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antwerp van een synthetisch inschakelcircuit

SAMENVAT'1'ING

Dit verslag beschrijft het ontwerp van een 3-fasen
synthetische beproevingsinstallatie voor het inschakelen van
kortsluitstromen met middenspanningsschakelaars.
Nadat de principiEHe werking van een synthetisch inschakel
circuit nader is toegelicht zullen de afzonderlijke onderdelen
van het circuit gedetailleerd worden beschreven.
Resultaten van enkele synthetische inschakelproeven met last
schakelaars zijn eveneens weergegeven.
Het SOMVA vermogen van de aanwezige kortsluitgenerator bij
HOLEC kan m.b.v. het ontworpen synthetische circuit met een
factor 10 tot 30 worden vergroot afhankelijk van de ingestelde
spanning en kortsluitstroom.
De fasespanning en de stationaire kortsluitstroom die door het
circuit kunnen worden geleverd bedragen op dit moment
respectievelijk Uf =lSkVmm en Ik=30~.

De kleinste inschakelhoek t.o.v. de spanning waarbij het
circuit nog correct functioneert bedraagt 10°.
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Design of a synthetic make test circuit

SUMMARY

This report describes the design of a three-phase synthetic
making circuit for the testing of medium-voltage switchgear
when switching in short-circuit currents.
After explaining the principle of a synthetic making circuit a
detailed discription is given of the separate parts of the
installation.
Results from several synthetic making tests on load break
switches are also reported.
The SOMVA power of an existing short-circuit plant at HOLEC

may be enlarged 10 to 30 times with the designed circuit
depending on voltage and short-circuit current.
The phase voltage and the steady-state short-circuit current
which can be delivered by the circuit are at the moment
Up =lSkVmm and I=30~ respectively.
The smallest angle of closing related to the voltage at which
the circuit is still working correctly is 10°.
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INLEIDING

Hl INLEIDING

Synthetische beproevingsinstallaties1 worden tegenwoordig al
op grote schaal toegepast in kortsluitlaboratoria over de hele
wereld. De installaties die op dit moment echter worden toe
gepast zijn uitsluitend in gebruik voor uitschakelproeven.
De laatste jaren is er steeds meer vraag naar een methode om
het kortsluitvermogen van een installatie te vergroten zodat
er 3 - fasen inschakelproeven kunnen worden ui tgevoerd op de
steeds krachtiger wordende netcomponenten zonder dat hierbij
het opgestelde machinevermogen moet worden aangepast. Men is
dus op zoek naar een circuit dat via synthetische weg het
kortsluitvermogen kan vergroten. Over dit onderwerp zijn op
dit moment slechts enkele publikaties te vinden, dit in tegen
stelling tot de eerder genoemde uitschakelcircuits, waarvan
het Weil-Dobke-circuit als de bekendste mag worden
verondersteld.
Al midden jaren '60 werd bij het toenmalige Hazemeyer concern
in Hengelo duidelijk dat het wenselijk was om over een
voldoende groot kortsluitvermogen te beschikken om de
ontwikkeling te ondersteunen van schakelmateriaal in het 12kV
tot 24kV gebied. E.e.a. resulteerde in de ontwikkeling van een
3-fasige synthetische installatie voor inschakelproeven. Al in
1966 werden door medewerkers van het Hazemeyer Research
Laboratorium voorstellen gedaan hoe een dergelijk circuit
eruit zou moeten komen te zien[ll. Dit leidde begin jaren ' 70
tot een compleet opgebouwde installatie[21 die echter nooit
naar behoren heeft gefunctioneerd. De problemen die men toen
ondervond heeft men nooit weten op te lossen en men heeft mede
daarom en wegens tijd en geld gebrek besloten om het project
te beeindigen2.
Nu ruim 20 jaar later is er in het kortsluitlaboratorium van
HOLEC weer behoefte aan een synthetische inschakelinstallatie
om het inschakelgedrag van vacuUmschakelaars op kortsluit
stromen te kunnen onderzoeken.

1

2

april 1995

Synthetische beproeving
Een beproeving waarbij de totale stroom, of een groot deel daarvan, uit ~~n bron wordt
verkregen (stroomcircuitl, en waarbij de aangelegde spanning en/of de wederkerende
spanningen in z' n geheel of gedeeltelijk worden verkregen uit ~~n of meer gescheiden
bronnen (spanningscircuitsl.

In 1990 is nog een poging ondernomen om de installatie werkend te krijgen door een
afstudeerteam van de HTS-Zwolle. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat

geleid '''' .
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Ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

Opm. Op dit moment worden alle inschakelproeven die nodig z~Jn

voor certificering bij de KEMA in Arnhem ui tgevoerd in
het "De Zoeten laboratorium (DZL-4)" waar men over vol
doende vermogen beschikt om directe beproevinsr ui t te
voeren.

Tot op dit moment ligt de nadruk van het onderzoek bij
vacuUmschakelaars vooral op het onderbrekingsgedrag en het
gebruik van nieuwe contactvormen en -materialen.
In het volgende zal kort worden aangegeven waarom onderzoek
naar het inschakelgedrag van vacuUmschakelaars op een 3-fasen
kortsluiting belangrijk is en zodoende het ontwikkelen van een
synthetische beproevingsinstallatie bij HOLEC voor inschakel
proeven gerechtvaardigd is.
Bij het inschakelen op een kortsluiting zal er een voor
doorslag tussen de contacten van de schakelaar ontstaan. Dit
leidt tot boogvorming doordat metaaldamp in het vacuUm
terechtkomt, hierdoor ontstaat een geleidend plasma tussen de
contacten. Dit plasma, de boog, zal zich niet over het gehele
contactoppervlak verdelen, maar zal zich op meerdere kleine
lokale oppervlakken concentreren. Gedurende de boogfase vormt
zich een smeltbad op de contacten, met plaatselijk zeer grote
vermogensdichtheden. Op het moment dat de contacten van de
schakelaar elkaar werkelijk raken, zal de boog verdwijnen. Als
gevolg van het, ter plekke van het smeltbad, samensmelten van
de contacten (vastlassen) kunnen bij het openen van de
schakelaar zeer scherpe onevenheden op het oppervlak
achterblijven. Dit kan respectievelijk een verslechtering van
de spanningsvastheid of vervanging van de vacuiimbottle tot
gevolg hebben.
Uit het voorgaande kan nu de afstudeeropdracht als voIgt
worden geformuleerd: Het ontwerpen en opbouwen van een 3-fasen
synthetische beproevingsinstallatie voor het inschakelen van
kortsluitstromen met middenspanningsschakelaars.
In het volgende hoofdstuk zal eerst het principe van een
synthetische inschakelinstallatie worden besproken.
In de daarop volgende hoofdstukken zal uitvoerig de
ontwikkeling van de synthetische beproevingsinstallatie worden
beschreven.
Tenslotte geven de conclusies en aanbevelingen een aanzet voor
toekomstige ontwikkelingen.

3

pagina 2

Directe beproeving
Een beproeving waarbij de aangelegde spanning, stroom, transi~nte en wederkerende
wisselspanning verkregen wordt uit een enkele voedingsbron, deze bron mag zowel het
openbare net of een speciale wisselstroomgenerator zijn zoals in kortsluitlaboratoria
wordt toegepast of een combinatie van beide.

HOLEC systemen en componenten B.V.



PRINCIPIELE WERKING SYNTHETISCHE INSCHAXELCIRCUITS

H2 PRINCIPIELE WERKING SYNTHETISCHE INSCHAKELCIRCUITS

2.0 Inleidinq

In di t hoofdstuk zal worden aangegeven hoe een synthetisch
inschakelcircuit functioneert en met welke grootheden bij het
ontwerp rekening moet worden gehouden.
In paragraaf 2.1 zal wat dieper worden ingegaan op een aantal
basis begrippen om de werking van een synthetisch inschakel
circuit beter te begrijpen.
In de daarop volgende paragraaf zullen mogelijke schakelingen
worden besproken en de werking daarvan.
Tot slot zal worden aangegeven hoe een 3 - fasen systeem moet
worden opgebouwd.

2.1 Basis principes

Tijdens het inschakelen op een kortgesloten 3-fasen circuit
zal de spanning over de contacten van de schakelaar gelijk
zijn aan de effectieve waarde van de nominale gekoppelde
spanning gedeeld door V3, welke na loop van tijd een doorslag
in de schakelaar zal veroorzaken. Na dit tijdstip zal de
schakelaar worden onderworpen aan de kortsluitstroom die wordt
weergegeven door z'n maximale amplitude 1 zoals aangegeven in
figuur 2.1.
In een synthetisch testcircuit wordt de aangelegde spanning en
de kortsluitstroom uit verschillende bronnen verkregen. Het
stroomcircuit wordt direct nadat er doorslag optreedt, tussen
de contacten van het proefobject, met het proefobject
verbonden m.b.v. een snelle maakschakelaar, b.v. een
getriggerde vacufrmgap.
Elke willekeurige synthetische beproevingsinstallatie zal het
proefobject op adequate wijze moeten belasten. Algemeen kan
worden gesteld dat hieraan is voldaan als de testmethode
overeenstemd met de voorwaarden beschreven in [3]; [4] en [5].
Voor het inschakelen van het proefobject zal over de contacten
van de schakelaar de fasespanning staan. Verder zal tijdens
het inschakelen van het proefobject de nominale kortsluit
stroom gaan vloeien. Als er echter beter naar de spanning en
stroom tijdens het inschakelen wordt gekeken kunnen er drie
belangrijke deelgebieden worden onderscheiden, zie fig. 2.1:

hoogspanningsinterval;
booginterval en het
maakinterval.

april 1995 pagina 3



2.1.1

ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

Hoogspanningsinterval

Het hoogspanningsinterval is de tijd vanaf het begin van de
test, met de contacten nog in de geopende stand, tot het
moment waarop er doorslag tussen de contacten plaatsvindt.
Tijdens dit interval zal het proefobject zodanig door het
testcircui t moeten worden belast dat de startcondi ties voor
het booginterval gelijk zijn aan die bij een directe test.
Er moet daarom aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

De aangelegde spanning moet overeenkomen met de spanning
zoals is voorgeschreven in sub-paragraaf 6.104.1 van lEC
publikatie 56.
De fase relatie tussen de aangelegde spanning en de kort
slui tstroom komt overeen met de nominale arbeidsfactor
van het testcircuit mits deze binnen de toleranties
blijft zoals voorgeschreven in sub-paragraaf 6.103.1 van
lEC publikatie 56.

2.1.2 Booginterval

maximum van de
een symmetrische
zal zijn dat de
inschakelstroom

Het booginterval vindt plaats, tijdens de inschakelactie van
de schakelaar, vanaf het moment van voordoorslag tot aan het
moment waarop de contacten elkaar raken.
Tijdens dit interval is de schakelaar onderworpen aan
elektrodynamische krachten die veroorzaakt worden door de
stroom en andere verslechterende effecten die hun oorsprong
vinden in de boogenergie. Algemeen kan men stellen dat de
stroom uit drie componenten is samengesteld, te weten:

- de initiele transiente inschakelstroom4
;

- de DC en AC componenten van de kortsluitstroom.
Twee specifieke situaties kunnen zich nu voordoen afhankelijk
van het inschakeltijdstip:

Doorslag vindt plaats dicht bij het
aangelegde spanning, er zal nu vrijwel
stroom gaan vloeien. Een gevolg hiervan
boogenergie en de initiele transiente
relatief groot zullen zijn.
Doorslag vindt plaats dicht bij een nuldoorgang van de
aangelegde spanning, er zal nu een asymmetrische stroom
gaan vloeien. Met als gevolg dat de boogenergie en de
initiele transiente inschakelstroom verwaarloosbaar zijn.

Beide situaties zijn weergegeven in figuur 2.1.

4
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Engels: initial transient making current, ITMC.

HOLEC systemen en componenten B.V.



2.1.3

PRINCIPIELE WERKING SYNTHETISCHE INSCHAKELCIRCUITS

Maakinterva1

Dit interval wordt begrenst door de tijd die de contacten
nodig hebben om vanaf het moment dat ze elkaar voor het eerst
raken tot in de definitieve eindstand te komen.
Tijdens dit interval zal de schakelaar correct moeten sluiten
in aanwezigheid van elektrodynamische krachten en wr1Jvings
krachten. De lengte van dit interval wordt mede bepaald door
de constructie van de schakelaar en het eventueel optreden van
contactdender.

a) symmetrisch inschakelen

b) asymmetrisch inschakelen

tijdsintervallen:

i
i
U

U b

= stroom
= piekwaarde inschakelstroom
= aangelegde spanning
= boogspanning

Voor to
to - t 1

t 1 - t a
na t 2

= hoogspanningsinterval
= booginterval
= maakinterval
• volledig gesloten contacten

Fig. 2.1

april 1995

Inschakelen op een kortsluiting.
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Ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

2.2 Synthetische testcircuits

Zoals eerder beschreven bestaat de installatie uit twee
afzonderlijke circuits waarvan het spanningscircuit slechts de
nominale spanning voor het proefobject hoeft te leveren met de
contacten in de geopende toestand, zodat dit circuit relatief
weinig vermogen hoeft te kunnen leveren.
Het stroomcircuit daarentegen moet in staat Z1Jn om de
volledige kortsluitstroom te leveren, maar hoeft slechts een
lage spanning t.o.v. de nominale spanning te hebben.
Opm. De verbouding tussen deze twee spanningen wordt ook wel

de versterkingsfactor genoemd en geeft meteen de
verbouding aan tussen bet syntbetiscbe en directe
vermogen van de installatie5

•

Afhankelijk van de verbindingen tussen het spanningscircuit,
stroomcircuit en het proefobject zijn er twee ontwerpen
mogelijk respectievelijk een serie- of parallelcircuit, zie
figuur 2.2.

Sm

A)

S\oI

Seriecircuit

B)

P.O.
8m
8w

• proefobject
• snelle maakschakelaar
= werkschakelaar

Sm

P.o U1 Parallelcircuit

Fig. 2.2

5
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Circuits veer synthetisch inschakelen.

In het kortsluitlaboratorium van HOLEC zijn op dit moment directe inschakelproeven
mogelijk met een maximaal vermogen van SOMVA en spanningen tot 2SKV, zie bijlage I.

HOLEC systemen en cempenenten B.V.



PRINCIPIELE WERKING SYNTHETISCHE INSCHAKELCIRCUITS

Het seriecircuit geniet de voorkeur boven het parallelcircuit
omdat hier de kans dat de hoogspanning U2 abusievelijk aan de
laagspanningszijde terecht komt, doordat er b.v. een fout in
de sturing of detectie optreedt, veel kleiner is dan bij het
parallelcircuit. Er moet hierbij echter wel worden opgemerkt
dat door het gebruik van moderne overspanningsafleiders zoals
varistoren dit probleem grotendeels kan worden opgelost.
De werking van de circuits is voor een belangrijk deel
afhankelijk van het correct functioneren van de snelle
maakschakelaar 8m. Di t onderdeel moet de verbinding leggen
tussen het spannings- en stroomcircuit exact op het moment dat
er voordoorslag in het proefobject plaatsvindt. Dit onderdeel
moet daarom in staat zijn meerdere functies uit te voeren:

het blokkeren van een hoge spanning;
het inschakelen binnen enkele micro-seconden nadat er
voordoorslag in het proefobject is opgetreden;
het voeren van een kortsluitstroom en
gedurende een langere periode onderhoudsvrij kunnen
werken.

Deze zware eisen kunnen slechts worden ingewilligd door de
maakschakelaar op te bouwen uit b.v. een getriggerde vacuiim
gap, of een ander component dat in staat is zeer snel in te
schakelen, met daaraan parallel een snelle mechanische
schakelaar die na 1 a 2 msec. de gap kortsluit.
Een ander probleem dat zich voordoet is de detectie van de
voordoorslag die zowel d.m.v. een spannings- als stroommeting
kan worden uitgevoerd.
Gedetailleerde informatie omtrent de snelle maakschakelaar en
het detectiecircuit zal in de volgende hoofdstukken worden
gegeven.
Een ander belangrijk punt, waarmee men in aanraking komt
tijdens het ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit, is
dat de boog in het proefobject in stand moet worden gehouden
zolang de snelle maakschakelaar nog niet gesloten is. Daarom
zal de tijdconstante van het ITMC-circuit over het proefobject
groter moeten zijn dan de vertragingstijd van de snelle
maakschakelaar. Op dit onderwerp zal ook nog uitvoerig worden
ingegaan in het volgende hoofdstuk.
In figuur 2.3 zijn de spanningen en stromen weergegeven die
tijdens het inschakelen op de top van de aangelegde spanning
zullen optreden. Verder valt er op te maken dat een fase
verschuiving, anders dan 90°, tussen spanning en stroom
optreedt. Het is daarom van belang te weten welke factoren de
faseverschuiving veroorzaken zodat bij het ontwerp van het
circuit hiermee rekening kan worden gehouden.

april 1995 pagina 7



Ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

ud

-t

U1t

-t

i t

-t

U1 = spanning van het stroomcircuit
it = initiele transiente inschakelstroom
i = totale stroom door het proefobject

U2 = aangelegde spanning
ih = stroom geleverd door stroomcircuit
td = delay time van de snelle inschakelaar

Fig. 2.3. Golfvormen tijdens het inschakelen op een kortsluiting.

Het blijkt uit nader onderzoek dat het faseverschil tussen de
aangelegde spanning en de kortsluitstroom afhangt van de
volgende parameters:

faseverschuiving tussen de spanning van het stroomcircuit
U1 en van het spanningscircuit U2. Het is daarom ook aan
te bevelen om U2 uit U1 af te leiden zodat er een
correcte faserelatie tussen beide bestaat;
vertragingstijd van de snelle maakschakelaar.

In het voorgaande is er steeds vanuit gegaan dat spanning U2
een wisselspanning is. In principe zou U2 een gelij kspanning
mogen zijn. Het voordeel van het aanbrengen van een gelijk
spanningsbron is dat er altijd een maximale voorontsteking
plaatsvindt. Dit zou bij een 1-fase beproeving best kunnen
worden toegepast. Echter bij een 3 - fasen beproeving zou de
test onevenredig zwaar uitvallen omdat nu alle drie de fasen
de maximale voorontsteking te verwerken krijgen waardoor het
mogelijk is dat alle contacten gelijktijdig vastlassen. Dit is
bij het aansluiten van de schakelaar op een 3-fasen wissel
spanning vrijwel onmogelijk omdat de spanningen 120 0 t.o.v.
elkaar verschoven zijn waardoor slechts een fase de grootste
voorontsteking geeft en dus de grootste kans heeft om vast te
lassen. Verder moet worden opgemerkt dat het mechaniek van de
schakelaar er veelal niet op is berekend om meer dan een
vastgelaste fase los te trekken. Een ander nadeel van het
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beproeven met een gelijkspanning U2 is dat de schakelaar niet
op het voeren van z'n maximale stroom wordt beproefd want deze
treedt op bij het schakelen op een nuldoorgang van de spanning
omdat hier de grootste asymmetrie optreedt (zie fig. 2.1).
Uit het voorgaande kan men dus concluderen dat om een
realistische 3-fasen beproeving uit te voeren U2 een wissel
spanning zal moeten zijn.

2.3 Opbouw 3-fasen testcircuit

Bij de opbouw van het 3-fasen testcircuit zal er een keuze
moeten worden gemaakt omtrent de plaats van het aardpunt in de
installatie.
Het sterpunt van zowel de kortsluitgenerator als van de
primaire zij de van de kortslui ttrafo liggen in het lab van
HOLEC vast aan aarde. Waar secundair het aardpunt wordt
aangebracht kan men vrij kiezen, hiervoor z1Jn er twee
mogelijke plaatsen in de installatie aan te wijzen, te weten:

het sterpunt van de kortsluittransformator en
het kortsluitpunt na het proefobject.

Een derde mogelijkheid is die waarbij geen secundair aardpunt
wordt gekozen. Een dergelijk circuit wordt in de praktijk voor
het beproeven van vermogensschakelaars niet toegepast omdat de
spanningen nu niet meer gedefinieerd zijn t.o.v. aarde zodat
metingen moeilij k ui tgevoerd kunnen worden. Di t circui t zal
hier dan ook niet verder worden besproken.

par. 2.3.1
par. 2.3.2

punt A of B geaard
punt A en B geaard

r---l
I ~.~ I

u .....

I .: ~ I
.........7+--:

1
:E ~ I

I
CC I
in' I

l_ -l

1-1I

Fig. 2.4.
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een principe schema weergegeven van het
met daarin aangegeven waar de aarding kan

In figuur 2.4. is
3-fasen testcircuit
worden aangebracht.
In de volgende sub-paragrafen
nader worden toegelicht.

zullen de mogelijke circuits

2.3.1 Kortsluittrafo of kortsluitpunt geaard

Een nadeel van het gebruik van een dergelijk circuit is dat
spanningsdetectie om de voorontsteking te detecteren niet
mogelijk is omdat tijdens het sluiten van de schakelaar over
de contacten van die fase die het laatste contact zal maken
een verhoogde spanning zal komen te staan waardoor het
detectiecircuit in die fase een spanningsverandering waarneemt
waardoor deze de snelle inschakelaar 8m in die fase zal
activeren terwij 1 er nog geen voordoorslag in de betreffende
fase aanwezig was.
In figuur 2.5 is het principe circuit en een fasor diagram
weergegeven waarmee de spanningsverandering over de II traags te II

fase zal worden verklaard.

\lAB =',50 !J,
!J,---- ZK $,

A B lJ1 =!JA

-lJ3
.... ....Uz-=- fK 5z - Vz o U23 V2"U23 ... !In

-- 'Vr!:iZ3 )
..... ",. ",.

",.

t!:in ~

~

U3 ____ VrJh3
",.

--=- !J3 UBN !J2
N

I ZK 53I

+ Principe circuit Fasor diagram

Fig. 2.5 Principe circuit en fasor diagram tijdens inschakelen op een 3-
fasen kortsluiting met een punt geaard.

In dit circuit zal er pas een stroom kunnen vloeien als twee
van de drie fasen gesloten zijn. Op dit moment zal de spanning
op het kortsluitpunt en dus ook op punt B op de helft van de
gekoppelde spanning Y'23 komen terwij 1 A op spanning Y'l blij ft.
Over schakelaar 81 verschijnt dus:
Y'AB=Y'AH-Y'BN=Y'l- (Y'2-~·Y'23) of Y'AB=Y'AH-Y'BN=Vl- (g3+~·Y'23)

Met Y'l +Y'2+Y'3=O levert di t:
Y'AB(t)=l,S·Vl(t)
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De spanning over contact Sl zal dus 1, 5x de fasespanning
bedragen op het moment dat twee contacten gesloten z1Jn.
Verder zal op dit moment de kortsluitstroom gelijk zijn aan
die bij een twee-fasen sluiting, te weten:

I k=U23 /2Zk= (u·/3) /2Zk•
Als aIle drie de fasen gesloten zijn zal de kortsluitstroom
gelijk worden aan Ik=U/Zk•
De kortsluitimpedantie Zk is m.b.v. spoelen die in serie met de
kortsluittransformator zijn opgenomen in te stellen, zodat de
maximaal optredende kortsluitstroom vrij gekozen kan worden.
Een geheel ander probleem dat bij deze configuratie optreedt
is dat als een fase normaliter voorontsteking zou moeten
krijgen dit nog niet direct op zal treden omdat er pas een
stroom kan vloeien als ook een tweede fase voorontsteekt of
contact maakt. Dit heeft tot gevolg dat de spanning van het
stroomcircuit voldoende hoog moet zijn om de vacuiimbogen in
zowel de getriggerde gaps als in de schakelaar in stand te
houden.
Samenvattend kunnen we stellen dat dit circuit nogal wat haken
en ogen heeft en dat de kans opdat de proef mislukt doordat er
in de detectie iets misgaat of dat er een boog afbreekt groter
is dan bij het nu volgende circuit waarbij zowel het sterpunt
van de kortsluittransformator als het kortsluitpunt geaard is.
De opstelling zoals in deze paragraaf beschreven is in over
eenstemming met de voorschriften die in lEC publikatie 56
staan vermeld.

2.3.2 Kortsluittrafo en kortsluitpunt geaard

Als beide punten geaard zijn worden er als het ware drie
1-fase proeven gelijktijdig uitgevoerd.
Bij di t circuit is het nu weer mogelij k om zowel spannings
als stroomdetectie toe te passen. Echter moet worden opgemerkt
dat stroomdetectie de voorkeur geniet omdat deze minder
gevoelig is voor storingen en zodoende de betrouwbaarheid van
de installatie verhoogt. Verder is het aan te bevelen de
detectiespoel niet in het hoofdstroomcircuit te plaatsen maar
in het circuit dat voor de initiele transiente inschakelstroom
zorgt zodat niet de totale kortsluitstroom door het detectie
spoel tj e wordt gestuurd maar slechts maximaal enkele tien
tallen ampere's afhankelijk van de waarden van het
lTMC-circuit en de momentane spanning over de contacten van
het proefobject op het moment van voordoorslag.
De maximale kortsluitstroom die in dit circuit voorkomt is
gelijk aan de stroom die in het circuit beschreven in de
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voorgaande paragraaf, met alle contacten van het proefobj ect
gesloten, op zou treden.
De beproeving met di t circui t val t iets zwaarder ui t dan in
lEe publikatie 56 wordt geeist.
Uit het voorgaande valt op te maken dat dit circuit de
voorkeur geniet boven het eerder besproken circuit ook al is
de beproeving niet geheel in overeenstemming met de normen.

2.4 Samenvattinq

Bij het ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit moet men
er rekening mee houden dat het circuit op correcte wijze het
proefobject beproefd. D.w.z. dat een synthetische test
dezelfde uitwerking op het proefobject moet hebben als een
directe test.
Verder zijn er diverse keuzes te maken omtrent de opbouw van
de installatie zoals:

welk circuit wordt toegepast, serie of parallel ;
welke methode kiest men om de voorontsteking te
detecteren, stroom of spanning en
waar leggen we het aardpunt in het 3-fasen circuit.

Voor het ontwerp van een synthetische beproevingsinstallatie
kan er het beste gekozen worden voor de volgende samen
stelling: seriecircuit met stroomdetecte en zowel het
kortsluitpunt als het sterpunt van de kortsluittransformator
geaard, dit komt overeen met de aanbevelingen die in de
voorgaande paragrafen zijn gedaan.
De beproeving die met di t circuit wordt ui tgevoerd zal iets
zwaarder uitvallen dan volgens de normen wordt geeist. Dit zal
echter meer zekerheid geven voor het slagen van een proef bij
de KEMA voor certificering.
De uiteindelijke keuze van hoe de beproevingsinstallatie wordt
aangesloten ligt echter bij die gene die de beproeving
aanvraagt.
In het volgende hoofdstuk zal l-fase van het ontworpen circuit
nader worden toegelicht.
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H3 ONTWERP VAN RET HOOFDSTROOMCIRCUIT

3.0 Inleidinq

In bijlage II is het ontworpen schema afgebeeld. In dit
hoofdstuk zullen aIle belangrijke onderdelen uit het
hoofdstroomcircuit worden behandeld. In figuur 3.1 is het
circuit vereenvoudigd weergegeven.

----.- K1.....--....... S'----........

'" V1
sturing [===t===j

( 3) (4)

T2

(2 )

detectie

'----l
I ITMC- I
I circuit I
I I
L__ J

P.O. !,12

Fig. 3.1 principeschema hoofdstroomcircuit.

3.1 Snelle maakschakelaar

Deze hybride schakelaar bestaat uit een getriggerde vacuftmgap
met daaraan parallel een elektrodynamische schakelaar die na 1
a 2 msec. de gap kortsluit waardoor de stroom in korte tijd
door de boogspanning van de gap naar de schakelaar wordt
gecommuteerd[2)d6). Deze commutatietijd is afhankelijk van de
inductiviteit die zich in het circuit bevindt. Een gunstige
bijwerking van een spoel in het circuit zou zijn dat de di/dt
van de stroom die op het eerste moment door de schakelaar wil
gaan vloeien zal worden verkleind. Een voordeel van een
kleinere di/dt is dat de schakelaar een geringere inschakel
kracht hoeft te bezitten om de tegenwerking van de
elektrodynamische krachten te kunnen overwinnen. Een nadeel is
echter dat het langer duurt voordat de boog in de vacuftmgap
gedoofd is en waardoor materiaalverlies op de contacten groter
zal zijn dan zonder spoel het geval zou zijn geweest, hierdoor
zal de levensduur van de gap afnemen.
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Ui t het voorgaande kan worden opgemaakt dater ergens een
bepaald optimum te vinden zal zijn voor de waarde van de
inductiviteit in het circuit, deze waarde zal echter
proefondervindelijk bepaald moeten worden.
In de volgende sub-paragrafen zullen de elektrodynamische
schakelaar en de vacuUmgap nader worden toegelicht.

3.1.1 Elektrodynamische schakelaar

en

m=lkG;
s=5mm;
t=1,5ms
71=10%.

geldt:

Deze schakelaar moet aan de volgende eisen voldoen:
in geopende toestand de nominale spanning weerstaan;
een snelle inschakeltijd hebben;
de hoge di/dt van de commutatiestroom kunnen weerstaan;
een kortsluitstroom voor minimaal 3 sec. kunnen voeren en
een groot aantal proeven kunnen ui tvoeren zonder
reparaties.

Een elektrodynamisch aangedreven schakelaar voldoet aan aIle
bovenstaande vermelde eisen.
De afstand tussen de vaste contacten van de schakelaar zal zo
klein mogelijk gehouden moeten worden zodat snel inschakelen
mogelijk is. Dit heeft tot gevolg dat de schakelaar met b.v. 2
bar SF6 gevuld zal moeten worden opdat deze nog in staat zal
zijn om de nominale spanning te kunnen weerstaan. In deze
toestand kan de schakelaar een spanning van 30kVRMS bij een
contactafstand van 5mm standhouden. In figuur 3.2 is de
doorslagspanning van de schakelaar bij verschillende contact
afstanden als functie van de druk weergegeven.
De energie die nodig is om de schakelaar te sluiten zal uit
een geladen condensator worden gehaald. De elektrostatische
energie die in de opgeladen condensator is opgeslagen zal
moeten worden getransformeerd naar magnetische energie in de
schakelaar (schietspoel met daarop een koperen schij f). De
schakelaar kan worden voorgesteld als een transformator
waarvan de secundaire winding is kortgesloten. Slechts een
fractie van de energie zal worden getransformeerd in
kinetische energie. Uit eerdere onderzoeken blijkt slechts een
rendement van tussen de 8% en 12% haalbaar te zijn.
Er zal in het volgende worden berekend wat de capaciteit van
de condensator zal moeten zijn om de schakelaar in ongeveer
1,5 msec te sluiten.
Gegevens: gewicht contactstuk

contactafstand
gewenste inschakeltijd
rendement omzetting

Uitgaande van een constante versnelling
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Fig. 3.2

Overdruk P [bar]

Doorslagspanning tussen de geopende contacten van de kortsluit
schakelaar.

2s.... a::;-::;
t 2

3.1

Na deze tijd zal de contactsnelheid gelijk z1Jn aan: v=at-7m!s
De benodigde kinetische energie is Ek=~V2_25 Ws. De opgeslagen
elektrostatische energie zal dus 250 Ws moeten zijn en dit
komt overeen met een condensator van 80~F opgeladen tot 2,5kV.
Uit metingen aan de schakelaar blijkt dat een inschakeltijd
van ±1,4 msec mogelijk is door twee parallel geschakelde Bosch
condensatoren over de schietspoel te ontladen.De condensatoren
van elk 40~F waren hierbij opgeladen tot een spanning van
ongeveer 2200V.
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om de snelheid van het bewegende contact snel naar nul af te
kunnen laten nemen op het moment dat de schakelaar contact
maakt wordt gebruik gemaakt van een massa demper. Deze demper
bestaat uit een messing ring met vrijwel dezelfde massa als
het contactstuk. Zodra de verbinding tussen de hoofdcontacten
tot stand is gebracht zal het contactstuk z' n overgebleven
kinetische energie overdragen aan de messing ring. Deze ring
wordt hierna langzaam afgeremd in een "gas-cushion" cilinder.
Resetten van de schakelaar na een proef kan geschieden door
lucht met een druk van ongeveer 6 bar in de cilinder aan te
voeren waardoor het beweegbare contact in z'n uitgangspositie
wordt teruggebracht.
Opm. Als door gevolg van slijtage mocht blijken dat de

O-ringen in de schakelaar niet goed a:fdichten waardoor
lucht met SF6 wordt vermengd kan er voor worden gekozen om
met SF6 te resetten.

In bijlage III is een doorsnede van de elektrodynamische
schakelaar weergegeven.

3.1.2 Getriggerde vacuUmgap

De gap moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
de nominale spanning kunnen weerstaan;
triggerbaar zijn bij een lage spanning en een geringe
delay time hebben;
een deel van de kortsluitstroom kunnen voeren en
een groot aantal proeven kunnen uitvoeren zonder
reparaties.

De toegepaste gepompte vacuUmgap heeft een vrij eenvoudige
constructie en werkt in het voorvacuUm gebied bij een druk van
ongeveer 10-2 mbar. om de boog bij hogere stromen diffuus te
maken zijn er een drietal windingen om de gap gelegd welke een
axiaal magnetisch veld van ongeveer 10mT/kA tussen de
elektroden tot stand brengt. om geen faseverschuiving tussen
het magnetisch veld in de gap en de stroom door de gap te
krijgen bleek het noodzakelijk de elektroden uit RVS te
vervaardigen [8] ; [9] ; [10], [11] •

Bij een afstand tussen de elektroden van 10mm is de gap in
staat om een spanning van 2SkV~ stand te houden.
De triggering van de gap vindt plaats door een hoogspannings
puls aan te bieden aan een bougie die in de onderste elektrode
is geplaatst, zie figuur 3.3.
De trigger isolator is gemaakt van Delrin~ met een dikte van
1,Smm. De triggering zal plaatsvinden bij een spanning van
ongeveer 3kV.
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TVG met extern aangebrachte - 3 -voudige

Tijdens de triggering zal het dielektrische materiaal
ui tgassen waardoor een snelle doorslag tussen de
hoofdelektroden zal plaatsvinden (enkele ~sec).

Eenmaal getriggerd zal de boogspanning slechts enkele
tientallen volts bedragen, zie figuur 3.4 waarin de stroom
door de gap is uitgezet tegen de boogspanning.
In bijlage IV is de samenstelling van de getriggerde vacuUmgap
weergegeven en in bij lage V is de contactbeschadiging na 10
hogestroomdoorgangen van 20 kAt~ te zien.
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3.2 ITMC-circuit

en I de

I<7A;
7A<I<10A.

de vacuUmboog

Dit circuit moet er voor zorgen dat de boog in het proefobject
in stand blijft zolang de vacuUmgap nog niet is getriggerd.
om een dergelijk circuit te kunnen ontwerpen is er enige
kennis nodig omtrent de levensduur van een vacuUmboog bij
kleine stromen. Er zal in het nu volgende kort worden aan
gegeven hoe de levensduur van de boog zich verhoudt tot de
stroom door de boog.
Het kan worden waargenomen dat als een DC-ontlading in een
schakelaar plaatsvindt de ontstane vacuUmboog slechts een
meetbare tijdsduur aanwezig is en daarna spontaan dooft. omdat
de circuitspanning aanzienlijk hoger ligt dan de boogspanning
kan worden geconcludeerd dat het doven niet wordt veroorzaakt
door een te lage voedingsspanning.
Als men een groot aantal proeven uitvoert dan zal het
voorgaande verschijnsel steeds weer worden waargenomen en
blijkt de gemiddelde levensduur bij een bepaalde stroom een
reproduceerbare waarde te bezitten.
In figuur 3.5 zijn de resultaten van dergelijke metingen voor
verschillende contactmaterialen weergegeven. Er valt uit deze
grafiek op te maken dat elk willekeurig contactmateriaal een
zeer sterke toename in gemiddelde levensduur kent bij een
toenemende stroom.
Het op dit moment toegepaste contactmateriaal bij HOLEC is
CuCr-75/25 waarvan echter geen soortgelijke gegevens bekend
z1Jn. WeI is bekend dat CuCr-contacten aanzienlijk betere
eigenschappen t. a. v. choppen hebben dan Cu-contacten. Er zal
bij het ontwerp van het ITMC-circuit dan ook van koperen
contacten worden uitgegaan zodat men gunstig zit t.a.v. het
choppen van de stroom.
Uit [12] en [13] zijn de volgende empirisch bepaalde relaties
voor koperen contacten bekend:

T = 2,75x10-s·I10.1S [#Lsec.]
T = O,22·Is.486 [#Lsec.]

Hierin is T de gemiddelde levensduur van
stroom door de boog.
Het omschakelen van het spanningscircuit op het stroomcircuit
zal in enkele tientallen microseconden gebeuren. om er zeker
van te zijn dat de stroom door het proefobject niet afbreekt
tijdens het omschakelen wordt er van een gewenste levensduur
van 2 msec. uitgegaan.
Invullen van deze tijd in bovenstaande vergelijking geeft een
stroom van ongeveer 6A.
Deze uitkomst wil zeggen dat als er nog een stroom van 6A door
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3.2

de boog vloeit de statistische levensduur van deze boog nog 2
msec. bedraagt. Als er vanuit wordt gegaan dat de omschakel
tijd 30 Jlsec. duurt en er voor wordt gezorgd dat de stroom
door het proefobject op dat tijdstip nog 6A bedraagt dan kan
er vanuit worden gegaan dat de boog niet zal choppen.
Het voorgaande is op te lossen door een RC-combinatie over het
proefobject te plaatsen. De aanwezige condensatoren die
geschikt zijn voor een spanning van 15kVmm hebben een
capaciteit van 0,25JlF. Deze condensatoren zullen dan ook als
uitgangspunt dienen bij het verdere ontwerp.
Voor het RC-circuit kan worden schrijven:

U. -....E....
i (t) = _0 e RC

R

Als er vanuit wordt gegaan dat bij een laadspanning Uo=2kV de
schakeling nog goed moet functioneren volgt m.b.v. boven
staande vergelijkingen dat R=1500.
Door het toepassen van een dergelijke RC-combinatie komen er
twee problemen naar voren, te weten:

1) er komt een opslingering van de spanning over het
proefobject en

2) de stroom door het RC-circuit zal te groot zijn.
ad.1 Deze opslingering wordt veroorzaakt doordat er een RLC

circuit is ontstaan.
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Vooruitlopend op de berekeningen in de volgende paragraaf
wordt hier al een indicatie van de grootte van deze
opslingering gegeven. Stel dat de hoogspanningsvoeding op
lskV~ is ingeste1d dan zal de spanning over het
proefobject oplopen tot maar liefst 20kV~.

ad.2 De stroom door het RC-circuit zal bij een spanning van
lskV~ ongeveer 1,18A bedragen. De hoogspannings
transformator is niet in staat een dergelijke hoge stroom
te leveren. In het volgende zal een oplossing voor di t
probleem worden aangedragen.

om de ongewenste ruststroom in het ITMC-circuit te verkleinen
kan er een spoel over de condensator worden geplaatst zodat er
parallelresonantie in het circuit optreedt. De waarde van de
spoel kan m.b.v. vergelijking 3.3 worden bepaald:

1 1f=-·--
21t .jLC

3.3

Met f=sOHz en C=0,2s~F voIgt: L=40,sH
De enige beschikbare spoel die hiervoor in aanmerking komt
heeft een inductiviteit van 4sH en een weerstand van 1,83kO.
De stroom door het circuit zal nu bij lskV~ slechts 0, 19A
bedragen.
Tijdens de voorontsteking heeft de spoel vrijwel geen invloed
op de werking van het circuit omdat de inductiviteit van de
spoel zeer groot is.
Een mogelijke verbetering van het circuit is te bereiken door
een spoel over de weerstand van 1500 te plaatsen die er voor
zorgt dat de daling van de stroom die in eerste instantie
optreedt wordt gecompenseerd. Er zal in het nu volgende nader
worden onderzocht of het toevoegen van een extra spoel het
gewenste resultaat bewerkstelligt.
Bij de afleiding van de initiiHe transiente inschakelstroom
kan gebruik worden gemaakt van de volgende vereenvoudigingen:

de boogspanning van het proefobj ect is te verwaarlozen
t.o.v. de circuitspanning;
de stroom afkomstig van de hoogspanningstrafo is
verwaarloosbaar klein;
de stroom door spoel L2 kan op tijdstip t=O+ worden
verwaarloosd en
de inductiviteit van spoel L1 is zeer groot zodat deze
geen invloed heeft op het stroomverloop in het voor ons
interessante tijdsinterval.

In figuur 3. 6a en b zijn respectievelijk het ontworpen ITMC
circuit en het vereenvoudigde circuit weergegeven.
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Fig. 3.6
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Als er geen spoel over de weerstand wordt aangebracht
stroom il(t) zich gedragen volgens vergelijking 3.1.
Voor het geval dat spoel L2 is aangebracht kan er
s-domein worden geschreven:

{

I (s) U
1 - ----£ +Rl (I

1
(s) - I

2
(s) ) =0

sCl S

sLI2 (s) +Rl (I2 (s) -I1 (s)) =0

Deze vergelijking schrijven in matrix notatie geeft:

zal de

in het

3.4

met:

't 1 =Rl Cl

't = L2
2 Rl

3.5

Toepassing van de zogenaamde regel van Cramer geeft voor Il(s):

C'Uo -s't
1

S + --.!.-
I 1 (s)

0 1 + s't 2 _ Uo 't 2=
1 + s't 1 -s't 1

Rl S2 + --'!'-s + _1_

-1 1 + s't 2
't 1 't 1 't 2

Uitwerken van deze verge1ijking geeft:
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Uo {s+a 1/'t2 -a . ,., }I (s)=-- +--~-- ~
1 Rl (s+a)2+ w2 w (s+a)2+ w2

met:

1a=--
2 't 1

2_ 1 ( 1 1)w -~ ~ - 4't
1

L2't =
2 Rl

3.7

Inverse laplace transfor.matie levert:

U { 1/'t - a. }i1(t) =_0 e-at coswt+ 2 Slnwt
Rl w

3.8

M.b.v. deze for.mule kan er worden gekeken of het toevoegen van
een extra spoel een gunstige invloed heeft op het stroom
verloop.
Het blijkt vrij lastig te zijn om bepaalde optimale waarden
voor L2 en Rl aan te wijzen omdat de waarde waarbij de stroom
afbreekt een vrij grote spreiding bezit. Een te hoge weerstand
heeft tot gevolg dat de stroom op t=O+ een te lage waarde bezit
waardoor de kans op choppen groter wordt maar daarentegen zal
de tijd waarin de stroom afneemt tot de kritische waarde van
6A toenemen. Een te kleine weerstand heeft de omgekeerde
gevolgen; hogere beginstroom en kortere tijd.
Het blijkt dat de eerder gekozen weerstand van Rl=1500 een
goed uitgangspunt is om verder mee te rekenen.
In figuur 3.7a is de initiele transiente inschakelstroom
weergegeven bij een spanning Uo=2kV en verschillende waarden
voor tijdconstante 7 2 , In figuur 3.7b is de tijdsduur ~t waarin
de stroom afneemt tot 6A uitgezet tegen de momentane spanning
Uo die op het moment van voordoorslag over de condensator Cl
staat.
Uit de grafieken blijkt dat door het toevoegen van een kleine
spoel over de weerstand er inderdaad een verbetering optreedt
van het stroomverloop bij lage spanningen. Echter er ontstaat
nu een trillingskring wat tot gevolg heeft dat er een nul
doorgang in de stroom optreedt waardoor de boog afbreekt. Dit
laatste zal op zich geen problemen opleveren als de
getriggerde vacufrmgap maar snel genoeg in geleiding komt. Het
blijkt verder dat bij een hogere laadspanning het circuit met
spoel een verslechtering van ~t teweeg brengt t.o.v. het
circuit zonder spoel.
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Fig. 3.7 a) i 1 (t)=f(t) met: Uo=2kV en Tl=R1·C1=37,5~sec.

b) Tijdsduur waarin de stroom afneemt tot 6A.

Ook hier blijkt weer dat er niet eenduidig kan worden
aangegeven wat de beste oplossing is.
Het beste wat men kan doen is in eerste instantie de
schakeling opbouwen zonder extra spoel. Dit zal in de meeste
gevallen voldoende zijn omdat er een voordoorslag bij de top
van de spanning gewenst is bij een proef.
Als er proeven worden uitgevoerd bij een vrij lage spanning
kan er voor worden gekozen om toch de extra spoel in het
circui t op te nemen. De waarde van deze spoel zal zo moeten
worden gekozen dat 7 1 =7. 2 • Dit komt in dit geval overeen met een
inductiviteit van L2=5,6mH.

3.3 Boogspanninqsvoedinq

De proeven die met de synthetische installatie worden gedaan
zullen bij verschillende spanningen worden uitgevoerd omdat de
diverse bottles verschillende nominale spanningen hebben.
Hieruit blijkt dus dat het noodzakelijk om de hoogspannings
voeding instelbaar te maken zodat de installatie geschikt is
voor alle type bottles. Dit wordt verwezenlijkt door twee
trafo's in serie te plaatsen waarvan de eerste een aftaktrafo
is die in maar liefst 100 stappen de secundaire spanning kan
opregelen van 100V tot 298V. De tweede trafo heeft een vaste
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overzetverhouding van n=l/SO. Hierdoor is het mogelijk om de
hoogspanning van SkV in stappen op te regelen tot 14,9kV.
De toegepaste trafo's moeten kortsluitvast zijn omdat op het
moment dat het proefobject gesloten is de secundaire zijde van
de hoogspanningstrafo kortgesloten is. De primaire spanning
van de aftaktrafo wordt vrijwel direct nul op het moment dat
de getriggerde vacuiimgap in geleiding komt of op het moment
dat de elektrodynamische maakschakelaar is ingeschakeld. Dit
laatste is het geval als de gap om welke reden dan ook niet in
geleiding is gekomen.
In bijlage VI en VII zijn voor respectievelijk de aftaktrafo
en de hoogspanningstrafo de resultaten van de nullast- en
kortsluitproef weergegeven.
Tot slot zal de waarde van smeltveiligheid Fl worden berekend.
De berekening wordt uitgevoerd bij de hoogst mogelijk instel
bare spanning van de aftaktrafo omdat hierbij de grootste
stromen zullen optreden. In figuur 3.8 is het vervangings
schema van het circuit weergegeven.

Gemeten L22

•

L21

(i2 "'\
L12~

M11

L 21 1,22 H
L 22 = 3264,0 H
M21 63,0 H

L ll 1,27 H
L12 17,67 H
Mll 4,74 H

1! 1 3BOLOO V

Fig. 3.8 Vervangingsschema van het hoofdstroomcircuit voor sluiten van
de contacten van het proefobject.

Van het circuit kan met verwaarlozing van de weerstanden van
de wikkelingen de volgende vergelijking worden opgesteld:

ZI=E met:

L 11 + L 12 + 2M11 - ( L 12 +M11 )

Z = j (,.) - ( L 12 +M11 ) L 12 + L 21

- (L11 +M11 )

M11 - M21 - L 21
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I=[~]
Door het invullen van de gegevens die in figuur 3.8 staan
ver.meld en een bepaalde belastingsimpedantie te kiezen kunnen
de stromen in het circuit worden berekend. De resultaten van
een aantal berekeningen zijn in tabel 1 weergeven.

Tabel I: Berekende stromen in het hoofdstroomcircuit

spanning aftaktrafo 300V

-I
!-~

56-
bl OR I3 ~ R h ~

=Ql !,!z Uz UZ

I_C ¢-
b,=55, 8-55, 9j b,=, 15-12, 7j b,=o b,=CXl

[knl [knl

1 1 [A] 8,165L40,Oo 64,58L89,1° 257,3L-90o O,660L-90o

1 2 [A] 10,33L40,3° 81,53L89,1° 324,6L-90o O,782L-90o

1 3 [A] O,206L43,4° 1,560L89,2° 6,150L-90o °
U2 [kV] 16,2L-1,36° 19,9LO,17° ° 15,8LOo

Voor het bepalen van smeltveiligheid Fl z1Jn slechts de
gegevens uit kolom 1 en 3 van belang. Hieruit blijkt dat de
smeltveiligheid een nominale stroom van 8A en kortstondig een
stroom van 250A moet kunnen voeren.
In figuur 3.9 zijn een aantal smeltkarakteristieken van trage
D-patronen afgebeeld. Uit de karakteristieken blijkt een
smeltveiligheid van 16AT zowel aan de eerste als aan de tweede
voorwaarde te voldoen.
Verder val t ui t de berekeningen op te maken dat de spanning
over het proefobject door het gebruik van een ITMC-circuit een
opslingering en een faseverschuiving vertoont.
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Fig. 3.9 Smeltkarakteristieken D-patronen (traag)

3.4 Samenvattinq

De snelle maakschakelaar bestaat uit een parallelschakeling
van een elektrodynamische schakelaar en een getriggerde
vacufrmgap. De elektrodynamische schakelaar is gevuld met SF6 om
de spanningsvastheid tussen de contacten te kunnen waarborgen.
Over het proefobject wordt een ITMC-circuit geplaatst dat er
voor moet zorgen dat de boog tijdens de voorontsteking in
stand blijft. Uit berekeningen blijkt dat het ITMC-circuit een
opslingering en een faseverschuiving van de spanning over het
proefobject tot gevolg heeft.
Het spanningscircuit is zo ontworpen dat de uitgangsspanning
op elke gewenste waarde kan worden ingesteld zodat vrijwel
aIle type bottles kunnen worden beproefd.

pagina 26 HOLEC systemen en componenten B.V.



DE BESTURING

H4 BESTURING

4.0 Inleidinq

In dit hoofdstuk zullen de afzonderlijke onderdelen van de
besturing voor de snelle maakschakelaar worden beschreven.
Verder zal worden aangegeven hoe de signalering van de
installatie functioneert. Deze signalering is noodzakelijk om
te kunnen controleren of de diverse condensatoren, die
noodzakelijk zijn om de snelle maakschakelaar in te schakelen,
voldoende opgeladen zijn. Pas als dit gebeurd is mag er worden
overgegaan tot het "afvuren" van de installatie.
In figuur 4.1 is een b10kschema van de gehe1e besturing
weergegeven.
In de vo1gende paragrafen zu11en de afzonderlijke delen
uitvoerig worden behandeld.

hoogspanning

ITMC 

circuit

Blokschema fase 1

P.O. +640V +2200V

naar vacuumgap

detectie twee- traps

triggercircuit. naar hulpschakelaar

200V"'----....... +2200V

IN voeding

+640V

+2L.V
fase 2 ----I
fase 3 ----I-i

signalering

fase 1

signalering

fase
1,2 en3.

Fig. 4.1
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Blokschema van de besturing voor de snelle maakschakelaar.
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4.1 Detectie-circuit

Zoals in de voorgaande hoofdstukken al ver.meld is is er voor
stroomdetectie gekozen. Verder zal de detectiespoel niet in
het hoofdstroomcircuit worden opgenomen maar in serie met het
ITMC-circuit.
Het detectie-circuit moet zo z1Jn ontworpen dat deze autonoom
kan functioneren en moet verder zo weinig mogelijk elektronica
bevatten omdat deze zeer storingsgevoelig is waardoor de kans
op een foutieve aansturing van de snelle maakschakelaar tot de
mogelijkheden behoort. Verder moet er een bepaalde drempel
worden ingebouwd opdat het circuit niet op elk willekeurig
signaal reageert. Uit figuur 3.7b kunnen we aflezen dat de
momentane spanning over de condensator van het ITMC-circuit
minimaal 1kV moet bedragen op het moment van voordoorslag om
er zeker van te zijn dat de boog tijdens het inschakelen niet
afbreekt. Het detectie-circui t is zo ontworpen dat bij een
laadspanning onder de 800V het circuit niet meer reageert. Een
gevolg hiervan is dat de installatie niet op een nuldoorgang
van de spanning mag worden ingeschakeld.
Het uiteindelijke circuit is der.mate eenvoudig dat wordt
volstaan met het bespreken van de werking. In figuur 4.2 is
het ontworpen circuit weergegeven.
De detectiespoel bestaat uit een ferromagnetische ringkern
waarop 10 windingen zijn gewikkeld. Door dit aantal te
veranderen kan de gevoeligheid van de schakeling worden
gewijzigd. Op het moment dat er primair een stroom gaat
vloeien zal secundair de condensator van 47nF worden
opgeladen.

• Ferrite core Philips; type: 4322-020-91020

+640V
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m
o
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)I;
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4xBYV21-100

41nF

o
o
N.....
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Fig. 4.2
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De thyristor zal ontsteken als de spanning over de condensator
gelijk is aan som van de doorslagspanning van de triggerdiode
en de minimaal benodigde gatespanning. Bij het bereiken van
deze spanning ontlaadt de condensator zich en vloeit de
ontlaadstroom via de triggerdiode en de gatediode terug naar
de onderzijde van de condensator. De symmetrische triggerdiode
van het type BR100 heeft een doorslagspanning U(80) van 32V6

•

De weerstand van 8,20 is opgenomen om de stroom door zowel de
triggerdiode als de gate van de thyristor tot een veilige
waarde te begrenzen. De functie van de overige onderdelen
spreken voor zich.

4.2 Triqgercircuit

Er z1Jn diverse mogelijkheden om het triggercircuit op te
bouwen die elk z'n voor en nadelen kennen.
Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om de triggering van de
vacuUmgap en de elektrodYnamische schakelaar afzonderlijk uit
te voeren. Dit heeft als voordeel dat de stromen en
stroomsteilheden in de circuits beperkt blijven zodat het
inschakelen vrij eenvoudig m.b.v. thyristoren kan geschieden.
Een zeer groot nadeel is echter dat als de sturing van de
elektrodYnamische schakelaar weigert, b.v. door een defecte
thyristor, en de vacuUmgap is correct getriggerd dan zal
vooral bij grotere stromen de contactbeschadiging
ontoelaatbaar groot zijn waardoor de levensduur van de gap
sterk zal afnemen zo niet onherstelbaar is beschadigd.
Een andere en betere oplossing is die waarbij de triggering
van de gap afhankelijk is van het al dan niet afvuren van de
elektrodYnamische schakelaar. Hierdoor kan er van ui t worden
gegaan dat de vacuUmgap altijd door de parallelschakelaar
wordt overbrugd waardoor de levensduur van de gap wordt
gewaarborgd. Een nadeel van een dergelij k triggercircui t is
dat het uit twee trappen moet worden opgebouwd omdat het
detectie-circuit niet in staat is om direct de hoofdstroom in
te schakelen. Dit wordt veroorzaakt door de zeer hoge di/dt
die nu in het hoofdcircuit aanwezig is waardoor er geen
gebruik kan worden gemaakt van een thyristor. De optredende
di/dt zou kunnen worden verkleind door een extra spoel in het
circuit op te nemen dit heeft echter weer als nadeel dat het
circuit te traag wordt.

6

april 1995

De tolerantie op de doorslagspanning bij een triggerdiode is vrij groot. De doorslag
bij een triggerdiode van het type BR100 kan plaatsvinden tussen de 28 en 36 volt. Om er
zeker van te zijn dat aIle fasen een identiek detectie-circuit hebben moeten uit een

aantal triggerdiodes drie gelijke exemplaren worden geselecteerd.

pagina 29



Ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

Er zal dus moeten worden teruggegrepen op andere onderdelen
die aan de volgende voorwaarden kunnen voldoen:

zeer korte inschakeltijd (enkele micro-seconden)
hoge stroom kunnen voeren (ongeveer lkArop)

bestand zijn tegen een hoge di/dt (tot 2500A/~sec.)

hoge spanning kunnen blokkeren (tot 2500V)
Uit de bovenstaande eisen kan men opmaken dat halfgeleiders
voor deze toepassing niet geschikt zijn. Onderdelen die weI
aan aIle bovenstaande eisen voldoen zijn b.v. een getriggerde
luchtvonkenbrug of een thyratron. Omdat de verkrijgbaarheid
van deze onderdelen als vrijwel nihil mag worden beschouwd is
er voor gekozen om zelf een getriggerde luchtvonkenbrug te
ontwerpen. In bijlage VIII zijn de ontwerptekeningen van de
getriggerde luchtvonkenbrug weergegeven.
Een bekend nadeel van het gebruik van een luchtvonkenbrug is
dat de contacten langzaam afbranden en vervuilen waardoor
vervanging noodzakelijk is. De ontworpen luchtvonkenbrug bleek
na enkele honderden hogestroomdoorgangen nog geen zichtbare
contactbeschadiging te vertonen zodat mag worden aangenomen
dat de levensduur voldoende groot is.
In de volgende twee sub-paragrafen zullen respectievelijk de
eerste en tweede trap van het triggercircuit worden besproken.

4.2.1 Berate trap

Door een opgeladen condensator via de primaire wikkeling van
de pulstrafo te ontladen zal er secundair een hoogspannings
puIs ontstaan welke de luchtvonkenbrug triggert.
Uit metingen is bekend dat de luchtvonkenbrug het beste
triggert bij een positieve spanningspuls. Doorslag vindt
plaats bij een spanning van 3kV. Een kleine condensator van
400pF is in de schakeling opgenomen om de doorslag van de
vonkenbrug en trigger krachtiger te maken.

Fig. 4.3
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Fig. 4.4 Vervangingsschema's van de eerst trap van de besturing.

4.1

De gegevens van pulstrafo RLT214 zijn respectievelijk
Rl=O,0930; R2=410; Ll=286~H; L2=100mH; n1 =70wnd en n 2=1400wnd.
Verder is bekend dat Rk=O,20 en Lk=18,3~H.

De pulscondensatoren die tot beschikking staan hebben een
capaciteit van l~F/lkV. De tijd waarin de trigger van de
vonkenbrug doorslaat kan ingesteld worden m.b.v. de
laadspanning van de pulscondensator. Bij een spanning van 640V
zal deze tijd zo rond de l~sec liggen. De tijd tussen de
doors lag van de trigger en het moment waarop de stroom in de
tweede trap begint te vloeien is van meerdere omstandigheden
afhankelijk, zoals: contactafstand, luchtvochtigheid en de
contact vervuiling.
De afstand tussen de contacten van de luchtvonkenbrug is op
1, Smm inges teld. Ditis ruim voldoende om een spanning van
2S00V te blokkeren. De vertragingstijd van de eerste trap
blijkt zo rond de 7~sec te liggen.
Het schema van de eerste trap is in figuur 4.3 weergegeven.
In het nu volgende zal de eerste trap worden doorgerekend
opdat men enig inzicht heeft in de stromen en spanningen die
in het circuit optreden.
Er kunnen drie situaties worden onderscheiden, te weten:

trigger van de luchtvonkenbrug is nog niet doorgeslagen;
trigger is doorgeslagen en
de stroom in het circuit wordt negatief.

In figuur 4.4 zijn de vervangingsschema's van de beschreven
situaties weergegeven. De eerste situatie kan onder
verwaarlozing van de weerstanden in het circuit worden
beschreven met de volgende differentiaalvergelijking:

{~1 Ji1dt-UO}+Lk ~i; + ~~ Ji1dt=O
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Laplace transfor.matie levert:

II (s) _ Uo +sLkI
l

(s) + II (s) =0
SCI S sC~

Na enige manipulatie voIgt:

4.2

met: 1
<U=---

-!LCt
en Ct= __l __

-.l:...+-.l:...
C Cl

1 2

4.3

Inverse laplace transfor.matie geeft vervolgens:

i
l
(t) = Uo ·sin (<U t)

<uL
of i l (t) =~ ~t Uo·sin(<U t) 4.4

4.5

De maximale stroomsteilheid die in dit circuit optreedt
bedraagt di/dt=wI=35A/JLsec. Deze waarde zal geen enkel
probleem opleveren voor een thyristor.
Voor de spanningen over Cl , C2 ' en Lk kunnen vervolgens de
volgende vergelijkingen worden afgeleid:

Uc = Uo - Ct Uo(l-cos<U t)
1 C

l

Ct
Uc' = -I Uo(l-cos<U t)

2 C
2

4.6

4.7

De doorslagspanning van de trigger van de luchtvonkenbrug
bedraagt 3kV dit komt overeen met een spanning van UC2 .=UC2 xn
=150V. Invullen van for.mule 4.6 geeft nu een vertragingstijd
van 1, 2JLsec. De stroom door het circuit en de spanning over
condensator Cl bedragen op dit tijdstip respectievelijk i l =38A
en Ucl=615V.
Vanaf dit moment kan worden verondersteld dat de pulstrafo
secundair is kortgesloten en kan het circuit worden
voorgesteld zoals is weergegeven in figuur 4.4b.
Voor dit circuit kan worden geschreven:
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Ii(s) UO I 1 .1
--- - -- +sLkIl (S) -L~O =0

sel s
4.8

4.9

met: 1 • 1Uo =615V en ~o=38A

Inverse laplace transfor.matie levert:

il(t /) =i'cosw t'+~ C, UO"sinw t'
1 a 2 L 2

k

4.10

uit for.mule 4.10 kan eenvoudig worden afgeleid dat de maximale
stroom die in dit circuit zal vloeien ongeveer 150A bedraagt.
uit de voorgaande berekeningen volgt dat de toegepaste
thyristor aan de volgende eisen zal moeten voldoen:

snel kunnen inschakelen;
blokkeerspanning minimaal 650 volt;
stroompuls van minimaal 150A kunnen voeren en
bestand zijn tegen een di/dt van minimaal 35A/~sec.

Op het moment dat de stroom negatief wordt zal de thyristor
doven en ontstaat het RLC-circuit zoals is weergegeven in
figuur 4.4c.

Fig. 4.5

april 1995

o

time/div= 5 \lsec.

ITMC

- stroom in de eerste

trap

Osci11oscoopbee1d van de ITMC-stroom en de stroom in de eerste
trap.

pagina 33



Ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

Door de weerstandswaarde zo groot te kiezen dat er kri tische
demping in het circuit optreedt zal de stroom snel naar nul
afnemen. In figuur 4.5 is een typische stroomvorm afgebeeld
die in de eerste trap optreedt.

4.2.2 Tweede trap

De tweede trap is vrijwel identiek aan de eerste trap zoals
aan het schema weergegeven in figuur 4.6 is te zien.
Over de spoel van de elektrodynamische schakelaar is een
kleine condensator geplaatst die op het eerste moment na het
in geleiding komen van de luchtvonkenbrug kan worden gezien
als een kortslui ting. Hierdoor zal de volledige laadspanning
van de twee parallel geschakelde Bosch condensatoren over de
primaire wikkeling van pulstrafo MRT1 komen te staan. Deze
spanning wordt omhoog getransformeerd zodat er secundair een
hoogspanningspuls komt te staan die de vacufrmgap triggert. De
condensator van 2, SnF is opgenomen om de triggerpuls
krachtiger te maken.
Om een optimale triggerpuls te krijgen zal de koppelfactor k
van de pulstrafo vrijwel een moeten zijn. Als de totale flux ¢1
van de primaire windingen geheel is gekoppeld met de
secundaire windingen zonder enige lekflux of spreidingsflux,
dan geldt: k=l. Door nu de primaire windingen over de
secundaire te wikkelen op een ferromagnetische kern zal de
koppeling optimaal worden.
De overzetverhouding n van de pulstrafo is gelijk aan nl/n2.~'

De secundaire wikkeling van de pulstrafo bestaat uit een laag
van 41 windingen van 00,8. Hierop is de primaire wikkeling
gewikkeld bestaande uit 5 windingen van 4 draden van 01,5
parallel zodat de gehele secundaire wikkeling is omsloten.
De gemeten waarden van pulstrafo MRT1 zijn respectievelijk
R1.00; R2=0,lS0; L1=0,S6mH; L2=39,SmH; n 1 =Swnd en n 2=41wnd.
Verder is bekend dat Lk=l~H.

Bij verwaarlozing van de weerstanden kan voor Lk geschreven
worden:

4.11

Verder geldt:

M=kJL1 L2 4.12

Invullen en uitwerken van bovenstaande vergelijkingen geeft
voor de koppelfactor een waarde van k=0,9991.
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2x 40IJF I

schietspoel elektrodynamische
maakschakelaar

naar getriggerde
vacuumgap.2,5nF

MRT1
1-------. r------r-----

LJ,

+2200V

Fig. 4.6 Elektrisch schema van de tweede trap van de be8turing veer de
8nelle maakschakelaar.

De di/dt die op het eerste moment aanwezig is zal een zeer
hoge waarde aannemen, te weten: di/dt=Uo/Lk =2200A/JLsec. Zoals
al eerder aangegeven is het niet mogelijk om dergelijke hoge
stroomsteilheden m.b.v. een thyristor in te schakelen.
Na enige ogenblikken zal er ook een stroom gaan vloeien door
de spoel van de elektrodynamische schakelaar waardoor na
ongeveer 1,4msec de schakelaar gesloten is.
De maximale stroom die in dit circuit optreedt bedraagt
ongeveer 800A.

4.3 Signalerinq

In bijlage II is het schema van de signalering weergegeven.
Elke fase bezit afzonderlijk een signaallamp zodat op afstand
kan worden waargenomen of de betreffende fase gereed is voor
de proef. Verder is e,lke fase uitgerust met een teller zodat
het aantal beproevingen per fase bijgehouden kan worden.
om aan te geven dat aIle drie de fasen gereed zijn is er een
extra optische en akoestische signalering aangebracht.
De gehele installatie is gereed voor de proef als in elke fase
de verschillende spanningen aanwezig zijn. M.a.w. als de
spanning over de getriggerde luchtvonkenbrug is gestegen boven
de 2100V is de betreffende fase gereed voor de proef. In het
nu volgende zal kort m.b.v figuur 4.7 de werking van de
spanningsmeting worden besproken.
Op het moment dat de basis-emitter-spanning van transistor Tl
hoger wordt dan de drempelspanning zal deze in geleiding
komen. Met de spanningsdeler Rl en R2 kan worden ingesteld bij
welke waarde van Uin dit gebeurd. Vanaf dit moment zal ook
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Fig. 4.7 Schema t.b.v. spanningsmeting.

T2

naar signalering

transistor T2 in geleiding komen zodat er een stroom begint te
vloeien door zowel de belasting als door weerstand R4.
Hierdoor neemt de basisstroom van transistor T1 toe waardoor
transistor T2 nog verder wordt open gestuurd wat weer tot
gevolg heeft dat de basisstroom van T1 nog groter zal worden
enz. Hierdoor komt transistor T2 in zeer korte tijd in
verzadiging. M.b.v. weerstand R3 kan de maximale basisstroom
van transistor T2 worden ingesteld.
Het uitschakelen gebeurt bij een spanning lager dan waarbij is
ingeschakeld.
Voor het in- en uitschakelen kunnen respectievelijk de
volgende for.mules worden afgeleid.

(
Rl)U. =l+-·U

~n R2 BET1

Rl
U . =U· --(U -U -U )
U~ t ~n R4 + CET2 BETl

4.13

4.14

Er is voor gekozen dat Uin en Uuit respectievelijk 2100 en
1100 volt moeten zijn. Als verder bekend is dat R1=10MO,
U+=24V, UbeT1=0,7V en UceT2 =0,8V dan voIgt m.b.v. for.mule 4.13
en 4.14 dat R2=3,3kO en R4=225kO.
In de praktijk zal R2 instelbaar z1Jn m.b.v. een potmeter
zodat Uin naar wens kan worden ingesteld.
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4.4 Voeding

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de volgende spanningen
aanwezig moeten zijn:

laadspanning voor de pulscondensator van l~F in de eerste
trap, ±640V;
laadspanning voor de stootcondensatoren van 2x40~F in de
tweede trap, ±2200V en
voedingsspanning voor de spanningsmeting en signalering,
24V.

De 24V voeding is opgebouwd rond een regel-IC van het type
7824. De voordelen daarvan zijn het uiterst eenvoudige
gebruik, de interne aangebrachte overstroom- en thermische
beveiligingsschakelingen, geen afregelwerk en de lage prijs.
Om de stootcondensatoren op te laden tot 2200V wordt gebruik
gemaakt van een spanningsverdubbelaar volgens het principe van
Cockroft-Walton. Het voordeel van dit type spannings
verdubbelaar is dat een zijde van de trafo als gemeen
schappelijke mag worden beschouwd. om het laden van de
condensatoren snel te laten verlopen wordt de spanning op een
waarde van ongeveer 2200V geklipt m.b.v. een aantal in serie
geschakelde varistoren. Als de varistoren niet worden
aangebracht zal de laadspanning oplopen tot een waarde zo rond
de 2600V wat desastreuze gevolgen voor de stootcondensatoren
kan hebben.
De voedingsspanning van de eerste trap wordt van de 2200V
voeding afgetakt m.b.v. een spanningsdeler. Dit heeft als
voordeel dat als de condensatoren in de tweede trap Z1Jn
opgeladen er van uit kan worden gegaan dat ook de puls
condensator in de eerste trap is opgeladen zodat het voor de
gereedindicatie slechts nodig is om te controleren of de
spanning in de tweede trap aanwezig is.
Het schema van de totale voeding is in bijlage II afgebeeld.

4.5 Samenvatting

Het circuit dat de voorontsteking moet detecteren is zodanig
samengesteld dat er zo weinig mogelijk elektronische
onderdelen in zijn verwerkt waardoor de betrouwbaarheid van
het circuit als maximaal beschouwd kan worden. Met het
ontworpen detectie-circuit bleek het niet mogelijk om direct
de getriggerde vacufrmgap en de elektrodynamische schakelaar in
te schakelen. Het was daarom noodzakelijk om een extra tussen
circui t op te bouwen dat ui t twee vrijwel identieke trappen
bestaat.
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De gereedindicatie vindt plaats door het meten van de spanning
in de tweede trap van het triggercircuit. Als de spanning in
dit circuit een waarde van 2100V heeft bereikt kan er van uit
worden gegaan dat de betreffende fase gereed is voor een
proef.
De voeding voor het opladen van de condensatoren is zo
opgebouwd dat deze het laadproces in slechts enkele seconden
heeft voltooid.
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H5 BEDIENINGSVOORSCBRIFT

5.0 Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven hoe de synthetische
beproevingsinstallatie moet worden aangesloten en welke
procedure moet worden gevolgd om een beproeving uit te voeren.
Verder zal er een lij st worden opgenomen wat de eventuele
oorzaak zou kunnen zijn bij storingen en hoe deze kunnen
worden opgelost.

5.1 Ingebruikname van de installatie

In figuur 5.1 ziet men het boven-aanzicht van de synthetische
beproevingsinstallatie in aangesloten toestand.
Enkele voorschriften waarop gelet moet worden als met het
apparaat gewerkt wordt zijn:
De laagspanningszijde wordt met de kortsluitgenerator
verbonden.

vacuUmpomp
Proefobj ect

r---"j
R r- R h Hooqspanninqsziide I~I

'- r--' Ir
I I

S r- ....., 'TIl
'- S --' I

I,......
I I

smel tvei ligh eid 1__1

T r- T
....., I I I 1

'- ~

Irt detec tie- inpu t
L ___J

ITMC-
circuit

I

N

Fig. 5.1
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Aansluiting van de installatie voor een beproeving.
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Ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

De kortsluitgenerator moet hierbij ingesteld staan op een
gekoppelde spanning van 660VlOOl , hetgeen overeenkomt met de
380V fase-spanning welke maximaal aan de laagspanningszijde
mag worden aangeboden. Ook de nul moet aan de laagspannings
zijde aangesloten worden. Verder moet, m.b.v. spoelen, de
gewenste kortsluitstroom worden ingesteld waarmee het
proefobject moet worden getest.
De hoogspanningszijde van het synthetische inschakelapparaat
moet met het te beproeven object worden verbonden. Het
sterpunt van het object moet worden geaard.
De ITMC-circuits van de afzonderlijke fasen moeten correct
worden aangesloten i.v.m. de detectie van de voordoorslagl
De stroommeting vindt aan de laagspanningszijde plaats,
terwijl de spanningsmeting aan zowel de laag- als
hoogspanningszijde plaatsvindt. Verder is het aan te bevelen
om een verplaatsingsopnemer op het proefobject aan te sluiten.
Nadat de installatie is aangesloten zoals hierboven is
beschreven moet de volgende procedure worden gevolgd voor een
uiteindelijke beproeving:

schakel de vacuUmpomp in en wacht met een beproeving tot
het vacuUm minstens 10-2 Torr is;
sluit de drukluchtslang voor het resetten van de
elektrodynamische maakschakelaar aan;
elektrodynamische maakschakelaar vullen met 2 bar SF6 ;

reset de elektrodynamische maakschakelaar;
stel de gewenste fase-spanning voor de hoogspanningszijde
in met de keuzeschakelaars op de inschuif units;
controleer of het proefobject uitgeschakeld is;
het inschakelapparaat van de kortsluitinstallatie
inschakelen;
regel de voedingsspanning langzaam op tot de nominale
waarde;
wacht tot de controlelampj es branden, ten teken dat de
installatie gereed is voor een beproeving;
schakel het proefobject in en
open de beveiligingsschakelaar na het gewenste aantal
perioden van de kortsluitstroom.

Opm. 1

Opm. 2
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Het moment waarop de contacten van het proefobj ect
raken moet m.b.v. een nullastproef worden bepaald
zodat vooraf kan worden ingesteld dat een fase van
de schakelaar op een spanningsmaximum inschakeld.

De nominale voedingsspanning mag nooit ineens worden
ingeschakeld.
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dat er een lek in het systeem
op maar doe onder geen geval een

BEDIENINGSVOORSCHRIFT

5.2 Antwoorden 0D veel voorkamende vraqen

V: De smeltveiligheid van de besturing smelt bij het opregelen
van de generatorspanning steeds door. Wat is er £out?

A: Er kunnen meerdere oorzaken worden aangewezen zoals:
er is vergeten de parallelschakelaar te reset ten voor de
proef;
proefobject staat in of is vastgelast in een voorgaande
proef;
een kortsluiting in de besturing.

V: Nadat het proe£object is ingeschakeld komt de snelle
maakschakelaar niet in. Hoe kan dat?

A: Waarschijnlijk is het ITMC-circuit niet goed aangesloten of
de momentane spanning over het proefobject op het moment
van inschakelen is te laag waardoor het detectie-circuit
niet reageert.

V: De signaallamp gaat niet branden. Wat is er £out?
A: Controleer eerst de smeltveiligheden in zowel de besturing

als in de voeding als deze nog heel zijn kijk dan of het
lampje zelf nog heel is.

V: De vacuiimgap komt niet in geleiding. Hoe kan dat?
A: Een oorzaak kan zijn dat de trigger is kortgesloten of bij

een zeer lage spanning doorslaat. Een lage triggerspanning
kan worden veroorzaakt doordat de trigger vervuild is met
opgedampte metaaldeeltjes. Dit kan worden opgelost door de
bougie iets los te draaien waardoor de opgedampte
metaallaag breekt. Een andere mogelijkheid om dit probleem
op te lossen is door een opgeladen condensator via de
bougie en de onderste elektrode te ontladen waardoor de
opgedampte metaallaag doorsmelt. Mocht het voorgaande niet
het gewenste resultaat bewerkstelligen dan zal de trigger
isolator moeten worden vervangen.
Verder is het nuttig de triggerisolatie te controleren met
een 2-SkV megger.

V: Het vacuiim bereikt niet een waarde van 10-2 Torr. Wat is er
£out?

A: De mogelijkheid bestaat
aanwezig is. Spoor deze
proef bij slecht vacuUm.
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V: Bij het opregelen van de spanning vindt er doorslag plaats
in de parallelschakelaar. Wat is er £out?

A: Waarschijnlijk is het SF6 in de schakelaar vervuild of de
druk is te laag. Het beste kan men de schakelaar met nieuw
SF6 vullen.
N.B. nadat er een ontlading in SF6 heeft plaatsgevonden is

deze giftig houdt hier rekening mee. Open de ramen en
zorg voor voldoende ventilatie.

V: Zijn er speciale aandachtspunten waarop men moet letten bij
het reviseren van de parallelschakelaar?

A: Montage van de schakelaar dient te geschieden met het
gesloten contactsysteem om een goede uitlijning te
verkrijgen. Ook is het van belang de bouten van de
trekstangen goed aan te draaien, omdat deze tevens
stroomgeleiders zijn. Een spleet van minder dan O,lmm
tussen stang en plaat kan funest zijn, zoals bij de
orienterende proeven gebleken is.

5.3 Samenvatting

Voordat men de installatie in gebruik neemt moet de in
paragraaf 5. 1 weergegeven procedure worden opgevolgd. Verder
zullen de nodige meetverbindingen vanuit de meetcel naar de
commandoruimte moeten worden aangebracht. De signalen die
interessant zijn voor de meting, zijn:

- spanning over het proefobject;
- hoofdstroom door het proefobject;
- spanning aan de ingang van de sYnthetische installatie en
- het signaal afkomstig van de verplaatsingsopnemer op het

proefobject.
Tot slot is er een lijst opgenomen die mogelijk antwoord kan
geven op problemen die zich tijden een beproeving kunnen
voordoen.
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K6 INSCBAXELMETINGEN

6.0 Inleidinq

In dit hoofdstuk worden verschillende metingen gepresenteerd
welke zijn uitgevoerd aan een 1-fase synthetisch inschakel
circuit.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de installatie op te
bouwen met reeds beschikbare vacuilingaps [2]. Het bleek echter al
na slechts enkele metingen dat deze gaps te licht waren voor
de optredende stromen. In bijlage IX zijn foto's opgenomen van
deze gaps waarop overduidelijk is waar te nemen dat de
contactbeschadiging excessief is terwij 1 de maximale stroom
slechts z'n 6kA bedroeg bij de beproeving. Nadat er
beproevingen met diverse ontwerpen van vacuilingaps zijn
uitgevoerd, die allemaal z'n voor en nadelen hebben, is er
uiteindelijk voor een ontwerp gekozen dat aan alle gestelde
eisen zoals die in paragraaf 3.1.2 staan beschreven voldoet[ll].
In dezelfde paragraaf is reeds de gebruikte vacuilingap
besproken. Alle in dit hoofdstuk vermeldde metingen zijn dan
ook met dit type gap gedaan.
De beproeving van het synthetische circuit is in drie stappen
uitgevoerd, te weten:

beproeving zonder proefobject i.v.m. testen besturing;
beproeving met proefobject en
beproeving met proefobject op kortsluitgenerator.

In de volgende paragrafen worden de beproevingen afzonderlijk
beschreven.

6.1 Beproeving zonder proefobject

(720JLF/10kV)
2kA bij 50Hz

gezorgd dat de

werking van het
maakschakelaar te

naar de diverse
zoals:
de snelle maak-

Deze beproeving wordt uitgevoerd om de
detectie-circuit, de besturing en de snelle
controleren. Verder wordt er gekeken
vertragingen die er in het circuit optreden,

delay time (td); tijdsduur waarin
schakelaar is gesloten;
vertragingstijd van de elektrodynamische
(tp) en
tijdsduur waarna de stroom door de
gecommuteerd naar de elektrodynamische
(tg) .

Met de beschikbare condensatorbatterij
slechts een maximale piekstroom van z'n
worden gerealiseerd. Als er nu voor wordt
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0
,.." en 10kV Ii',

sturing / 0
0

T
~

Ih

Fig. 6.1 Circuit ter beproeving van de diverse onderdelen in de
installatie.

stroomsteilheid overeenkomt met die bij een hogere stroom dan
kan de meting als meer realistisch worden beschouwd. Dit kan
worden bewerkstelligd door de frequentie in het hoofdcircuit
te verhogen. De maximale frequentie die in het circuit voor
mag komen bedraagt z'n 250Hz. Dit in verband met de vertraging
van de elektrodynamische maakschakelaar die de stroom door de
vacuUmgap moet overnemen voordat er een nuldoorgang in de
stroom optreedt. De inductiviteit van de spoel in het
hoofdcircuit bedraagt in deze situatie z'n 600~H. Bij een
laadspanning van ongeveer 4kV komt de stroomsteilheid in het
begin overeen met een 50Hz stroom van zo rond de 21kA.rop.

Tabel I: meetresultaten bij beproeving zonder proefobject.

meting Uo [kV] r [kA] td [/lsec] tp [/lsec] tg [/lsec]no.

1 4,74 5,19 16 1,40 1,91

2 4,41 4,83 10 1,37 1,87

3 4,28 4,69 16 1,40 1,88

4 4,26 4,67 9 1,41 1,87

5 4,36 4,78 9 1,39 1,88

6 4,36 4,78 9 1,37 1,87

7 4,47 4,90 8 1,38 1,87

8 4,35 4,76 9 1,37 1,86

9 6,63 7,26 10 1,40 2,06

10 6,73 7,37 11 1,39 2,06
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In figuur 6.1 is de meetopste11ing weergegeven. De triggering
in dit circuit vindt d.m.v. het bedienen van een drukknop
plaats.
In tabel I z1Jn de resultaten van een aantal metingen
weergegeven waaruit valt op te maken dat het ontworpen circuit
goed functioneert. Verder blijkt dat zowel de delay time a1s
de vertraging van de elektrodynamische maakschakelaar vrijwel
constant is.
In figuur 6.2 z1Jn twee oscillogrammen afgebeeld die
betrekking hebben op meting no.4.

Fig. 6.2
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6.2 Beproevinq met proefobject

Uit de voorgaande metingen kan worden opgemaakt dat het
circuit correct is opgebouwd. Bij de nu volgende metingen zal
de triggering van het systeem daadwerkelijk plaatsvinden door
de detectie van de voordoorslag in een proefobject. Het
stroomcircuit bestaat bij deze metingen uit een condensator
batterij en het spanningscircuit wordt m.b.v. een hoog
spanningsvoeding gerealiseerd. Omdat de spanning over het
proefobject in dit geval nog een gelijkspanning is mogen de
spoelen in het ITMC-circuit niet worden aangesloten.
De metingen die in deze paragraaf worden besproken z1Jn
noodzakelijk om de laatste fouten in het circuit op te sporen
voordat er metingen op de kortsluitgenerator worden gedaan.
Dit omdat de beschikbare tijdsduur waarop metingen met de
generator kunnen worden gedaan zeer beperkt is.

Tabel II: meetresultaten bij beproeving met proefobject.

Meting Ulaad [V] Uo [kV] I [kA] td [JLsec]no.

1 200 10 6,4 583'

2 200 10 6,0 70

3 300 10 8,6 128

4 300 10 9,2 33

5 300 10 9,2 10

6 300 10 16,8 14

7 300 10 16,8 25

8 300 10 17,0 14

9 400 10 11,2 100

10 600 10 6,0 18

11 600 10 6,0 79

12 600 10 6,0 20

13 600 10 17,0 18

14 600 10 32,1 22

15 600 10 32,8 15

*
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Stroom gaat pas vloeien op het moment dat de contacten van het
proefobject gesloten zijn.
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sturing

Meetopste11ing bij beproeving met proefobject.

0-30kV

15Mn

p.o. Uo

V1

Ulo-1kV

Fig. 6.3

De metingen zijn gedeeltelijk uitgevoerd bij de KEMA in Arnhem
afdeling DZO waar men over een grote condensatorbatterij
beschikt zodat er voldoende grote stromen kunnen worden
gerealiseerd bij vrij lage laadspanningen. Dit is noodzakelijk
om te kunnen controleren of de vacuUmbogen van de gap en het
daarmee in serie staand proefobject in stand gehouden kunnen
worden bij voedingspanningen tot z'n 600V. Een voeding
spanning hoger dan deze waarde is niet in overeenstemming met
de werkelijkheid omdat de spanning afkomstig van de kortsluit
generator bij HOLEC maximaal een waarde van 380V~ mag hebben.
Dit in verband met de aanwezige transformatoren in de
besturing van de beproevingsinstallatie.
Bij deze beproeving moet men zich er terdege van bewust zijn
welke potentialen er staan t.o.v. aarde. De besturing mag b.v.
niet geaard worden omdat er zich dan dielektrische problemen
kunnen voordoen in b.v. de elektrodynamische maakschakelaar.
De voeding van de besturing moet bij deze beproeving dan ook
via een scheidingstransformator worden aangesloten zodat het
geheel zwevend staat opgesteld.
In figuur 6.3 is de meetopstelling weergegeven en in tabel II
staan de meetresultaten vermeld. Slechts een maal heeft de
installatie niet correct getriggerd. De hoofdstroom kwam
hierbij pas op gang nadat de contacten van het proefobject
gesloten waren. De gemeten tijd was in dit geval dus de
boogtijd van het proefobject. Verder blijkt dat de boog in het
proefobject geen enkele keer is afgebroken, waaruit mag worden
geconcludeerd dat het ontworpen ITMC-circuit aan de
verwachtingen voldoet.
In figuur 6.4 zijn een tweetal oscillogrammen afgebeeld waarin
de boogspanning, de ITMC-stroom en de hoofdstroom zijn te zien
van een meting waarbij voordoorslag optreedt bij het
inschakelen van het proefobject.
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6.3 Beproevinq met proefob;ect op kortsluitqenerator.

De meetsignalen die interessant zijn tijdens een werkelijke
beproeving zijn:

de voedingsspanning (Un=.=380V);
de spanning over het proefobject;
de hoofdstroom en
het signaal afkomstig van een verplaatsingsopnemer.

Alvorens een beproeving door te voeren moet men een
nullastproef doen zodat vooraf bekend is op welk moment de
contacten van het proefobject elkaar raken. Hierdoor is het
mogelijk om vrijwel symmetrisch in te schakelen.
Het proefobject waarop de metingen zijn uitgevoerd is in dit
geval een vacufrmschakelaar van het type compact.
Er zijn meerdere metingen uitgevoerd bij stromen van
respectievelijk 5, 10, 15 en 20kARMS • De ingestelde spanning
over het proefobject bedroeg hierbij 12,2kVRMS •

Na slechts zes metingen bleek de voorontsteking van het
proefobj ect te zijn opgelopen van 0, 45msec. tot maar liefst
3,5msec. Dit had dan ook het vastlassen van de contacten tot
gevolg. Verder bleek dat de installatie bij kleine stromen
niet altijd correct functioneerde. De oorzaak hiervan is terug
te voeren uit het feit dat de stroomsteilheid bij k1eine
stromen laag is waardoor de getriggerde vacufrmgap niet goed in
geleiding kan komen. Dit probleem kan vrij eenvoudig worden
opgelost door aan de laagspanningszijde een RC-circuit te
plaatsen die direct na het triggeren van de gap een stroompuls
afgeeft waardoor de gap ook bij kleine stromen goed in
geleiding kan komen.
Het meten van de boogspanning van het proefobject blijkt aan
de hoogspanningszijde vrij lastig te zijn omdat de momentane
spanning op het moment van voordoorslag in dit geval z'n 17kV
bedraagt en in slechts enkele micro-seconden daalt tot
ongeveer 20V. Aangezien men hier niet is geinteresseerd in de
grootte van de boogspanning maar slechts in de duur ervan is
het eenvoudiger om aan de laagspanningszijde te meten.
In figuur 6.5 zijn de oscillogrammen weergegeven
inschakelproef waarbij de ingestelde spanning en
respectievelijk 12,2kVRMS en 15~ zijn. De duur
kortsluitstroom is ingesteld op O,lsec.
Verder is bekend dat de inschakelsnelheid 1,5msec voor het
raken van de contacten ongeveer 1,6 m/s bedraagt. De
contactafstand bij geopende contacten van het proefobject is
ongeveer 8mm.
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Ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

We zien dat er vrijwel op een spanningsmaximum is ingeschakeld
waardoor de kortsluitstroom bijna symmetrisch is. De spanning
aan zowel de laag- als hoogspanningszijde zijn vrijwel in fase
en de verwachte opslingering van de spanning over het
proefobject door het aangebrachte ITMC-circuit komt inderdaad
overeen met de waarden zoals die theoretisch waren bepaald.
De delay time bij deze proef is ongeveer 38~sec en de
vertraging van de elektrodynamische maakschakelaar blijkt
1,42msec te zijn. Verder blijkt dat de voorontsteking 3,Smsec
is. Na de doorslag in het proefobject kan men duidelijk aan de
laagspanning zien dat de vacuiimbogen van zowel de vacuiimgap
als van het proefobject in serie staan. Ook kan worden
uitgerekend dat de impedantie van het circuit met een gesloten
proefobject ca. 1,2mO bedraagt. De maximale stroomsterkte die
tijdens de hier besproken proef is opgetreden bedraagt 27,2kA.
Als er goed wordt gekeken naar het begin van de hoofdstroom
dan is waar te nemen dat de stroomsteilheid daar kleiner is
dan het geval zou zijn in een praktijksituatie. Voor deze
verIaging van de stroomsteilheid kunnen twee oorzaken worden
aangewezen, en weI:

de grootte van de boogspanning in zowel de vacuiimgap als
het proefobject en
de inductiviteit van de in serie met de vacuiimgap
geplaatste spoel voor het verkrijgen van een axiaal
magnetisch veld in de gap.

De inductiviteit (Ls=3~H) van de spoel blijkt echter zo gering
te zijn dat de invloed hiervan te verwaarlozen is t. o. v. de
boogspanningen. De invloed van de boogspanning wordt
overduidelijk zichtbaar bij een beproeving op een
hardgasschakelaar van het type Magnefix waar de boogspanning
kan oplopen tot ver over de 100 Volt. In bijlage XV zijn de
oscillogrammen van een beproeving op een Magnefix schakelaar
weergegeven, bij een ingestelde spanning en stroom van
respectievelijk 12, 2kV en 12, SkA, waarin de afname van de
stroomsteilheid zeer goed kan worden waargenomen. Een
verklaring van het voorgaande verschijnsel kan worden gevonden
in het feit dat de drijvende spanning van de voedingsbron
eigen1ijk te gering is t.o.v. de optredende boogspanningen.
Als het noodzakelijk is om de verIaging van de stroomsteilheid
bij een beproeving te compenseren kunnen er twee dingen worden
gedaan:

verhogen van de maximale kortsluitstroom of
verhogen van de voedingsspanning.

De eerste oplossing is slechts beperkt toe te passen omdat de
maximale stroom in zowel de installatie als in het proefobject
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niet mag worden overschreden. Het tweede
betere oplossing is, is op dit moment niet
omdat de beschikbare trafo' s in de
installatie hiervoor niet geschikt zijn.
De schakeling zoals die nu is opgebouwd is zondermeer in staat
om een kortsluitstroom van 30kAaHs in te schakelen. Het enige
waarmee men rekening moet houden is dat de op dit moment
toegepaste vacuUmgap een maximale stroom van 20kAt~ mag
voeren. Bij hogere stromen zal de levensduur van de elektroden
snel achteruitgaan.
De overige beproevingen die op ~et circuit zijn uitgevoerd
geven dezelfde resultaten en grafieken als hierboven
beschreven. Alleen de maximaal ingestelde stroom is anders.
Zoals al eerder vermeld gaven alleen de proeven met ingestelde
stromen van 5kA~ sporadisch problemen. In de praktijk zullen
er echter geen beproevingen bij dergelijke lage stromen
plaatsvinden zodat dit eigenlijk geen probleem zal opleveren.
Zou men toch beproevingen willen doen bij lage stromen dan zal
men een extra RC-circuit aan de laagspanningszijde moeten
aansluiten. Een circuit met een weerstand van 10 en een
capaciteit van l20~F blijkt in de praktijk prima te voldoen.

6.4 Samenvattinq

Uit de diverse metingen die aan het ontworpen circuit Z1Jn
uitgevoerd blijkt dat de synthetische beproevingsinstallatie
naar behoren functioneert. Het aantal mislukte beproevingen is
minimaal en treden alleen op als de momentane spanning op het
moment van inschakelen aan de laagspanningszijde te laag is om
de vacuiimbogen van zowel de gap als van het proefobject in
stand te houden. Een andere oorzaak waardoor een proef zou
kunnen mislukken is wanneer de ingestelde kortsluitstroom zeer
gering is waardoor de vacuUmgap moeilijk in geleiding kan
komen door de kleine di/dt. Door er echter voor te zorgen dat
er op een spanningsmaximum wordt ingeschakeld zal zich het
eerste probleem al niet meer voordoen bij het beproeven van
vacuUmschakelaars. De tweede oorzaak voor het mislukken van
een beproeving kan worden voorkomen door een extra RC-circuit
aan de laagspanningszijde aan te sluiten waardoor de di/dt op
het eerste moment van inschakelen kortstondig wordt vergroot.
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De synthetische beproevingsinstallatie zoals die in dit
verslag staat beschreven blijkt volledig aan de gestelde
doelstelling te voldoen. De vertragingstijd, en de spreiding
hierin, van de snelle maakschakelaar bleek dermate klein te
zijn dat vrijwel geen enkele proef mislukt. Echter tot op dit
moment was het niet mogelijk om het circuit voor 3-fasen op te
bouwen. Dit komt omdat het ontwerpen, opbouwen en beproeven
meer tijd in beslag heeft genomen dan aanvankelijk de
bedoeling was. Wel zijn er al de nodige beproevingen
uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen onderlinge beinvloeding
van de circuits aanwezig is zodat mag worden aangenomen dat
het ui teindelij ke 3 - fasen circuit geen onoplosbare problemen
zal opleveren. Alle benodigde onderdelen voor de opbouw van de
overige fasen zijn reeds aanwezig.
Om het toepassingsgebied van de installatie groter te maken is
het aan te bevelen om zwaardere vacufrmgaps, of een andere snel
in te schakelen element zoals b.v. pseudo-spark-gaps, te
onderzoeken. De gewenste stroom die de gap kortstondig zou
moeten kunnen voeren om l-fase beproevingen te kunnen doen tot
kortsluitstromen van 66kAmcs bedraagt z'n SOkAroP. Hiertoe zal
echter ook de beschikbare parallelschakelaar geschikt gemaakt
moeten worden voor een maximale stroom van z'n 170kArop. Verder
is het interessant om de voedingsspanning van de installatie
te verhogen van 660VRMSY naar een gekoppelde spanning van
836VRMSl1. Voor een voedingsspanning van 836VRMSl1 is echter een
tussentrafo gewenst die tevens een kunstmatig sterpunt vormt.
Een andere mogelijkheid is wellicht het gebruik van bestaande
luchtspoelen met taps te proberen. De magnetiseringsstroom mag
best b.v. 100A hoog zijn, want de kortsluitinstallatie kan
genoeg leveren. In de onderstaande figuur is een principe
schema weergegeven.

sec. wikkeling
kortsluittrafo.

april 1995

R

["" 836V

S
t 836V T

luchtspoelen -I38"

48ZV

ca. 4 asn 116mHl

-=-

pagina 55



Ontwerp van een synthetisch inschakelcircuit

Tijdens de beproevingen kwamen de volgende zaken aan het licht
die t.a.v. de bediening van de installatie voor verbetering
vatbaar zijn:

het op afstand kunnen resetten van de installatie;
signalering of de smel tveiligheid van de besturing nog
heel is;
het op afstand kunnen waarnemen of de hulpschakelaar over
de vacuftmgap goed gereset is voor een beproeving en een
betrouwbare indicatie of het proefobject ook daad
werkelijk geopend is voor een beproeving.

Men moet zich echter weI realiseren dat het gebruik van
elektronica tot een minimum moet worden beperkt omdat deze
zeer storingsgevoelig is. Het gebruik van micro-processoren of
andere geavanceerde elektronica voor de besturing en/of
signalering van de installatie is hier dan ook niet zinvol.
Dmdat tijdens de opbouw van de eerste fase van de installatie
al is gebleken dat de inbouwruimte in de bestaande behuizing
zeer krap is is het verder zinvol om het gehele circuit ruimer
op te zetten en in drie gescheiden units onder te brengen.
Concluderend kan gesteld worden dat er nog voldoende werk te
doen is om met het synthetische circuit praktische ervaring op
te doen. Het op dit moment beschikbare circuit biedt echter al
ruimschoots de mogelijkheid voor het beproeven van
verschillende soorten schakelaars.
Tot slot worden hieronder nog eens de vijf belangrijkste
aanbevelingen opgesomd:

afbouwen installatie en beproeven, tijdsduur ±3 weken;
plaatsen van varistoren aan de laagspanningszijde;
vaststellen maximale stroombelasting van vacuftmgap en
parallelschakelaar;
eventueel zwaardere gap respectievelijk parallel
schakelaar onderzoeken en
voedingsspanning omhoog naar 836V~.
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STUKLIJST

Hoofdstroomcircuit

(54/55)
(58/59)
(56/57)

Fl
F2

81; 82

Tl
T2
T3

T4

Rl

Cl

Ll
L2

VI

Kl-l
Kl-2

Besturinq

RLT214
MRTI

Kl

8ignalering

smeltveiligheid 16AT
smeltveiligheid 0,5AT

stappenschakelaar 10 standen

aftaktrafo (zie bijlage VI)
hoogspanningstrafo (zie bijlage VII)
voedingstrafo: Upri . =:=220V-

Usee. =900V/60VA
U see .= 24V/12VA

detectiespoel 1:10
op ringkern Philips, typenr.: 4322-020-97020

150n/25W

0, 25J.LF/15kVRMS

45H
5,6mH

getriggerde vacufrmgap (zie bijlage IV)

hoofdcontact elektrodynamische maakschakelaar
hulpcontact elektrodynamische maakschakelaar

pulstrafo 1:20
pulstrafo 1:8
op potkern Philips, typenr.: 4322-020-23000

schietspoel elektrodynamische maakschakelaar
(96wnd; .01,5)

Yl, Y2, Y3: Ventiel 24V/200mA

PI

HI
H2

81

K2

april 1995

teller 24V=

signaallamp 220V
hoorn 220V-

drukopnemer

tijdrelais 220V- td=1 •.• 3 sec.
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BIJLAGE V:

BIJLAGEN

Contactbeschadiging getriggerde vacuftmgap.

Contactbeschadiging van de vacufrmgap na 10 hogestroomdoorgangen van
20kA"op·
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BIJLAGE VI:

BIJLAGEN

Metingen aan aftaktrafo Tl

Met gelijkstroommeting gemeten: R1=0,520

Bij de hier uitgevoerde nullastproef wordt de secundaire
spanning niet gemeten omdat de waarde afhankelijk is van de
ingestelde tap. Bij de kortsluitproef worden meerder metingen
uitgevoerd bij verschillende uitgangen kortgesloten.

Nullastproef aan transformator Tl

GEMETEN

U1 [V] Ie [mAl

340 32

360 36

380 44

400 56

420 93

440 210

Kortsluitproef aan transformator Tl

I GEMETEN II BEREKEND I
I1 nom [A] I2 nom [A] Uk [V] Pk [W] E [%] Zk [0]

1,26 4 2,1 2,0 1,8 1,67

2,85 6 2,5 5,3 1,4 0,88

5,10 8 2,8 15,2 1,2 0,55

7,95 10 2,9 21,6 1,0 0,36

De secundaire weerstand R2 met ingestelde spanning U2 is bij
de kortsluitproef respectievelijk:
0,170 (U2=120V); 0,260 (U2=180V); 0,420 (U2=238V) en 0,500
(U2=298V) •
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Aansluitingen van aftaktrafo Tl

no. spanning

31 380V
29/30 360V
27/28 340V
25/26 320V
23/24 300V
21/22 280V
19/20 260V

c:n 17/18 240V
c

:.c 15/16 220V
QJ
0 50 13/14 200V>

11/12 180V
9 /10 160V
7/8 140V
5/6 120V
3/4 100V

49 1 / 2 0

32/33 2V
34/35 4V
36/37 6V
38/39 8V
40/41 10V
42/43 12V
44/45 14V
46/47 16V
48 18V
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BIJLAGE VII:

BIJLAGEN

Metingen aan hoogspanningstrafo T2

Met gelijkstroommeting gemeten: R1=0,260 en R2=70S0

Nullastproef aan transformator T2

I GEMETEN I BEREKEND

U1 [V] U2 [kV] I o [mAl lin

40 2,1 14 52,5

80 4,1 24 51,3

120 6,2 36 51,7

180 9,2 71 51,1

200 10,3 108 51,5

220 11,3 170 51,4

240 12,3 270 51,3

260 13,3 400 51,2

280 14,4 520 51,4

300 15,4 780 51,3

Kortsluitproef aan transformator T2

GEMETEN BEREKEND

I1nom [A] I2 nom [mAl Uk [V] Pk [W] € [%] Zk [0]

4 77 4,9 8,5 4,1 1,23

6 117 7,4 21,2 4,1 1,23

8 155 10,0 35,0 4,2 1,25

10 195 12,5 55,3 4,2 1,25

nullastkoperverlies
ijzerverliezen
procentuele kortsluitspanning
kortsluitimpedantie
nominale belastingsimpedantie
overzetverhouding

april 1995

-I 2·R1
- 0

is zeer klein.
=Uk /U1nomx1 0 0%
=Uk /I1nom
=78,8kO
=U1/U2=0,02
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Stuklijst getriggerde luchtvonkenbrug BIJLAGE VIII

volgnr. tekeningnr. aantal omschrijving stuknr.

1

2
3
4
5 triggered spark gap
6
7
8 bijlage VllI-1 1 trigger pin 1
9 2 moer M3 2

10 bijlage VIII-2 1 trigger isolator 3
11 bijlage VIII-3 1 elektrode 4
12 bijlage VIII-4 1 profile 5
13 bijlage VIII-5 1 elektrode 6
14 2 moer M20x1,5 7
15 bijlage VIII-6 1 profile 8
16 bijlage VIII-7 1 mounting plate 9

17 6 binnenzeskant M5x16 10
18 6 veerring M5 11
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BIJLAGE IX:

BIJLAGEN

Eerste prototype getriggerde vacufrmgap.

Contactbeschadiging van het eerste prototype vacuiimgap na slechts
enkele stroomdoorgangen van 6kA.rop,
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/'

10?~
naar signaallamp/teller [, /'

fO\103,~

" m ( 1)
102 /'

~ 102
naar print laaddetectie [ i--===- ] naar ventiel Y.../' ( 2 )

103
, e ~ ~ 103,

0
( 3)

(\) .:- t'l,C .
./ ( 4)

naar trafo T1 51 a [@ 51
/' [ J( 5) naar zekering F1

@ ~ '. 51

( 6)

rID ~ . ~ N. C.
/'

/'
,

~
( 1)

52 e = 52
[

,

]naar trafo T1 /' ( 8) naar trafo T2

5~/
./' e CD '.I 53

( 9)
~ ~

. ,

"'lI NC.

, /' (101
naar stootcondensatoren 68 ./ S iSl - ~'"" 68 naar pulstrafo

/' (11 ),

@ enaa r tra fo T3 55/ ~ ~ 55 naar contact K1-2

naar luchtvonkenbrug 64 /"

[ill)
(12)

/'

,,/ L
@ --'>I 64 naar schietspoel K1

o 1re51
(13)

naar trafo T1 49/ 49

~C (14) ] naar laagspanning

naar trafo T3 58 (b @] _..
58

(151
naar pulscondensator 61

./'

~ <D 61""""=..

/' (16) ] naar triggerkastje
naar pulstrafo RLT214 64

./' e 0 64,

9

Aansluitingen ktemmenstrook
Get.: M.BJ. Leusenkamp I Datum: februari 1995 I HOLEC - Hengeto
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;,
L

3
/V

£

/
0

10 9
8
7
6 /
5 /4

/3
/V

~
z

Vן-

m
..0 -1
E 10 9- 8

a.. 7
6
5

1/4
/

3

Z
/

V
-z

10 9
8
7
6
5

1/4
/3

Z /

V
-3

10
3 4 5 6 789 .z Z 3 4 5 6 789 ., Z 3456789

0
Z 3 4Z

10
3 10 10 10

•
P [ torr]

1 torr =1,33322368421 mbar

1mbar= 0,150061 68210 torr

Omrekeningsd iagram
Get.: M.B.J. Leusenkamp I Datum: januari 1995 I HOLEC - Hengelo
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BIJLAGE XIV:

BIJLAGEN

Meetopstelling voor 1-fase beproeving

Proefopstelling van de synthetische beproevingsinstallatie in meetcel 3 van
het kortsluitlaboratorium.

links-voor
links-achter
midden-voor
rechts

pagina 86

SF6 -tank
synthetische beproevingsinstallatie
proefobject (compactschakelaar)
ITMC-circuit
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Bijlage XV: Symmetrische inschakelproef op Magnefix~ (U=12,2kV en Ik=12,5kA)
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Bijlage XV: Symmetrische inschakelproef op Magnefix~ (detail)

70.0 ms
70.0 ms
70.0 ms

.~ - ._. _.... _... - -'...
.. - - -. -_. - ~ --". ~'''.. _. - _. -' _. -. _..

60.0 ms

60.0 ms
60.0 ms

spanning over het proefobject
signaal van verplaatsingsopnemer

50.0 ms
50.0 ms

50.0 ms

. -- .... ----f~~uiten contact

.......

/'/ 1
// I

/ I
/ I

, I
/ I

/' I, r ~ _

,
/

/
/,

/,
/

40.0 ms

------

40.0 ms

40.0 ms

.'

......... '-'-,

,,,,,,,,,,,,,,,, ,

kortsluitstroom
voedingsspanning

30.0 ms
30.0 ms
30.0 ms

-40.0
KA

-80.0
KA -

0.0
V

-1.0
KV

20.0
Kv

-20.0
Kv



..... ,)
'~ .... - ..... A ~------- -_----

v

-'- .. - .. _.- .".... - . -'.- - - -.-
- • - ••••••• - •• - - - - - •• - ._, _ ••••••• _ ••••••• - ••••• - - •• _ •••••••• ,0 •• '

,
\
\
I
1,
\

\ ,\

\ :\ ... ---.
\ I .... ,
\ I ......... .....

I I
I I
\ J
I I
\ I
, I

\ I
\ I
, I

\ ,/
\1

r,
/ ,

\ I
\ I
, I
\ I
\ I
I I
\ I
\ I

I :
I I
I /
1 I
I I
I I
I I
I /
, I
\ I
I J
\ /
, I
, I
, I
\ I
',I

50.0
KA

-50.0
KA

-150.0 ...
KA

1.0
KV

0.0
V

-1.0
KV

.~---r-_.r----,--------------------------------_~---------'

20.0
Kv

-20.0
Kv

III
ttl
t1........
....
ID
ID 60.0
Ul

Kv

~
-.;

,-

--------.-.- .. --'--! . . . 6 mm

20. ms
20. ms --------
20. ms

60. ms
60. ms
60. ms

180. ms
180. ms
180. ms

Bijlage XVI: Asymmetrische inschakelproef op Magnefix~ (U=12,2kV en Ik=16kA)
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Bijlage XVI: Asymmetrische inschakelproef op Magnefix~ (detail)
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