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1. Inleiding.

1.1. Doel van het onderzoek.

Een elektrisch net voor tranemissie van energie is in het algemeen

eamengesteld uit de volgende hoofdelementen: generatoren, transformatoren~

etroombegrenzingsspoelen, rails, bovengrondse hoogspanningslijnen,

kabels en schakelaars. In vele gevallen zullen defekten aan de

isolatie kortsluiting tengevolge hebben tuesen spanning voerende

delen onderling of tussen spanning voerende delen en aarde. Kort

sluitstromen van tientallen kilo-amperes kunnen optreden.

Het voornaamste doel van de opstelling van vermogensschakelaars is

de onderbreking van de voorkomende kortsluitingan. Teneinde te

voorkomen dat andere apparatuur tijdens kortsluitingen schade door

overmatige vcrhitting zou lijden, diant de kortsluiting zaer snel

to worden onderbroken. In het algemean is de vermogensachakelaar in

staat de etroomdoorgang binnen 2 - 10 perioden van de wisaclstroon:

to beeindigoD, gerekend vanaf bet moment dut de otoring in het net

optreedt. ZodX's. dooX' dft beve~.H.gi~5ISi~6tal1C\t:\.e hat kOr!'!'!:l.:t.l60 tot

uitscha1t:~ling 'laD. de vCX'&'1oge9.aachaIwlaar is gegevc~ ?,e.;., ;;;;aC'.e.t do

kontakton zich ~ebbcn ~coponc, ear:. lichtboog o.:Jt~3~aa:,.• Dozo ),;,ci:',~

~~og ~al door de o<cbakolaar in het aJ.gcr:toon in de buurt VI?:'. COl'), r.:.ul..,

door~ang warden onderbrokGn~ Daar~a verachijnt tus~cn je ko~takton

de wedcrkerendo spanning.Dit in eon transient verochijnscl waarbij

de opnnning met enkcle k~lovoltB per wikrosekondo kan ~crandercu.

De cigenschappen van do lichtboog, de eigonschappen van do l~chtboo~

zone geaurende de eerate millisekonden na de otr~omnuldoorgang on de

invloed van de we~erkerende span~ing op hot d1elektric~m tuscan do

schakelaarpoleri, zijn reeds gedurende vela jaren onderwerp van onder

zoek.

Onmiddellijk na(iat de stroom is onderhroken, kan onder bepaalde voar

w3arden in de schakelaar herontsteking optreden~ waardoor de stroom

doorgang gedurende kortere of langere tij~ weer knn wor.den hersteld.

Bij deze he.rontste.king kan onde.rsche.id. worden game..akt tusse:l t~r;d.acho

en dielektrische herontsteking.



1.2.

Het onderhavige onderzoek houdt zich aileen bezig met de dielektrische

herontsteking. Meerdere auteurs hebben theorieen ontwikkeld over de

dielektrische vastheid van het medium tussen de schakelaarkontakten

na het onderbreken van een boogontlading. Slepian [1] gar de volgende

min of meer elementaire toelichting, zie figuur 1.1-1.

U
d

t
----+

drie verschillende vorman

van de wederker~ude ~pa~ni~g.

dielektrische vastLei6 tU6sen

de kontakte~ als funktio va~

de tijd..

Ub boogspanniug.

UW1 en UW2 geven aanleidingtot boron~teldng

op t=t 1 resp. t=t2~

UW3 geeft flen geval van geslaagde onderbrflking~

fig .. 1.1.-1. Diclektriocho herolltatoking volgeu~ Slepiau..

Ontleend aan: van den Heuvel, Interruption of

small inductive currents in A.C. circaito!

hoofdstuk 5 (diosortatio e Ei&&hove~ 1966)~

Voor het hier beschreven onderzoek is een opat~lling ocbouwd, wanrmee

het moge::'ijk is met bchulp vau c.H~n stootgener~tor OVQr de: l.:tmtc.kten

van ee~ perslnchtvernogensschcl~elnarU~ door51agv~~theid te bepalen

van het medium tussen die kontakten. Tussen de kontakten is 10 - 1000

~sek. voor het verschijnen van de stootspanning een stroom Van een

frequenti. van 50 Hz van instelbare grootte onderbroken.



De metingen werden vergeleken met enkele waarnemingen die in de

literatuur beschreven worden.

Er is een beschouwing gewijd aac het temperatuurYerloop tussen de

schakelaarkontakten in het genoemde tijdsinterval.

1.2. Kortsluitstromen in draaistroomnetten.

De in 1.1. genoemde isolatiedefekten die tot kortsluiting voeren

kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een der onder at b of c genoemde

oorzaken. Ook mechanische oorzaken als onder d genoemd komen voor.

a. Geleidende verbindingen op de oppervlakte van isolatoren, tengevolge

van stofdeeltjes in de lucht, waardoor oen kruipstroom kan gaan

vloeien.

b. Over3lag tengevolge van een uitwendige spanningsverhoging door

inslaande bliksem.

c. Overslag door inwendigs spanningsverhoging t zoals kan optredc~

bij ee~ i~tormittoreacl~ aardsluiting, ~et uitHch~~elac 78M oou

:;rans1'oX"l"".>Rtor" bola.st:J.UE t:'iot eon kC;r;pP,Z\!'IlltieGpool P,.o. ..

d, MechaL'\i8che invloed, ?'oa18 ee.. diet v·erw:ljd.eJi"d~ aal"dY.f?lg, OGu b~.j

graafworkzaamheden doorgeancdc~ kabel e.n.

Elektri~ch go~ien It\~nnen in principe, afgezien van de oorzaal~, vijf

BOClrten kart sluitinger. worde.-:-. onclersclleid.en. Zie :T:l.gU.'a);"· '1 c 2-1 ..

fig. 1.2-1. Kortsluitfouteo io hoogspanningsnetten.



1.4.

a) eenfaee-aardsluiting,

b) twee raeen met aarding,

c) twee rasen zonder aarding,

d) drie fasen met aarding,

e) drie fasen zonder aarding.

In vele gevallen leidt een eenfase-aardsluiting zeer snel tot een

komplete driefasen-aardsluiting.

Bij al daze gevallen zal de s~hakelnar (SR' SS' ST) de ~e~- of

meerfasige kortsluitstromen moeten ondorbreken. De grootte van de

kortsluit~tromen is bepaald door de spanning van het 6ystee~ en de

in het circuit aanwezige impedantio. Deze i~pedantift is in vele

gevallen bijna uitsluitenu reaktantie. Afhankelijk Yan do bedrijfa

spanning en van de aard van de kortsluiting kunnen syrnmotrische

stromen optreden in de orda van 25 kA bij 15 kV tot 65 kA bij 400 kV.

1.3. De wodcrkere~de spanning.

Een vnrmogen~och~~olQaris gcdimcnDio~ocrd voor de ~nderbreki~g van

coo. bopculldo kor"toluitstroom bij ee1l hepaaldo be~rijf[~spa:n.n1"nb' l1Q~

kor~sluitver~OBc~kan rne~ dofinieren alH:

waarin U degekoppelde spanning van het botreffende driefasensyeteem

voorstolt; U~ i5uf waarin Ur do sterwaarde 7an de spanning 1G o I K 10

de symmetrische kortsluitstroom. Alle grootheden zijn :tll effektieve

waarde u:ttgedrukt 0 Als er een kortGlu~.tiz:,Z optreodt :zoot de 6chak~laar

op ko~do van de bevciligingsapparatuur de kortsluitstroorn onder

broken. Op he~ mocent van de scheiding vand~ kontakte~ ontntaat

OCKA lichthoog waarbij tUBsen de kontaktoc de lichtboogGpann:tng komt

t~ ataan. Vanaf het momont van onderbroking word~ de wQd~rkarenda

spanning opgebouwd, waarbij via eon ~"nschakclver5chijnsel. de spanning

van de elektrische "oxngev:blg" wordt aangenQmen, zie figuur 1 .. 3--, ..
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________ 1 _

Zg generator-impedantie

Z rail-impedantie
r

ZT tranaformator-impedanti.e

Zl lijn-impedantie of kabel-impedantie

K plaata van de driefaaenaansluiting.

fig. 1.3-1. Netwerktak Det een generator. rails. tran~formator.

schakelaar en bovengrondse lijuen~

U(~) 18 het spanningsvArloop bij goslotcn ochakolaar.

U~ en U2 seven de spannin~ssprongon 3an die de

schakelaarpolen na opene~ vau S vie aeu ve~effew~ngG

verschijnsel ondergaan.

Dit vercffeningsverscbijnael·vaD de ap&nning zal i~ het al~o~oon een

gedempt osc111atoriseh karakt8r hebbon! waarvan de frequent~o! de

zogenaamde ei5e~f.r~quentie van het net~ groot is t.o.v. de induatriele

;(reqllentio. l'101:1 kan voor doze transito;';.re spanning een 'VcS'aw~o!'ing

per tijdGConboid definioren die in do praktijk ong9veer ale ~~

fi~u~ 1.3-2 wordt gege~en.
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wederkerende spanning

spanning van induatriele frequentie

steilho1d.

overgangeg8bicc.

fig. 1.3-2. DRfinitj. van de steilbeid.

Efln voorbecld. van ~eer gr.ot~ steilhetd It''lv~rt het geva);, van de

?'ogem~a~de nf~t~~dafout. Dit ~ijn fouten wcarbij de impedantie Z~

i& figuur ~.3-1 cen lucine waarde t.o.v. de ovcrigc impadantieu

hO$ft. Do cto:Uhcid kar, in dit geval eet'. waal'u.e Vtl!.'. u::eox-dero kilo

volts porjUsek. bereiken.

lioe grute!" i'.ct o::Aderbrcldn;?;svo;:-mozcn ..... /la co:.'), root Go~dt q clos to

grotcr Viordt de eia dio a~ de •..erBoge1r.Gs~~al>:01al:ir gCGtc1d \'lcrdt.

\~, gebiet'!. va~ m:tslukte
" 1)~.ArhZ'€,~k21\SI';J'\,',

. '"gebied van"-.: "-,
l3ukS8svoll.:a " "'"
ondorbreki:rl6on.

P
f

onderhre1dngavermoge~

f eige~frequontie.

fig. 1.3-3. Karakteristiek van het onderbrekingsvermogen

van een schakelaar ala funktie van de eigen

frequentie van een net.

Zie o.a. Rietz en Beatty (2) •



Ret verband tussen de eigenfrequentie van een net en het onder

brekingsvermogen geeft figuur 1.3-3.

Men ziet dat het onderbrekingsvermogen bij toenemende eigenfrequentie

afnceut.



2. De meetopetelling.

2.1. Inleiding.

De metingen zijn verricht met behulp van een pool van een driefasen

persluchtvermogensschakelaar, zie S in figuur 2.1-1. We laten Seen

wisselstroom (50 Hz) onderbreken.

1

tITrv
)~~

St roor.'.bron fsr- ---~ BV ;.;toot. Epa::.z:.1ng:;:;-

50 Hz generator

15 kV fron~ti.i d:
diverse ~t \fLoek•

at roocwaar:icn
top::: 25 !~V

"m

S te beproeven 6chakelaarpool

S· hulpschakelaarpool

S en S· ~ijn twee polen van een 6chakelunr

BV : vo nkb r'.lg •

fig. 20 -; ~L Blokochcna vat: do gebruikte opctelling.

No de voltooide ona.orbrek~ng van de stroom wordt do spanning van

ecr. 6tootGpa~ningageneratoraan de klemmen van S gelegd. Hicrvoor

diont een vonkbrug t zie BV in n.g. 2.1-1"

•Dc hulpcchnkolaar S scheidt de stroombron van de stoot3enerator

nadat S de streom hceft onderbroken¥ tenein~e te ver,h;.mluren dat

de stootspnnningsgeneratcr gelegenheid kr:'.jgt zi~h t~ ontladc~

~

via de stroo~hro~. Daor S wordt pool S tovens goscheiden van de

wedorkerande spanning van de stroombron c

FiE.'m\A~ 2 0 1-2 toont oen gedotai~loord ocboma valll do op6tel).in~; ~~,E)

ook ~o toelichting bij de tekeni~g~

Een foto Van bet voor~aam6to deel van QO opatclling ziet men op

bladzijde 2.3. zio ook de t~eli~hting$
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5DOA

naar OeC~~Lg6CO e

rna ontakt
progr~-apparaat---..

s

1\. RA ~ 1\ 60 50 BV
1 1 740 kn pF

.-

~OOO .n Z
pF Deler

CL Ckring

} )
shunt50 Hz RS

stroom- 0,0 spaDninge-
Z meting

750ff
meting 0,25

°1 ,.F

spanningahron

Fig. 2.1-2. Detailschema van de gebruikte meetopstelling.

De gebrUkte letters worden in aliaoetische volgorde toegelicht.

Deler

I\l,
I\l
•

380/10000 Volt

220/40000 Volt

SS1 = scheider

SS2 = scheider

T
1

:: 3 fasen transformator

T2 :: 1 fase transformator

V, :: Voltmeter

V
2

= Voltmeter

Z :: smeltveiligheid.

ZZ ,- fliteer vo:>r de bedicning
van de voubrug.

RV2 = deler voor voltmeter

S .• 3 fasen persluchtechakelaar,
zie 2.2.

c belastingsweerstand

-- laadweerstana.

Prcgramma-apparaat e ~~:~e 3.3.
P.A1 ~ a~rdWOB~~tw~~

RA2 == uu::'ci.WH'l?"~tc.::/:

~
RL1
Rt2 = laadweeratand

RL2 = 1aadweerstand

R
S

~ ebunt Q zie 3.2.

Ra ' = aerieweeratand

B - ~ela~ voor volt~0ter
v ...

= 3 fasig-duobclzijdig~

gelijkriehtsehakeling
SemikroA

= vonkbrug , zie 2.5.
~ belastingskondensator

= eto~tkondensator,

Ha.fely 100 kV

zie 3.2.

= aardschakelaar

= aardschakelaar

~ = gelijkrichter

LC kriag 50 Hz ~ stroopbron
zi. 2.3



Foto van het grootste dee1 vall ~e maetopBte~\i~g~

transformator VOO: opladen Csgelijkrichtere
laadweerstand
Bcheiderschakelaar
stootkOAdenaator Cs

• vonkbrug
• seri••eerstand
• parallel••eretand
• parallelkapaciteit
• kondensator van de 50 Hz etroomkring.

11. apoel van de 50 Hz stroOmkring
12. smeltveiligheid
13. stroomgeleider i,~oOfdkOntak
14-. per61~chtvermoe;en6Bchakelaa ;n bluskemeI
15. Gpa~n1ngsdeler .scheide~f
16. atroolllshunt
17. laboratoriumaarde
17a.retouraarde
18. maakkontakt vaD het programma-apparaat.



2.2. De gebruikte schakelaar.

De metingen zijn verricht san 'en scbakelaarpool van een drie

rasen perslucht-vermogensscbakelaar.

fig. 2.2-1. Scbematische opbcuw van d.

persluchtschakelaar.

Vertikale doorsnede door een

schakelaarpool.

8
111..--10

1'1.

Verklaring:------_..._--
1. Persluchtreservoir.

2. Hoofdventiel.

}. Bluskamer,
3a. Vast hoofdkont~kt.l

3b. Bewegand hoofdk~ntukt~

3c. Veer voar de ko~tak~druk.

It. Isolato:.-.

5. Scheiding~essen.

6. Scheidingsmessenanudrijving.

7. Koellichaao,

7a. Geluidd~mpor,

?b. Vonkbrug~ (overneomkcntukt),

8. Demp1ng6Weersto.nd~ Sf.l.

9. Stuurorgaan.

10. Steunisolator.

11. Kontaktborstel.

~2Q Stroam 7GerQnda gelei~or.

In figuur 2.2-1 is een doorenede getekend van deze schakelaar in

de gesloten stand.

De schakelaaris vervaardigd door de firma Brown, Boveri at Cie.

te Baden, Zwitserland. Type DB 10K4oo.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

1. bouw en bedieningswijze,

2. enige elektrische gegevens.

1. Bouw en bedieningswijze; de cijfers tussen haakjes hebben be

trekking op de tekening, fig. 2.2-1.

De voornaamste delen van de persluchtechakelaar zijn:



a. Bet persluchtreservo1r (1) dat tevens drager is van de schakel

organen. Bet is gemaakt van gelaste staalplaat. Ingebouwd bevindt

zich de cilinder met de aandrijving van de scheidermessen (6). De
inhoud bedraagt 49 liter. Aan het reservoir "is de houder van

hoofdventiel (2) gelast. De luchtdruk waarbij de schakelaar werkt

bedraagt 14-16 at., deze lucht wordt geblazen door een straalpijp

van 30 mm doorsnede. de druk ter plaatse van de kontakten bedraagt

8-10 at.

b. De bluskamer (3) bevat het vaste honfdkontakt (3a) en het bewegende

hoofdkontakt (3b). Als de schakelaar opdracht krijgt een stroom

te onderbreken, dan opent eerst het hoofdventiel (2), tengevolge

waarvan een luchtstroom naar bovon onts~aat. Tegen de druk Val~ de

veer (3c) in wordt het bewegende hoofdkontakt omhoog gedrukt en

gescheiden van het vaste hoofdkontakt. De kontaktafstand di~ bereikt

wordt bedraagt 12 ± ~,5 rom en daze geopende stand blijft o~geveer

75 msek. gehandhaa!d. Zie figuur 2e2~2~

" ,,--+--~

o 0 co 0
lichtbcog

h

_--- J.':1:=i1t6tl"OO~

a : vast hoofd~o~takt

b bewegend noofwtontakt

c "eer

fig. 2.2-2. A

B

het hoofdkontakt i~ ge$loten toestand.

het hoofdkontakt in geopende toesta~~; d0

vorbinding tU8sen a en b wordt, tot de

stroomnuldoorgang, door eon lichtboog ondcrhoud~nd

T~Bseu de kontakten ontstaat op net ru~ne~t va~ schciding i~ hat

al~emeen een lichthoQgd Door de passerende luchtatroom wordt de

boog gekoeld. De~e koeling geachiedt zo effekti~f. dat de ~e~ste

natuurlijke nu,ldoorgang v~n de stroon: nn hot, ontf3to.an van de licht

booe wordt gekontinueerd.



2.6.

c. In het koellichaa. (7) bevindt zich een vonkbrug (?b) die in

serie met een dempw.erstand (8) Terbonden is met het Taste en

het bewegende deel van het hoofdkontakt. In figuur 2.2-3 is de

schake11ng schematisch weergegeven.

R
8n. 6

9

1 aansluitklcm 6 demp1ngoweerstand

2 sciloidflS' 7 rin~ }3 vaDt hoof dltontakt 8 punt
vom!;~)rt\g

4 beV1eg~nd' hoofdkGl1takt 9 Qunsluitklen

5 riehting vat', de perBluch~stTo()UJ

fig. 2.2-3. De BcbakeJJ.ng vau de vonkhrug tU9[J@n hct

vQote en het D6wegendc hoofdkcntakt.

De vo~torug bODtaat uit eon r:i"r.:g (7) 11':, fig. 2.2"'3 en CCln 7JlD.f.ir

do rtn3 (Scrichte pt;nt (S) i.n ii,€: .. 2.2-3" De ~ini~c o.fotQ~d

tusocn de ring en d~ punt bcdraagt 15 mm.

De aanwe~ighoid van dozo vonkbrug m~t «e[~~eervt&Dd hccft tW09

r~denaJil.

1. Het overnem~n van de str~om bi~ onderb~~king van grote atro~~n~

Indion on~ddellijk na hat o~derhreken van ee~ stroom eon

snslle opanningetoenare~ op~r~edt {wederkerenda npaftDing) dan

is de kans op doorslag het grootst tUBsen de ring en de punt.

De luchtdruk zal daar lager zijn dan tUBsen de hoofdkontakL~n

en eventuele ionisatieresten zullen ook in de omgeving T~n de

Tonkbrug het meest voorkomen.



AlB bij een kortsluiting in een net op deze wijze herontsteking

van de stroom optreedt. dan wordt de stroom door een weerstand

van aa gevoerd. met het gevolg dat binnen 90 elektrische

graden de stroom infasp. koct met de spanning. Zie ook de toe

lichting bij figuur 2.2-4.

,
\

..
J'!loment wa.arop" '"
doorslag /
opt.rt"~:tt I

I
I

I

\ I

\ I, ', /
'" ,-, /!If', I I"

........... _ I f'
r I
\ ,
I I '"
' ...' c> ':,'1

IX kortslu1tstroom i~ ee~ boven~rond~e lijn~

li apa.:lning var, induGtriele :f.req.umt;.e ~ 90° in
f

f'aslll v66r op I K,

C'w '.ved.erkere~.de spa:;mj.~>[~"

~~3s 2~2~4e Ket verloop 7&D de Gtr~on ~oor ~2 Gchakola.ar~

ale na neront ctekir>g de stroo~ wordt se~e:td

door de dempingsweerst~~d vwn Bile

Dc ~egTenzeu.de i~peda.nt:te bij kortslu:lting iu can hoogspanning£l

lijn 10 pr~ttiach re~~tief. R~jvcorb~eld b~j een g6koppelce

spann1nlJ van 10 ltV an oen ';erJltt)gon van 400 ~LVA 10 X t:.::Oo2jo.enc
Va:;'/. r~akUe: (cos 'f ~ 0 ) ?/oru'i; de stroom na horontoteldng

ohi:lo (coa ., ~ "J ); ~.:n de loop Va.ll iten kwart ped.od., is I
K

in

faee met U~, zoclat blllGsing i.n de nuldoorgang geen pl"oblefH1

roef\I' VO~~L.'lt Q

2. De vor.kbrug heeft a15 tweede taak de spanningsbegrerz:i.r,g bij

grote overspanni.ngen. :-;et name de overspa:cningen die optreden

bij het onderbreken van klein.., :induktieve B;;romen.

d. De Bcheidingamesseo (5) staan in serie met het vaste hoofdkontakt

(3a). Nadat de persluchtstroom het bewegende hoofdkontakt (3b)

geopend heett, wordt eveneens met behulp van perslucht. cilinder (6)
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naar boven bewogen. Aan deze cilinder is de aandrijving van de

scheidingsmessen gekoppeld. Pas als de stroom door het hoofd

kontakt is onderbroken worden, ongeveer 35 meek. na het openen

van het hoofdkontakt, de echeidingsmessen geopend. Dit geschiedt

dus stroomloos. Ongeveer 40 meek. na het openen van de schei.dings

messen sluit het hoofdventiel en wordt door de veerdruk het be

wagende hoofdkontakt tegen het vaste hoofdkontakt gedrukt.

De funktie van de scheidingsmessen is nu het isoleren van de

schakelaar in geopende toestand. in het onder sp~nning etaan~e

net of raileysteem. De stand van de scheidermessen geeft een

onmiddellijke indikatie van het geopend of gesloten zijn van de

achakelaar.

e. Het sluiten van de schakelaar geschiedt uitsluitend door de

schoidingsmessen.

f. In het stuurorgaan (9) zijn alle elecenter. varenizd, die de

schakelhandelingcn moe ten laten verlopen. Het orgnan kar. op

vorsehillende ~ijzen bediend worden.

Voor de u:i,tvo~ri~,g \ian hot f.lMderzoek w~rd cce bodit!n:~.~gBO;('e;aao;;

zccouwc., dat :tl:l ~ta.n.t was h:l.j :f,A:'.gangsB~?c.nningf:lpu~.. Go.,. v~ 20-25 Volt.,

. uitgangsotroompulRcl'1. to 10'1101'0& ",oor de bekra~htig~.?Je 7afl do

scl:akelSiJoalon" Do gebTUiltte EchakflU.f1,g is gf3te~~JOd ir.: fi£r~m:' 2.2-5.

]

•., 11'1
I .W

~
,.......---~!.
6~hoJ.wj., upcelc:l
van het ot \!·!.U"

o:q:~;U&:::\ L

4007

C,
.i •

\
I)ul:.;..
otul'iug I

/

fig. 2.2-5. Bedieningsapparaat voor de persluchtschakelaar.

Een spanningspuls op ingang A leidt tot ontlading

van kondensator CA (stroompuls) door de schakel

spoel "In" van hat 6tuurorgaan van de schakelaar.



De stroompulsen. 2.5 A gedurende 10 msek., worden opgewekt door

de ontlading Yan een kondensator Yan 16jYF. die tot 400 V is

opgeladen.

No. een pu1.e voor het inschakelen van de schakelaar sluiten de

kontakten na 55 msek. ± 0.3 meek.

Na een puIs voor het ~echakelen van de schakelaar openen de

kontakten na 20 meek. ~ 0,2 meek.

Wanneer de schakelaar ingeschakeld wordt. kan hij op zijn snelat

na 15 msek. weer uitgeschakeld worden.

2. Enige elektrische gegevene van de echakelaar.

Bedrijfsepanning 10 kV.

Symmetrisch onderbrekingsvermogen 400 MVA.
Nominale stroom 600 A.

2.3. Het etroomcircuit.

De 50 Hz stroombron die de(inGtelbar~te onderbreken stroom lo~ert,

'::ordt g()vornrl doob" con &£l.K:ltal pnrc.llol goscha1colde LC krlut;o;;i..

Do spoclo::l d.ie i.n daze :In..ing gebr~ikt wcrde~zj.jn afgcbccld 1.u

H
32
mrn "109~ 5

mm

128 1ft
mm - Y~~oVin D

2Dt:l,s

278
l':lIr.

~ l)~V;:'l\ :c
2 j 4 1!.i':l ~

De spoelen zijn zogenaamde Brooks-spoelen; zie voo~ nadere bijzonderheden •

bij Verlijedonk (3).
Van de gebruikte konda~satoren bedraQgt de kapaciteit vaor een
kondensator 2?8jUF, de maximale laadspanning is 1).000 Volt.
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z

L II r C

L

C ko~densator 27,8jUF, 15 kV

Z smaltveiligheid

L
1

: spoel 3,65 mH

L2 : spoel 90 mH

L
1

en C vormen een 500 Hz kring
L1

L
2

+ 4'" en 4c vorman een 50 Hz kring.

fig. 2.3-2. De gebruiktc 50 Hz kring.

I~l figU\\r 2.3-2 is oen blok van vior kondensatorcn getekend zoals

dazo in hot J.&bore.toriun worden ~ob;'~'-li.\;:to Pel' blok i.ijD. vier lton"

deucutoron can de sord-kar.t aan l:.ct 1.rame verboXAdau. Via. t:liaelt

veiligheden iG e::.Jec kondonGa.toI' met oen spoel vcrbor.den vall ee:J

zodanige waardo, dat de gevorrnde LC-kring een ouei11atiefrequell~ic

heaft· van 500 Hzo De vier parallel staande LC-kringen worden per

blok met een spoel in aerie verbanden, zodanig dat deze LC-kring

een oscillatiefrequentie van 50 Hz bezit. Doze blokken van 50 Hz

kunnen parallel geschakeld worden in ean gewenst santal dat bepaald

wordt door de vereist otroomstorkte. Deze stroomsterkte wordt
2 ~

berekend uit do energierelatie t L1 = t CV. In figuur 2.3-3 is tAet

stroom~erloop geschetst bij ontlading 7an de kondensatorbatterij.

Bij de proeven werd steeds de schakelaar v66r de tweeda nuldoorgan~

geopend.

I t
50 Hz

fig. 2-3-3. De atroom die een 50 Hz LC-kring levert;

de eerste negatieve top (2) is in absolute

zin 10% kleiner dan de eerate top (1).
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Met de in het laboratorium aanwezige 160 kondensatoren kan op deze

wijze bij 50 Hz een maximal. stroom van 20000 Ampere bij 15 kV

worden verkregen. De kondensatorbatterij werd opgeladen met een

driefasen-transformator 380/10000 Volt, waarbij driefasig

dubbelzijdige gelijkrichting werd toegepast; zie ook de tekening van

de opstelling op blz. 2.2.

2.4. Het spanningscircuit.

De stootspanning die over de schakelaarklemmen wordt aangelegd,

nadat een stroom is onderbroken, wordt opgewekt Met een eenvo~dige

eentraps-stootspanningsgenerator. Zie het gedeelte rechte op het

schema van de meetopstelling, figuur 2.1-2. In figuur 2.4-1 is nogmaals

het principeachema getekend. Op het moment dat de vonkbrug B.V. wordt

ont6tok~n, verschijnt op AB de stootspanning met de vorm, zoals is

geschetst in figuur 2.4-2.

A

V
AB

RS

C P.- IE.b
:,;,

,try

c,.
,~

fi.g. 2.4-1. Het principescheFla vau de stootopeim:lngsgene).'e.tor.

Voor ee~ toelic~ting van ce ~iver~c elemonte~,

?:i.e ~ie" 2,,1-?~

V

VA:13i 90%

30"~

T
f

T r = definitie van de fronttijd.

t )

fig. 2.4-2. D. yorm Tan d. stootspanning.
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De vergelijk1ng van de spann1ngsvora VAH kan worden berekend op de

wijze, zoals aangegeven in Appendix I, paragraaf 6.1.

Een resultaat van deze berekening is de benaderingsformule voor de

fronttijd van de stootspanning:

In de opstelling zijn Ch , Rs en ~ zo gedimensioneerd, dat Tf 1,1;usek.

bedraagt.

2.5. De hollenvonkbrug.

Voor het doorgeven .van de stootspanning aan de schakclaarklemmen yak

S (fig. 2.1-2) is een schakelaar vereist, die cet beide polen aan

~oogspanning komt te liggen. Bovendien dientde schakelaar op een

nauwkeurig van te voren bepaald tijdst:f.p met een zo klein mogelijke

spreiding t:; ontsf;eke~Aan doze aisen wordt voldaan door een vCnkbru6

d:te ~.n hot lahok'?tod.up.\ :ts owtwikkelrl o

De vo~tbrug wordt gevor~d door tweo rn~soing bollon~ !n ee~ van de

bollen is in het centrt\m eon openi.ne; ~!itgc6pe.D.rn we-arin ~ich ecn

gersole~rde pen bevindt, ~~ triggerpe~. Octsteke~ geschie~t do~r

aan de triggerp~n ~ftn grote Bpan~ingBpulE tee tA voe~en.

Van buitenaf wordt de voukbrug bediend met behulp va~ ~cn licht!~ite~

di.e ~et con elektroncnflit9cr.op oen bcpaald gflwenot coment wordt

opgewckt. :~ het huis van de vonkbrug ~cvindt zich eon olektro~ochc

schakeli.ng die C10t:iJ~ battp'Y:'i~e14 wt'lI'dt gevoed~ De J,:L(:.~ttfl~J·,.;; ,tC'll"ttt ;~,~et

behulp van eeI4 foto~tranBiotor in een pulA om&czet, waar~e ee~ Bono

otabi~lc ~~ltivibrutor geat&r~ ~cret~ Eon bobine d~e zich OV04conc i~

llfjt huib Y'all dfj 'i'oukb:r.~~ ~tlY'ie~t, lal:tt l:len pl"irou1.i:' '-.'ou i'>lo~ 6el:tn~'e

spanningaverandering ondorgaan, waardonr aeklulliai.r een grote spannings..

pula (.:t 5 kV) wordt opgewF}k.t. De tijd tussen hat tlOment van de li.cht

f:i~ s en de opwekk:l.ng van de opanrrlngGpuls bevat slecht S Poet. srn-eiding

van 2,5jUsek. De multiTibrator die de tijd b@paalt, is op ongeveer

750j1sek. ingesteld. Zie bij de Brouwer [4J.



bol of ongeveer
at-'.rdpotcot:i.aal

negaticve spanning6pulsl

fig. 2.5-1. Ontsteking van de bollenvonkbrug met aangegeven

polariteit door middel van een negatieve pulse

De werking van de vonkbrug is ala volgt, zie ook fi.g. ?.5-1.

Een bol ligt aan een hoge positieve spanning, de andere ligt op

ongeveer aardniveau. De afstand is zodanig ingesteld, dat juist

geen spontane doorslag optreedt. In de bol op aardniveau bevindt

zich de triggerpen. Door aan deze pen een grote nf"gati.eve spanningc

pUla toe te voeren, treedt doorslag op tUBsen de triggerpen en de

negatieve boL Deze doo!"slag leidt de ontlading tUBsen de bollen j.n.

Een tekening van het bollon-gedeeltc van de vonkbrng Z:tet men in

~i&,'iUr 2.5-2.
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7

4

6

5

1

2
3

8

I "';;'" ':
I "'-,

1"- :
'\'1 ,

I~II . I

I I
I

I
~-·:·····

. -

1 = aerate elektrode

2 = pyrex capillaire bula

3 = trigger-pen. verbondon aaa de bougie

4 = trigger-ruimte

5 = ontsteekruimte

6 = tweede elektrode

7 - potentiaal sturing

8 = r\dmte met de elektronica en de hobi::lF voor de ontatee.kpula_1

fig_ 2_5-2. De konstruktie van de gebruikte bollenvonkbrug.



3. De meetmethode.

3.1. De stroommeting.

Voor het meten van de stroom wordt gebruik gemaakt van eer. coaxiale

shunt (fabrikaat Haefely). Zie de weerstand R in het schema,s
figuur 2.1-2. De zelfinduktie van de shunt is laag, zodat de meet-

resultaten over een groot frequentiegebeid betrouwb~ar zijn ( 0 Hz tot

>10 l-:Hz).

3.2. De 8panningsmeting - de spanninssdeler.

Voor het meten van het spanningsverloop over de sctiakelaar is een

spanningadclor vere,ist. Zie "Deler" in fig'Uur 2.1-2. Deze deler coet

verschijr.selen met ean duur van 1jUsek. en eventueel kloinor, onvervormd

wcergevon.

De Yerhouding van de roodul~£ ve~ het ingangs~ignaal ~ot de modulus

7an het 'l;j.tganBss~.gnaal v,oemen we "overzetverhouding".

Gezien do duur v~m do to nctGlIl vel:1''!ch~.jM'301'-ll':\~ ~out c~o ovcrzotvoX'uc,::I.l:1.ug

C
1

50pIi'

R1, C"!

R~, c
2Co

R
3

~.. 60 l~ n
, R

3
50n.

')&2.1' C:o OGcillo;:;cl.>""'Or - - - - -+. J:'

C2Ic<j02F
I
1

- _J

primaire zijde

sckundai.re zij:ie

afsl~it:;"::.gsweersta~(].va.. 5011 kneel.

fig. 3.2-1. De toegepaste spanningsdeler.



eia voor gemengde delera,

Zie het rapport van

De deler van figuur 3.2-1 voldoet aan de

dat het produkt R1C1 :: R2C2 Co:: 3~ sek.).

van den Heuvel "Spanningsdelers" [5].
Met behulp van een meetzender is de deler getest. De gemeten over

zetverhouding als funktie van de frequentie is in figuur 3.2-2

geschetst.

U. rUl.~ganf'j

'.1i.tgang

600 --+---+--+-+-+-+--+-++--

400
365

200 --+--+---t-+-+-+-+++--

V
IJ

I

!

5::06 107

fig. 3~2-2. De overzetverhouding van de gebruikte deler.

Voor hot 'verrichton van de metingen d::"cnen een aantal kommando

pulaen achtcreen~ol$en8 to wor-nan gege~en. De pulaen ~orden ontlecnd

aan ce~ progra~a~apparaatmet vier onafha~~elijko uit5a~3an9 waar-op

Da een startpuls g op gowe~Gte, instelbare tijdstippen, pulscn vcr-

6chijnen.

Hetvolgond.c progre.mcc. aient to wordcnafgcwcrkt"

a. Persluchtscbakelaar Bluiten; ~it kow~ndo wo~clt n8 ongeveor

55 muck. opgavolgdo

b. Pel:' Blucht Ecl1akeltuu' openeD; (li~ ko~n~o word~ rta o:lgeveer 20 m8ci:.

opgevolgd.

Ce Triggeren oscilloscope.

d. Triggcren vonkcrug~

In figuur 3.3-1 is dit programma afgebeeld.



---..,.. t (msek.)

20 40 t= 60 8

~-----+- 55 msek.-+----~(e) schakelaar
(a) I sluit
schakelaar I werkelijk
dicht I

Ii:
"/'

eE'n periode
50 Hz stroom

(c)

t= 0

20
~b )

Bchakelaar
opec

t=: 0

k.
(f}

toler-ake laar
:.>pent
wer~cli~k

t:.:.:o'l ..

ee) ~riggc ing oscilloscope

(a) t=14,5
d) t rig~cI"ilk.g 7owr"-'x-uG

fig. 3.3-1. De kommando's (a) tot en met (d).
Tussen (e) en (g) vloeit 6~n periode van

do 50 liz Dtroom door de ochakclunr.

Do~n' en:>:. Gpre:i.d3.r..e; van or.gev0er 600;t&50k" in hot HO,I:aent (0) vall

;"et sluiton vall de ochak01allr, oord t d0Z0 sprcid7.11g oak gQIn.tI'o(;~U.~

ceoI'd in het ::no:no:at ven de atrooo::nlldoorgaT;!,$ (go) ~ :On ;:~Cli\<:~tcn {c} €iI!.

(,n 'Jan ·zrie;gerix,'.g (~;i.?) fig. 3.3~-:) 7.ijr. dUG ~<](H~",onC! C';,.d(:rhc7:";'~ ue.7.\

de 6preiG~~G ~a~ 6CO~Q~o te~ opzichte van do ot~oomaul~oorgang.

Om do7.o spraiding to elimincrcn :i.a de progrnmlll~ring i~ tWQC dclc~

gespli~ 13t ..

Eon twoeka:::.aals deJ.(l.y-un:,l.~ g~oft X\£l. ean st,n:l'tkold-n...q"T.\,lo da pulsan (.:<)

en (b) van figuur 3~3-1~

Mat net doree, ongcbruikto kont~tt van de por8luehtbeha~elaar (zie

hat schema van figo 2.~-2) wordt op cat mo~er.t van werkelijk Gluitc~

va~ de Gch~rolaar eon tweecle p~ogTamrna-apparaat gcotart" Dit progra~

apparaat levari.: d9 pulsen (c) en (d.L De spre1.di.:lg ir. (c) im {d.) :l.s d':s

voll~dig ge{;limineerd. Er rest nog de 5pre:i.tling tU6sen de kontak.~e~

onderling ~enscvo:'gH van spel:1.ng in ht~t allndrijfmechanisme van de

scheitlingsIDessen.

De registratie van het stroom- en spanningsverloop geschiedt met

een dubbelkanaals oscilloscope met gescheiden tijdbases (type 555
Van Tektronix). De foto's zijn gemaakt met een Polaroid-Land kamera.
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4. De dielektrische herontsteking.

4.1. De overgang van lichtboog naar isolator.

Bij het openen van de schakelaar wordt tUBsen de kontakten een

lichtboog opgewekt, die in de eerstvolgende nuldoorgang wordt onder

brokeD. Bij het onderbreken van de boogontlading verdwijnt de

elektrische geleidbaarheid van de hete ontladingszone met sen zekere

traagheid. Bij een persluchtschakelaar ligt deze tijd in de orde

van 1/"sek. Gedurende deze tijd kan een kleine aangelegae spanning

voldoende zijn om tot nerontsteking aanleiding te geven. Indian de

toevoer van energic, die bepaald wordt door de nog a~~wezige rest

geleiding an de aangelegde spanning, de afvoer van warmte van het

gas overschrijdt, dan resulteert cen temperatuurtoename van het gas.

De ionisatiegraad neemt dan eveneens toe en daze toename van het

aantal ladingGdragers knn rcsultaren in het hnrstel van de boog

ontlading. Dit procca noe~e~ we t~ermi6chc hcrontsteking; het wordt

niet nader beschouwd.

Na de zcor I3nelJ.c de-ling vaL de iOl'l.i9s.ticgrQ.ad van bot ga.s tusBerl

de kor.ta.kten bed~a.eGt de to~perat'llrlr van net gao DOg er.akelo c".t;j.zol':i'\dcr~

gradeD. Kelv;~.c. Hat ~::.'.::.rt tientaJ,le~. o:1.,l:U.sckcK:\d~!!. vClor~leo: dG

t~)!iper{ltnur Vl::,U hat gas tot de omgovingstel1l.pGratuur is a:(genomer;,~

AlB gedUr0nllo d,oze t:i.jci. een l!melle opanningstoenaJJe over do konta1xteI:\ 2:0

hOQg o~lo,~pt, dat or docrslag .,p~reeclt, hebben we te r:1aken oet

e.iele}:trit:lche he1.·o~tt:lteking. Op het mechaniB~e vall dezo vorrn van

horo::atstHk:tng gaan we iete ~ader ill.

4.2. Do dicloktrischo herontstck1ng.

Wo hoechouwen h&t e;e'Wal clet de tftGporatuur van het ga.e tt\SSBZI. elf'!

kontmcton nQg hoog io. Enkclo IndLngodragers bovinden zieh ~og i~

het gao. Over :10 kont,akt~:l. wordt een 8!lanr...i.ng V a.angclegd. Vie '1ter

onderf)t,ellen het elAktrj,8c~e veld homog~en r.:et v~lif>terktc E i 1)1:

een p.J.ektrode-afat<:>.::.tl d geldt nan V:= E 1 ..



Wanneer een elektron het elektrisch .eld doorloopt, dan verzamelt

dat elektron over een weglengte 1 de kinetische energie W in de

veldrichting ten bedrage van:

If: :;: e 1 E

waarin e de lading van het elektron voorstelt. Zie figuur 4.2-1.

E
)

~ 9 F~ - .~
e

anode IE J.~ ~kat::lOde

~.ee~ gas

fig. 4.2-1. Eon olektron in een elektri~ch val~.

De kracht op het elektron ui~geo~fend

bedraagt F ::: e E"

Hia:o:"b~,j :i.G aangel'1omen da~ b.at elektron Ll.a.n het beg-ill va.::. do J:1cg 1

ge~c kin~t1scbe e~ergio be~it, dU5 hij aeD vorigc botsi~g ~ijc

\1ocr.;.\".e~rsr..elhcid tog. OJ. het clo;.t:tr;~m~ho veld tot,al::ll heeft vorlare ...

VJan",eex- '1 de ge!rlddeJde v~ijt'l ~J9g1eIl[;te t~s6~n twse botsing~n van

eon elektrcn met oeutral~ G6e\tjas voo~9telt, ~s 1 in eerate be~adering

gegeven doox-:

.t =- _1~_

nQ.

waarin Q de bot!3ii'!.gscloor5nede va~ (,1" botsing eloktron ~ ilellt:ras.l

dccltjc voorDt81t~ 9~ n de dichtheiC vaD dA neutral~ de~ltjos.

Voor~s 10 de ~ruk ~ voor do n~~trole dccltjcs gcgevcn door

r .. nk'!

Derhal~ is

1-
pQ



en de kinetische energie van het elektron is:

e E kT

V
In ee1.1. homogeen p.l.ektrisch veld is E = d waarin V het potentiaal-

verschil tUBsen twee elektroden op afstalldd· vooratelt. due:

We zien dua dat:

e k

~

T

Pd
v·

rv
VT
Pd

(4.2.1.)

In het gas tUBsen de elektroden zal doorslag optreden zodra voldaan

is /lan een van de groepen voorwaarden I oc II~

1. a) Ret clektron 1t'oet tijdenc het doorlopen van de v:rije weglengte

cen zodanige cnergie verz31'Mlo.~; nat hot ;_r.. l:ltaat :tB :i.ol),~.Eat:tc

~aP. ee~ G&sdeeltje teweeg te ~rengen~ waQrdoor con t~cc~o

c) De a1d~8 ontstano pos:;.t~>e"-c ;'.o~en moeten gczamelfll:!.jk ~.!l, etaa~

zij~ tenmingte a6~ nieuw elektron uit de )tathod~ t~ p~oducor~no

Di~ i.s hflt ncchanisme 11a71 Tow~acnd.

!:L /1) Zi~ I.e).

11) Zie !.b).

c) Dear kumulatiovEJ i.oniaatie wan u) en b) ontstaat een elektro

n~nlawine van zodanige vorm, d.at lla.& de kcp ",an de lawine een

rJ.imtelading van, positieve ion(l!%). wordt gevorm1..

d) De r~iI!itelading geeft aanldding tot veldvormingeu, wa.ardcor

plaatselij3: eer. hogo valdsterk~e kan ontstaa.r.. De olektro!!€'n

zullen daarin grote snelheden kunnen bereiken en aanleiding

kunnen geven tot het ontstaan van Zeer kortgolvige straling,



de zogenaamde remstrali~g. Voor een nadere beschrijving van de

remstraling, zie Appendix II. Deze remstraling zal zich naar alle

kanten uitbreiden en aanleiding geven tot foto-ionieatie. Op deze

wijze wordt een ontladingskanaal van zeer sterk geloniseerde gas

deeltj~s en elektronen gevormd.

Dit is het mechanisme Van Meek - RaethAr.

Bij kleine gasdichtheid overweegt in het algemaen het mechanisme van

Townsend, bij grot ere gasdichtheid het· mechanisme van Meek - Raether.

Om te voldoen aan de voorwnarden I zowel ala de voorwaarden II is een

minimale energie W Van de elektronen noodzakel'tjk. Voor een bepaalde
. In

druk p, temperatuur T en afstand d is derhalve een bepaalde mi&imale

spanning VD nodig om doorslag tot stand to brengen.

Bij hogere temperatuur zal VD afnemen, zie (4.2.1.). Nen zou ~'lS in

principe voor konstante druk de.temperatuur kunnen bcpalen indien de

fur1ktie

v!)

lJekend :!'s.

Beide opva.ttingel1~ die van Townsend en !'leek ~ Raether, le;'den tot de

bekonc\e ·Paschen formule vaor de docX'olagspanning VD ::: vD (paL

1.iteratuur:

Cobi.ne; Gaseous Conductors.

von Engel und Stoenbock; Elek~ris~he GaGei:'Atladr\lq~eRho



4.3. Het temperatuurverloop in de boogzone na de stroomonderbreking.

In het onderbavige. onderzoek zal de lucht die kort na de onder

breking uit de 8chakelaar stroomt O~ twee redenen een hogare

temperatuur dan de omgevingstemperatuur kunnen habben en wel:

a) de lucht stroomt langs de nog hete kontakten (elektroden)

waardoor de lucht kan worden verwarmd.

b) de lucht neemt de hete gassen uit de ontladingsbaan cee.

De expansie van de lucht in de nauwe uitstromingsopening van de

schakelaar zal daarentegen. bij verwaarlozing van de redenen gc

noemd onder a) en b). in eerste benaderi~g adiabatisch vcrlopen.

waardoor de lucht zal afkoelen.

Door na te gaaQ hoe de'dcorslagspanntng van de lucht onIrdddellijk

na dp. onderbreking van de stroo~ als fU.nktie van de t~jd verloopt,

dekarnkteriotiek Vd(t). kan ean indrt~ worden verk~egen omtrent

de toesta~ds6roothcde~.vc.r.:. die lu.cht ~ 11.).0 1"".onh0s~h:lkt O1]cr d.o

karoktcristicl>: va~ Q.fl ~oorslagspan'.:\:t)ll.g als ft:rJtti~ va:::. ce t,mpcra~

tuur Vd(~)' kan d0 kromme T(t) afgeleid wordon.

De karaktor:.i.6ti~k V d ('J:') kan onder bepaaldo aar;,naP.1en af'e;ele~.d

worden uit een Vd(pd) karcl~te~istiok. Dit is de Paschen-kro~~G

die voor bepao.ldc elektrodcnkoJl):f:i.gurat;!.es door do litc!'atuur go..

gave::. wordt •.

Gegeveu de konfiguratie van doko~takten i~de gebruikte cchakcla&r

(?ie paragraaf 2.2. )~al mot· ~on bonadoring gcmo13gel', ge:lome~ noete~

wordon ..

E6n benadering 13 de knrakterif'ltiek voor de konfiguratie !aol - bol~

eeth tweede bonadering die voor do konfiguratie plal:l.t - plant .. Zia

Cobine; Gaseous Conductors. Eer. derde benadering is de konfigurati.e:

twee cilinders ("rod-rod"). die door American Stan:i.arts Association

(ASA) wordt vermeld [6J. Zie ook Meek a~d Craggs; Electrical Breakdown

i~ Gases • .;. LD.l~P).3 'J'el';uel~t ccr. Vd'P) karakterit3tielo: voor ~hakt>laar-



ele.~nten (7]. Bij bet volgende Toorbeeld wordt uitsegaaD

TaD de plaat - plaat konfiguratie. Deze afieiding geschiedt

op de wijze zoals aangegeTen in tiguur 4.3-1 en volgenden.

40.000

i
1.000

400

l/~

~

:/"'. _tl
~~ ~

11
•

Naar: Cobine,

Gaseous ConductorEI

P. 164.

10 100 a 10~ 10000
pd (mm Hg.mm)

fig. 4.3-1. Vd als funktie van pd.

d is konstant, zodat we op de variabele

k . '" ap UJlDen overgaan; a gaat over 1n a = d •

We onderstellen met een ideaa! gas te doen

te hebbeD; van de variabele p gaan we over

op n k '1'.

Voor een konotante temperatuurT=T1 kunnen

we overgaan op do variabele n; a gaat over
" ain: n =m.

400 V

1000 V1

Aldus hobben we de karakteristiek Vd ~ Vd(n) gevonden, een grafiek

die de doorslagspanning alGfunktievan bet aaetal deeltjes geeft.

Zie figuur 4.3-2.
40kV

10kV

2,3 • 1019 an 2,3.1020 2,3.102~ n

fig. 4.3-? Voor een ideaal gas geldt: n: fT .
Voor p konstant kunnen we. overgaan op ~ a1s"

variabele; a uit fig. 4.3-1 wordt: alit: p Tad •



Uitgaande van Vd(n) kunnen "e komentot de karakteristiek Vd(T).

40 kV

10 kV

1000 V

400 V

a" 250002500.250
- (()K'

--')~ 'J:.. ;

fiB. 4.3-3. Uit do ill. fig. 4.3-2 gevonden grafiek Vd ( ~ )

vinden we door inversio vau de t~mperatuur de
... n T d

karakteristiek Vd(T) ; ;Tw =~ •

!'let de kror:.rnc van fi-g. 4.3-3 eo do te mcten V. (t) karak'!;eristiokc.
(zie hoofdstuk· 5) vinden we doer eon eenvo~di.ge kon.struktie de

T(t) karakteristick; zie figuur 4~3~4.

:I·
v.,.,

'-"

\,
\ , , ..

..... --

!n figuur i+ c 3-5. ts no~als de gekOnf,.~rt~eero.e T( t) kar3k~ud.ot.;ok

gee<l~~tat-..
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AT

At

t

fig. 4.3-5. De 'gekonstrueerde T(t) karakteristiek.

De temperutuurgrndient :tT kan uit figuur 4.3-5 werden bepaa1d om de

telllperatuurverandering in een bepaald tijdsinterval te bepalen.

De verandering van de warmte-inhoud van de hoogzone kan geschat

worden aa.n de hand van de relatie C ~ ~; .' waarin C de .Boortgelijke

warmte en 'K de eoortgE'llijke maoaa van lucht voorstellen, Ii T :is de

temppratu~rafnaoe in het besehouwde t1jds1nterval ~t.

:::~,fl:~~ll "Ian (l~ pacscrends koelluct:t de :'.nh~u;i wcn,;v.t beIJaald on vet"'"

7~1~~~s ~e wur~tok&puciteit, ~an ~~ doer v~rg81i~~tDs ~et de

w~r~te-~Zgift~ geschat wordell of ~e~oogzone-warmte v~l~e~is ~aar

de omgevecde ~ucht kan w~rden afgevnerd, f~g. 4.3-F,~

boo

kooJ-lj}.cht

.- elektrode

p.
1

.: warmtestroo~ boog-omgeving,

H2 : war~etstroom boog-el~ktrodc.

fig. 4, 3-()" g~m W8lt'eellvoucl!gti ~cd91 van. hot

verloop van de warmtestromen.

Ve:w:-gelijkingen .Kurmen wordtm gemaakt r.1f1t Edels [8) , die e~n nog

gekoepliceerder model beschouwt.



5. De waarnemingen.

5.1. Het bepalen van de meetpunten.

Met de in.hoofdstuk 2 en 3 beschreven meetopstelling en meetmethode

zijn in het onderhavige onderzoek het stroomverloop door en het

spanningsverloop over de Bchakelaar geregistreerd. De gang van zak£

is als volgt •.

De kondensatoren van de 50 Hz trillingskring en de stootkondensator

worden tot de gewenste spanningopgeladen. Vervolgenu worden door

de scheidingsBchakelaars'de oplaadcircuits van de konde~6atoren ge

scheiden. De te beproeven schakelaar krijgt nu het komn:ando "sluiten"

en 50 msek. later het kommando "openen", zodanig dat binnen een tijd

van 20 meek. na het sluiten de kontakten weer openen.

. (. ) .

Foto 1. (a) H~t Gtroo~varloop doo~ de schakelaar~

ee~ periode van aen 50 Hz stro08. Het oponen

van de schakolaar ge~chiodt ongovccr 6 mack.

nn de oersto nuldoorgang; ollderbreking ~an

de stroon geschiedt in de tweede nUldo~rgang~

(b) Vanaf het moment van open~n ven de scnake:aar

zien w~ op de spa3nicgsde~er de bij de.licht

boog hehorende boogupan~~nge

.)
De foto's stammen van metingen bij diverse stroom- en spanningswaarden;

er dient slechts kwalitatieve waarde aan te worden gehecht.



Foto 1. toont bet stroomverloop voorbet geval de kondensatorbatterij

van 20 kondensatoren tot 15 kV is opgeladen.

Foto 1b laat het bijbeborende spanningsverloop over de kontakten zien.

Enkele millisekonden voor de stroornnuldoorgang ontstaat, op hot moment

van opene~ van de kontak~en, een lichtboog. Vanaf dat moment toont het

spanningsverloop de bijbeborende boogepanning.

Op een moment kort na de stroomnuldoorgang wordt over de Bchakelaar

kontakten een stootspanning aangelegd.

FO.to 2 toont hot spanningsvorloop voor hot geval de stootlto;Jdenoatcr

tot ongeveer 25 kV is opgeladen. De stijgtijd bcdr.aa~t ongovcor

1 t 1;usek.

Foto 3 t:)o~t een kombiv.at:l.e van Cie twee vori5e foto's.

We zi.e~;. op het bovens.te kanaaJ. d~ 50 HZ~8troom, a1 thans de lllat sto

k~art periodernet de stroornnuldoorgang en op het onderste ka~aal,

op dezelfdo tijdbnsis, de etootapanning.

Bet mOMent waarop do BtootspanniD~ over de schakelaarkoDtakte~ver~

Rchijnt wordt vervolsens vervroegd (di~ g~beurt in werkelijkheid

door ~e vonkbrug vroeger te lata~ o~t&~~ken}.

Afhankelijk van ~~t moment waarop do G;oot~~~naing v~ruc~jntkunnen

we het stroom- en spanningsv~rloop verkrijgen volgens foto 4, r~~

pektievelijk fotc 5.



5.3.

Foto 3. Boven

onder

de 8troo~nuldoorgang,

de stoo~6panning~

Foto 4. Dc stootspanning verschijntv66~ ~o

'otroonnuldoo~~ang. Er treoQt

"choppingll va!:"\ do atE-oom opo

~oto lj, tocnt het gevc:l dat de stootspann::.ng voroch~,jnt 766r de

5troomm~ld,ocrgang. De Etx-oom go.ut vroe6~ijciig nnar nul :'Or.. bl:Ljrt

nul ("e~opping").



Foto 5. De stootspanning heeft herontsterlng Vall de

stroom tengevolge na de stroomnuldoorgang, z~e

het extra stroo~je~ De stootspanning kapt cp

het moment van hcrontsteking.

Foto 5 toont het gevaJ. dat d~ 6too~B?t..u'lning ongeveer 80f~cek. ::w.. de

strcomnuldoorgang verschijnt. We zien op het onder£3~e ko.naal de

voorflank van de stootepa.."ln.:!.n.g en. op hetz81!c1e r20l!'.Oi),t ('le~ e:!/:tra

s~room op het bovenate kanaal. De stootopanni~~~apt ~n het fro~t

on ;1~~L.t vCl"ilolgens 'm::or lal;1gzG.2.~ too; op hC~r.1Qmer..t dut c:a o~~tl"a

strOO:l 1'.uJ. wcrdt z:i.e:::. we W00r tIc a~htex·f].Q.~l<:'. 'i1ar:\ de ctoot8pa::lt\ine;o

Het hi.~:, ~ere6ist:reeru.e veI'£ch:l.j::k.3eJ. nOClile:l we hcron-:; s'teh:il1[£ ..

Met een oncrgieboDchouwing kan aange~oondwordcua dat de enerzia

die nodig is voor bet laten· vloelen van de extra stroom. geleverd

wordt door de aan de stootkondensator onttr~kke~ energie. Voor deze

ber.ekenil'.g: z~.e Append~.x :r:II.

Voor hot zo oxakt mogelijk aflczen van de spanni~g5Daardc, waarbij

de Etnotspanni~G kapt, diant de ti~dbaoiB ~aarop de spanning wordt

geregi6~reerd~ te worden gewijzigd.

Fato 6 toont de gnkapte stootspal",ning op ~p.n t.:l.jdbusi.s van5/15ek.

per echaa.ldAel.

De pc.ramators VOflr ~ot ~l'lotcm '\i'Eon C~n dQO~·6lagh:arakteri5t:i.,ek z::,jn:

a. d~ tijd tuesen de etroomnuldoorg~ngen ~e herontsteking,

b. de waarde Van de spanning waarbij herontsteking optreedt.

Om zowel a als b aan een oscillogram te kunnen ontlenen moeten de

registraties van de streom velgens ·foto 5 en de spanning volgens



Foto 6. Het verloop'van de voorflank van een stootspanning

die tot herontsteking aanleiding geeft. We zien de

steil-oplopende voorflank die op het moment van

doorslag gekapt wordt. Via een door het circuit be

paalde inslingering gaat de boog op een kleine

opanning .branden.

foto 6 gekombineerd worden~ Deze eis impliceert, dat de tijdbasia

wao.rcp do stcotspanning gcrneten wordt J.tleinar wcrdt dell cAe tijdbaoi..:'J

waarop do streom gemeten wordt. Dit fin kan $erealise0~cl wordon mot

een tweeko.;;),aalE:l-o~(';:i.llo-sc()cpIllt!";; gescheitlsr. tijdbascs. DG pulFJ r1aar

~ee de tijdbasio van kana~l a getriggeru wordt, we~dt interu vortraagd

voor de triggering van de tijdbasis vankanaal b.

f~.g. 7. Ht'd: stroolTverl;:,op op foto 5. gekorr,biru:oX'd met

het spanningsverloop op foto ~.



Foto 7 toont d. gewenste waarneming, namelijk de stroomnuldoorgang

met herontsteking op een tijdbasis van 200jUsek. per schaaldeel

en de gekapte stootspanning op een tijdbasis van 5;usek. per schaal

deel.

Een kombinatie van meerdere metingen volgens foto 7 levert een

doorslagkarakteristiek, zie de behandeling van de waarnemingen in 5.3.

5.2. Metingen, bekend uit de literatuur.

In de literatuur worden d~ver6e metingen vall de diclekt~iechc door51ag~

karakteristiek baschreven.

Young [9] heeft een karakteristiek opgeuomon met bchulp van eer, cxper.:'

mentele ()p8telling~ waarbij de G.oorslagspanning ge~,eten word, nacat oell

stroom door de te beprooYcn kor..t(;Jtton ondeX' luchtbcblczi:':l.g wa:-I C!nd~H"

broke~.1. De rlie.rreter van de s'tX'c.alp:.jp bec.roeg 1!6 CD, de kODtCL~tafutam1,

1,9 em ar, do l'..lchtdruk it'; het gobicd V'a:l d(} bC'i/eg()odtt 1-,o;?;'(;v..ktEW '17,~ at.

150

50

o

v--~

~
0

•
c

• "0

•
0 0

• 00
0

# • .

i"f 0

() .
'.

o 00
• 0
0'

,.: 0

'!cr 200 -:"00 ltCO c:co

fig. 5.2-1. De verandering van de doorslagspanning ala

funktie van de tijd na stroomonderbreking

Yolgens Young.
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• d.oorslag

<:) gee:'1 doorslag

t
ao ~o 60 &0 100 110 1"0 160 f sak.
Di~lekt?ische vaRthei~; de meetpur.ter zijn

vcrkrcgen door de oteilheid van de ~3dcr-

•• I.' A I.
kore!!.do I?par:n~,:lS tc 7ar~.cren. ,R:u"k l :r: c: 400 [l.~

p'" 1l ;. Qt:.J •• kc~tal3:taf.l3tD~1ti'"' 6 1l0.

.. : .
"/. . . .

•

I
.

,
II •

i
,

l
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o

o

10

20

30

5.2-2.:fig.

Rizk geeft in z1Jn dissertatie "Interruption of small inductive

currents with air-blast circuit breakers" (Goteborg 1963) nauwkeurig

een methode aan, waarmee hij doorslagkrommes heert gemeten. De op

stelling vertoont zeer grotc o'Veref~r,J:tomst met die welke j_7J\ 2. be~

schrever. is. De met e~n 10 kV persluc~tRchakp.laar genomenproeven

lev~rden de krorn~e v~n figuur 5.2-2 Ope
70

U
d

kV 60

40

50

B!:1a.w Gr.:. rn:.\~_ttC'':c~exo [10J bem;tU'~.j7en de mcti~~ va~. de d~>Ei10kt7.':l.Gca.c

;l6X'o::,.tstoldcg cmdt.-l' r;&uwkeu:,:':1.g V8.str;cJ.egdc kondi,~ieso D() 'r'Ela<:m woo:!.'

het neme~ va~ daze p~oeveD wo~dt gecoend: hetgrotc aa~ta~ oxpe~l

~cktel0 gegevo~a ~ie over bostaa~de sch~telaaro bokend Zij~D ~aar

waC\!''faIl deDond~ks d~ getrol~.l.~e12 kD~J.tluoico uitorst ;'l'(ln:U;\,jh: te ~.ntcr~

pr.~~~0rcn z:i.jn va.n"-1{}e;O do vm:,s<th:l.J.J..c!::lt;~O pa.zoCJ.Botors di~ :l~ r..0t F1pol z~.j~o

Als voornnanGto pn~amotcrs ~ordon gcnoecd:

1. hot verloop van'de bOc~Btroo~~

2. (~e ev.r.do '\fan de gcbI'td1::te \7odC'lrkGro!0.(>1e Elp.£'l:J.,;;:U'lg9

3; d~ e1.elKtr(1Jde~e.fsta!:'l&~

4. h('"t verloop "Ian de lncilt(:r<~!:'.~

SLav; ~n ·,V:I1:" tta'::er hetogcrJ., de!:. h~t dt'z~ paran:eterd zi.jn die ~;,~t :.:,r;.ke~'

VE:'.Ol een c~.uJ yDc erG bez::;oeil:~,jl<:~~1 (nl wac.rdoo:r' h~"'; nnmo!)(,l::"~.~:. GClhijr.t

te zijr. ~c'!; 01~kt::-:t:;c!':e gedrc.g V~;:: ann ocl:alwlaar to ,oo!'spellcn"

Met de meetopstelling volgena figuur 5.2-3 hebben zij de volgende proef

uitgevoerd. Tussen twee vasteelektroden, die met een luchtstroom met



bekende druk beblazen worden, brandt gedurende een bekende tijd een

gelijkstroom van bekende grootte (een gelijkstroompuls). Na de onder

breking van deze stroom elders in het circuit wordt na zekere tijd

e~n spanning in de vorl]. ~an ean stapfunkti.e over de kon+.3kten Sl!zet.

s S
1 2

- ---"/_-- --......,,/. I -
te

dwars bcblazin- elektrodeho·.:,ldf')r

fi.e; .. 5.2-3. (a) S=}:.emat~.sche weergave van h~t elektr:i.Gche

circuit; de 6pa~~±ng U wordt toegevoerd

'Via s~hcl>.nla..:l.r 52" alo ~t:room J: coer S~

;~.8 o;~13.~rbiro~:~fIt~~o

(b) TIet to~g()Pe.otQ m~ekw.:::.iiJ30 VOO!' b()bla~:',:.~C;

vall cl6 hoog"

afsta~d 5 r:'.ro. ..

2. Lucht~ 1 atiJl. 2~5 12/1301;..

30 St~()~mt 20 Ao ·3(){~\Are;J.do ?OO neok.

V'ic
kV

10 100 "000
!"lS

i:t.g. ,)0 2-~. ::-~".:roi.l~st~k~..ngsspam",iflgsk.are.kteri.stiek ger<l e'ten

ond~r de kondit~E die bij.fig. ,.2-3 vermeld

zijn.



Een karakteristiek van de .epanningswaarden waarbij doorslag optreedt,

ala funktie van de tijd na de stroomonderbreking, is voor een bepaald

geval in fi~ur 5.2-4 getekend.

In een latere publikatie gaar. Edels en 1e genoemde auteure [81 nader

op deze metingen in. Zie ook het behandelde in 4.3.

5.3. Enig~ waarnemlngen.

In 5.1. i6 beschraven op welke wijze we kunner. registreren

a" de. stroomnuldoorge.ng en hat moment VaL herontsteking .au de

stroom. Ret tijdsinterval tuaaen beide Doemen we ~ ..

b. hAt verloop van do Atootspanning en met name de spanningswuarde

waarbij doorslag optreedt, we Doe~en daze waard€ V
d

•

Par~etcr bij dczu waarnc~~&en is de grootte 7a~ no ollrle~brokor,

Atroon ..

n", g:-ontte van or en. Vd zowcJ. 1.i~.1:; cie F;t:'!.·oOf:\0roClt.b.e ....orden gO!l:.:;t5n in

goZo'~C)3~':l:?,,~r('lc G;;:;Cl illoJraE:!m::.0

503o;~ Do '-'l:Jtii.'130?'. voo~ 00;:', ot:rCH:Ji::'l "J'm'l 2l :.Q Jlli1!'()l'Otop'"

De ~3.aj,~ipa::'.nint:; l;a::: de (~~Co\;;'t:o:::ldo~za.to: bccrocg .30 kV ..

In tabcl I zijn de gemeten w2erden van~ on Va opgcnomen. Het zij~

~nkelvo"uige Mootpunten.

Vlln?lcgc de on.catmkeurigh€)id V'a~ de oacillouoope en door. de afleeBfout

van cl~ ()r~c;l..llcC;!,(le.fbeeldeo~ moat in ·:10 g0vondon lvd"'\7o.~rdcn een sp::'€:!.din5

van ~ 5% wo~jen verdi8ko~t~e~d.

Vunwogc hot grate gob:Led dat de sparlrAing8rlolor onv€l:!:"vorncl weergeeft

(zio 3.2), hodraagt de door doze deler geIntroducesrde rout slechta

o~o10 pro-millc6.
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TABEL I

40

220

430

560

620

680

Vd (Volt)

9.500

20.350

24.800

24.800

27.000

25.530

In de grafick op blz. 5.1~ zij~ doze meetpunten uitgezet.

5~3.2. Eer. tweedo vorm van doorslag.

Indie17, enkelo tientallen mi.krosekonden r.,a het stroomloo8 oponen

van de schakp,laar een 6tootspa~ning van 30 kV over de kontakta~

verGchijut, dan kan dooralag optreden. Het moment van doorslag

ligt daa:t'bij st.eeds in de achterfl.ank va~ de stootgolf. Zic fig. 5. 3-1b.

It ?CC'i 1\
I r~;t.

" {~
~ -- - - - - - - - -

t I ( <,, ~.

V J", ~.

(c) ~b ~~; .,~r:l",
l:

(b} C k.

~ "'- .
1i~o 503-1. (a) HG~ vcrloo~ ~aD de cormela stootspanning.

(b) Bet ve~loop yen de in de aehte~flauk gekapte

Dtoot~pa~ning, enkp.l~ ~ie~~allcn mikro

aekonC'en n,;. st !'ooreloze kon~.;.kt""c~c:t::'i:1g.

(c) Het stroom7orl~op door de sc~akelaar bij (b).

Bij ean laadspanning Van 25 kV werd deze vorm van doorslag niet meer

waargenomen. Bij de volgende metingen is daarom op deze waarde van de

laadspanning overgegaan.



5.3.3. De metingen voor een stroom van ~50 Atop.

In tabel II zijn de waarnemingen opgenomen.

~AIlEL IT

'l (;useld

60

95
~20

185

220

280

360

540

Vd (Volt)

.:t 5%
18.600

1'i.900

18.100

18.250

18.600

20.500

20.815

20.700

In d(~ grl}.fie~.;: op bIz. 5."13 zi~n deze ~133tPU~.t~r. ui-:;~czet. \'!~.r:.:::'

:'1fiHi.:>lb tJ(:\a~:');.j 't ~\·.(')~0~ 0 on 60.;u-~e1r.o ;.s~. J,0 fJtl'(?0;>..nu:tcloorC:;1l!l~ J.1.6t.

ontbrcl!:cnQ

Rot ~.G to vcrwSlchtorA t dat do t0Z!.lperatuur ~ar. ho'!; l.7Jed:tllEl hogelr 30.1

zi~n na ol':dorbrek:lng van etH:' grot~re L3troo8tl zo<lat <iolgone ~"elatie

(4.2.~) Vd kleinor zal ~ijn~

Bij hot openeD Van d~ 6chek~laar ontstaat tussen de kontakten eon

lichtboog 00 over de kontaktan do licht~oogapanning.

Bij deze .strooruwaarde is c).e negatieve bocgspaA.1.n:i.ngspiek bij de

stroomnuldoorgang zo groot,dat tengovolge hiorvan do vonkbrug B.V.

(zie fig. 2.1-2) werd ontstoke~. ~ar eliminaring van daze storing

werd tussen de spanl.'.ingsde1er en de belast~,.ngsweerBtand.en -kapB.citeit.

{l\' Cb ) ceo oxtra vockbrug aux;.gebracct. De~e \'"or..kbr:lg slaat spontaan

door t.g.v. de stootspanning {ruim 20 kV). _mear hij sleat niet door

t.g.v. de boogspanningspiek (~ 5 kV).



5.12.

TABEL III

55
120

250
258
26'/,,5

300

300
307,5
345

Stroom 2200 Atop.

v {Volt)
d

;!:. 5%

18.630

20.450

21.180

19.000

21.100

20.450

200450

18 .. 630

17.880

20.'.50

De meetpunten ~ij~ in de grafiek op blz. 5.13 aangegeven.

Meetpunten t~ssec 0 on 55jUsok. ontbreken.

D.~t~ vult op dat de. ueei;pv.•:.\ten tamg2.ijk \'111:'ekeurig vorspr3itl liggcH~o

Indien we ae Grafiek opblz. 5.~3 becchQuwo~, zisn ~e do gro=tsto

sl!!"oiaiag ve.n do ];;1.fH~tPUri,to;,\ b~_j am:''. f:1t:':"OOi:\ va-"/, 2200 A:> Do:..;o spTeii.:l1'1g

bodracgt ~~govccr 10% (~bsolu~t: 200C VQ\t)o

In 5.3.1. ~.s UO on~auwko~righeiu i~ do aflczing van de Vd-waardo~

attugegovc:-~\ (:!:. 5%). ~7c Gaan thana ~'lai hoe u'oor s.ndaro oorzalter, spreiding

in do waardc van cl0 doorB1Bgspan~i~e wu~ de p~~el~cht6Chak01~arkau

ontstaa!1~

a. :Gxtez'r.:.•

1) Door ':ariaties i;:" do :h·';.:.!< "i13.;:l Lt-' 5e1:n'llikte per;~J.uc~t~

2) dClor c.e ~;:ate '~&n voc~'i;;'.e;h,)~.:':: 73.~. :iG::?'~ l~~l:.tt

3)'door het meegevoerde vuil uit de leidingen.

b. Intern. Door wervelingen van de lucht in het gebied van het hoofd

kontakt en Tan het hulpkontakt. Tongevolge hiervan ontstaan





plaat selijk drukvariati.8s. De toepasbaarheid van formula (4.2.2)

geldt dan nog slechts plaatselijk.

9E~~~!!~§~ De industriela research heeft de laatste tijd middelen

gevonden om de lucht beter te laminariseren. Dc ~oorslagva6theid

blijkt daarbij toe te neme~.

2. De aantallen meetpunt~n.

De gOEt.i.ppelde krornmes cioor de meetpunten voor ! '" 2'+0 A en I =850 A

geven uitsluitend de trend aan van het verwachte vcrloop van de VdCt)

karakteriotiek. Bet nantal meatpunten per stroomwaarde is veel te

klein oro tot een enigszirts betrouwbare doorslagkarakte~iGtiekta ku~nen

konkluderen.

Gezien de optredende Bpreidingen is het to verwachte~, dat bij een

groat aantal metingen een doorslaggcbied wordt gevonden. Zie onder

meer de in 5.2. beha~delde w~arnemingen van Rizk.

3. De absolute ~aar~e van de doo~sla6spannin~~

3r 1s t'JQ~;:g3no~en, dE:'.t 0:1' o.Go?'E>).ag tUGoo:;):, c:.o Gchnkola.l'.I'Iro:1tMtOf.'.

op~rcedt in~ior. nri hat st~oomlooo opc~on oon GtcotGpn~~ine ven ongcvo~~

30 :{.V over Cl.a ltor..takten wOX"Dc7:.~ij:r.,t0 !r.:. rU.t lSevG\~. tJier.1. C:.norslag 01:' i[\

de e.chtorf)"ar.>j". va:: c~~ Stt)Ot8pC.;:;,!.',~-;;'\.:"

:9:\j het versctd.j\1erl vs.ll:l ee~ stoat I3pe.ii\~:i.li1~ "'lJ0rr' ua J;:cr.\ta.!:tor. q E.OC~

deD. I;.C/'"130'...'.0 :Il.;. het a~ior~r0kCl1". \1C£, ce!:. Qf.;:-Of;rJ, tr<id doo;"~SJ..3.3 of ~,~

do voorflu~i:l: iJ'al1 de [JtOQ~cpnlr.ning 700r \Jc.crdon "Jcr, .i 20 kV.

Doze ~aardo~ ryeor dadoorolagDpmn~iEg~iju ~p~~r~olijk l&ugu hot

I.::l cell net van 10 kV kan b:lj CleM &nIplitud.ef.::ll~tor ~ ,D~ do wodorlwrondc

Dpamd.ng W."Cl' ~e oe:t·fJtbl~c~·)Cll!1e ftuW ·bij eel'l 3 fe.fJe-eluitill-g 22 kV

bedragc::.

kan optreden.

De oorzaak van de heront6teking bij deze betrekkelijk lage spannings

waarde dient waarschijnlijk g~zocht te worden bij de onder 1b genoemde



turbulentie van de lucht in de bluskamer.

Het dient nog te worden onderzocht waar de doorslag in de bluskamer

plaatsvindt: bij het hoofdkontakt, of bij het hulpkontakt.

5.5. Konklusies.

Het verschijnsel van herontsteking tussen de kontakten na het onder

breken van een etroore in een persluchtvermogensschakelaar iA uit de

praktijk bekend. Met behulp van de gebouwde meetoFstell~ng is het

mogelijk gebleken di.ftlektrische doorslag te veroorzaker;. in de

schakelaar, nadat deze een stroom had onderbrokon. De doorslag

spanning als funktie van de tijd na stroomonderbreki~g is reproduceer

baar vast te leggen. Voor motingen in het tijdsintcrval tUDoen ° en

ongeveer 50;usak. na de stroomnuldoorgang moot de programmering van

de metingen nog verfijnd worden. Voor diversn st:oomwaarden zijn

mnti&gon vnrricht wa~rvan de rU6ultaten enigszino do ~rend vertonen

die werd verwacht. Om volledige doorslagkarakteri6t:i.okfJn op te nemoa

zal het ae.ntal rnotingen sto::-k rr.oflten worde;! Ti.ts-ehreicl.

Onder30oht moet \'Jorden of het hnlpltontekt Qat zieh bchelvo hct ~oofd~

7aa cl.G t~.jo. ?.s::?x. oen indruk Fordo:;:; veX"krcg~HJ van he~; 'Verleop va~~, do

tocGtc~i(logroothodenvan de lucbt ~,n dl1 bJ.nskar.:.OI'e De ~U::l.;'J';ar:a b:l.j Cl,OZ0

~e8c~ouwinSt dat cle druk geduronda clez9 :ije ko~stant i~~ ia mcl~rcG

~-,;opt9ch gezien onju:l.ato Er k'Lm~cn plaatsoU.jko o.1!'u.'\t';jo.ri~.i;ies optred~~

tengevolge van turbulca~ie.



6.1.

6. AanhangseL

6.1. Appendix I (bij 2.4).

Berekening van de n~o~t6Ear.ning3g0nerator.

R
15

v

I\
C R ".l:b D

A.13

!7. 2

..,
n -lr i

n+.

v

A

B

C ::: stootkondel:Elato:":,,e
C

h
= bcla.singp,kondeneatoJi'

:So V <> :.; "V"i1"\.1!h::':t6

R ~ sariewee4'stan<J,
B

~ ~ bcle.st:l,ngs'f'leerstanc',

- ... - :'\.... ' d t"rl''3 .:.,~ ~ "'2 :-.: 00 s .. x-o!':\cn (i.~~;: " ak~l:~on

U ~~ :;\.:1udaper,~:l.ng \7&to C V ,'0 ~ apa:;;,:ll::"1nB OV0::' C", ~i"l R. eo 0 J~ ~ -1)

,,"'4 ""
"~-u·

Stel d~t Cc; is opg01~dcn tot de epaltlnin~ Uoo Op t,..,o .sleat do vor.l.Kbrug

B.V. ovor. Da~ Qntsta~t:

U.o = -L f} dt + ), Rb
Cs

J1Rb
1

J 11. de= -
Cb

J ::. J1 + J,

Door kombinatie Tan de~e drie formulas kom~ men tot:



6.2.

1..

d J1- + 2~
d J~

+ w1.. J2- 0-
d t'L d t

0

Hierin is:

2 1
2 ~

1 0(
(;J = T

s
T

b

_.
T + Tb0

I;;

met:

(6.1.4.)

T = R C
6 a fl

en
R ~ R-b G

0<.= R
s

Vergel:i.jIdng (6.1.4) heaft ala oplofio~.ng:

Op t: ~ 0 :l.s C
b

nne; opgeJ.aden en vorot dUE; voor do plot sp.ling a8.ng£i~

l()~do npnnl'linz U eon kortsluiti.ll:g; hieruit vo15t 01) t" 0 0":0 ral?d·-·
()

voc;:,waa:::"dc~

J :: ']2.

Indian we definieren:

P1 .. ~ ~ + W

1J2 _. - ~ - W

(6.106.)

dan kan de oplossing vun (6.~o5.) ala volg~ word~n gooGh~evco:

v(')lgt :c.~ b.ct 8pali.ni~gsvp,rlocp VAB :

l pt
e'

P:z. t]- e



Met

dat

de eerder
ot-. 1
T""»T"" '

b s

ingevoerde formules kunnen, ala bij benadering geldt

P1 en P2 als volgt worden geachreven:

Voor wR Cb kant gebruik nakend van dezelfd~ benadering, geschreven
S R},R

worden: WRs Cb ~ Rb S •

(6.1.7.) gaat n~ over in:

(6.1.8.)

waarin en

Met behulp van de formula voor Tf t worden, bij cce gew~nste fror,tron
tijd do waardcn 7oor'Cb~ ~ on Ro bereksnd.

De uitdrultking voor VAB volgens (6 .. 1.~.·) io ic. figuur 6.'!-'!. gc('}~het,~t.

fi~o 6. 1~1. De "JClflil 'Vall de lJi ~{j)tGp='.n:':,:'i!g o21t::;;taat :~;.,t !c.ot

verscliil vau tRee ecmachtenG He~ iront~erl~~p

/- ,
"v '!



6.4.

6.2. Appendix II (bij 4.2.).

Het onstaan van remstraling.

Dij het dool'slaguechanisme vclgens Heek - Raether is hat Clnt staan van

remstraling een essentieel onderdeel.

Onderstel dat we een sterk elektrisch veld hebbe~, veroorzaakt door

een rUimtelading van positieve ionen.

De elektronen zuller. daarin cen grote snelheid kunnen bereiken e~

zullen banen in dat veld beschrijven. In de buurt van ~e ionen zullen

de elektroner. aan de regels van de kwanter.mechanika zijn ondcrworpen

en zullen daardoor van banen van ~oge energie naar banen van lagere

energio kunnen overgaan. Dit is een mechanisne dat gelijkt op de over

gang van het ene niveau naar ~ot andere in een atoom, alleen met dit

verschil. dat niet aIleen diskrete overganger. mogelijIt zijn, maar

overgangen van een willekeurig energieniveau naar een ander willekeurig

energ~e~tvoa~. Ds remstraling wordt doarbij geemiteerd en zal het

l;arakter van ko:atin'ile straling ~e~i;ev.o \ Onder bepe.aldc l:onditieu h:~

mon uit de intenoiteit van dit re~Gpoktru~ zello ~c tc~p~r~tuur van

da g~~dee~tjes bepaleu.)

~1c['; v~,;.)dt d:U.twijJ.s if:', ()ntJ.acl:i,','26~;n. aa13 do Serif)gl~on6 ~an eel-I, Bpo~r.tre.al

rooke eon dcrgolijk ~l:or.t::-..!:!'uu6~ \5'2!.crbij bot beg:!..:miv0UU ';!:i.J.~.;Jr.cm~ig

i.e en i1et oindnivcav. bopc:.o.ld :i.o door he>~ ~~oni.6ationiveo.u VC.& de docltjce

in de ontlading.

I,itorat,u';}.I'~

Ao Ur,,<.30],:).9 Physik cer Sterneatrnospharen. Sp.riq;er, Berl1.j;:;, ~938o

6.3. Appendix ~I! (bij 50';.)

De en~rf>:i.ebalan:J Va:1 ;Ie ~',O::'N',t ctc~i~'rio

Het oscillogram van de h~rontsteking (foto"5) toont d~ stroom die

tijdens de herontsteking vloeit ~n tevens de waarde van de spanning

van de stootkondensator bij de herontsteking en bij het beeindigen

ervan.



Aan de hand van foto 5 verifieren we de overeenstemming tussen

enerzijds de energie die de lichtboog en het circuit dissiperen en

anderzijds de door de stootkapaciteit geleverde energie. Daartoe

Toeren wo do nomenclatuur volg~n~ fi~~ur 6.3-1. ~n.

C
8

R
6

:T
't' I

j( )l
I

vi t I
I

f
I

It1

--,
I
I
IS
I
I
I

-1

(0.)

:; hc?,'r:r.t at:('!1r.;b),~,'33~a·Clon

== beg"J.i:.t'laa:'c1", va:n:t

y 2 ::: ~o st Gpni1n.:i,i1!{~ no. Lie doors2.C.C;

't:' == dun~ V'S::-. de he:rcmtetekil1,';"

c :.:; cr~octl;:ond.e:lsato~
o

~ :: serictJ()(il'stanrcl
13

C
b

:: belastingnl'l:on(J,ensato:,:,

~ C~ bcla6tir1(;G\:CO~8toll(l,.

R. ,~ c1e"r~)1;Jcer<;;t a:::.(~
C'. ~

S ;.: i'3c!:~C'!.kele.G'.;;;

T
·'1
1r :-: laaderoanninp vanC .• U

0b = btH'lg3pC'.r.n:I.r'.~

V"- ~~ e.oorsla~8pa);'.nine

cs

300/usek.

fie. 6.3~1. (~) H€t ~toot8pa~~irn66~~rcu~~uet do t~

beproovon och~tolauw.

(b) Ret gertlea.l~ r~eer:ill etrovl1'.,,~u!'loo~,.

(c) H0t g~Ide!:i~i.JJ~f"I·de fjFu.n"'ti:tcc·/Mr~OOr·.

Uit fo~o 5 ~i~~~n W~ ~co~ V1 - 21.720 Vol~

V-, ;;; 7.000 Volt
'-

11 = 2').5 A.

1; =



6.6.

In dit geval golden voor de elementen van de stootgenerator de

volgende waarden:

~ oJ 500

Cb - 5000 pF.

Het opsteJ len van de encrgi l"i~alanB ge6chiedt a] 8 voIgt.

De hero:oJ.tstekingsstroorn in dt' pe.l'elu!;htschakelaar daalt vrijwfI!l

lineair en wordt gegeven door:

met 't'::: t 2 - t., .. de t1ju t~.s89n + en ••~1 ~2

op t .. 0 i ..- 1
1

A

t - t: i .. o A.

Het verli-e'3 WRS ;.r. ~e weere~;e.ml R is (,~~i G:
s

't' 2

J
2

( t )
~ IJ

'l1RS .; ~ -.- R lit - .. p. r- ~ .... 1"1 t' 0 3 s
0

(6.3.1.)

'11y .. l;.(; J 0:-,). c 0

"·S

':ot VC:t"lOOlp va!::', <J.o bcogspanslni~g~ boho!'endo b1~ otroc:n i ':'C\i:l (6,,3. -:,,)

~O~t03 we bona&eren.

Als o(')~stc k~.oze~ 'lie eeB lir.oeirc spa:m:"'~g8to0~ll!!:O:

e - V'l. t (6o~.2o)
b - T' /

Voar t - "Z:" io

Veor dit gavel be~~a8~t de energie VOlor de boog Wb :

't" .

'.7~ ., J V?....: I.. t, ~.. '7" _ :1.. 't'
;) •• ~ ........ ~ "'0 ~ - ~ , .. ~.., ",- t, f.:~

t"l

(/ - 3 )\ ,;') 0 ;;; • 0

Een tweede benadering is een kwadrstisrne cpa~ninEst~p~~m~



6.7.

Voor t = 't:' Yolgt ~ uit 700 = 0<.. 00010-6 ) 2, zodat 0<. = ~ • 1011 •

De boogenergie in dit geval bedraagt:

7:

Wb ~ J ()(. t
2

i,: ( '1 - ; ) dt ~ 1
1
2 <X. i 1 1:3

o

De arie konstanten ~d,erin gesubstituE'"rd lever't:

Wb "" 5,2 Joule

Verselijk (6.3.3,,) e-n (6 ..3~5 .. ) .. Daa.r het werkelijk.c hoog:'pannir.gz

verloop tussen lineai.r en kvmaratisch zal z:tjn~ za.l \Vb tussen 5,2

an 10 l:lgge!£, k1e5 rib :.' 7,6 Joule ..

Geza~enlijl:: dj.ssiperen de weersto.nd R en d~ ~oog dUtJ 53,6 Joule"s
Er zijn nog vier cnergieverbruikers, die echtl0r i~ veel kle.i.:core

ma~e declr.~T.'.\en.

a) De e~crgictoename van konde~sutor Cb bedraegt~

c) Dc cr.orgickono~rnptie van de boog die in de bcllenvonkbrug brandt

bedrc.e.gt:

t"

Wn ~'I' ':': j eB V <J i .. dt
•• '" W 8 0 •

o

d) luMen dQ stroom ill de sehakalaar viG. hot hu1pkontokt filet d"mp'~



6.8.

Totaal gedissipeerd wordt:

Deze m'("rg.i.e rr.Ollt wordel' e:;cl«vf"Jru tl.f;or di' !;it 'J17'~~k"c;1p'I1s3.t~r C •s
Ann het bf~g:l.:'I. Y':l.I:. ie or~tl6.J.:i.ng hed:~5.gt Vc ..., ?1.720 Volt.

s
Als de heront 5t,~:t:'ngsstrc:ol1! nul .... orct. cedr3.::\5t ·'let.; :.: 7.000 Vol. t ~

a~t anergiaverli~5 bedruugt:

Vargelijken VIe di t. ~nt t:et gediss~.peerue bedrag, c1a!'l lJli~.!.::t eer;, Z{l~?,

goede ov~re~nBte~mi~g.
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