig. 1.2-3. 3y:r..oetrische kortsluit5troom.

U : generatorspanning.

I
k

=Is: st a tionai:e waarde

van de kortsluitstroom.

Zoals blijkt uit fig. 1.2-2 t bernvloedt de asy~metrische kortsluit

stroom de fase-verschuivin€ tussen de generatorspanning en de kort

sluitstroom. Dit betekent dat bij een stroonnuldoorgang t de momentele

waarde van de generatorspanning Kleiner is Can in het overeenkomstige

~eval bij een symmetrische kortsluitstroom.

b) Na de contactscheidin5:

Zodra dp. contacten galvanisch scteiden t ontstaat er een lic~tboog.

Uit ~et oscillogra~ (fig. 1.:-1) blijkt t dat de boogspanning in fase

~s met de lichtboogstroom. ~eze boogspanning veroorza~t een ver

laging van de kortsluitstroom en dwingt deze eerder door nul te gaan

dan zijn natuurlijke nuldoorgang.

Jit kan als yolgt aangetoond worden:

Onderste~ een eenfase-kortsluitcircuit. Dit kan in principe gereduceerd

worden tot het Yolgende vervangingsschema:



L R

c

1.6.

Fig. 1.2-4. schake 1 ::::..~..

A plaats van de sluiting.

Us lichtboogsp2nning.

r generatorspanning.gen

.. ----

De lichtboogspanning UB kan opsevat worden als sen spanningsbron.

Uit het super positie theorema voIgt, dat de totale stroom in het

circuit gevonden wordt door super positie van de stromen, welke

veroorzaa~t worden door de afzonderlijke sranningsbronnen. De stroom

d:"e doo!' .3 gaat '.vordt gevonden l,;.i t: (zie [12])

I = I - I tltot gen ..J

Ter verduidelijking is I tot geconstrueer~ .oor twee veel voorkomende

vor~en van Ge boogs~~~ning (zie fig. 1.2-5 en 1.2-6). In beide geval-

len worden op t=O de contacten gescheiden

it ~ = stroom coor S.
0"

i = stroom afkomstiggen
"{3n U

gen

i B = stroom veroorzaakt

door de lichtboog

spanning Us

Fig. 1.2-5.
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Fig, 1.2-6. i
tot

.- i - i o = stroom (:'eer S.gen

i = streom v19!'oorza9.kt door 1..' ,gen gen

i p - Etroom veroorzaakt door UB,
'-'

~fharu~elijk van ~et verloop v~n de boogspanning, zal de totale stroom

het geconstrueerde verloop bebben. Naarmate de boogspanning groter is,

zal de totale stroom kleiner worden en eercier door nul gaan, Bovendien

treedt er dar. een v~rvorming van de stroomgolf op.

Het voorgaande wordt oak gede~onstreerd in t~ee oscillogrammen van de

onderbreking Van een Y-ortsluitstrcom in eer. eenfase-circuit (fig. 1.2-7

en 1.2-8),

Tot de taak Van de vermogenschakelaar behoort het bluBsen van deze

DOOg. Alvorens ~ier nader op in te gaan. be schouwen we eerst de

e~ergiebalans per volu~e-eenheid van d~ dynamische lichtboog.

Onderstel dat daze gegeven wordt door de volgende vergelijking:



~O)

bj

(0)

Fig. 1.2-7.

Fig. 1.2-8.

1.8.

a) stroom door schakelaar.

b) spanning over de schakelaar.

laatste halve periode duurt:

0,75 msec.

Bluspiek: 12,4 kV.

Vergelijk dit met fig. 1.2-5.

a) stroom door de schakelaar.

b) spanning over de schakelaar.

laatste halve periode duurt:

7,5 msec.

Bluspiek: 20 kV.

Vergelijk dit met fig. 1.2-6.



w;.arin:

,~ ,
~ + N
dt 0

(zie [13] )

boogspanning per lengte-eenheid.

G gele~dbaarheid geintegreerd over de doorsnede van de lichtboog

warmte-inhoud van de boog per volume-eenheid.

afgevoerde warmte per volume-eenheid en per tijdseenheid.

toe[~voerde energie aan de boog per volume-eenheid en per

tij:iseenhei:'.

d"In het algemee~ zal men, bij vermogenschakelaars, trachte~ de term tit
zo klein mOGelijk te houden. Jit vindt plaats door de term E

2
G met

diverse hulp~~ddelen (afhafu~elijk van het type vermogenschakelaar) naar

een miniT~m te dwingen en de ter~ N zc groot mogelijk te ~aken. Dit
o

laatste wordt o.a. gedaan m.b.v. geforceerde koeling Van de lichtboog

door inspuitin[ van een vloeibaar of 5asvormig koelmiddel.

Ret blussen var. de boag, direct na de stroomnuldoorgang komt nu hierop

neer: l:1et de hiervoorgenaemde middelen maakt men de ont steekspanning

Val': de lichtboog gedurende korte tijd g!"oter dan de terClgkere!lde SL:,an

ning over de contacten (fig. 1.2-9 kromme I). In dit geval zal de boag

niet herontsteken. Is de wederkerende spanning over de contacten echter

groter dan de ontsteekspanning van de beag, dan zal de boag he~antsteken

( .. 1. S. 1. 2-9 kro lTITte I I) .

--t--
I
i

~ : wederkerende s~ar:ninG.w

~I~~: lichtboogspanningen

bi~ grote en kleine

J lic~tboogstroom.

waar~e van de afgevoerde

Fig. A .• "....,

I~":-}~

energie N .
o
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Dit laatste bet~kent i~ f~ite, dat de toegevoerde energie, die bepaald

wordt door de nag aanwezige re5ts~leiding van het gas en de wederker~nde

spanning, de energie-afvaer van het gas overschrijdt. Jit resulteert in

eer. temperatuurtoename van cet g~s. De ionisatiegraa~ neemt hierdoor

toP., waardoor de Googontlading hersteld kan worden. Dit proces wordt

thermische herontsteking genoemd. [15] .
Bij net onderbr8ke~ van een stroom door een boogo~tlading, verdwijnt

de electrische geleidoaarheid van de hete ontladingszone met een zekere

traagheid. 3ij een persluchtsch~~elaar ligt dit in de orde Van enkele

lusec, bij een olie-arme Gchakelaar in de orde van: 100/usec (zie [5J).
I I

1.;. Je neriode ni het onderbreken van d~ kortsluitstroom.

Uit het derde deel van het oscillogram blijkt, dat de 6~a~ning over

de contacten via ee~ inslinserverschijnsel teru~~eert tot de momentele

waarde van de 50 Hz spanning. De maximale waarde van deze 50 Hz span-

ning kan, a~ha~~elijk van de soort storing, verschillende waarden be

zitten. In parRgr3a: 1. 4 wordt hierop dieper ingegaan.

De eigen:rel',pr,tie en de ar.'!plitt:defacto'r van dit insling-erverschijnsel

worden beFaalj dOJr'de eigenschappen van het desbetreffende net, w~arin

de kortsluitin[ optreect.

l::;nderstel een eenfase-circuit volgens onderstaande figuur.

L.R

c

Fig. 1.3-1.

De )~eten vormt een slin["er}:ring. Ind::'en de weersts,nd verwaarloosbaar

klein is, wordt de eigenfrequentie Van de spanning over de condensator:



1 .11 .

11
f =e 2. 11 v:;;, .
::et seval ~~,

Is de weerstanci niet te v7rwaarlozen,

da~ is ~eze eige~fre~~entie:

zoals meestal

f
e

1
.~ 2il \{~ - (

2
)

met:

Dit is eer. gedempte trilling ~et een de~ingsfactor:
2L

Indier. R >/ 2 Vf I is het spanningsverloop aperiodisch.

Dit inslinberverschijnsel wordt gesuperponeerd op de rnome~tele waarde

van de 50 H~ spa~~ing. Dit ceeft bet volgende res~ltaat.

boogspanning.

een° weerstand aanwezig is, zal de

Indien in serie met de c~ndensa~or

OB
OA

wederv.erende spanning.

50 Hz spanni ng.TJ
n

~~plitude-:actor:

wederkerende sp~nning vol gens een

reshte aangroeien (gestippelde lijn).

steilheid vau de wederkerende spannin

3C
D~

_t

Eo

UII

---;;

~~ sp~nni~e over ~e cont~ct~~ V~ d~ schaxalaar ~ordt gedurende ~orte

t ijd grater dar. de !:lornentele waarcie van de ;0 Hz spanning. t-ien neeft

de amplitude-factor ingevoerc., die de verhouding tUBsen de maximale

waarae van de ~ed~rkerende sran",i~g en de maxirr~le waarde van de 50 ~z

spanning aa:lgeeft. :~ de h:.lidige distribu.tie-systg~,en voor electrische

e!lergie, moet men rekening houden ID'?t een a:nplitud~-factor van ca. 1,8.

De steilheid van de wederkerende spa~ning wordt bepaald door de volgende

factoren:
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- grootte van de bluspiek (zie fig. 1.2-5 en 1.2-6) van de boogspanning,

- grootte van de eigenfrequentie van de inslingering,

- grootte v~n de amplitude-factor.

o
<::>
C)-

['-...m
lJ")-

>~
~~
~

c
~

C
OJ ·0) r<\
C ,
~ r<\·,=C ~

::JC ·ro
~

fI
'nrz,

....

~

C
Q)
N

~ C
~ Q)

~

CT
Q)
L

'+-
en
C

S
L
U
(j)

C

W

<.!)

w
I-«
J

-UJ
u...

(Zie voor de orde van grootte van de optredende eteilheid van de weder

kerende spanning bij diverse storingen hoofdstuk 3, par. 9, Tabel I.)

In onderstaande figuur is een grafiek gegeven van de grootte-orde van

de eigenfrequenties. die in de distributie-systemen voar electrische

energie optreden, ala lunetie van de gekoppelde spanning. (Ontleend aan

AEG ¥dtteilungen ).

A~~~f0[\
A~~" ",""-LY

) ~~~'\~

~~~

,~W
/~~~
~""-~"",y

A""~~~I

N:r
...:.c:
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1.4. De grootte-orde van de 50 Hz spanning in de diverse storings

gevallen.

In de onderstaande storingsgevallen is steeds de grootte van de 50 Hz

spanning over de contacten van de eerstblussende schakelaarpool weer
gegeven.

1.5 U

A

V3 U2

B

c

D



E

2V3 U

F

/

Fig. 1.4-1. Terugkerende spanning Van netfrequentie

over de zwaarst belaete pool.

A : normaal geval,

B, C, D : aardsluitingen,

E, F : fasen-oppositie.

1.5. De dielectrische doorslagvastheid van het medium tUBsen do

contacteu, na het doven van de boog.

Het doven van de lichtboog, of het voorkomen van een herontsteking

van de lichtboog direct ns de stroom-nuldoorgang, is de aerste opgave

die de Bchakelaar moet kunnen vervullen. Hiermede is echter een defi

nitieve orderbreking van de stroom geenszins gewaarborgd. Indian de

dielectrische doorslagvastheid van het medium tUBsen de contacton,

direct na het bluesen van de lichtboog, niet anel genoeg ala functie

Van de tijd stijgt. kan tengevolge van de steile wederkerende spanning,

een dialectrische herontBtcking plaats vinden. Hierdoor ontstaat op

nieuw een licht boog (zie [14J ).
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Fi~. 1.5-1. Dielectrischa herontsteking.

U 50 Hz spanuingn

U : wederkerell~e spanning
w

UB boogspa~ing

D dielectrische doorslagvaGtheid

van het medium tussen de contacten

S herontstekingspunt.

Diolectrische herontsteki~g treedt niet op als kromme D, als funetie

van de tijd een steiler verloop heaft dan getekend in fig. 1.5-1.

De ondcrbreking is dan gelukt. De tweede opgave aan de schakelaar is

dUB: de doorslagvastheid als functie van de tijd, van het medium

tussen de contacten z6 snel te vergroten, dat deze steeds hoger ligt

dan de wederkerende spanning. Indien aan beitle voorwaarden voldaan is,

is de schakelaar in staat een stroom te onderbreken.

Uit het voorgaande blijkt, dat het onderbrekingsvermogen van ean

schakelaar nauw samenhangt met de eigenfrequentie van het net en de

amplitude-factor. Hoe groter beide parameters zijn, hoe moeilijker

het zal zijn voor de schakelaar om een kortsluitstroom te onderbreken.



Deze samenhang is echter niet voor elk type schakelaar dezelfde.

Men kan vermogenschakelaars onderverdelen naar het toegepaate blus

medium.

1. vloeiatofschakelaars

2. luchtschakelaars

1.6. Doel van het onderzoek.

olie-arme schakelaara

olietankschakelaars

expaosie-schakelaars

persluchtschake1aars

6chakelaars met magnetische beblazing

Het heratel van de qooralagvastheid van het medium tUBaen de contacten,

direct nadat de lichtboog geblust is, a1s funct1e van de tijd, kan

onvoldoende m.b.~. de theoric over de lichtboog onderzocht worden.

Men zal zijn toevlucht moeten nemen tot het experiment.

Het doe1 Van het onderzoak is dan ook geweest: hat bepalen van het

beratel van de doorslagvastheid ala functie van de tijd onmiddellijk

na het ondorbreken van een stroom, en wel bij twes typen schakelaars:

t.w.

- persluchtschakelaar

- olie-arUle schake1aar.



2.1.

2. De persluchtschakelaar.

2~1. ~onstructie e~ werking.

Fig. 2.1-1. Schematische o~bcuw van ie

",;ersluchtschakelaar.

Verticale 100rsnede door een

achakalaarpool.

8

11

1'1.
1. Perslucbtreservoir.

2. Hoofdventiel.

3. Bl'.1Bkamer.
3a. VaD~ hoofdcontact,
3n. Bawecrcn~ hoofdcont8ct~

3<;;;0 Ve8;~ 'IfO"-I).' :;~'3 cO::ltactdruk.
I~,. :':cDlat:}~'o

50 Sct.eidixag&'.Eir:J!3en.

h. Sch.eiding~:neof)e~"",or.t,()~1:.':i.jwi""p;.

7. Koellic)::uuUJ,

7a. G01~iddcmp~r,

?b. Vonkbrug~ (overneemcontact'

80 DOll<.pi:llgsweereto.n~ ~ 3n.
9. Stuurorgaa~o

10. Steuniaolator.

11. Conta.ctboratelo

~2o Stroom vaerando gclc~dQro

In figuur 2.1-'/ is ean doorscede gatekend van daze GCheJ.telaar in
do gealcten otand.

De Behaksla.nr is vervaardigd door :le fir~lla BroV1n~ Boveri at Cie.

ta Ba1e~, Zwitaerland. T~m~ n~ 1~K~OC.

Enige electrische gegevens van de schakelaar:

Bedrijfsspanning: 10 kV.

Symmetriach onderbrekingsvermogen: 400 MVA bij 10 kV.

Nominale stroom: 600 A.



Voor een gedetailleerde beschrijving V~I de bouw en de bedienings

wij ze van de schakelaar, zie BJ en [21.
Scbematisch kan e~n schakelaarpool als volgt weergegeven worden:

R

b

1
(I

4 5

Fig. 2.1-2.

1. Scheidingsschakelaar.

2. Vast hoofdcontact.

3. Beweegbaar hoofdcontact.

4. Ring van de vonkbrug.

5. Punt van de vonkbrug.

6. Dempweerstand, 8st.

7. Stroomvoerende goleider.

8. Bewegingsricht1ng van de

perslucht.

De aanwezigheid Van de vonkbrug met dempweerstand bij deze schakelaar

heeft twee redenen:

1 c Het OVerl1leUlen van de stroam bij 0.e onderbreking van grote stromen.

Indier. onmiddellijk na de onderbreking van een stroom, een snalle

spanningstoename optreedt (wederkerende spanning), dan is alB ga

Yolg van de constructia Wan de schakelaar de kana op herontsteking

het grootst tuss~n do pu~~ en de ringo Bij harontsteking tUBBeD de

punt en de ring wordt d@ stroom gecommutaerd van de hoafdcontacten

naar as hulpcontaetan (4-5). H1erdoor wordt in serie met het circuit

een dempweeratand van B.Q. geschakold (6). Deze dempweerstand heeft

tot g@volg, dat het kortsluitcircuit practisch ohms wordt, waar~

door spanning en 6troom met elkaar in fasa zullsD komen. Immera.

een kortsluitvermogen van 400 MVA bij 10 kV betekent ~en korteluit

impedantie:

Daze is oeder kortsluitcondities 1n netten overwegend inductiof.

Hieruit blijkt dat R;> Zk • zodat het circuit ohms wordt. Ret blueaen

van de lichtboog in een stroom-nuldoorgang vormt dan geen probleem

meer.

2. De vonkbrug heeft als tweede taak de epanningsbegrenzing bij grote

overspann1ngen. Met name die overspanningen, die optreden bij het

onderbreken van kleine inductieve stromen (z1e r21).



3. Bepaling van het heratel van de dooralagvastheid ala functie van de

tijd van het medium tussen de contacten, direct na bet onderbreken

Van een stroom bij een persluchtschakelaar.

3.1. Inleiding.

De metingen zijn verricht aan ~'n pool van de driefasen-perslucht

vermogenschakelaar, S, in fig. 3.1-1. S moet een wisselstroom van 50 Hz
onderbreken.

stroombrol1
50 Hz,
15 kVtop
diverse
etroomwaar
den.

BV.

~ stootepan
ningsgenera
tor.

Fig. 3.1-1. Blok6chema van de gebruikte opatelling.

S : te beproeven scbakelaarpool

S': hulpschakelaarpool

S en S' zijn twae polen van 6~n schakelaar

B.V.: bollen-vonkbrug

t 1 : S ~~ S' sl~ite~ de vo~tacien

t 2 : do contacten van S cn S' scheiden.

Na voltooide onderbreking van de stroom deor S, wordt aa~ d3 klemmen

van Seen stootspanning gelegd, welke wordt ingele1d door de bollen

vonkbrug B.V. Het tijdstip waaro~ B.V. wordt ontstoken kan gevarieerd

worden.

Wordt nu bij een herontsteking de doorslagspanning en de tijd, die

ligt tussen stroom-nuldoorgang en herontsteklng, gemeten, dan is

biermede een punt van de doorslagvaatheid ala functie van de tijd

bepaald.



Een tweede pool van de driefasen-schakelaar, S', scheidt de stroom

bron van de stootspanningsgenerator nadat S de stroom heeft onder

broken. Hierdoor wordt voorkomen, dat de stootapanningagenerator zicb

gaat ontladen via de stroombron.

2.2. De meetopatellin~

Figuur 3.2-1 toont een gedetailleerd schema van de meetopstelling.

Zi~ ook de toelichting bij de tekening.

3.3. Bet stroomcircuit.

De 50 Hz stroombron, die de (instelbare) te onderbreken stroom levert,

crordt gevormd door een aantal parallel geechakelde LC kringen. De

maximale laadapanning van de condensatoren bedraagt 15 kV. De grootte

van de 50 H~ atruom, crordt bepaald door het aantal parallel geschcltelde

condensatore~ en de laaclspauning hiervan. Voor een uitvoerigc b9han

dsling van de stroombron en stroorometing zie B1 en [3].

De grootte van de wederkerende spanning, afkomstig van de stroombron,

die over de 6chakelaar S (zie figuur 3.1-1) komt te staan, direct nadat

de stroom is onderbroken, wordt bepaald door de capaciteiten van de

schakelaare S en se ondorling en do capaciteiten naar aarde. Zie

fig-LilU' 3.3-1.
u

Fig. 3.3-1.

C1
U = U

2 C, + C2 + Cb
Cb =2000 pF.
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Fig. 3e2-1. Detailschema Van de gebruikte meetopotelling.

De gebrUkte letters worden in alfabetische vo~gorde toegelicht.

Deler

VI
•v.
•

380/10000 Volt

220/ltOOOO Volt

::: 3 flWen transformator

= 1 rase transformator

= Voltoeter

= Voltmeter

::: smeltveiligheid.

RV2 ; deler voor voltmet6r

S .- -; f'S''''.c::l pereluchtacaakelaar,

SS'j = acheider

SS2 :: scheider

PJrG$J:"aJ:!l:\l.!.\-ai1pa.),,"aa:; Q

RA1 = aa;r(~,.':)e!.'G~anc).

BA2 "" aa::c.':C;f':,,".:;'ta;;,;;d.

~ ~ b81aatingsweerstatlc

RL1 = la~~~c~rstana

RL2 = laadweerstand

RL2 = laadweerstand

R
S

:: shunt

Ra ' = ssrio~~e~stand

R :;: clelar "loor t"C~ltz~ter
'W

1

aardschakelaar

aardBch~kelas.r

vonkbrug,

belaBting6oonden~atQr

:= stootc~ndenaator,

Haefely 100 '£.TJ

A1 =

A
2

:=

BV
1t

:::
J

C
b

;.

Ca

= 3 fa5ig-du~bol~i;~ig~

gelijkrichtB~hnkeliug

SemikroD

~ = gelijkrichter

LC krinp; 50 Hz = stroo;i-bron



Zoals in fit~ur 3.2-1 is aangegeven staat parallel over Seen capaciteit

Cb , welke deeluit~akt van de stootspanningagenerator. Bij een perslucht

schakf\laar zijn C1 en C
2

zeer klein, zonat g~ldt:

De verwachting is dus dat de wederkerende spanning nagenoeg volledig

OVer de hulpschakelaar S' komt te staan.

Bet bovenstaande wordt bevestigd door figuur 3.3-2.

3.4. Het stootspanningscircuit.

De atootspanning, die aan de klemmen van S wordt gelegd, nadat een

stroom is onderbroken, wordt opgewekt met behulp van een eenvoudige

eentrapa-stootspanningsgenerator. Zie voor berekening van de stoot

apanningsget\erator [1].

Figunr 3.4-1 g~eft de vorm van de toogepuato otootspanning.

305. De hUlpapparatuur, de progralUIDElr~>iQ.&.

De pro gramme ring V~~ de meetschaksling is bijna geheel op dez01fd@

vijze geschied, zoals o~6chreven is in L1J. Er i8 ochtQT e~n uit

zo~dering en wel de triggering van do bollenvonkbrug BV1 • Voorheen

werd de bol1e~voUkbrug gestart D~t een puls, die vQrtraagd word met

bchulp van ~eu monosta.biela !Jllllt:J1.vibrator. De~o '.Verd geatord door de

d0rdo Gchakelanrpool SII. (Zie figuur 3.5-1.)

flitf;er

Sf!

~---.:.....!:: ,........------......., -+I_---,-l ---.:.-b
~Ot1.0sta.~::.le 0 c1
ll1ulthribrator

-;0- 100 InGOC

Fig. 3.5-1. Blokschema triggering bollenvonkbrug B~.

S" : derde schakelaarpool peraluchtBcbA.Jr~laar.



(a)

Fig. 3.3-2. (a) Het stroomverloop door de schakelaar.

(b) Spanningsverloop over de schakelaar S.

Uit de opname blijkt duidelijk dat na het

onderbreken van de stroom practisch geen

wederkerende spanning over de schakelaar

S komt te staan.

Opmerking:

Tengevolge van de grote bluspiek in de boogspanning (8,2 kV) op het

moment dat de stroom nul wordt, is het noodzakelijk een extra bollen

vonkbrug (BV2 ) toe te passen. Dit voorkomt het v66rtijdig ontsteken

van bollenvonkbrug BV
1

• De bollenvonkbrug BV
2

is z6 ingesteld, dat

hij tengevolge van de stootspanning spontaan doorslaat.

Fig. 3.4-1.

Voorflank stootspanning.

Frontsteilheid

Top: 2}. kV.

2,5/use c.

Opmerking:

Voor een beschrijving van de bollenvonkbrug en spanningsdeler zie

GJ en [4].



De monostabiele multivibrator was ingesteld op een bereik van 10 tot

100 mseC met een fijn-instelling Van 1 rosec. Deze fijn-regeling, zo

is gebleken, was veel te grcf om de stootspanning nauwkeurig op het

gewe~6te moment aan de contacten van S te leggen.

Teneinde de stootspanning binnen 50/usec na de stroom-nuldoorgang

aan de contacten van schakelaarpool S te kunnen leggen, is gebruik

gemaakt van twee monostabiele multivibratoren die in 8er~e geschakeld

zijn. De tweede monostabiele multivibrator heeft tw@e ber~iken,

t.w. 10 tot 100/usec met een fijn-instelling van 1/usec; en 100 tot

1000/usec met een fijn-instelling van 10/usec per schaaldeel.

In de toegepaste meetopstelling (zie fig. 3.2-1) bleak het, bij juiste

programmering, mogelijk te zijn de streom na inschakeling binnen een
periode te onderbreken.

De registratie Van het atrocm- en spenningsverleop is gesehied met een

Tektronix cnka1kana£l.1f:j~goheugeno6c1.11oBcope,type 549. De fota' G zijn

geillaeJd mst oeo, Polaroid·~La1lld ca,ii1Gra.
•



fig. 3.5-2. (a) Het stroomverloop door de schakelaar:

een peri ode van een 50 Hz stroom.

Het scheiden van de contacten van de

schakelaar geschiedt ongeveer 2 msec

na de eerste stroom-nuldoorgang;

onderbreking van de stroam geschiedt

in de tweede nuldoorgang.

(b) Vanaf het moment dat de contacten

scheiden staat over de schakelaar de

bij de lichtboog behorende boogspanning.



3.6. Bepaling plaats van herontsteking in de schakelaar.

Teneinde vast te 6telle~, of de herontsteking tengevolge van de

stootapanning tUBsen de hoofdcontacten, dan weI tussen punt en ring

plaats vindt, zijn twee verscbillende metingen uitgevoerd.

a) Een stroommeting op de punten A en B {zie fig. 3.6-1).

r---------,
I I

:~J:
r----.t-_-4 -_-i-!-i-~ :

s:prl B
I I
I I
I I
I I
L _J

A

Fig. 3.6-1. PrincipaBchema var. de meetopotelling.

Hierbij ward de totaalotroom gometcn (punt A) on de stroom door de

weerBtandskete~ (punt B). Het rasultaat geven de figuren 3.6-2 en 3.6-3.

Hieruit b11jkt, dat na herontstek1ng de stroom, die door de shunt en

de dempweerstand vloeit, even groot ie; m.a.w. de herontst@k1ng heeft

plaa~8 gevondec ~u6Ben de punt en de ring.

b} Indien de dempweerstand van schakelaarpool S wordt verwijderd, dan

is herontsteking aIleen mogelijk tUBBen de hoofdcontacten. Uit metingen

blijkt, dat de herontsteekspanning in dit geval veel hoger 11gt dan

in het geval met dempweerstand.

Een oscillogram van bet verloop van stroam en spanning zander demp

weerstand geeft fig. 3.6-4.



(a)

Fig. 3.6-2. (a) Stroommeting bij A.

(b) Stroommeting bij B.

-r = 100/usec.

Fig. 3.6-3. (a) Stroommeting bij A.

(b) Stroommeting bij B.

l = 9/usec.



3.10.

~n daze figuur verachijn de stootspanning ca. 6 ~crosec na het

onderbreken ~an de stroom. In de voorflank treedt herontsteking Ope

Dit heaft een plotselinge toename van de stroom tot gevolg. De stoot

spenning nee~t af tot de lichtboogspannir.g. Bij het afnernen van de

lichtboogstroom atijgt de boogspanning. Nad-at de lichtboog is gedoofd.

verschijnt in het spanningsverloop de achterflank van de stootspanning.

De spanning waar~ij herontstekieg optreedt DOemen we de doorslag

spanning (VD). De tijd w~~~e ligt ~~lssen het onderbreken van de stroom

en hero~tstoxing Zij'L.

UH figuur 3.6-4 clijkt det l-= 6;uaec en VD ,:: 21 kY.

Analoge metingen bij dezalfde stroam met de~pweersta~d geven veor

1l~6/llsec een door8lagspar~ing van - 16 kY. Zie hiertoe de doorslag-

spanning ala fu~ctie v~n de tijd in grafiek I (Bijlage).

Uit dcze twee reetir.gen (a en b) vol6t dat voorL;; 6/il.sec herontstelcing

zal plaats vin~e~ tU86e~ de pant en de ring.

De eerste aorie ~tingen. hebben betrekking cp ~on te onderbrekun stroam

van 2200 A (1 0 top) door de persluchtachakelaar. Om een zo goed wDgelijk

beelj van het verloop van de dielectrische doorslagvastheid als functie

van de t1jd te verkrijgen, is ernaar gestreefd eer, "walk" van meetpunten

te bepalen.

Vall eukele Qeetpanteu gevel2 de oscillagrammen van de figuren 3.7-1
t/~ 3.7-4 ae~ beeld.

AIle op daze ':lijze vcrll:rcgan me~tpuntf!n zi~n uitg6zet in graiiak !

(';1e bijlF.l.ge).

U~t daze grfifick bli~kt da~ de ~oor513gspB~cingala func~ie va~ de

t~.jd. geci1.l.rcmda !.l~ ecrste n\i.eroc:~co~(te~ ~~a l:.~t op.lierhrekan vall de:

stroor:\. zeor an~l;;o<nD.,amt. Dit is ke~::.n~lijJ..;. bet gc.'lQ::'g Vall de grcto

snelfiei&. waarrnede de geleidbaarheici Vall de boogzone afneemt. Veor

persluchtacbakelaara ligt dit in de orde van enkele /usec (zie ~J).

In dit gebied vindt de herontsteking waarachijnlijk plaats tUBBen de

hoofdcontacten. Mogelijk is hier sprake van thermische herontsteking.

Voorl:~ 20/usec neemt de doorslagspanning als functie van de tijd



(a)

Fig. 3.6-4. (a) Stroom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

L =- 6/usec.

Fig. 3.7-1. (a) Stroom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Er treedt herontsteking op:

lL = 60/usecj VD = 21,3 kV.
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Fig. 3.7-2. Het verloop van de voorflank van een

stootspanning die tot herontsteking

aanleiding gee ft. De steil oplopende

voorflank wordt op het moment van

herontsteking gekapt.

(b,)

Fig. 3.7-3. (a) Stroam door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Er treedt herontsteking op:

-r = 28/usec; VD = 20,4 kV.



Fig. 3.7-4. (a) Stroom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Er treedt herontsteking op:

~~1/usec; VD = 8,6 kV.



3.14.

slechta langzaam toe, voorl.,> 750;usec is deze groter dan 23,4 kV.

Voor 20/usec < -C < 750/usec vindt herontsteking plaate tUBBen de ring

en de punt, het is een dielectrische herontsteking.

Vervolgens is eenzelfde aerie metingen gedaan bij een grotere to

onderbreken stroomaterkte. Hiervoor is een stroom van 5000 A (1
0 top)

gekozen.

De verwaehting is, dat de doorslagvaatheid als functie van de tijd

lager zal liggen dan bij een te onderbreken stroom Van 2200 A (,0 top).

Dit ala gevolg van het feit, dat bij een grotere stroom in lichtboog

aanzienlijk meer energie geproduceerd wordt, waardoor de temperatuur

hoger zal zijn dan in het eerate gaval.

Van daze aerie metingen geven de figuren 3.7-5 en 3.7-6 enkele 050il

logrammen.

De meetpunton zijn uitgezet in grafiek II (zie Bijlage). Uit deze

grafiek blijkt, dat de doorslagvasthcid als funetie ~an de t~jd 1nder~

daad lager ligt clan in het vorigo gaval, aoon kwalitatiof h~tzolfde

verloop heaft.

Bij nauwkeurige bestudering van de grafieken I ec II blijkt, dat voor

L;; "i lJlsec de doorslagvastheid in beida govaller:; nagenoeg gelij1.l: is~

Ter verduidelijking zijn de grafieke~ I en II in e6n grafick wecrge

geven. Zie hiertoe grafiok III (zia Bijlago).

Hieruit zou kunnen volgeD, dat voorL/, 1 l'llBec de dQorslagvastheid

practi3ch onafhankelijk is van do grootta ~an de onderbroken atrooB.

Dit kan betakenen, dat de parsl~cht, di~ vlak ~66r de stroo~nuldoorgang

door de lichtboog verhit io, oa 1 msec de punt en de ring gepasseerd is.

De afstand tUBsen de hoofdcontacten en do punt ~ ring bedraagt bij deze

sebm~Qlaar 25 em. Aangenome~ dat de snelheid van de perslucht e die de

hoofdcontaeten en de punt - ring pasaeert. in <:e buurt '~an de geluids

snelheid ligt, dan betekent dit dat de persl~cht ongeveer 1 rnsee nodig

heeft om van de hoofucontacten naar de punt - ring te komen.

Men kan dus veronderstellen, dat de vorm ec de grootte van de licht

boogstroom, gedurende ongeveer 1 msee v66r de stroomnuldoorgang,

bepalend is voor de doorslagvastheid van het medinm tussen de punt en

de ring gedurende de eerate msec na de stroomnuldoorgang. Teneinde dit

na te gaan is de lichtboogstroom gemoduleerd, waarbij opnieuw de door

slsgvaatheid als functie van de tijd is bepaald.
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Fig. 3.7-5. (a) Streem door de schakelaar.

(b) Spanning ever de schakelaar.

Er treedt herontsteking op:

-r = 34/usec; VD = 15 kV.

Fig. 3.7-6. (a) Streom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Er treedt herontsteking op:

-r- = 2/usec; VD = 9,4 kV.

3.15 •



Deze stroommodulatie is verkregen door een 500 Hz LC kring parallel

aan de beataande 50 Hz stroombron te verbinden.

Het oscillogram Van fig. 3.7-7 geeft de op deze wijze gemoduleerde

stroom weer.

Figuur 3.7-8 toont het verloop van de gemoduleerde lichtboogstroom

gedurende de laatste msec v66r de stroomnuldoorgang. Tar verduidelijking

is hierin oak het verloop van de 50 Hz lichtboogstroom getekend (rechte

lijn). Hieruit blijkt dat de vorm en de grootte van de gemoduleerde

lichtboogstroom aanzienlijk afwijkt van de 50 Hz liehtboogstroom.

De verwachting is, dat de doorslagvastheid ala functie van de tijd,

een "golvend" verloop zal hebben.

De meetpunten zijn uitgezet in grafiek IV (zie Bijlage).

De doorslagvastheid alB funetie van de tijd vertoont oen duidelijk

"golvend" karakter.

Hieruit blijkt, dat de vorm en de grootte Van de lichtboogatroo3,

gedurende ongeveer 1 macc voor de strooffi~uldoorgang, gro~o invload

hceft op het varloop Van do dooralagvaathaid als funetie Vall de tijd

t~aQe~ d~ pu~t ~~ de ri~g ~~dureil6e ; m8C~ ~a do st~oQrm~l&~@r~a~ge

3.8. Meetna~wkeurigheid van de waarnemingc~.

De meetpunten bij elke aerie waarnemingen zijn verkregen door Borst

-r te rtoen toenemen van cen zo klein mogelijke waarde naar grotero

waardenoVervolgens i8 het gehele gebied nog een afgetast, door van

groteL naar kleineL te gaano Hierdoor was hat mogelijk na te gaan

of de meetresultaten reprodueeerbaar waren. Zoala uit de grafieken

I, II en IV is na te gaan o bedraagt de spreiding in de gemete~ Vd
waarden ongeveer 10% (absoluut). In eersto instantie kan opgernerkt

worden, dat het doorslagverschijnsel op zichzelf een stati.Bch ver

schijnsel is. Bij de bepaling van de ~eetpunten kunnen nl. de volgende

parameters zich wijzigen:

De druk van de gebruikte peralucht,

de mate Van vochtigheid van daze lucht,

het meegevoerde vuil uit de persluchtleidingen,

de wervelingen Van de lucht in de omgeving Van de punt en de ring.



Fig. 3.7-7. (a) Stroom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Gemoduleerde lichtboogstroom.

Fig. 3.7-8. Gemoduleerde lichtboogstroom gedurende

~ 1 msec veer de stroomnuldoorgang.



Bet ligt due voor de hand dat voor de doorslagvastheid als functie

van de tijd geen scherp gedefinieerde kromme gevonden wordt, doch

een gebied.

3.Q.·Het gedrag van de peraluchtechakelaar in een 10 kV net.

In hoofdstuk 1, paragraaf 4, is aangegeven, welke waarde de 50 Hz

spanning bereikt over de contacten van de eerst-blussende schakelaar

pool in de diverse storingegevallen. Afhankelijk van de amplitude

factor, kan de wederkerende spanning grote - tot zeer grote - waarden

aannemen.

In een recent onderzoek naar de orde van grootte van de wederkorende

spanning in de diverse storingsgevallen in een 380 V net, gedaan aan

de T.R. to Ilmenau (D.D.R.) [6J is komen vast te staan, dat een

amplitudefactor 1,8 of hoger sporadisch voorkomt. De verwachting is

dat dit in een 10 kV net eveneens het geval zal zijn.

Tabel I geeft aan, welke waarden de wederkerende spanning kan bereiken

in de diverse storingsgcvallen, zoals aangegeven in fig. 1.4-1, bij

een amplitudefaetor 1,8. Tevans wordt de meest ongunstige steilheid

van de vederkerende spanning aangegeven (eigecfrequentie ca. 7 kHz).

TABEL I

Storingsgeval

A

B

C

D

E

F

Wederkerende spanning

22 kV

1Jf,6 kV

12$ 5 kV

25 kV

43.5 kV
50 kV

Steilheici van de
wederkorend~ spanning

315V//uoec
210V!/usec

180V!/'I1see

360V!/usee

620V//J.SQC

715V//uaec

In hoofdstuk '. paragraaf 3. wordt ingegaan op de orda van grootto

van de aigenfrequenties die optreden bij storingen in een 10 kV net_

Uit graf1ek 1.3-3 blijkt, dat de eigenfrequenties liggen tUBBen de 3
en 7 kHz. Vit houdt in dat het eerate maximum van de wederkerende

spanning bereikt wordt in een tijdabestek van 70 tot 170/usec nadat

de lichtboog geblust is.



Uit de grafieken I en II blijkt, dat bij L ;; 70/usec geldt: Vn ~ 18 kV

en bijl '" 170/usec: V
D

== 20 kV. Dit is in feUe nogal aan de lage kant.

In de storingsgevallen E en F (zie Tabel I) zal bij een amplitudefactor

van 1,8 zeker herontsteking tUBsen de punt en de ring ontstaan t.g.v.

de wederkerende spanning. Dit heaft tot gevolg dat de demp.eerstand

van 8rt in serie met het circuit geschakeld wordt, .aardoor spanning

en stroom met elkaar in fase gedrukt worden. De schakelaar zal dan

zeer waarschijnlijk bij de eerstvolgende stroomnuldoorgang in staat

zijn de boog tUBsen de punt en de ring te blussen.

Uit de practijk is bekend, dat in de storingsgevallen E en F (fasen

oppositie), herontsteking kan optreden.

0Fmerking: In de nieu.ere typen van deze schakelaar is een zeef inge

bouwd, waardoor een meer laminaire stroming van de pers

lucht langs de hoofdcontactan en de punt en de ring bereikt

wordt. Volgcns de fabr~ant heert dit een verbetering van

de doorslagv&stheid ale functie van de tijd tot gevolg.

In de literatuur worden diverse metingen V~ de dielectrioche dcoralag

vastheid ala functie van de tijd beschreven. Hiertoe ~ij verwe?en

naar Young [7]. Shaw en. Whittaker La} en Rizk [9J"
Rizk heart ook de doorslagvaatheid ala functie van de tijd van eon

persluchtachakelaar gemeten~ De meetpunten heeft hij verkregen door

de stQilheid van d~ wed3rkerende spanning te varieren" De k..rOrr;D19, die

hij gevonden heeft, vertoont zaer veel overeenkomst met de krommen

uit grafiek I en II.
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4. Metingen verricht aan e~n achakelaarpool van de persluchtachakelaar.

4.1. Meetopstelling.

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in het gedrag van de peralucht

schakelaar, bij het onderbreken van een kortsluitstroom zonder de

hulpschakelaar S' (zie fig. 3.1-1), is het volgende eenfase

kortsluitcircuit opgebouwd.

+

Fig. 4.1-1. Neetopl9tel1.ing~

L = 18,185 mHo

c = 556/uF.
I = 2200 A (1° top)~

De eapeciteit is opgeladen volgens in fig. 4.1-1 aangegeven polariteit.

De pro grammering is z6 ingesteld dat op t~O dG scheidor ingoscbakold

wordt en op t=t 1 do hoofdcontacten scheide~ (%ie fig. 4.1-2).

~-
Fig. 4.1-2. I = stroom door de schakelaar.

U = spanning over LC kring.
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Figuur 4.1-3 geert het resultaat van een meting. Hieruit blijkt

dat in dit circuit na de tweede stroomnuldoorgang herontsteking op

treedt t.g.v. de wederkerende spanning van de stroombron. Hierdoor

wordt de dempweerstand van 8£lin serie met het circuit geschakeld.

Dit heeft een over-kritische damping van dit L,C circuit tot gevolg.

De tweede halve periode strekt zich nl. uit over een periode die

langer is dan 10 msec (zie fig. 4.1-3). ~rit van de LC kring kan
eenvoudig berekend worden:

Ruit = 2 ~ = 2

Uit het oscillogram van figuur 4.1.4 blijkt, dat de weerstand Van

de lichtboog na herontsteking tusaen de 3,2 en 3,5ft in ligt. De

totale weerstand in het circuit ligt, na herontsteking, in de buurt

van de kritische waardeo

Uit het voorgaande blijkt hoe belangrijk het is, bij de toepassing

van een LC circuit ala stroombron; veel aandacht te besteden aan de

grootte van de wecrstandcomponent~n! die in de achakeling worden

°PtseUOIll6i&.

Vervolgeus is ear-zelfde proef gedaan, nadat de aaneluitpunten van

do 6chakelaar verwisseld zijn. Het kortsluitcircuit heeft dan de

volgende gedaante:

5e"eial~

Fig. 4.1-5. Meetopetelling.

L = 18,185 mH.

C = 556/uH.
I = 2200 A (1

0 top)

De capaciteit is geladen volgens de in

fig. 4.1-5 aangegeven polariteit.



Fig. 4.1-3. Stroomverloop door de schakelaar.

Fig. 4.1-4. (a) Spanning over de 6chakelaar.

(b) Stroom door de 6chakelaar.
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Het resultaat van de proef geeft fig. 4.1-6.

_I:-

Fig. 4.1-6. I = stroomverloop door de schakelaar.

U = spanningsverloop over de LC kring.

Er treedt nu geen herontsteking op t.g.v. de wederkerende spanning

van de stroombron. In eerete instantie kan dit enige bevreemding

wokken, omdat er aan de eircuitgrootheden uieta ~eranderd is.

De oplossing van dit verachijnael zit waarschijnlijk in een polariteits

afhankelijkheid van de doorslag tUBsen punt en ring, waartuBsen immers

de herontsteking plaats vindt. In de situatie volgena fig. 4.1-1 wordt

de punt t.g.v. de wederkerende spanning positief t.o.v. de ring (zie

gestippeldo kromme in fig. 4.1-2).

In de situatie volgens fig. 4.1-5 wordt de ring echter positief t.o.v.

de punt t.g.v. de wederkerende spa~~ing. Uit diverse doorslagmctingen,

verricht aan spitsplaat-combinaties, is bekend, dat de dooralagapanning

bij eon positieve spite lager ligt dan bij €len negatieve Gpit8~ zie [10].

Door nu in het achema volgens fig. 4.1-5, de capacitei~ C negetiof op

to laden, wordt dezclfde aituatie verkregen als in fig. 4.1-1.

Figuur 4.1-7 geeft het resultaat van een proef.

Zoals verwacht treedt nu weer herontsteking OPt ~a de tweede otroom

nuldoorgang t.g.v. de wederkerende spanning van ce stroombron.

Interessant is het nu te bepalen, bij welke waarde van de wederkerende

spanning~ in het geval van de positieve punt, herontsteking optreedt

en tot welke waarde de wederkerende spanning etijgt, in het geval van

de negatieve punt.

Figuur 4.1-8 en figuur 4.1-9 geven het resultaat.



Fig. 4.1-7. Stroomverloop door de schakelaar.

C : negatief opgeladen.

Fig. 4.1_8. (a) Spanning over de schakelaar.

(b) Stroom door de schakelaar.

Positieve punt; er treedt

herontsteking Ope



~)

Fig. 4.1-9. (a) Spanningsverloop over de schakelaar.

(b) Stroom door de schakelaar.

Negatieve punt; er treedt geen

herontsteking op.

4.6.



Uit het oscillogram Van fig. 4.1-8 blijkt, dat er herontsteking plaate

vindt bij ca. 18 kV. Duidelijk is te zien dat de stroom ongeveer 13/usec

nul blijft om na herontsteking weer te gaan vloeien.

Uit grafiek I blijkt, dat voor'C = 13/uaec de doorelagspanning ca.

18 kV bedraagt. Er valt dus een zeer goede overeenkomst tussen de twee

meet~thoden te constateren.

Omdat het oscillogram van fig. 4.1-9 genomen is met een te grote tijd

baeis; is in fig. 4.1-10 het verloop ·van de spanning over de schakelaar

geschetst.

Fig. 4.1-10. Spanning over de echakelaar ~a stroomonderbreking.

Uit fig. 4.1-10 blijkt, dat bij de negatieve spits de wederkerende

spanning ~en waarde van ca. 22,5 kV kan bereiken, zonder dat er heront

steking pleats vindt.

Utt daze metingen blijkt, dat het gedrag van de perluchtschakelaar bij

het onderbreken van een kortsluitstroom o.a. afhankelijk is Van de po

lariteit van de wederkerende spann~ng.

Bij de bepaling van het heratel va~ de doorslagvaetheid ala functie van

de tijd van deze schakelaar, is het belangrijk vast te stellen, welke

polariteit de punt verkrijgt t.g.v. de stootspanning.

Opmerking: In de meetopstelling die toegepaat werd ore de grafieken I,

II en IV te bepalen, werd de punt steeds poaitief t.o.v.

de ring t.g.v. de stootspanning.



5. De olie-arme schakelaar.

5.1. Inleiding.

De metingen zijn verricht aan een olie-arme schakelaar, type

H.F. Conel, vervaardigd door de N.V. Hazemeyer. De electrische

gegevens van de 8chakelaar zijn:

Bedrijfsspanning 10 kV.

Symmetrisch onderbrekingsvermogen 250 MVA bij 10 kV.

Nominale stroom 400 A.

5.2. Constructie en werking van de H~F. Conel.

Fig. 5.2-1.

De Conel-schakelaar.



Fig. 5.2-2.

Doorsnede van een sChakel-

element.



/

Fig. 5.2-3.

Dwarsdoorsnede van een

sc~akelelement.

1. Concentrische geleiders.

2. Hoofdas van de schakelaar.

3. Aandrijfstrippen.

4. Compensatieplunjer.

5. Compensatiecylinder.

6. Kruiskop.

7. Contactdrukveren.

8. Bovenste dwarsverbinding.

9. Sleepcontact.

10. Contactpen (beweegbare

contact).

11. Bluskamer.

12. Oliebak.

13. Voering.

14. Vast contact.

15. Dwarsverbinding.

16. Verbindingskanaal tussen

bluskamer en compensatie

cylinder.



Figuur 5.2-2 geeft een doorsnedetekening Van Aen sChakelelerlent.

Figuur 5.2-3 geeft in een dwarsdoorsnede de constructie van 6en

schakelelement. Achtereenvolgens zal een 6ummiere beschri~ving ge

geven worden van de volgende onderdel~n van de 6chakelaar.

1. De concentrische electroden.

2. De contacten.

3. De bluskamer.

4. De oliecompensstie.

5. 1n- en uitschakelmechanisme.

Opmerking: In de volgende tekst wordt steeds met een cijfer tussen

haakjes verwezen naar het desbetreffende onderdeel uit

figuur 5~ 2-3.

De coccentriacho alcctrode~.

Bi~nen- en buiteneleetrodan (1) yormeu e~u eo~centris~he d~orvoeri~g.

H9t voordBol h10rvan is, dmt 0r geon uitwuudig vold uptreadt v waardoor

vorwarmi~g ~an do 6tal~~ omgawingo door ~er~alstro~a~ Bordt voo~k~rnCD.

Tevons vermindert ciaardoor de invloed op do uaa.'Ourige f~s~lf!.~ Ton~eirAv..('J

de boog beter te kunnen fix~ren, is per fas~ 6~n kloino lU3 toogepast.

Hierdoor wordt de boog t.g.v. electrodynamiachc krachtcn naar mo buite~e

zijd~ van de lus gedreven (zie fig. 5.2-4).

Con~cntriDch gsbouwd de~l:

geen uitwe~dig ~eld.

• .- ------it-----i
.. I-

n

Fig. 5.2-4.

Gedesltc met ZW~t uitwendig

veld door eeringe a!staa~ a,



De contacten.---------_.--
De contacten (10) en (14) zijn uitgevoerd als axiaal-drukcontacten,

die onder hoge axiale druk opelkaar aanliggen. Ze zijn tegelijkertijd

hoofd- en afbrandcontact. De contacten zijn voorzien van een Elmet

Rotung P laag (80% Wo, 20% eu). Deze Elmet-Iaag is niet hard geaoldeerd,

doch" vormt een geheel met het achterliggende koper (Hintergcgo8senes

Kupfer), zie L16] ).

De bluekamer.-------------
De bluskamer (11) werkt volgens het dwarsbeblazingsprincipe. Hij is

vervaardigd van spuitgegoten Akulon. Akulon is buitengewoon taat en

heeft een enorm incasseringsvermogen. Hierdoor 1s het bij uitstek

gescbikt om de drukgolven te verwerken, die in de bluskamers optreden.

Ala kunsstof is het een thcrmoplaat.De vloeitemperatuur bedraagt ca.

200oe. Tach wordt het door de boag van meerdere duizenden graden niet

aangetast tengevolge van het feit~ dat het daar niet rechtstreeks aan

blootgesteld is. De stralingswarmte van de boog wordt bovendion, door

d~ verkoling van de olie, vrijwel geheel geabsorbeerd.

Figuur 5.2-5 heeft eell gedetailleerde tekening van de bluskamero

De bluekamer is gevoerd met fiber Cd), dat rand de boogzone 16 aange

bracht. Fiber is buitengewoon boogbestendig. Het scheidt bij verhit

ting gassen af an de boog laat geen geleidond koolspoor op het opper

vlak achter.

De functio van de bluskamer bestaaterin, de in de kamer @ntwik

kelde gassen zodanig te geleiden dat druk en stroming zo doelmatig

mogelijk benut worden voor een zodanige ber~vloeding van de boog, nat

deze binnen de kortat mogelijke tijd de stroomkring onderbrookt, zie

G6] .



1.ulI--------1~-++-:"d---------fG

Fig. 5.2-5. Details van de Conel-bluskamer (schaal 1 : 1)~

A drukkamer.

B akulon-ricgmoer.

C afsluitstuk.

D fiber-atukjes.

E apleten.

F oliekamer.

G hoofdisolator.



Indian geen speciale voorzieningen worden getroffen wordt de snelheid

van de contactpen bij lage stromen of bij stroomloos 8chakelen bepaald

door de max. toegelatensnelheid die optreedt bij de grootste kortsluit

stroom. Dit leidt tot aeo verkleinde Bchakelsnelheid bij nominale

stromen. Een bij alle stromen constanta Bch~telBnelheid heeft dus

voordelen m.b.t. de schakelsnelheid, voornamelijk bij kleine stromen.

Dit is bij de HF-Conel verwezenlijkt door de contactpen (10) aan onder

en bovenzijde met gelijke doorsneden te laten eindigen in ruimten met

dezelfde druk, in dit geval dus de bluskamerdruk. De drukvereffening

tussen de twee ruimten vindt plaats via een doorboring (16) in de

contactpen. Tijdens het schakelen wordt de, door de bluskamerdruk op

de onderzijde van de contactpen uitgeoefende kracht, gecompenseerd door

&en tegengesteld gerichte kracht op de bovenzijde. Bij verplaatsing

van de contactpen wordt in plaats Van het contactpen-volume, olie onder

dezelfde druk in deze ruimtc gespo:en. Doze olie wordt aangevoord van

uit de ruimte boven de contactpen.

Het in~ en uitschakelmechanisme.

Voor Qen uitvoerige beachrijving van hot in~ on uit3c~akelmechani5mo

zie B1J •
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6. Bepaling van het heratel van de dooralagvastheid als functie van de

t1jd van het medium tUBsen de contacten, na het onderbreken van een

stroom, bij een olie-arme schakelaar.

6.1. Inleiding.

Bij de bepaling van de doorslagvastheid a16 functie van de tijd van

een olie-arme schakelaar, is in principe dezelfde methode gevolgd.

zoals toegepast bij de persluchtschakelaar.

Enkele veranderingen in de meetopatelling waren daarvoor noodzakolijk.

We zullen deze in het kort bespreken.

De metingen zijn verricht aan een pool van de driefasen olie-arme

vermogenschakelaar, S, in figuur 6.1-1.

BVs
);Stroombron •

-\5
Stootspan-

50 Hz ningogon.

diverse
~

stroomwaarden

~~

Fig. 6.1-1. Blokschema Van de toegepaate opntolling.

S : te beproeven 6chakelaarpool (Conel).

Sf: hulpschakelaarpool (B.B.Co).

B.V.: bollanvonkbrug.

De schakelaars S en sa zijnnu niet twee pole~ wan ~enzelfde schakelaar.

S iQ een pool van de te beproeven olie-armo schwtolaar, terwijl 8' ~en

pool van de B.B.C. luchtdrukschwtelaar iso De redan hiervoor was, dat

het niet mogel1jk is gebleken met behulp Van twee polen van de olie-arme

schakelaar de stroom ne inschakeling binnen ~~n periode te onderbreken.

Een nadere beschouwing van het herstel van de doorslagvastheid van het

~dium tussen de contacten ala functie van de tijd na het onderbreken

van een stroom bij de olie-arme 5chakelaar zal dit dUidel1jk maken.

(Zie Bijlage, grafiek V.)

Het sluiten van het stroomcircuit (dik getekend) vindt plaats door ~'.

(S is reeds gesloten.) Het onderbreken van de stroom geschiedt door S.
Evanals in het vorige geval dient S' om het stootspanningscircuit te
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scheiden van de stroombron. Tevena zorgt S' ervoor dat de wederkerende

spanning van de atroombron hoofdzakelijk over S' komt te staan.

6.2. Programmering van de 10- en uitcommando'a van de twee achakela.ars.

Bet in- en uitschakelen van de persluchtschakelaar geschiedt door het

bekrachtigen van de io- en uitachakelspoelen. Figuur 6.2-1 geeft een

blokschema van de bedieniogaapparatuur voar bet in- en uitschakelen.

akelspoel

ioschakalepoel

ig";-tabiele ~ pula-
~

~~ulti"ib. vorsterker
l---

- __e Ch

Delay ~ pulG~

J.- ____L
~U!'JJ.t orst€rkel'

Fig. 6.2-1. Blokachema bedieningsapparatuur voar

de persluchtschalt:~laar.

Da tijd e welke verstrijkt tUBaeD spanuiugspula A en he~ werkclijk

sluiten van de messen van de persluchtachakelaar, bedraagt 50 ~ 0,25 msec~

De tijd e di0 ligt tusBeD do vertraagde spanni~gapuls B en het scheiden

vall do coutac~en vande pe~81uchtschakela~~~ bed~aagt 21 ~ 0.5 ~6ec.

De Conel-schakelnar wordt ingeochake11 c.b$v$ ecn ve~r. dio ~~t de hane

opgewonden wordt$ Ret uitscha.ktden geachiedt door middcl van een uit

schakelapoel, die bekrachtigd wordt door eon pulsversterker. De tijd,

d~e l~gt tussen een spann~ngspuls, gegeven op de ingang van de rUls
versterker en het scheiden van de contacten, bedraagt bij de Conel

achakelaar 22 ~ 0.5 mseC.

In figuur 6.2-2 wordt de schakelvolgorde van de twee schakelaars

weergegeTen.



~ ----

-----I----~

I

5

s

6.3.

10 %0 so &0
b1

-:

-:

---.

Fig. 6.2-2. Schakelvolgorde Van de twee schakelaars S a~ 3'.

A : inschakelpuls persluchtschwcelaar.

B : vertraagde uitschakelpula persluchtschakelaar.

Vertragingstijd~ 39 ~8eeo

C : vertraagde uitschakolpuls Conel~s¢hakelaar.

Vertragingstijd: 39 msec.

contacten gesloten.

eontacten gescheid~n.

toestand van de Bchakelaar v66r het schakelproces

begint.

~t deze schake1volgorde is he~ mQgelijk de etroom na inschakeling

binnen 1 periode te onderbreken.
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6.3. Principe meetopstelling.

5'

L _

-----l
I
I

r- --,
I I

<;1 I
I IL __ J

Fig. 6.3-1. S': hulpschakelaarpool (persluchtachakelaar).

S : te beproeven schakelaarpool (olie-arme schakelaar).

Vergelijking met figuur 3.6-1 leert, dat de twee principeschema's een
grote mate van overeenkomat vertonen.

Opmcrkiug: In bovenstaand circuit bloek het ni~t nodig to zijn ea~

extra bollenvonkbrug (BV2 ) toe te passen.

6.4. Waarnomingen.

De oerste aerie metingen beboon betrekking op een to onderbreken

stroom van 4700 A (1
0 top) en een schakelproces zoals aangegeven in

figuur 6.2-2.

Van een paar mactpunten geven de volgendo figuren 6.4-1 en 6.4-2 eon

beel~o Uit daze oscillogrammen blijkt~ dat tongovolgo van do stoot

spanning herontateking optreedt. De stroom neemt dan plotseling toe,

terwijl de stootspanning afneemt tot de lichtboogspanning. De licht

boogspanning is bij deze schakelaar aanzienlijk kleiner dan bij de

persluehtsc.hakelaar. De acht-erflank van de atootapanning is in d~e

opnamen niet te zien.

De meetpunten zijn uitgezet in grafiek V (zie Bijlage). De doorslag

vastheid van deze olie-arme Bchakelaar, vertoont een merkwaardig



(a)

iO
t"II1

~ .- .
:;;,.

~O#~
~

112- kV
,.

.. ; "

Fig. 6.4-1. (a) Stroom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Er treedt herontsteking op

I[ = 170/usec; VD = 3,5 kV.

-1
;;':'_~_~........._. ~W'l

Fig. 6.4-2. (a) Stroom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Er treedt herontsteking op

lr = 130/usec; VD = 1,8 kV.
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o

5 m ~e.c.

l:. (1t"lt>\'" 1 m see)---.......~

Doorverin~ ~Js

Fig. 6.~-3. Tijd-weg diagram van het bewegende

contact bij in- en uitachakclon van

de Conol=schakelaar.

(Opgenomen in het laborator1um van de

N~V. Hazemeyer.)

karakter. Vooral de piek in d~ doorelagvasthaid voor 1,6<-c <2 ~Aee

is erg verwonderlijk. De verklaring van dit verschijnsel ligt waar

schijnlijk in het volgende.

Ten tijdel[; '.6 tot 2 Qsec. bevindt het bewegende contact zic~ in

de buurt van de tweede spleet in de bluska~r. Dit kan bepaald worden

met behulp van grafiek 6.4-3. die de plaats van het bewegende contact

aangeeft als functie van de tijd na uitschakeling.

Ten tijde lC= 0, due op het moment dat de stroom onderbroken wordt.

bevindt zich het be.egenda contact in punt A.



Voor 1,6~1L (2 msec bevindt bet bewegende contact zich in de buurt

Van B. Uit figuur 5.2-5 blijkt dan, dat het be.egende contact zich

in de buurt van de tweede spleet in de bluakamer bevindt.

Tengevolge van het vrijkomen van de tweede sploet, kunnen er zaer

grota drukva.riatiea voorkomen, die de doorslagvaetheid van de olia

ergbernvloeden. Dit kan resulteren in een plotselinge toename van

de doorslagvastheid. Zeke.rheid hieromtrcnt kon uit onze metingen niet

worden verkregen.

U:U de grafiek blijkt 'larder, dat de ::loorslagvastheid van het medium

tUBBen de contacten voor 2 <-L <,5 meec zaer laag is. VoorL? 5 mssc

neemt de doorslagvastheid langzaam toe, totdat voorl:;> 11 msec de

doorslagvastheid groter is dan 23 ltV.

Met de bestaande meetopstelling zou het vrij eenvoudig zijn, om het

verloop van de doorslagvastheid ala fu&ctie van de tijd te bepalen

bij hogera stromen. Hiertoe behoeft alleen de stroombrOD uitgebreid

te worden.

Een andere Bogelijkheid is echtcr, de tc onderbreken atroom dezclfde

waardc te laton benouden, doch het moment waarop de contacten van de

te beproeven schakelaarpool Bcheiden, te veranderen.

In overleg met prof. ter Horst is beslotell de stroom I constant te

houden en het moment van contactscheiding te veranderen. Hiertoo is

de schakelvo1gorde van de schakelaars8 en 8' veranderd, zoala aanga~

geven in figuur 6.4-4. Hieruit blijkt, dat de contact en van de te

beproeve~ schake1aarpool (5), 10 msec eerder scheiden dan bij hat

Bchake1procas van figuur 6.2~2.

Uit het ~erloop ~an de boogepanning Van figuur 6.4-5 blijkt, dat or

contactscheiding plaats vindt in het begin van de eerste halve pcriodo.

Met tehulp ~aU dez~ 8chakelvolgorde voor de schakelaara 8 on S' en

een te onderbreken stroom van 4700 A (,0 top) is de doorslagvaatheid

als functie van de tijd opnieuw bepaald.

Van een paar meetpunten geven de figuren 6.4-6 en 6.4-7 oen beold.

De meetpunten zijn uitgezet in grafiek VI (zie Bijlage). Uit deze

grafiek blijkt, dat de doorslagvastheid ale functie van de tijd

sneller grotere waarden bereikt dan in het vorige geval.
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Fig. 6.4-4. Schakelvolgorde van de twee sch~{~laars S en see

A inschakclp~16 persluchtschakclaar.

B vertraagde uit6chakelp~ls persluchtschakelaar.

Vertragingatijd: 39 mS6C.

C vertraagde uitsehakelpula Conel-schakelaar.

Vertragingstijd: 29 msec.

_ contacten gesloten.

contacten gescheiden.

toestand van de schakelaar v66r het schakel

proces begint.



(a)

Fig. 6.4-5. (a) Stroomverloop door de schakelaar.

(b) Spanningsverloop over de schakelaar.
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Fig. 6.4-6. (a) Stroom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Er treedt herontsteking op

iC = 90/u VD = 2 kV.



Fig. 6.4-7. (a) Stroom door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

Er treedt geen herontsteking op

-r = 325/usec; VD 25 kV.

6.10.



6.11.

Dit is waarschijnlijk het gevolg van het fait, dat op het moment van

de tweede stroomnuldoorgang, de afatand tussen de contacten bij deze

meting ongeveer 33 mm is, terwijl dit bij de vorige meting slechta

18 mm was. Deze afstanden zijn eenvoudig met behulp van figuur 6.4-3
te bepalen.

Qpmerking: Door variatie van de twee para~~terB; t.w. de te onder

breken stroom en het moment waaroF 60 contacten scheiden,

is het oogelijk een groot aantal dooTGlagkrommen te be

palen.

Eerst wanneer dit gedaan is, zal het well1cht mogelijk

zijn en1g 1nzicht te verkrijgen 1n het herstel van de

doorslagvastheid als functie van de tijd, van deze 0110

arme schakelaar.

6.5. Meetnauwkeurigheid van de waarnemingen.

De mQotpunten bij olko ~erie waarno~tnge~ Zij3 b0paald op de ;illa~iero

zoals beachreven i~ hoofdstuk 39 paragru~f 8. Hicrbij ble0k e dat de

mae~rosult&tec good reproduceerde~.

Uit de grafieken V en VI b11jkt, dat de spreiding in de meetpunten

ongevoer 10% bedraagt (abaoluut).

Dit geldt vooral voor grafiek V.

De spreiding in de meetpunten zal hoofdzakelijk to wijten zijn aan

het Diet gelijk zijn van de vGIgencle paramater6 ~iJ elke muting:

vervu11ing van de olie,

druk van de 011e in de bluskamer,

afbrand van da contacten.



7. Metingen Terricht aan een schakelaarpool van de Conel-6chakel~ar.

7.1. Meetopstelling.

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in het gedrag van deze schakelaar

bij het onderbreken van een kortsluitstroom in een circuit waarin de

wederker.ende spanning niet kUDstmatig wordt onderdrukt, is het volgen

de e~nfase-kortBluitcircuitopgebouwd.

5'
r - - --,
I I

•
----_.! S

r ,
I I
I

II II _J'-

Fig. 701-~. M@Q:QPstelliug.

5°: Per31~chtoch&kelaar.

5 : Con01-6ch&kelaar~

In de opstelling zoals aangege~e~ in fig. 7.1-~ hB~ft de echakelaar

5' aIleen de functie het circuit te sluiter.. (8 is reeds gesloten.)

De achakelaar 8 moet de stroom i~ dit circuit onderbreken. In principe

komt daze meetopstelling volledig overee~ met do mectopstelling volgens

figuur 4.4-1, echter s~ opent~ godurendo d0 hele cyclus.

De schakelvolgorde van de twee scbakelaarB S eD 5' wordt aangegeven

in figuur 7.1-2.

Uit daze figuur blijkt, dat de contaeter. van 5 direct DU de ecratc

stroomnuldoorgang scbeidan (t=61 msec). Hierdoor wordt bereikt, dat

op het moment'C = 0, d.w.z. bij d@ tweede stroomnuldoorgang, de afata~d

tUBsen de contacten ongeveer 18 mm bedraagt, waardoor aansluiting ver

kregen wordt met de serie reotingen volgens do schakelvolgorde van

figuur 6.2-2.

Met behulp van de meetopstelling volgena figuur 7.1-1 en de schakel

volgorde volgens figuur 7.1-2 voar de echakelaare 8 en st, zijn een

aantal proeven genomen, waarbij de volgende parameters veranderd zijn;
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Fig. 7.1~2. De 6chakelvolgorde ~an d~ twea Gchakelaaro S C~ see

A inschakelpuls persluehtsch~elaar.

C vertraagde uitschakelpuls Conel-schakelaar.

Vertragi~g6tijd: 39 msec.

__ contacten gealoten.

contaeteu g9scheiden.

toestand van do schakelaar v66rdat net

achakolproeca begint.

a) tocstand van de ol~G,

b) contactcn.

Hierbij word de volgende onderverdeling toegepast:

proef 1 oude contacten; oude olie,

proef 2 nieuwe contacten; oude olie,

proer 3 nieuwe contacten; nieuwe olie.

Onder "oude" contacten wordt verstaan. die contacten waarmee l!~n

serie van metingen verricht is, am de dielectrische doorslagvastheid



US functie van de tijd te bepalen. Hetzelfde geldt voor " oude" olie.

Figuur 7.1-3 geeft het stroomverloop weer door de schakelaar, voor de

proeven 1 en 2. Uit het oscillogram blijkt, dat de 6chakelaar na de

contactscheiding (t 1) vier halve perioden nodig hee!t om de stroom te

onde~breken.

De gemiddelde onderbrekingsduur uit een aantal metingen bedroeg 38 msec.

Figuur 7.1-4 geeft het stroomverloop weer door de schakelaar bij proef

3. Hieruit blijkt, dat de schakelaar na contactscheiding (t
1
), drie

halve perioden nodig heeft om de stroom te onderbreken.

De gemiddelde ondorbrekingsduur uit een aantal metingen bedroeg 28 msec.

Uit de figuren 7.1-3 en 7.1-4 blijkt, dat de 6chakelaar het meest

gevoelig is voor de kwaliteit van de olie. Dit in tegenstelling met

de slogan uit de practijk; hoe ouder de olie, hoa bater zal de sChake

laar werlten.

Om &aDsluiting te vinden bij de gemeten waarden vall de doorslagvQst=

heid al~ fUDctie ~an de tijd uit grefi~k V, ig proef 3 nog oenQ her

haald, waarbij tevene het 6pQ~~iugsve~loop over de Gchakclaar qora

garegistreerd. Figuur 7.~-5 geeft het rosultaat.

Uit figuur 7.1-5 blijkt e dat d~ wcderkerondo spanning van de stroom

bron btj de tweede en de derde otrocmnuldoorgaRng rospect:;:.evel~.jk tot

~ 2 kV en 16 kV kan otijgon. 700rdat heroDtB~cking optreedt. Bij de

vierde stroomnuldoorgang kau de wederkerende spanning stijgen to~

16 kV, zonder dat ar herontsteking optreedt.

Uit grafiek V blijkt, dat voor1C = 10/usec; 10 msce en 20 msec, de

waarden voor de doorslagvastheid achtereenvolgens: ~ 1 kV; 20 kV en

groter dan 23 kV zijn. Hieruit blijkt een vrij goede overeenkomst.

Tot slot kan gezegd worden, dat uit het verlQop van de doorslagvast

heid ala functie van de tijd, volgens grafiek V bet te verwac~ten was,

dat de schakelaar vrij veel tijd nodig zou nabben om de stroom te

onderbreken.



Fig. 7.'-3. Stroomverloop door de schakelaar.

t,: scheiden van de contacten.

Fig. 7.'-4. Stroomverloop door de schakelaar.

t,: scheiden van de contacten.



(a)

Fig. 7.1-5. (a) stroomverloop door de schakelaar.
(b) spanningsverloop over de schakelaar.
t

1
: scheiden van de contacten.



7.6.

7.2. Verandering van de steilheid van de wederkerende spanning.

De steilheid van de wederkerende spanning, die optreedt in het circuit

volgens figuur 7.1-1, kan uit figuur 4.1-8 bepaald worden. Uit deze

figuur blijkt, dat de steilheid in de buurt van 2,5 kV~u6ec ligt.

Tevens volgt hieruit, dat de tijd die de wederkerende spanning nodig

heeft om zijn maximum te bereiken, or.geveer 13/usec bedraagt. Dit

komt overeen met ean oigen!requentie van ongeveer 38 kHz. Dit is veel

hogar dan de waarde van de eigenfrequenties, die voorkomen bij

storingen in 10 kV netten, zie hiertoe de grafiek van figuur 1.3-3.
Teneinde deze steilheid aanmerkelijk te verlagen, is parallel over

de schakelaar een condensator en een weerstand aangesloten, zie

figuur 7.2-1.

R

Fig. 7.2-1. R ~ 5 krL

C = 0,25/uF.

Figuur 7.2-2 geeft ean oBcillogra~ van de w@derk@r~nde spanning bij

~en stroomnuldoorgang.

Opoorking: Tijdons het stijgon van de wo~ork0rcndo spanning is d~

stroom door de achakelaar niet nul 1 ~oals d~t bet geval

was in figuur 4.1-8, omdat het circuit via de woeratand

va~ 5 kCL gesloten blijft.

Uit fig. 7.2-2 blij~t, dat de steilheid va~ de wederkerende spanning

nu in de ~uurt van 60 Vfusec ligt.

Duidelijk is te zien, dat de spanning over de schakelaar bij de

stroomnuldoorgang niet direct snel stijgt, doch aanvankelijk. slechts

langzaam toeneemt, dit als gevolg van de capaciteit parallel over de

Bchakelaar.



(a)

(a)

Fig. 7.2-2. (a) Stroomverlaop door de schakelaar.

(b) Spanninr,sverloop over de schakelaar.

Fig. 7.2-3. (a) Stroam· door de schakelaar.

(b) Spanning over de schakelaar.

t
1

: scheiden van de contacten.



Vervolgens is met deze verandering in de meetopstelling proef 3 nog

eens herhaald. Het resultaat ervan geeft figuur 7.2-3.

De schakelaar heeft, na contactscheiding, twee halve perioden nodig

om de stroom te onderbreken. Bij de tweede stroomnuldoorgang, kan de

wederkerende spanning tot ongeveer 5 kV stijgen, voordat herontsteking

plaats vindt.

Bij de derde stroomnuldoorgang stijgt de wederkerende spanning tot

ongeveer 20 kV, zonder dat er herontsteking optreedt.

Vergelijking met figuur 7.1-5 leert, dat het onderbrekingsvermogen van

een schakelaar o.a. sterk afhankelijk is van de steilheid van de

wederkerende spanning.

7.3. Vervanging van de Elmet-contacten door kopercontacten.

Om te laten zien hoe belangrijk het is, dat de contacten van de Conel

schakelaar voorzien zijn van een Elmet-laag, is een aantal keren een

stroom onderbroken met een schakelaarpool, welke voorzien was van

kopercontacten.

Figuur 7.3-1 geeft een beeld van de Elmet-contacten en van de koper

contacten. De kopercontacten hebben in totaal 5 maal een stroom van

4700 A (1 0 top) onderbroken, terwijl met de Elmet-contacten de eerste

serie waarnemingen verricht zijn.

1< ope...r

Fig. 7.3-1



8.1.

8. Conclusies.

Met de meetopstelling, zoals beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 2

en hoofdstuk 6, paragraa! 3, is het mogelijk gehleken, de doorslag

spanning als func:ie van de tijd, van het medium tussen de contacten

na het onderbreken van een stroom, van een perslucht- en een olie-arme

schakelaar reproduc~erbaar ta bepalen.

De exp~rimenteel bepaalde doorslagspanning ala functie van de tijd,

van het medium tUBBen de vonkbrug na het onderbreken van een stroom,

heeft bij de persluchtschakelaar hetzelfde kwalitatieve verloop,

zoals aangegeven in de literatuur (zie l?J ).

De doorslagspanning van het medium tUBsen de vonkbrug, is gedurende

1 mS8C na het onderbreken van eon stroom in grate mate afhankolijk

van de energietoevoer aan de boog, tus6en de hoofdcontacten, gedurende

1 mS9C v66r het ondarbreken van cen stroom.

Ret ~errnogec, tot het o~derbreko~ van een str~ome io bi2 ee~ pers=

luchtechakelaar afhankelijk ~an de polaritoit war. u® uedarke~o~do

Gpar.~ing.

Om na te kUl;:,u'WD gae.~ of' illl. hei geli>ied OZl:.< 6 ud.rcoscc llo. hei o~der

braken van een stroom, herontstcki~g optreedt tUBsen de hoofdco~tuctcn,

zal een ~eer verfijnde msettechniek ~Qete~ worden toe~epaGt.

Bij de olia-arrne 8chakelaar, bestaat er 0en samenbang tU8san de door=

slagspanning van het medium tussen de co~tacten, na het o~dorbreke~

va~ een atroQm. en dQ afstand tusaen deze co~taets~o
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