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SAMENVATTING

In dit verslag wordt ingegaan op het verschijnsel

"stroombreking'! bij het onderbreken van kleine

induktieve stromen.

Na een overzicht van de bestaande theorieen m.b.t.

stroombreking wordt nader ingegaan op de invloed

van een weerstand R in serie met de boogontlading.

Afhankelijk van de tijdkonstante van het blusmedium

is het mogelijk dat zelfs een geringe waarde van

deze weerstand een opmerkelijke invloed heeft op de

instabiliteitsfrekwentie. Daaruit blijkt dat het

instabiliteitskriterium van Rizk niet algemeen

geldig is.

Met een uitbreiding van de stabiliteitstheorie zijn

een aantal resultaten uit de literatuur verduidelijkt.

Er is een groot aantal experiment en verricht met het

SF6-puffer-schakelaar model. Zowel de parallelcapa

citeit C en de weerstand R in serie met deze

capaciteit zijn gevarieerd. Kwalitatief lijken de resul

taten te verklaren met de uitgebreide stabiliteits

theorie. Het is echter nodig om deze resultaten verder

te analyseren met deze theorie.
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Inleiding

In het systeem van de elektrische energievoorziening

neemt het onderbreken van stromen een belangrijke plaats in.

De onderbreking gebeurt met hoogspanningsschakelaars.

Het principe is sedert het ontstaan van de elektrische

energievoorziening niet veranderd. Door middel van

mechanisch scheidbare geleiders wordt de stroom onderbroken.

De onderbreking valt in drie fasen uiteen:

- de gesloten toestand. De kontakten zijn op elkaar

gedrukt en vormen een ideale geleider.

- de overgangstoestand. De kontakten bewegen uit elkaar.

De geleiding wordt gehandhaafd via een boogontlading.

Tijdens de nuldoorgang Van de stroom, zal de boog doven,

en de stroom onderbreken.

de open toest'and. De kontakten zijn gescheiden en

vormen een "oneindig" hoge weerstand voor de spanning

over de schakelaar.

Toch zijn er in de praktijk vele verschillende schakelaars. Het

verschil tussen de diverse schakelaars wordt hoofdzakelijk

bepaald door het toegepaste medium waarin de overgangs

toestand plaats vindt. Als blusmedium wordt gebruikt: lucht,

olie, SF6 en vakuum.De toegepaste blusmedia bepal~n voor

een belangrijk gedeelte de elektrische eigenschappen van de

schakelaar.

In dit verslag wordt het gedrag van een SF6-schakelaar-model

bij het onderbreken van kleine induktieve stromen beschreven.

Bij het onderbreken van kleine induktieve stromen door hoog

spanningsschakelaars kunnen overspanningen ontstaan die aan

zienlijk hoger zijn dan die welke bij het ui tschakelen van kort

sluitingen optreden. Deze situatie kan zich in de praktijk

voordoen bij het uitschakelen van b.v. een onbelaste transfor

mator of kompensatie-spoelen (voor onbelaste kapacitieve net

ten). Veel onderzoek is gedaan door o.a. Rizk [1] en Van den

Heuvel [2J naar de oorzaken van deze hoge overspanningen.
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Dit onderzoek richt zich in het algemeen op de volgende

drie aspekten:

1. het "breken" van de stroom

2. de over de kontakten wederkerende spanning

J. het mechanisme van de herontsteking.

In hoofdstuk 1 zullen de belangrijkste resultaten en de

bestaande theorien besproken worden van het eerste aspekte

Hoofdstuk 2 beschrijft de konstruktie en het principe van de

toegepaste SF6 - schakelaar. Deze werkt volgens het puffer

principe. De schakelaar is ontworpen om een: stroom in een

10 kV-net teonderbreken.

Het meten van de spanning over en de stroom door de schake

laar tijdens de overgangstoestand is geen eenvoudige zaak.

De zeer hoge frekwenties en de hoge spanningen die op-

treden bemoeilijken het storingsvrij meten. Om een korrekt os

cillogram van deze onderbreking op te nemen worden dan ook hoge

eisen gesteld aan zowel de toegepaste spanningsdelers, om de

spanning over de kontakten te meten, als de meetmethode, om

de stroom door het blusmedium te bepalen. Om deze spanningen

en stromen met frekwentie onafhankelijke meetsystemen te be

palen moet de schakelaar soms aan een zijde worden geaard.

Voor een nauwkeurige programmering van de meetcyclus werd

een programmeerapparaat ontwikkeld met een resolutie van ca.

B~sec. Dit apparaat is opgebouwd rond een microprocessor.

"Er zijn in totaal 76 verscillende onafhankelijk programmeelZ-

bar.e u.iL tgangen.

In hoafdstuk J wordt de. opbouw van het meet- en hoof'dcircuit

beschreven.

Er is in het verleden veel onderzoek gedaan naar het gedrag

van lichtbogen tijdens het onderbreken van stromen. In het

algemeen zijn er twee uitgangspunten te ·onderkennen. Een ge

deelte v~n het onderzoek richt zich sterk op de fysische

eigenschappen van het plasma dat ontstaat tussen de kontak

ten. De andere mogelijkheid is om het gedrag van de schake

laar tijdens de onderbreking te beschrijven met behulp van
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uitsluitend elektrische grootheden. Er wordt een model ge

postuleerd van de li~htboog, en dit model wordt opgenomen

in het circuit waarin de schakelaar staat opgesteld.

Voor de energietechniek en speciaal voor de elektrotech

nicus is deze laatste benadering aantrekkelijk. Is een goede

beschrijving in elektrische grootheden van dit gedrag moge

lijk, dan kan men de schakelaar in het circuit vervangen

door het gevonden netwerk - equivalent, en vervolgens de

optredende spanningen en stromen die ontstaan tijdens de

onderbrekingscyclus berekenen.

In hoofdstuk 4 is uitgaande van het model van Rizk de in

vloed van een weerstand R in serie met dit model onder

zocht. Het zal blijken dat het stabiliteitskriterium

van Rizk niet altijd toegepast mag worden.

Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de resultaten van Murano

en Damstra kwalitatief met de uitgebreide stabiliteits

theorie verduidelijkt.

In hoofdstuk 6 worden de experimentele resultaten besproken.

De konklusies die uit het verrichte onderzoek volgen

zijn in hoofdstuk 7 samengevat.
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Hoofdstuk 1. Overzicht van bestaande theorieen en experimentele

resultaten

Het onderzoek naar het onderbreken van kleine induktieve

stromen richt zich voornamelijk op de volgende drie aspecten:

- a. Het "breken van de stroom";

Uitgebreid wordt ingegaan op de theorie van Rizk omtrent

de oorzaken van stroombreking. In dit verslag zal dit as

pekt van het onderbreken van kleine induktieve stromen

de meeste aandacht krijgen.

- b. De over de kontakten wederkerende spanning;

Juist deze overspanningen direkt na de stroombreking met

hun grote steilheden maken het onderzoek naar de onderbre

king van kleine induktieve stromen noodzakelijk.

- c. Het mechanisme van de herontsteking;

De dielektrische vastheid tussen de contacten, nadat de

boogontlading is gedoofd, keert niet direkt terug naar

de eindwaarde die door het blusmedium en de kontaktafstand

wordt bepaald. Wanneer de wederkerende spanning de momen

tane waarde van daze doorslagspanning overschrijdt voIgt

herontsteking van de boog. Dit kan leiden tot een mislukte

onderbreking.

Figuur 1.1 geeft een gestyleerd b••ld van een volledige ui tscha

k.lcyclus.
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1.1. Stroombreking

Er is sprake van stroombreking (current chopping) wanneer de

boogontlading voortijdig, d.w.z. voor de natuurlijke nuldoorgang

van de stroom wordt gedoofd. In de meeste gevallen blijkt de

stroombreking op te treden na een aangroeiende hoogfrequente

oscillatie. (zie fig. ,.1.2)

-t

fig. 1.2. Stroombreking na aangroeiende hoogfrequente oscillatie

In de literatuur worden verschillende oorzaken genoemd voor het

verschijnsel van het breken van de stroom.

De belangrijkste oorzaken zijn de volgende:
" ijinstabi.li tei t van het systeem boog en circuit ten gevolge

van de negat'ieve U(I) karakteristiek

te forse blussing van de boog

stroombreking ten gevolge van oscillaties in het hoofd

circuit, b.v. na herontsteking in een andere fase

- stroombreking ten gevolge van de overgang van boogontla

ding naar glimontlading

- stroombreking ten gevolge van elektrode-effekten.

Deze mogelijkheden zullen achtereenvolgens worden besproken.
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1.1.1. Stroombreking ten gevolge van de negatieve helling van

de U(I) karakteristiek

De instabiliteit die tot stroombreking leidt, wordt verklaard

met de stationaire boogkarakteristiek. De verschillende theo

rieen kunnen onderverdeeld worden in twee groepen:

- de statische stabiliteitstheorieen

- de dynamische stabiliteitstheorieen.

Wordt de gasontlading tussen de kontakten voorgesteld als een

zuiver ohmse weerstand, dan is er sprake van een statische

stabiliteitstheorie. De ontlading kan zich "oneindig" snel

aanpassen aan elke verandering in de stroom door de boog.

De verandering in de boogspanning wordt bepaald door de sta

tionaire boogkarakt.eristiek. De belangrijkste theorieen die tot

deze groep behoren zijn het door Kaufman in 1900 opgestelde

stabiliteitscriterium en het verder uitgewerkte model van

Baltensperger.

De dynamische stabiliteitstheorieen gaan er vanuit dat in het

model voor de boogontlading de tijdkonstante van het blusmedium

een belangrijke grootheid is.

De boogontlading streeft er naar om de stationaire boogkarakte

ristiek te volgen. Dit kan echter niet "oneindig" snel.

De responsie op een verstoring verloopt bij benadering expo

nentieel, waarbij de tijdkonstante e wordt gedefinieerd.

Na een eerste aanzet van Mayr [3J, is deze theorie verder ont

wikkeld door Rizk [1] en Van den Reuvel [2].

1.1.1.1. De stationaire boogkarakteristiek

De stationaire boogkarakteristiek van een boogontlading

Ub = f(Ib ) geeft het verband tussen de boogspanning Ub en de

gelijkstroom I b die door de ontlading stroomt in een statio

naire toestand.

De karakteristiek heeft een negatieve helling en kan, tenminste

over een beperkt trajekt, worden benaderd door de uitdrukking:
0(

UbIb = K '1 • 1 )

In deze formule zijn ~ en K konstanten die experimenteel be

paald worden, en die een funktie zijn van o.a. de lengte van

van de boog, boogmedium, konstruktie van de schakelaar en van

de gebruikte kontaktmaterialen.



- 7 -

Voor ~ wordt in de literatuur voor stationaire schakelaar-bogen

opgegeven o. 3 ~ ex <1.
A

Zolang we spreken over kleine stromen 'I~100A) kan er vanuit

worden gegaan dat deze stationaire boogkarakteristiek wordt

gevolgd. Immers de steilheid van een stroom van 100 A in de

buurt van stroomnuldoorgang (maximale steilheid) kan berekend

worden met formule 1.2.

Si = I:~b I"'M;
1\

Voor I = 100 A is de steilheid dus ~ 0.03 A/~sec.

Uit de literatuur blijkt de tijdconstante van de boog van de

grootte-orde van 0.1 a 1Jlsec. te zijn.

Bij het onderzoek naar de oorzaak van stroombreking wordt ver

der steeds aangenomen dat gedurende het beschouwde tijdsinter

val ~ en K konstant verondersteld mogen worden.

Door te spreken van een (in)stabiliteitstheorie gaan we er im

pliciet van uit dat het beschouwde systeem gekenmerkt wordt door

stabiel gedrag, totdat het op een bepaald moment instabiel wordt.

Dit instabiel worden van het systeem moet dus veroorzaakt worden

door een elektrische grootheid die, kennelijk afhankelijk van

de waarde van de momentane stroom door de schakelaar, verandert.

In een dergelijk systeem moet er dus sprake zijn van een rege

lende grootheid die op een bepaald moment het systeem insta-

biel maakt. Het moment van instabiliteit wordt in de diverse

instabiliteitstheorieen bepaald door de momentane waarde van

de boogweerstand RA•

1.1.1.2. Statische stabiliteitstheorieen

Reeds in 1900 stelde Kaufman het stabiliteitscriterium op voor

een boog in serie met een weerstand R • (zie fig. 1.3)v

fig. 1.3. Gelijkstroomboog volgens Kaufman
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Kaufman toonde aan dat voor een gelijkstroomboog aIleen een

stabiele instelling mogelijk is, als:

R + dUb 0
v dI >

b

Om dit resultaat meer in overeenstemming te brengen met de ge

dachtengang van een regelaar, die de instabiliteit van het

systeem bepaalt, de volgende vergelijking.

Stel

(1. 4)

Dit is de boogweerstand op een willekeurig moment.

Wordt de stroom nu een fraktie ~ i kleiner gemaakt, dan zal zich

een nieuwe toestand instellen. (zie fig. 1.4).

De verandering zal oneindig snel zijn, de boogkarakteristiek

wordt gevolgd.

u,
I
I

Lio --,- ---~--
t
I
I
I
I

fig. 1.4

De totale circuitweerstand voor deze verstoring zal dus zijn:

Als deze positief is zal het systeem stabiel zijn.

Stellen we dat (1.1) geldig is, dan is:

d.., = - IX R Ad i

Ret systeem is dus stabiel als:

Dit is in overeenstemming met het resultaat van Kaufman.

Uiteraard is deze theorie zeer beperkt, en geeft met name geen

verklaring voor het optreden van de instabiliteitsoscillaties.
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Baltensperger [4] liet zien dat er een instabiliteitsoscillatie

met toenemende amplitude kan ontstaan ten gevolge van de nega

tieve Ub(Ib)-karakteristiek. Hij gebruikte daartoe het volgende

schema, figuur 1.5. ~

Ls L" R ~

u

fig. 1.5. schema volgens Baltensperger

De zelfindukties L s (bron) en L
t

(belasting) zijn zo groot dat

ze in eerste instantie geen invloed hebben op de hoogfrequente

oscillaties. Baltensperger stelde de boog voor door middel Van

de differentiele weerstand -~RA' met R
A

weer gedefinieerd als in

~·.. 1 .4). Het circuit volgens figuur 1.6 kan dan gebruikt worden

om het moment van instabiliteit en de oscillatiefrequentie te

berekenen. L" R -rxRA

- - - - - -~_IV't""""--f

c"

fig. 1.6 CIt =

De karakteristieke vergelijking voor dit circuit wordt:

De oplossing voor deze karakteristieke vergelijking

- (R - ()(,RA)C" ± V(R-o(R
A

)2 C ,,2 - 4L"C"

2L"C"

Duidelijk is dat het beschouwde systeem instabiel

wordt op het moment dat

wordt dus:

( 1 .6)
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( 1 .8)

En de optredende osci11atie frequentie wordt op het moment

dat RA = RIO{

l.) ~V 1
i - L"C"

Verge1ijk overigens (1.7) met het kriterium van Kaufman (1.3).

Een van de bezwaren tegen deze theorie is dat de stroom soms bij 'n,

re1atief hoge waarde a1 instabie1 zou moeten worden. Stroom

breking treedt m~~a1 pas op bij re1atief 1age stromen, n1. in

de orde van een paar amperes.

Een ander bezwaar is, dat de gemeten osci11atiefrequentie in de

praktijk lager is dan de seriefrequentie van de induktiviteit

tussen bron en be1asting en de capaciteiten Ct en Cs •

Een andere, overigens vee1 verbreide, theorie ste1t, dat de

1aadstroom van de para11e1capaciteit voor de stroombreking ver

antwoorde1ijk is. Zie voor een beschrijving van deze theorie

b.v. 1iteratuur [5J.

1.1.1.3. Dynamische stabi1iteitstheorieen

ziegaan,naar het nieuwe werkpunt

I
1
I
I

I A I

I, - - - - - - __ JI...-- _
I

I
I
I

LI, - - -. - - - - - .. -

~'----- --V
I
I

figuur' 1.7

de boogspanning

met R = U II •a a a
tijdkonstante e
figuur 1.7.

Terwij1 Mayr [3] de eerste aanzet heeft gegeven tot een dynamische

beschouwing van de boog, is Rizk [1] de gene die de dynamische

instabi1itei tstheorie verder heeft ui tgewerkt voor st.roombrekimg.

Het uitgangspunt voor Rizk was dat bij een k1eine variatie in

de boogstroom de boogspanning zich aan moet passen, er za1 een

tijdsverschi1 aanwezig zijn. Dit tijdsverschi1 za1 afhangen van

de tijd constante e van het b1usmedium in de schake1aar.

Rizk onderzocht de responsie van een stationaire boog (I ,U ) op
a: a

een negatieve stap in de stroom I • Uit experiment en b1eek dat
a

in eerste instantie daa1de met de waarde R ~i,
a

Vervo1gens za1 de boogspanning exponentiee1 met
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In figuur 1.8 is dit gedrag weergegeven in de stationaire boog

karakteristiek.

Rizk vindt voor bogen die voldoen aan UI~ = K het volgende

vervarigingsschema voor het dynamische gedrag bij kleine storingen

(zie figuur 1.9). L-{ 8:J-
~

0(
R. = --- RJ.. 1+()( a

L eR= __a_
a 1 + 0(

fig. 1.9. Equivalent circuit voor de boog

volgens Rizk

Dit circuit vertoont voor de responsie op t = 0 op een stap in

de stroom Ai, voor t ~OO hetzelfde gedrag als het circuit wat

Baltensperger gebruikt.

Namelijk voor t -~ gaat het model over in een parallelschake

ling van de weerstanden Ri en Ra • Dit geeft weer de waarde

-DIR.a
Rizk substitueerde deze impedantie in het circuit van Balten-

( fi guur 1. 10 ) "R. L(;{..

-----~.R ~ =k----
-.__...J~ CC

7? C C" - s t1c. ~, J -Cs +C t

sperger.

fig. 1.10. Circuit door Rizk gebruikt om de instabiliteit

te berekenen

De karakteristieke vergelijking voor dit circuit wordt:

pJ
2 R. R

a
+ p (LJ.. + L +

a a
R.+R 0J.. a =+ L"L C"a

R R 1 RR.
a ) ( . J..

L" + L" + PL"C" + L"L
a

RR
a

+ L"L
a

R.R
J.. a)

+ L"L
a

Via het kriterium van Hurwitz vindt Rizk de volgende eis voor

stabili tei t:
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R
a

C"

L"R
d

e 2

RaRd
e > ° met C"

en

Rizk verwaarloost in z1Jn oplossing de invloed van de weerstand

R ten opzichte van Ra en Rd. In hoofdstuk 4 van dit verslag

wordt hier nader op ingegaan.

Met deze verwaarlozing vindt Rizk op de grens van stabiliteit

de oscillatiefrequentie.

<..A:7 i =

Noske [6] en Kopplin [~ verkregen voorheen ook stabiliteits

kriteria uit hun circuits die als een speciaal geval van het

kriterium van Rizk kunnen worden verklaard.

Van den Heuvel [2J onderzocht de invloed van een kleine capa

citeit parallel aan de boog, en kwam tot de conclusie dat een

dergelijke capacit~it al een opmerkelijke invloed heeft op de

stabiliteit, vooral bij kleine tijdconstanten en grote waarden

van 0( (bij snel langer wordende bogen).

".
""

. • . •

OSCILLATIE -
CIRCUIT STABIEL MIl'S: FREQUENTIE

KAUFMAN M R - D'R >° ----
a !.

~
" :,..

L" R -0{ ROo

BALTENSPEHGER Ci;:J R -IXR )0 Wi = 1
a vv;c;;

LA R;
tf

:JL R
...J"Y\-

RIZK R4 e L" R Wi = ~ ::

<X"C" - e - a ""G)
1

II
VCII (L"+0R ),I )0

ell a

1 1 1 4 Overzicht stabiliteits - theorieen
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1.1.2. Stroombreking ten gevolge van een te forse blussing

van de boog

Zowel bij de luchtdrukschakelaar en de olieschakelaar als in

SF6 constateert Van den Heuvel (2,1i} deze wijze van stroom

brekrng. De forse blussing van de boog bij kleine stromen ver

oorzaakt snel in lengte toenemende bogen.

Dit treedt sterker op naarmate de kontaktafstand grater wordt.

Er bleek echter altijd ogenblikkelijk een nieuwe boogontlading

te ontstaan zodat de stroom min of meer kontinu zijn weg vervolgt.

Voordat de stroom breekt is de spanning zo hoog gestegen dat na

het verbreken direkt een doorslag op een andere plaats in de

schakelaar voIgt. AIleen in de direkte omgeving van de nuldoor

gang zal op deze wijze een stroombreking kunnen ontstaan.

Er moet op gewezen worden dat ten gevolge Van de sterke blussing

bij grotere kontaktafstanden de baogkonstante « sterk toeneemt.

Bij de afleiding van het dynamisch stabiliteitskriterium van

Rizk wordt geen rekening gehouden met een instabiele boog ten

gevolge van te forse blussing. Het is de vraag of de gevonden

waarde van 0( uit een oscillogram daarom toegepast mag worden

voor dergelijke onrustige bogen.

1.1.J. Stroombreking ten gevolge van oscillaties in het

hoofdcircuit

Ais de impedantie van de ontlading plotseling sterk verandert

kan er een oscillatie in het te onderbreken circuit inclusief'

de grotere induktiviteiten - worden geinitieerd. Deze oscilla

tiefrequentie wordt gemoduleerd op de te onderbreken stroom

van industriele frequentie.

Het resultaat kan zijn een direkt gedwongen naar nul gaan van

de stroom of een plotseling voldoen aan het stabiliteitskri

terium.

Panek en Fehrle [8J maken melding van de zogenoemde "virtual

current chopping". Ten gevolge van stroombreking in sen fase

van een driefasencircuit worden de twee andere fasen reeds bij

grote waarden van hun resp. stromen onderbroken.
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1.1.4. Stroombreking ten gevolge van de overgang van boog- naar

glimontlading

Bij olieschakelaars gaat de boogontlading over in een glimont

lading wanneer de stroom kleiner is dan ca. 1.5 ampere. De

doorsnede van het ontladingskanaal is bij een boogontlading zeer

klein terwijl die van een glimontlading veel groter is.

De glimontlading heeft een veel hogere spanning nodig dan een

boogontlading. Vanwege de steeds aanwezige parallelcapaciteit

en de zelfinduktie van de leidingen laat het circuit zo'n

spanningssprong niet toe zodat de ontlading breekt.

Het is in ons laboratorium tot op dit moment niet gelukt om

een dergelijke overgang in een SF6-gasontlading te constateren.

het lijkt daa:rom niet waarschijnlijk dat dergelijk gedrag van de

ontlading oorzaak kan zijn van de stroombreking in SF6 •

1.1.5. Stroombreking tengevolge van elektrode effekten

In de tot nu toe besproken theorieen is het gedrag van de boog

kolom enkel bepalend voor de soort van stroombreking. De negatie

ve Ub(Ib ) karakteristiek van de kolom in de instabiliteits

theorie, het plotseling in lengte toenemen van de boog, de plot

selinge verandering van de impedantie, de overgang van boog-

naar glimontlading zijn verantwoordelijk voor de stroombreking.

Bij vacuUm-schakelaars leidt het tot nu toe verrichte onderzoek

tot de conclusie dat juist, de elektrode-effekten aan anode en

kathode verantwoordelijk zijn voor de stroombreking.

In hoofdstuk 4 wordt een poging gedaan om de instabiliteits

theorie van Rizk te combineren met deze effekten.

1.2. De wederkerende spanning over de contacten

Na het breken van de stroom bevat de gevoede zelfinductie L
t

(transformator of kompensatiespoel) de elektromagnetische

energie W • Deze bedraagt op het moment van breking van een
m

stroom I O:

W
m (1.12)

Deze energie zal beschikbaar komen om de altijd aanwezige

capaciteiten parallel aan deze induktiviteit op te laden.
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Vervolgens zal de condensator deze energie weer afstaan aan de

induktiviteit. Dit gebeurt met een frekwentie van

Zou er geen demping aanwezig zijn in dit resonerend circuit

dan zou de maximale overspanning worden bereikt wanneer de

gehele elektromagnetische energie in de condensator is verza

meld, zodat bij verwaarlozing van de demping uit:

( 1 • 14 );

wordt gevonden

Umax

Aan de voedende zijde krijgen we eenzelfde effect, echter dooll'gaans

veel hogere frekwentie en meestal een lagere waarde van de met

maximale overspanning. Dit wordt veroorzaakt doordat doorgaans

de zelfinduktie La aanzienlijk geringer is dan Lt , hoewel de

parallelcapaciteit C
s

veel groter is dan Ct " blijkt dan LsCs 4.< LtC t •

Over de schakelaar ontstaat nu een spanning, bepaald door de

sommatie van beide genoemde overspanningen en de netspanning.

1.). Het mechanisme van de herontsteking

Er wordt in het algemeen onderscheid gemaakt tussen twee soorten

herontstekingen.

a. De dielektriache herontsteking.

Deze theorie werd voor het eerst door Slepian geponeerd.

Meteen na het doven van de boog tussen de contacten zal de

dielektrische vastheid zich herstellen. Dit kost echter enige

tijd. Tijdens dezelfde periode zal de spanning over de con

tacten snel stijgen. Zal nu op een bepaald moment de waarde

van de spanning de dfelektrische vastheid overtreffen, dan

zal een herontsteking volgen. Deze theorie wordt daarom ook

wel de wedlooptheorie genoemd.

b. De thermische herontsteking.

Cassie heeft deze theorie aangedragen om het verschijnsel

van herontstekingen te verklaren.
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Na het doyen van de boog is er nog een restgeleidbaarheid.

Er zal dus nog een geringe stroom lopen door de schakelaar.

Het produkt van deze stroom en de spanning over de schake

laar bepaalt de hoeveelheid aan het gas toegevoerde elek-

trische energie. Gelijktijdig wordt het gas sterk gekoeld.

Bli.jkt nu de toegevoerde elektrischeenergie groter te

worden dan de afgevoerde thermische energie t.g.v. de ge

forceerde koeling, dan zal de temperatuur in de achakelaar

stijgen en kan een herontsteking ontstaan.

Het hier behandelde onderzoek aan de SF6-Bchakelaar heeft

aIleen dielektrische herontstekingen laten zien.

Een reststroom is niet aangetoond.

1.4. Experimentele resultaten

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten uit de

literatuur die betrekking hebben op het gebruik van SF6 ala

blusmedium besproken.

Drie aspekten zullen uit de verschillende experiment en behan

deld worden.

a. De instabiliteitsfrekwentie f. bij het onderbreken van
J..

kleine induktieve stromen.

b. De tijdconstante 0 van SF6 •
c. De breekwaarde I O van de stroom.

1.4.1. De instabiliteitsfrekwentie

M. Hendriks [5J maakt onderscheid tussen 2 soorten stroombre

king. Bij kleine contactafstand « 0.5 mm) treden stabiele

bogen op in het SF6• De gemeten instabiliteitsfrekwenties

zijn 1 a 2 mHz. Er is gemeten zonder capaciteit parallel aan

de sChakelaar. Hij noemt dit mode A oscillaties.

Voor langere bogen (> 0.5 mm) worden instabiliteitsfrekwenties

gevonden van ongeveer 0.5 MHz. Uit oscillogrammen blijkt dat

de boog zeer onrustig is.

Abrupte stroombreking en stroombreking met meerdere basisfre

kwenties zijn ook geconstateerd.
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1.4.2. De tijdconstante 0 van SF6

In de dynamische stabiliteitstheorie van Rizk wordt gebruik

gemaakt van de tijdconstante evan het boogmedium. De tijd

constante is echter geen echte constante, hij varieert met de

momentane waarde van de stroom.

Uit diverse metingen en theoretische berekeningen voIgt in het

algemeen voor SF6 mn tijdconstante die kleiner is dan 1 ~sec.

(Urbanek [1~ ».
De tijdconstante is echter afhankelijk van een groot aantal va

riabelen, b.v. geometrie van de schakelaar, snelheid van het

koelmedium, steilheid van de stroom. Ook de methode van be

rekening van e is niet eenduidig.

M. Hendriks [5J vindt, uitgaande van het model van Rizk voor

mode A-oscillaties tijdconstanten in de orde grootte van

ca. 0.15 ~sec., bij B-mode oscillaties van ca. 0.5 ~sec.

1.4.3. De breekwaarde I O van de stroom

Uit het afstudeerverslag van M. Hendriks L5] blijkt een

typische breekwaarde voor A-mode oscillaties ongeveer 0.3 A

te zijn. In het geval van B-mode stroombreking werden waarden

van ongeveer 0.5 A gevonden. Deze waarden bleken onafhankelijk

te zijn van de grootte van de te onderbreken stroom of de

booglengte.
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Hoofdstuk 2. De SF6 - puffer - schakelaar

De bouwtskening van de SF6 - puffer - schakelaar is in

figuur 3.1 gegeven. De SF6 gevulde puffer (lastscheider)

heeft een cylinderhoogte van 24,5 cm. De diameter van

deze cylinder is 10 cm. De ma~imale kontaktafstand bedraagt

ongeveer 1,3 cm.

De schakelaar is ontworpen voor een nominale spanning van

10 kY.

De maximum gasdruk in de cylinder is ca. 3 bar.

De werking van de schakelaar en de probleempunten in de

konstruktie zijn uitgebreid beschreven in het afstudeer

verslag van M. Hendriks [SJ.

Yanwege de grote slag van de SF6 - schakelaar (44,S mm)

kan de induktieve verplaatsingsopnemer niet gebruiktworden

om het weg-tijd diagram te bepalen. In lit. [5J wordt het weg

tijd diagram van het bewegende deel van de SF6 - schakelaar

gegeven. De meting is uitgevoerd met een schuifpotentiometer.

Tijdens de meting is het circuit spanningsloos gehouden.

Bpaling van het weg - tijd diagram tijdens het onderbreken

van een stroom geeft geen significante verschillen. Uit

het weg - tijd diagram blijkt dat de snelheid op het moment

van kontaktscheiding ca. 0,4 m/sec bedraagt.

De meting van het weg - tijd diagram is niet nauwkeurig. Er

is in onze werkeenheid inmiddels apparatuur besteld om het

weg - tijd diagram betrouwbaar te bepalen.

Er zijn enkele experimentsn gedaan om de dynamische druk

in de schakelaar te meten tijdens een onderbreking. De druk

opnemer was een halfgeleider. De gevoeligheid van deze

drukopnemer is 0,37 mY/psi, met 100 psi = 6.89 bar. De

gemeten spanningsverschillen zijn dermate klein dat uit

deze experiment en geen betrouwbare konklusies te halen zijn.

De meetsignalen werden bovendien sterk verstoord door de

boogontlading in de direkte nabijheid van het opneemelement.
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Hoofdstuk 3. De meetopstelling

Het schema van het hoofd- en meetcircuit is in figuur 3.1

gegeven.

Het hoofdcircuit wordt in het verslag van Martien Hendriks [?]
uitgebreid beschreven. Dit circuit is tijdens mijn experimenten

niet gewijzigd. Voor de beschrijving van dit circuit verwijs

ik naar lit. [51.

Tevens is in lit. [5J de methode van meten van spanning en stroom

en de gebruikte spanningsdeler en stroomshunt beschreven. De in

dit verslag beschreven experiment en zijn echter gemeten in

een kooi van Faraday. De beide coaxiale kabels voor de stroom

resp. spanningsmeting zijn met hun buitenmantel aan de wand van

deze kooi geaard. AIle overige uitgaande en binnenkomende kabels

zijn tevens op een centrale plaats aan de wand op deze wijze

geaard.

Het besturingscircuit van de meetopstelling is echter ingrijpend

gewijzigd.

Het uitvoeren van experiment en aan schakelaars voor hoge span

ningen en/of stromen in een praktische opstelling is niet zonder

problemen. Op het aspekt van de nauwkeurige sturing van de ge

hele testopstelling wordt nu ingegaan.

Er moet achtereenvolgens een groot aantal handelingen worden

verricht om de schakelaar te onderzoeken. Het is niet mogelijk

om alles met de hand te doen. Automatisering van een volledige

meetcyclus is noodzakelijk.

Het bestaande programmeerapparaat voor een volledige meetcyclus

voldeed niet helemaal. Het belangrijkste bezwaar was de onnauw

keurige triggering van de oscilloscoop bij zeer snelle tijdbasis

(1Q, a 5I'sec). Het gevolg was dat het verschijnsel rond de nul

doorgang bij de te meten stroom en spanning vaak niet op het

juiste tijdstip geobserveerd werd.

Een ander bezwaar was de geringe reproduceerbaarheid van het

moment van openen van de schakelaar. Er kunnen enkele oorzaken

voor aangewezen worden.

Ten eerste is het principe van het programmeerapparaat gebaseerd

op de RC-tijden van de verschillende vertragingseenheden.

De weerstanden zijn temperatuurafhankelijk en hebben daarmee

een invloed op de gewenste vertragingstijd.
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Veel weerstanden zijn als potentiometer uitgevoerd. Trillingen

en schokken kunnen de instelling wijzigen. Dit geldt zeker bij

de vereiste nauwkeurigheid van ca. 10~ec.

Ten tweede is er de invloed van variaties in de netfrekwentie.

Het programma start bij een bepaalde nuldoorgang en vervolgens

volgt er een vertragingstijd van ca. 120 msec, waarna het inte

ressante verschijnsel optreedt. Echter een afwijking van 1 %0
in de netfrekwentie geeft na 6 perioden reeds een afwijking van

6 x 20J'sec = 120)06ec. tbasis ':E50 Hz =- 20 msec.)

Ten derde is het programmeerapparaat zeer gevoelig voor storingen,

die optreden bij het onderbreken van stromen met een hoogspan~

ningsschakelaar.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is een geheel andere

benadering bij het ontwerp van een nieuw programmeerapparaat

gevolgd. Er is gekozen voor een micro-processor (INTEL, SDK-BOB5 )i,

om het gehele meetsysteem te automatiseren.

De belangrijkste overwegingen hierbij waren:

De mogelijkheid om het stuursysteem geheel software te ont

werpen. Dit betekent een grote flexibiliteit in het gebruik

van het uiteindelijke programmeerapparaat, ook voor andere

gebruikers.

De resolutie is 8~sec. Het is mogelijk om met de interne klok

een resolutie van 325 nanoseconden te bereiken.

Er zijn in totaal 76 uitgangen onafhankelijk van elkaar te

besturen.

Het is mogelijk om op meerdere plaatsen tijdens de programma

verwerking te synchroniseren met het net.

Een ander belangrijk argument was het feit dat het systeem

kant en klaar in de handel is voor een redelijke prijs, zodat,

niet onnodig veel tijd verloren werd met het ontwerp van een

eigen hardware systeem.

De eerste metingen wijzen uit dat voor een belangrijk deel het

apparaat beantwoordt aan deze eisen. De gevoeligheid voor

storingen is zo mogelijk echter nog groter dan bij het vroeger

gebruikte programmeerapparaat.

Voor een beschrijving van het ontwikkelde programmeerapparaat

wordt verwezen naar de appendix bij dit verslag.
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Hoofdstuk 4. Theoretische analyse van instabiliteit

b!i de lichtboog

Rizk leidt in lit. [D een vervangingsschema voor de licht

boog af. Het model wordt op grond van de volgende veronder

stellingen afgeleid.

1. De boog voldoet, zeker gedurende korte tijd, aan de

statische boogkarakteristiek.

UIO(=K

In deze formule zijn ~ en K konstant.

De karakteristiek is weergegeven in figuur 4.1.
2. De responsie van de boog op een stap 4i in de boogstroom

I is als voIgt:
a

a) de spanning voIgt in eerste instantie de werklijn

U = R I , zodat ~v = R Ai •a a
b) de spanning over de boog zal vervolgens naar het nieuwe

werkpunt (U ,I ) lopen volgens een exponentiele curve
s s

met tijdkonstante @,zie fig. 4.1.

fig. 4.1 responsie van de boog op een stap Ai

Rizk vindt met deze gegevens het volgende model voor de

lichtboog voor kleine variaties in de stroom en spanning.

fig. 4.2 vervangingsschema volgens Rizk
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Met:

R =
Ua (4.2)a I a

R. = 0( R (4.3)
].

1 +0(
a

L = e R (4.4)a 1 +0(
a

4.1. Het stabiliteitscriterium voor een derde orde systeem

Het onderstaand schema in figuur 4.3 is gebruikt om de stabili

teit te onderzoeken.

---....;

Lc
Fig.

AU
4.3
oneindige kleine verstoring in de boog

Re weerstand t.g.v. kathode en anode effecten

C capaciteit parallel aan schakelaar

L induktiviteit parallel aan schakelaar

Om de responsie van dit systeem op een verstoring AU te berekenen

moet de differentiaalvergelijking voor u en i opgelost worden.

De transi~nte verschijnselen kunnen echter bepaald worden door

de oplossingen te zoeken in de karakteristieke vergelijking

voor p.

Voor figuur 4.3 vinden we de volgende karakteristieke verge

lijking:
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Het is duidelljk dat deze vergelljking kwadratisch wordt

als:

e = 0

C = 0

L = 0

Verder blljkt dat de oplossing voor instabiliteit vrlj

eenvoudig wordt, als

Re= 0

Als laatste geval zal geen der systeem grootheden nul

gesteld worden.

4. 1. 1. Onderzoek voor het geval e~o.

In het geval dat de tljdkonstante e nul wordt, vinden we de

volgende karakteristieke vergelljking:

p2LC + p(Re - O<Ra)C + 1 = 0

De oplossingen voor P1 en P2 zljn dan

(CXRa-Re ) C!"V(o<Ra-Re ) 2 c2-4LC
P1 2=,

2LC

(4.6)

In de konfiguratie van figuur 4.3 zal Ra de weerstand zljn

die het systeem instabiel kan maken. Immers de weerstand Ra

is per defenitie (vgl. 4.2) de momentane waarde van de boog

spanning gedeeld door de momentane waarde van de boogstroom.

De weerstand Ra is positief.

Beschouw daarom de boogweerstand Ra als de regelaar blj het

onderzoek naar instabili tei t van de lichtboog (0" Ra < (0).

De waarde van Ra waarblj het resele deel van vgl. 4.7 nul

wordt noemen we Ra. t. Op dat moment is de grens voor1ns
instabiliteit bereikt. In dit geval:

Re
Rainst = oc. (4.8)
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Voor deze waarde van Ra vinden we de volgende frekwentie:

f. t:Lns

4. 1 .2. Onderzoek voor het geval C"'" O.

De karakteristieke vergelijking is nu:

pe + 1 = 0

dus:

(4.10)

(4.11)

Uiteraard vinden We nu als oplossing het uitgangspunt

van Rizk bij het opstellen van het boogmodel, namelijk een

gedempt transient verschijnsel waarbij geen oscillaties

kunnen optreden.

4.1.3. Onderzoek voor het geval L- O.

Voor dit geval wordt de karakteristieke vergelijking:

2
P (eReC+0RaC) + p(e+ReC-~RaC) + 1 = 0

De oplossing is:

(4.12)

Het beschouwde systeem wordt instabiel als het reele deel van

vergelijking 4.13 nul wordt. De oplossing is:

(4.13)

= e
oW

+ Re
0(

(4.14)

Het systeem is stabiel als o ~ Ra <Ra. t.:Lns
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Op de grens van instabiliteit wordt de frekwentie:

;~
.....

f. = 1 ~ 0<J..ns t 2 -rr: ~2-------

e +Re e C( 1+ OC)

4.1.4. Onderzoek voor het geval Re .... O.

De karakteristieke vergelijking luidt nu:

(4.15)

(4.16)

...'•...,1"- '
-oJ'

~

..
. ,.

. ; ~

Deze derdegraads vergelijking is niet direkt oplosbaar.

Aangezien het snijpunt met de imaginaire as voor ons echter

belangrijk is, kunnen we het criterium van Hurwitz toepassen.

Het criterium van Hurwitz voor een derdegraads polynoom

luidt als voIgt; als

a J
pJ + a2P2 + alP + a O = 0, (4.17)

dan zijn er stabiele oplossingen voor p (m.a.w. het reeele

deel van de oplossingen is ~leiner dan nul), als

a J ,a2 ,a1 ,aO >0

en als

De frekwentie op de grens van instabiliteit kan als voIgt

bepaald worden. Op de grens van instabiliteit geldt, voor

een derdegraads polynoom:

",W~"~'

(4.18)

Nu geldt namelijk dat er een zuiver reeele en twee toege

voegd imaginaire oplossingen zijn voor dit polynoom.

Vergel~ken vaq 4.17 met 4.18 geeft de gezochte oscillatie

frekwentie.
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Toepassen van dit criterium op vgl. 4.16:

a
J
>0, wordt voldaan

a 2 >0, wordt voldaan

a 1> 0, wordt voldaan mits Ra~ ejo<c

a O "/0, wordt voldaan

Uit.werken van a 2 a 1 - aJaO>° geef't als eis:

Ra(Ra - (ejo<.c -Lje» <. °
Er zijn nu twee mogelijke oplossingen:

1. e - L
(Xc e>O
------------------

Vol gens het Hurwitz criterium is er stabiliteit als:

Dus:

e°~ Ra <O(C
L
e

L
e

(4.19)

(4.20 )

en de oscillatiefrekwentie wordt voor dit geval:

2. e _ ~ <0
cxc e
------------------

f. tJ..ns = 1 ~
27t e

(4.21 )

In deze situatie voIgt met het criterium van Hurwitz

stabiliteit mits:

,f~.
~

~~'

1,

t9
O<C

L
e < Ra < °

Echter de waarde van de w~erstand Ra is steeds per

defenitie groter nul, dus de grenswaarde wordt:

Ra. t= °J..ns

Deze waarde geeft voor de frekwentie op de grens van

instabiliteit

i.
'I
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4.1.5. Onderzoek voor het algemene geval

Vergelijking 4.5 is nu de karakteristieke vgl.

pJLce+p 2 (LC+ E>ReC+6>RaC )+p(e+ReC-O<RaC)+ 1=0 (4.5)

Het criterium van Hurwitz geeft de eisen voor stabiliteit

(zie 4.1.4).
Dus:

a J > 0 al tijd voldaan

a 2 > 0 altijd voldaan

a 1 > 0 voldaan mits Ra < 6) + Re
O(C 0(

a O > 0 altijd voldaan

Uitwerken geeft:

Ra2 +Ra(L - e +Re(Oc'-l.)_ Re(L+Q+Re ) < 0e o<c 0(. . 0< E> C

Vergelijk (4.25) met de vgl. die Rizk in lit.[l] op pagina 70
vindt. De beide vergelijkingen zijn volkomen identiek.

,nta/
Rizk past hier~een vereenvoudiging toe die niet toelaatbaar

is. Immers Re «Rd (met RddXRa) en Re «Ra betekent dat

vgl. 4.25 van een kwadratische vergelijking overgaat in een

lineaire vergelijking.

Rizk vindt dan ook als oplossing de in dit verslag in 4. I. 4
(Re~O) onderzochte situatie. Het gevolg is dat zoals we

reeds constateerden zich de situatie kan voordoen (als

ofc· - ~ <0) dat het beschouwde systeem voor aIle Ra instabiel

wordt:

Het is duidelijk dat we voor een algemene oplossing

vergelijking 4.25 niet mogen benaderen op deze wijze.

Schrijf

met

en

4.25 als voIgt:

L e (~-1
b 1 - e - £XC + Re \0(")

= ~e(~ + ~ + Re)
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De oplossing wordt dan:

met echter de eisL

Ra ~ o.

Dus het beschouwde systeem is stabiel mits:

0< 2Ra <-b 1 +Vb 1
2

+4bo (4.26)

De grens van instabiliteit wordt bereikt voor:

Ra~nst =
-b 1 +Vb 1

2
+4bo

2

Met vergelijking 4.18 is nu de oscillatiefrequentie te bepalen.

De oplossing wordt uitgedrukt in de coefficienten van de alge

mene vergelijking 4.17:

of

1~1f ---inst - 21( a
J

(4.28)

(4.29)

Substitutie van de coefficienten a O tim a
J

van vgl. (4.5)

in vgl. (4.28) respectievelijk (4.29) geeft de volgende oplossing

op de grens van instabiliteit:

of

f. t =1ns Lee

f inst (4.J1)
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Uit vergelijking 4.27 blijkt de grote invloed van Re op de

oplossing voor Ra in het geval dat b1~0.

Formule 4.30 kan verder vereenvoudigd worden als gesteld wordt

dat:

f osc

Substitutie van 4.32 in 4.30 levert:

f 'dj1 _'£xRains t -Re ) C
f. t = r.::'\lns osc . CI

(4.33)

Uit deze formule blijkt meteen dat f. t ~ f ,omdatlns osc
steeds IX'Ra. t.~Re.lns
Dit voIgt b.v. uit

=

invullen van de coefficienten a O tim a
3

geeft

et"Re + Ra)
0< Rainst - Re = C (L + eRe + eRa)

Het rechterlid van deze vergelljking is altljd groter dan

nul want aIle termen zljn groter dan nul.
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4.2. Betekenis van uitgebreide stabiliteitstheorie voor een

praktische situatie. invloed van de weerstand R op

Ra. t en f. tJ..ns J..ns

In deze paragraaf wordt het stabiliteitskriterium onderzocht

voor een praktisch circuit. De resultaten worden vergeleken

met het stabiliteitskriterium van Rizk voor hetzelfde

circuit. Het circuit is in figuur 4.4. getekend.

L

fig. 4.4

In dit circuit wordt aangenomen: R :::: 10 A, L = 1jU1 en C ::. 6nF.

De oplossing van Rizk voorspelt instabiliteit met aangroeiende

oscillaties op het moment dat de boogweerstand is:

Rainst,Rizk
e L

=<XC- e (4.20)

De verwacht~ng voor de optredende oscillatiefrequentie is:

11«
f inst , Rizk :::: 2~ e (4.21)

Rainst =

Uit de theoretische analyse van § 4.1.5 volgt dat instabili

teit van de boog bereikt wordt als:

-b1 + Vb1 2 + 4bO
2

met: b1 L e R(DC-1 )- +e O<C 0<.

R L e R)bO = -(- + C +c< e

De verwachting voor de optredende oscillatiefrekwentie is nu:

f = _l_Ve+ C(R-O<Rainst ) I
inst 2. 7r LC e (4.30)

Het verloop van de te verwachten boogweerstand als funktie

van e is in fig. L/.se"4.t. getekend. De prognose voor de oscilla-

tiefrekwentie als funktie van e is tevens gegeven. Ra. tJ..ns
en f. t zijn berekend voor zowel lX = 1/3 als IX=3.J..ns
In tabel 4.1 zijn enkele numerieke waarden gegeven.
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0(= Y,3 0(=3

S(nscc) .e-t..S'~ (ft) /....5t ( I'(I/z.) ~';'St' .e/21<.en) f,"'/f, ~1Vc II/liz) RA.../t ~:z" {Ji. "/,io~c. /tiz.1( (If/k I't.t,'l.rl- (.A) 1,its/:-{lfllrJ
1 30.0 2.015 91. 189 275.664 3.3 2.041

2 30.0 1.977 45.944 137.832 3.3 2.028

5 30.4 1.874 18.378 55.133 3.3 1.989

10 31.5 1.728 9.188 27.566 3.4 1.929

20 34.7 1.494 4.594 13.783 3.6 1.8-23
~~-"

50 48.7 1.0J5 5.0 1.837 5.513 4.5 1,-o?4
100 74.7 .668 40.0 .919 2.757 6.8 1~255

200 126.2 .387 95.0 .459 6. 1 1.378 12.4 .879

500 278.9 .170 248.0 • 184 25.7 .551 29.8 .449

1000 529.1 .088 499.0 .092 54.5 .275 58.1 .277
...

tabel 4.1. Rainst en f inst voor 0(= 1/3 resp. {)(= 3, R ::. 10.!l, L ='c.Y'!'
en C = 6nF als functie van e.

De door Rizk afgeleide formule voor de boogweerstand Ra
inst

word-t voor bepaalde Q Kleiner dan nul. Dit is niet in overeen

stemming met de definitie voor Ra.

Het stabiliteitskriterium van Rizk is dus niet voor aIle moge

lijke e bruikbaar. De grootte van de tijdconstante van het

gebruikte blusmedium is zodoende van essentiele betekenis

voor de toepasbaarheid van de Rizk-theorie.

Op basis van de gevonden resultaten wordt nu een kritische

tijdconstante voor het blusmedium gedefinieerd.

Rakr = 0 als:

,!'\ =VOCLC'CI kr (4.34)

Met deze definitie voor ekr komt men tot de volgende alge

meen geldige uitspraken voor het gedrag van Ra. t en f. t:Lns :Lns •
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2-
m. a.w. e» 0( LC

e ~ L
dan: O<C'/ G

Dan is

][nvullen van deze coefficienten in.vgl. 4.27 gee£t:

Rai:nst
IV e R

'" Rainst,Rizk+
R,.

OCC +
0( '" ()(

f. t finst,Rizk ::I
1 ~,..,

dan: ~ns
,.,

271 e

Als de tijdkonstante van het 1Degepaste medium veel groter is

dan V~ , met L en C parallel aan de boog, dan is het kri

terium v.an Rizk een goede benadering voor het moment van in

stabiliteit en de optredende oscillatiefrekwentie. Voorwaarde
Rblijft echter dat oc verwaarloosbaar klein is t.o.v.

e 1..
o(c - e·

Als

dan:

][nvullen van deze coefficienten in vgl. 4.27 geeft:

RRa. z
~nst ex

dan: 1'{[;
f "'--inst '" 27t LC

Is de tijdconstante van het 1Degepaste blusmedium veel kleiner

dan V~LCI, dan wordt het moment van instabiliteit vrijwel geheel

bepaald door de in het circuit aanwezige weerstand. Dan is

dus het kriterium van Haltensperger - Kaufmann geldig.
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De oscillatiefrekwentie wordt bepaald door de induktiviteit L

en capaciteit C parallel aan de boog.

In het geval dat e van dezelfde grootte orde is als e kr' zijn.

de formules (4.27) en (4.31) geldig.

Op grond van €4.27) en t4.31) kan nu gekonkludeerd worden:

- De in § 4.1.5 afgeleide theorie omvat de door Baltens

perger afgeleidestatische stabiliteitstheorie (S= 0)

en het stabiliteitskriterium van Rizk (R = 0).

- Het moment van breken van de stroom wordt behalve door

L, C, 0( en e ook bepaald door de in het circuit aanwezi

ge weerstand R. Ook een geringe waarde van deze weer

stand kan soms een aanzienlijke invloed hebben op de

frekwentie van het verschijnsel.

Zeker in het geval van zeer kleine tijdconstante, zoals

bij SF6 , mag de invloed van de weerstand R niet verwaar

loosd worden.

- De maximaal mogelijke oscillatiefrekwentie wordt bepaald

door L en C direkt parallel aan de boog.
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H00fdstuk 5. De invloed van R, L en C op het niveau van

stroombreki.ng

In dit hoofdstuk wordt de invloed onderzocht van R, L en C

parallel aan de baog op het niveau van stroambreking. De

door Murano et ale gemelde resul taten in lit. [8J worden met de

u~tgebreide instabiliteitstheorie verklaard.

In dit verslag wordt telkens verwezen naar de experiment en die

Murano met de SF6-schakelaar heeft uitgevoerd.

'Het equivalente schema voor het testcircuit van Murano is in

fig. 5. 1 gegeven.---6-----
'It L C

fig. 5. 1

Murano heeft de volgende experimenten uitgevoerd.

1 • Variatie van C tussen 1 nF en 1 jLF, met R=O..o. en L~O.

2. Variatie van R tussen j'l.. en 1000 .n. , met L~O en C=700 nF.

3. Variatie van L tussen "uR en 1 mR, met C=700 nF en R=O .A.

Murano beschrijft experimentele resultaten voor het verband tussen

I en de verschillende variabelen. I is de waarde van de momen-
c c

tane stroom door de boog op het moment dat de instabiliteit

begint. Ten gevolge van de aangroeiende instabiliteitsoscillatie

breekt de stroom enkele ogenblikken later.

Bij deze vrij grote stromen kan er een belangrijk verschil

zijn tussen de instabiliteits-grensstroom I
c

en de breekstroom 1
0

•

1. Invloed C op I
c

In fig. 5.2 is dit verband aangegeven. In het artikel geeft

Murano de volgende relatie tU5sen I en C.c
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Experimenteel wordt voor

de SF6-schakelaar (GCm)
n=0.48 gevonden.

In het artikel vermeldt

Murano dat de instabiliteits

frekwentie afneemt als

funktie van C. (po 144) 0

b~

ZOO.
CLl
bIl
111........
o
>
II)

100 e>
:j

en

L:::: 0 (Stray)

R" 0
-- Chopping current
--- Surge voltage

I

,801 Ji0Z-:004 -.0-1 -:OZ .04.0 .1-.2 .4. 10
Capacitance, /JF

Chopping cllrrent and surge voltage of GCB I

fig. 5.2. Invloed C op I volgens Murano.
c

Invloed van R op I c

De experimenten van Murano leiden tot de in fig. 5.3 gegeven

relatie. Murano geeft niet expliciet een theoretisch verband

tussen I en R. Uit de grafiek blijkt echter dat I n) Rn
c c

met n ~ -0.4.

Deze relatie werd voorheen al door Damstra [9]gevonden in een

50 een olieschakelaar\

waarbij echter n = -0.5

...,
I::
~ 30 -----..
~
U

bll
l::

-~ 20
o

.c::
U

10

L:::::- 0 (Stray)

~ ABCB C" O.I,uF
-D-GCB C, 0.7,uF

was.

o 1-----o ZO 40---60 100
Resistance, n

200 400

Dependence of chopping current of ABCB and
GCB on res iatance

fig. 5.3. Invloed R op I volgens Muranoc
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3. Invloed van L op I
e

Murano merkt op dat voor zeer

grote L het niveau van

stroombreking iets afneemt.

De instabiliteitsfrekwentie

neemt met toenemende L af.

In figuur 5.4 is deze

relatie gegeven.

Zoals uit fig 5.4 voIgt is

er nauwelijks invloed van

L op Ie merkbaar in het ge

val van de SF6-sehakelaar

(GCB) •

)

I

-.........
f-------

t .........
.........-

-

II
,

I J.

I I
IP" T "-40-

-0- ABCB 24kV C = 0.231lF R = 0
-x- MOCE 12 kV C= 0.1 /.IF R' 0
-A- VCB 36kV C = 0.351lF R = 0
-0- GCB 1Z kV C = O. 7 IJF R = 0

~O 20 40 60 100 200 400600100020004000
I Inductance, IlH

Stray
Insllctance

10l

80....
c
v
~ (,0

'"u
~ 40
'p.
P<

.8 20
U

Relations between inductance and chopping
current

fig. 5.4. Invloed van L op I
e

volgens Murano.

De invloed van R, L en C op I zal in dit hoofdstuk theoretisehe
worden benaderd met de in H-4 afgeleide formule voor Ra. t1ns
(vgl. 4.27).
De stroom I kan als vo1gt afgeleid worden.

e
Als op het moment van instabiliteit geldt dat:

0(
U I = K

e e

en per definitie:

tl
=--£

I e

dan voIgt uit de substi tutie van VgI. (5.2) in vgl. (5.1):

~ 1 )

Ie =(Ra:
nst

) J+O( (5.3)

In di t hoofdstuk zal telkens IX =1 gesubsti tueerd worden in de

vgl. (4.27) voor Ra. t en vgl. (4.30) voor de berekening1ns
van de optredende oseillatiefrekwentie.
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Vgl. ~5.3) wordt dan:

Ie 1
= -;:::====r

\fK' VRa. t'J..ns

(5.4)

I
e (Berekend wordt telkens R. Hieril1 is K konstant \;afhankelijk

van o.a. het blusmedium).K

I eHet ve~band tussen ~ en 0, R en L moet dus overeenkomen met

de experimenteel door Murano gemelde resultaten.

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van Murano kwalitatief

met de uitgebreide stabiliteitstheorie onderzoeht.

Er zijn in het artikel van Murano eehter vele gegevens die bij

nader onderzoek waarsehijnlijk kwantitatief met de uitgebreide

stabiliteitstheorie verklaarbaar zijn.

5.1. De invloed van C op I e

De vergelijking (4.27) voor Ra. t is uitgerekend voor R=l ,[2.,J..ns
L=l ~H, 0(=1 ene=O.l,Psee. resp. 1 jtsee. De eapaeiteit C werd

gevarieerd tussen 1 nF en 1000 nF. Vervolgens is Ra. t gesub-
I J..ns

stitueerd in vgl. (5.4), en is zodoende e bepaald.

De theoretisehe instabiliteitsfrekwentieVfs berekend met

vgl. (4.30).
I

In tabel 5.1 zijn de numerieke waarden voor e/IK en f
inst

ge-

geven voor een aantal waarden van de eapaeiteit C. De resultaten

met het stabiliteitskriterium van Rizk zijn tevens in deze tabel

gegevenlo Lt/7(,cBIl£'-D ST/4 8il..'- ret' 7S-JcIl;T. Kit. "Te=It."~'"' v ifill 7?:1Z.k

e= I~sec e : 0./ ~$e.c e: l..usee e =0./ ASt!!c
CC I) F-) 'Ic/tR fiRSt {111i7 l 'kJu'i /.'rl.t,{l"lli·v lc/tlk I:mt: (I1H'Z.J :I,llll, """Jt(lfllz)

1 .032 • 159 • 105 1 • 574 .032 .159 • 105 1 • 5,'f ,j

2 .045 .159 .155 1.554 .045 .159 .158 1.591 ";'

5 .071 • 158 .284 1.468 • 071 • 159 .316 1.591 r.

"

10 .100 .158 .467 1.275 .100 .159 00 1~591 io..'20 • 141 .156 .671 c .980 .143 .159 1.5'9"
50 .223 .151 .850 • 639 .229 • 159 1• 591" •

100 .313 • 144 .921 .456 .333 • 159 1 59'~1~:. , .. , .
200 .433 .132 .959 • 324 .500 .159 1.59'1 \
500 .625 .105 .984 .205 1.000 .159 . ~1 • 59l i:~

1000 .760 .082 .992 .145 ,1>0 .159 1 • 59tj: ,,-'
";' ~.

tabel 5.1. Ie/fi en f. t als functie van C voor 0(= 1, R= 1 ..n.,J..ns

L=l fH en 9=0. 1 resp 1 f-see.

",
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Ic/R is als functie van C in figuur 5.5. gegeven. De invloed

van de grootte van e is opmerkelijk. Voor S =0.1 f'sec is het

verband tussen I en C inderdaad evenredig met de 12 tot ca.
c

80 nF. Voor grot ere C neemt de invloed van C op I sterk af.
c

Een toelichting van dit gedrag voIgt uit de volgende benadering.

Voor C = 100 nF is: = e kr.

Voor capaciteiten kleiner dan 100, nF geldt dus bij benadering:

Ra. t.
~ns

e
o(C

L R'6 + ;- , omdat e~$ ,kr zie

, , ,~~;.
" .r.

;~..;;-~
~il

Voor capaci,tei ten die groter zijn dan 100, nF zal de invloed van

steeds groter worden. Uiteindelijk zal gelden dat Ra. t ~ RIo<
~ns

M.a.w. de invloed van C is verdwenen, C lijkt oneindig groote

Voor het geval dat e = 1 psec. wordt voor aIle beschouwde C' s

het door Murano gevonden verband theoretisch bevestigd.

vonden.

L e
Voor R = 1..n., en e klein t.o.v. o£c geldt dus bij benadering voor f

dit gebied: Rainst ~ o<~. Substitutie van Rainstin vgl. (5. 4 ) ,
.'.

geeft inderdaad de relatie tussen I en C zoals door Murano ge- ~ •
c t'

1~~ 1:

'~. i~

~; ~
}, ;

• "c1 ~, '
.'~ i"

I ~~_'

Het verloop van de frekwentie als funktie van C is in figuur 5.6

gegeven., De opmerking van Murano dat de frekwentie afneemt als

funktie van C wordt door de theoretisch gevonden resultaten

bevestigd. Ditis' zeker zo voor f) = O. 1 j'tsec. Voor e= 1 )'lsec wordt

voor capaciteitswaarden kleiner dan ca. 100 nF 2~ v: als in-

stabiliteitsfrekwentie gevonden.

De opmerking van Murano dat de frekwentie duidelijk afnam als

funktie van C wordt door deze resultaten bevestigd.

Algemeen is geldig dat, mits de tijdconstante van het gebruikte

mediumgno,te:c is dan V~ LC', de relatie

een goede indrukgeeft van het verloop van I c als funktie van C.
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jf&~t.'.. .; 1.
Rai t is als funktie van R bepaald voor L = 1 ~H, C = 700. nF en ~;;,.,~ns ~,

e = Q'.1. resp. 1.1'see. Ie/~ is vervolgens bepaald met vgl. (5.41::.:

De instabili tei tsfrekwentie is met vgl. (4.30) berekend. In ..~,,;

~abel 5.2 zijn voor een aantal waarden van R de numerieke waar~ ..~

den voor I lIE en f. t gegeven. Omdat Rizk de weerstand R '~:
e 1ns ~

heeft verwaarloosd is het stabiliteitskriterium van Rizk nu nieti

bruikbaar.

6) : O./~JU. B== I .M5e~

R (.n.) Ic/Vi< f,'nst (11Hz) Ie/Vi< /";'51- (11H.t)

1 .988 .173 .694 .094

2 .701 .161 .560 .076

5 .444 .134 .398 .054
10 .315 • 110 .297 .040

20 .223 .085 .216 .029

50 .141 .057 .139 .019
100 .10.0 .0.41 .099 .013
200 .071 .030 .071 .009

500 .045 .019 .045 .006

1000 .032 .013 .032 .004

tabel 5.2. Invloed R op I 1& en f. t voor ex = 1, L = 1 ,M.H ene 1ns
c = 700 nF.

In figuur 5.7 is het verband tussen I I~ en R grafiseh weer-e
gegeven. Fig. 5.8 geeft het verband aan tussen f. t en R.1ns
Voor DC = 1 en de gegeven waarden voor S, L en C kan vgl. 4.27

benaderd worden door

Ra. ~ RO + R1nst

met RO is een konstante weerstand die t.o.v. R voor grotere R

verwaarloosbaar klein wordt. Ra. t ~ R is dan dus een g'oede1ns .
benadering.

Vullen we deze waarde in vgl. (5.4) in, dan wordt inderdaad het

ook door Damstra in 1964 gegeven verband gevonden.
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v~ (5.6)) geeft een goede benadering van de invloed van R op het

niveau van stroombreking.

De instabiliteitsfrekwentie neemt af met toenemende R; deze

verandering is echter minder spectaculair dan in het geval van

toename van C.

5.3. De invloed van L op I c

Murano vindt nauwelijks enige invloed van een toenemende induk

tiviteit op het niveau van stroombreking. Ook deze experiment en

zijn uitgerekend met de bekende formules. In tabsl 5.3 vindt men

de resultaten. Het stabiliteitskriterium van Rizk geeft in deze

gevallen negatieve waarden voor Ra. t. De instabiliteitsfre-1ns
kwentie wordt f. t = 1.591 MHz voor e= 0.1 Asec enJ..ns /

f. t = 0.159 MHz voor e= 1 }c.sec.J..ns /

E)= 0./ ~.seG e = l,.usee.

L (.u.H) Te/{k. J,-I1st{HHl ) VIIK !'-.ut: {f1~

1 .988 • 173 .694 .094

2 .994 • 128 .737 .087

5 .997 .083 .824 .070

10 .999 .060 .890 .054

20 .999 .042 .937 .040

50 1.000 .027 .973 .02€>

100 1.000 .019 .986 .019

200 1.000 .013 .993 .013

500 1.000 .008 .997 .008

1000 1.000 .006 .999 .006

Tabel 5.3. Invloed L op I 11K' en f. t voor IX = 1, C - 700 nF,c llns
en R = 1 P-.

In figuur 5.9 en 5.10 is de ~nvloed van L op I I~resp. op
c

f inst grafisch weergegeven. De door Murano gevonden e~perimentele

resul taten worden door fig. 5.9, lijn <D bevestigd.

Omdat voor toenemende L met een C = 700 nF reeds zeer snel de

tijdkonstante van het medium veel kleiner is dan VO<LC' zal
'~

i~
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Ra
i

t ~ R een goede benadering voor Ra. t zijn. Zie § 4.2.ns J..ns
Zodoende zal voor Rainst gesubstitueerd in vgl. ~5.4) een vrijwel

konstante waande voor I /{K.' volgen.
c

Dus:

I c
--rt7=Vn.

Constant

De invloed van L op de frekwentie is groote De instabiliteits

frekwentie zal sterk afnemen met toenemende L. Dit theoretische

resultaat wordt ondersteund door de opmerking van Murano dat de

frekwentie sterk afnam bi,j toenemende L.

5.4. Verklaring van enkele resultaten uit de literatuur met de

uitgebreide instabiliteitstheorie

In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten van Murano

verduidelijkt met de uitgebreide instabi~iteitstheorie. Damstra

geeft in lit. [~ ook de door vgl. (5.5) gekarakteriseerde in

vloed van C op ][ • Tevens wordt vgl. (5.6) door zijn experimenten
c

bevestigd.

De opmerking van Damstra dat grootte van de capaciteit voor

grote waarden van de weerstand R geen invloed meer heef't, wordt

door de grafiek in figuur 5.11 bevestigd. Voor R ) 100 !:2- zal zeker

gezien meetonnauwkeurigheden geen significante verandering in

I optreden als funktie van C.
c

Dit is in overeenstemming met de uitgebreide stabiliteitsthe-

orie. De vierde conclusie van Damstra is da~ een induktiviteit

in serie met C een afname van de frekwentie tot gevolg had,

maar dat I nauwelijks veranderde.
c

Ook deze cgnclusie kan met de uitgebreide stabiliteitstheorie

verklaard worden.

De Gonclusie van Damstra dat de frekwentie niet onafhankelijk is

van de capaciteit C parallel aan de boog wordt bevestigd door

de uitgebreide stabiliteitstheorie. (zie vgl. 4.27)
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5.5. Conclusies

R · (f - I >&) fMet het stabiliteitskriterium van 1zk inst -~~e is a name

van de frekwentie als funktie van R, L of C niet verklaarbaar.

Ook de invloed van R, L en in bepaalde situaties C op het

niveau van stroombreking is met het door Rizk geformuleerde

kriterium niet verklaarbaar.

Met de ui tgebreide stabili tei tstheorie zijn de door Murano raJ
m D~

Damstra en Gardner en Urwin gemelde experimentele resultaten

te verklaren.

Toename van de capaciteit C parallel aan de boog heeft vergro

ting van I tot gevolg. De frekwentie zal echter onder invloedc
van C afnemen.

Een weerstand R in serie met een capaciteit C heeft een afname

van I tot gevolg. Ook de instabiliteitsfrekwentie zal afnemen,c
echter niet zo sterk als gebeurt door variatie van C.

De serie induktiviteit L heeft nauwelijks invloed op I • De
c

frekwentie neemt echter sterk af met toenemende L.
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Hbofdstuk 6. Exper:hmentele resultaten

6.1. Vervangingsschema van het circuit

In figuUD 6.1. is het vervangingsschema van het circuit getekend.
L,. C..

~"

L~

figuur 6.1. Vervangingsschema van het circuit

In dit circuit is:

C

L

R

Cs

de SF6-puffer~schakelaar

de wee:I'stand parallel aan de schakelaar

de induktiviteit parallel aan de schakelaar

de capaciteit parallel aan de schakelaar

de parasitaire capaciteit en zelfinduktie direkt

parallel aan de schakelaar

de geconcentreerde zelfinduktie van de toevoer

draden

de zelfinduktie van de voedende transformator

de vervangingscapaciteit van devoedende trans

formator

Ct de vervangingscapaciteit van de belastende trans-

Lp,Cp

Ls

L"

formator

Lt de zelfinduktie van de belastende txmnsformator

met de belastende spoelen

R"

u
de ohmse weerstand t.g.v. toevoerdraden

de bronspanning 10 kV (rms);

In het circuiLt met R, L en C niet aanwezig is een aantal

oscillaties te onderscheiden. In tabel 6.1 zijn deze aangegeven.

In deze tabel zijn tevens de door M. Hendriks [.5J gemeten

waarden opgenomen. Zie voor di t overzicht ook lit. [17J.
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naam symbool gemeten waarde

industriele frekwentie I.J n f - 50 Hz
n

instabiliteits frekwentie Wi f i =- O. 1 - 2 MHz

oscillaties meteen na een herontsteking

parallel oscillatie Wp 1
fPl > 5 MHzeerste ::

LpCp1

tweede parallel oscillatie Wp
=- ~L"6" fP2 % 0.6 MHjz

2

hoofdcircuit osciJ.latie !.Vst =-~L t 6, fst 8:.5 kHz,-
L t = 5.6 H

oscillaties na de onderbreking

oscillatie van het voe- .i

\.Us ~L1C f :: 20 kHz
dingscircuit :: s

s s

oscillatie van het belas-

~ VL:C
t

Wt f
t

:: 1010 Hz, Lt ::5.6 H
tingscircuit

1530 Hz, 2. ll- H

2150 Hz, 1.2 H

2740 Hz, 0.8 H

tabel6.1 Overzicht

C' :: C
S

van circuitoscillaties, met

C":: CsC t L' ::
Cs + C

t

L en
5

= 67 mHo

In dit overzicht is aangenomen dat R" verwaarloosbaar klein

is. In de overige kringen is de demping eveneens verwaarloosd.

Uit de gemeten oscillatiefrekwenties zijn enkele circuitgroot-

heden te bepalen.
J\

Voor L
t

:: 5.6 H ( I = 8 A) is de oscillatiefrekwentie van het

belastingscircuit f
t

= 1010 Hz. Meruit voIgt. dat C
t

= 4500 pF.

Uit de meting van de hoofdcircuit oscillatie f st en de

oscillatiefrekwentie van het voedingscircuit f kunnen
s

C bepaald worden. Hieruit voIgt dat C = 950 pF en L
5 S s

Ui t f p2 % 0.6 MHz vinden we tenslotte L t t ~ 90 )'tH.

Ht is niet eenvoudig om C resp. L te bepalen. Met het
p p
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:foto <X. Ra. t I :f. t I O opmerkingen
~ns c J.ns

nr. (..n.) (A) (kHz) (A)

1882 1.92 305 1.03 onrustige
1885 .78 238 .63 .61 boog;
1886 .92 181 .85 .80 aangroeiende
1889 223 1.09 oscillaties
1890 314 1.16 tenzjj anders

aangegeven;
1891 218 1.12 1.09 B
1892 1.22 248 .95
1893 270 1.21 1.19
1894 1.54 238 .95 " .. 92
1895 1.30 299 .75 .73

1896 2.20 283 .99 .97 abrupt D

1897 251 .90 abrupt D

1898 277 1.28 1.26
1899 228 1.07 378 1.04
1900 225 1.04 335 .99

1903 367 1.16
1904 210 1. 14 295 1.09
1906 224 1.14 317 1.09
1910 196 1.09 351 1.04
1915 227 1.12 351 1.04

1916 273 1.24 275 1• 19
1919 386 1.28 300 1.24
2050 126 .65 .61
2052 1.33 198 .78 .73
2053 .87 204 .68 .63

2054 1.27 243 .68 .63
2055 175 .92 .87
2056 161 1.16 abrupt D

2057 206 1.09 295 1.09
2066 1 .81 272 1.02 330 .97

2069 4.03 309 1.04 330 .97
2073 4.40 309 1.07 284 .99
2076 221 1.07 284 1.02
2080 1.44 432 .92 236 .90
2082 4.30 327 .95 300 •• 90

2084 5.02 222 .97 413 .92
2085 5.96 271 .90 330 .82
2089 285 .92 367 .85
2092 3.05 343 .87 300 .87

gem. 2.41 253 .98 322 .97 n 391.58 60 • 18 41 • 18 =s.d.

tabel 6.11 Resul taten met R = O.A, C = 6 nF en L = l.ftH
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1'oto 0<: Ra. t I l' I O opmerkingen
:Lns c inst

nr. (.A. ) (A) (kHZ) (A)

2122 412 .29 rustige boog
2123 2.42 402 .73 .68 aangroeiende
2127 2.17 567 .65 206 .61 oscillatie;
2131 567 .73 236 .70 A
2142 450 .85 220 .85
2143 .73 586 .70 253 .70
2149 401 .65 235 .61
2150 4.29 454 .78 220 .78

gem. 2.40 480 .73 228 .65
s.d. 1.27 75 .07 15 • 16 n :: 8

2130 585 .69 onrustige
2133 441 .68 boog; abrup-
2141 453 .70 te stroom-

breking; D

gem. 493 .69
3s.d. 65 .01 n =

-
tabel 6. r Resultaten met R =105.n., C = 6 nF en L =1}tH
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foto 0< Rainst I f. t I O opmerkingen'c 1ns

nr.· La. ) (A) (kHz) (A)

2278 4.81 166 1.89 1.84 rusti.ge
2279 2.43 101 1.55 220 1.33 boog; aan-
2280 .57 83 .99 .87 groei.ende
228,1 1.79 162 1.07- 220 .99 oscillati..e;
2282 1.29 97 1 • 16 1.07 A

2283 2.38 103 1 .31 254 1 • 19
228-4 2.04 113 1.09 23' .95
2285 3.15 110 1.09 275 1.02
2286 4.01 98 1. 19 236 1.04
228'7 1. 79 109 1 • 16 1. Hi abrupt D

2288; 85 .75 367 .65-
2289 1.90 107 1.02 275 .95-
2290 .41 75 .95 413 .82
2291 1.50 96 1.02 306 .92
2292 108 1.14 275 1.01

2293 .55 123 1.07 250 .97
2294 1.53 116 1.07 23' .92
2295 2.68 84 1.07 359 .99
2296 1.53 122 1.04 258 .97
2297 1.33 112 1.07 258 .95

2299 158 1 • 14 246 1.07
2302 3.29 147 .97 289 .85
2305 87 1. 12 300 1.04
2308 129 1 • 16 212 .97

gem. 2.08 112 1. 13 274 1.03 n = 24
s.d. 1• 15 25 .21 52 .21

tabel 6.7. Resultaten met R = OJL, C = 14.5 nF en L = 1)LH.
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f'oto D( Rainst I f'. t I O opmerkingen,
c ~ns

nr. ~..n. )' (A) (kKtz )! ~A).

2239 3.93 173 1.21 97 .99 onrust:Lge
2241 168 1 • 12 110 .73 boog; na
2246 333 .92 150 .87 osc±llatie
2250 15.00 386 .97 183 .90 abrupte
2256 121 1.02 stroombre-
2257 2.46 371 .73 138 .68 king
2258 165 1.02 Be
2259 2.42 318 • '(8; 183 .82
2260 127 .92

gem. 5.95 292 .96 142 .88
9s.d. 5.26 88 • 17 29 • 12 n =

2261 1.61 428 .58 132 .51 rust±ge
2263 .96 393 .53 275 .48 boog; aan-
2266' 2.00 245 .63 138 .56 groeiende
2268 1.31 343 .65, 138 .53 osci.llatie
2271 2.33 364 .68 138 .63 A
2272 2.47 339 .75 110 .• 63

gem. 1. '(8 368 .64 155 .56 6
s.d. .54 31 .07 54 .06 n =

tabel 6.8. Resultaten met R = 105~, C = 14.5 nF en L = 1 ~H.
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foto 0< Ra. t I f. t I O opmerkingen:Lns c :Lns

nr. ( ..C\. ) (A) (kHz) (A)

2201 1.49 1057 .38 .36 rustige boo~

2209 1 • '77 903 .47 367 .39 abrupte
2211 1. 84 799 .50 275 stroombre-
2221 2.41 813 .46 413 .36 king na 05-

2224 1. 73 1273 .40 413 .36 cillatie BC

gem. 1. 85 969 .44 367 .37 n :: 5
s.d. 0.30 178 .04 56 .01

2202 1.46 773 .39 458 .36 onrustige
2206 1.93 760 .45 413 .36 boog; enig-
2226 413 .44 zins aan-
2227 .89 773 .48 413 .44 groeiende
2232 842 .50 471 .36 oscillatie B

. gem •. 1.43 787 .45 434 .38 n = 5s.d. .43 32 .04 26 .03

2204 1.03 818 .41 .36 onrustige
2207 1.14 1133 .36 .36 boog;
2212 .21 773 .48 .48 abrupte
2214 1.41 773 .48 .36 stroombre-
2220 .48 king

D
2222 1.35 792 .47 .39
22.;31 .44

gem. 1.03 858 .44 .41 n = 7s.d. .43 138 .05 .05

tabel 6.,9. Resul taten met R = Lj 6'5 .A, C :: 1'1.$ nF en L :: 1}IH
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foto ex Rainst I f. t I O opmerkingenc J.ns

nr. (.n.. ) (A) (kHZ) , (A)

2161 1.81 923 .44 .41 rustige boog
2163 1. 41 1062 .39 .36 aangroeiende
2167 1.99 753 .48 471 .44 oscillatie;
2168 .60 883 .25 516 .23 A
2169 .84 998 .29 458 .27
2170 .75 834 .3Q 516 .28
2171 .96 683 .32 550 .23
2173 1.05 773 .40 458 .33
2176 1.10 797 .39 485 .34
2178 .68 966 .24 532 .22
2179 1 .01 642 .32 517 .23
2187 .96 976 .23 550 .21

gem. 1 .10 858 .34 505 .30 n = 12
s.d. .41 126 .08 33 .08

2177 .74 736 .25 1100 .19 rustige boog
2181 .42 590 .27 1269 .21 aangroeiende
2183 .64 631 .28 1269 .21 oscillatie
2185 .87 748 .23 1222 .21 met
2186 .96 633 .25 1320 .21 f inst'> 1 MHz;
2188 399 .29 1500 .25
2189 562 .27 1269 .23 A

gem. .73 614 .26 1278 .22 n = 7s.d. • 19 109 .02 111 .02

2162 1004 .48 .39 ·onrustige
2164 .91 983 .40 471 .40 boog; in en-
2165 1.37 1159 .39 .39 kele gevallen
2172 .56 784 .38 516 .29 oscillaties,
2175 .48 601 .33 .33 anders
2180 702 .40 485 .32 abrupt; B

gem. .83 866 .40 491 .34 n = 6
s.d. .3.5 196 .04 19 .04

tabel 6.,0. Resultaten met R =- 1033..fl., C = 14.5 nF en L = 1)t-1£
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foto D( Ra. t I f. t I O opmerkingen1ns c 1ns

nr. {..n..)c (A)l ~kHZ) tA)

2382 1.68 8:4 1.31 1.31 rust±ge
2384 .75 61 .91 335 .84 boog; aan-
2385 56 1• 19 299 1. 15 groeiende
2387 1. 77 63 1.05 310 .98 oscillati.e
2388 64 1.15 270 1.10 A
238~ .63 54 .96 310 .88
2391 49 1• 19 335 1.10
2393 .61 57 .83 380 .76
2402 1.22 53 .98 335 .96
2403 2.27 50 1.10 335 1.07

2406 .99 53 .91 364 .86
2407 2.69 65 1.03 279 .98,
2408; 2.91 40 1.00 381 .96
2409 3.90 46 1. 12 335 1.07
2410 2.28 69 .91 279 .86

gem. 1.68 58 1.04 325 .99 15s.d. , .80 10 .13 34 • 14 n =

tabel 6.12. Resultaten met R = O..D-, C = 30 nF, en L = 1 }t-H.
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foto c< Ra. t I f 1 0 opmerki.Jngen,J.ns c inst

nr. LnJ (A) (kHz) (A)

2350c 1.42 368 .69 76 .57 rustige
2359 333 .91 73 .74 boog; aan-
2366 .87 285 .62 93 .50 groeiJende
2370 2.28 258 .72 88 .60 oscillatie
2372 .76 296 .55 120 .55 A
gem. 1.33 328 .70 90 .59 5,.60 46 • 12 17 .08 n =s.d.

2352 2.38 404 .81 .76 rustige
2360 1.08, 374 .63 boog;
2361 1.41 296 .57 .50 abrupte
2365 287 .66 88 .48 stroom-
2367 1.10 275 .64 .55 breking;
2368 1.49 281 .53 .45 D
2369 318 .79 .72
2371 1.68 228 .50 .38
2373 1.63 309 .67 .57
2376 .90 295 .53 .45
2377 .67 280 .50 .45

gem. 1• 15 304 .62 88 .54 1 1s.d. .1+2 46 .11 .11 n =

tabel 6.13 Resultaten met R = 105.Jl, C = 30 nF en L = l,lLH
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foto D( Ra. t I f. t I O opmerkimgen
~ns c ~ns

nr. C.n. ), (A); (kHz )) 'A)

2420 1 • 02 478 .26 523 .20 rust:i.ge
2421 .7° 486 .25 493 .18 boog;
2422 .71 58:4 .21 .19 abrupiLe
2424 1.08 533 .24 523 .21 s'troom-
2427 .58 309 .24 breki-ng
2428; .50 406 • H3, B,D2429 .80 265 .25
2430 .67 190 .31
2437 .77 243 .33
2439 .51 177 .33
2440 .62 214 .31
2442 .48 223 .21
2443 .52 161 .27
2444 100 .48

gem. .69 323 .24 513 .26 n 14• 18 158 14 .08, =s.d. .02

2423 .51 454 .20 .17 rust:ige
2425 .82 515 .21 .19 boog;
2926 .59 412 .21 .18 aangroeiende
2434 .79, 395 .21 .19 oscillatie,
2435 .67 597 .18: .18 echter
2436 .66 483 .19 .19 f. t'> 1 • 5MHz
2438 .69 579 .19 .19 ~ns

2441 .87 309 .25 .23 A

gem. .69 468 .21 .19 8n =s.d. • 11 90 .02 .02

tabel 6.14. Resultaten met R = 465~, c = 30 nF en L = 1 ;UH.
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f'oto 0<. Rainst I f' I O opmerkingenc inst

nr. (.!\.- ) (A) (kHz) (A)

2319 567 .72 .36 onrustige
2320 496 .68 .36 boog;
2321 546 .73 .32 abrupte
2322 830 .39 .32 stroombre-
2323 515 .73 .39 king;
2324 1.88 570 .63 .41 D
2326 563 .68 .48

gem. 1.88 584 .65 .38 n= 7
s.d. 104 .11 .05

2327 1.27 702 .53 485 .44 onrustige
2328 245 .82 485 .44 boog;
2333 667 .61 434 .44 aangroeiende
2334 .68 446 .44 oscillatie;
2335 1.64 927 .44 434 .34 B
2337 721 .58 516 .24
2340 587 .73 393 .48
2341 .73 500 .58

gem. 1.46 642 .64 462 .43 n = 8
s.d. .19 205 .12 39 .09

itabel 6.15 Resultaten met R = 10J3Jt, C = 30 nF en L = 1 )'oR.
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Hoofdstuk 7. Konklusies

Het ontwikkelde programmeerapparaat, opgebouwd rond een

microprocessor, voldoet goed. Het is noodzakelijk om het

programmeerapparaat in een koei van Faraday te plaatsen

om storingen te vermijden. AIle uitgaande en binnenkomende

kabels moeten met de buitenmant~l aan de wand van de kooi

op een centl1ale plaats worden geaard.

De invloed van een weerstand in serie met het boogmodel

van Rizk is ondel!'zocht. Het blijkt dat in bepaalde

situaties zelfs een geringe waarde van deze weerstand

een aanzienlijke invloed kan hebben ep de instabiliteits

frekwentie.

Het uitgebreide stabiliteitskriterium omvat de dynamische

stabiliteitstheerie van Rizk en de statische stabilit.eits

theorie van Baltensperger.

Het in hoof'dstuk 4 af'geleide uitgebreide stabiliteits

kriterium luidt als voIgt:

- op het moment dat de instabiliteits - grensstroom

wordt bereikt, is de momentane boogweerstand

U V 2 ic -bl + bl + 4bO ,
Rainst = I = 2

c

met bl =

en bO =

L e
e cxc +

!L (...!=.. +
0< e

een kJLeine toename van Ra. t maakt het_ sy-1ns - --.
steem in,stabiel, het gevolg is dat de stroom enkele

ogenblikken later breekt;

de instabiliteits frekwentie is

f' = 1 Ve+ C(R - o{RainsJ'
inst 2ii LC Q
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Als de tijdc::onstante van het blusmedium

VD<LC' en tevens R verwaarloosbaar klein

is het stabiliteitskriterium van

veel grater is dan

is t.o.v. e dan
otC

Rizk toepasbaar.

Is de tijdconstante van het blusmedium echter veel kleiner

dan Yrx Lei dan is bij benadering het kri u.erium van Bal tensperger

geldig. De instabiliteitsfrekwentie wordt in dit geval

vrijwel geheel bepaald door de zelfinduktie L en de

cap.aciteit~pa:£allel aan de boog.

Is de tijdconstante van het blusmedium ongeveer even groot

als VrxLC', dan moet het ui tgebreid stabi.liteitskri terium

toegepast worden.

De resultaten van Damstra en Murano zijn kwalitatief te ver

klaren. Mogelijk zijn de experimenten van Murano bij nader

onderzoek kwantitatief te verklaren.

De uitgevoerde experimenten bevestigen dat I NR-n
• Bepalingc

van een const:ante spanningsval met deze relatie is niet

bevredigend. Het verdient aanbeveling om met de in hoofd

st:uk 6 aangegeven methode de resultaten te verwerken. Heil

is dan tevens mogelijk om de tijdconstante van SF6 te bepalen.

De uitgevoerde experimenten wijzen ni.et op het verband

I (\) Cn • Mett de ui tgebreide stabiliteitstheorie is di tc
slechts verklaarbaar indien de tijdconstante van SF6 ~ O. 1 f-sec.

Tevens is het nodig om de invloed van een constante

spannJingsvaJ. in de boogspanning te onderzoeken.



11. Murano et.al.

12. Panek and Fehrle

13. Frind,

14. Urbanek,

15. Fukuda et.al.

- 76 -

"Three-phase simultaneous interruption in

interrupting inductive current using

vacuum switches"

IEEE, Vol.PAS-93, no.1, jan/febr 1974

"Overvoltage phenomena associated with

virtual current-chopping in three phase

circuits"

IEEE, Vol.PAS-94, no.4, july/august 1975

"Ube~das Abkl~ngen von Lichtb6gen II.

Prlifung der Theorie an experimentelle

Unt.ersuchungen"

Z.Angew.Physik, Vol 12, 1960, p 515 -521

"The time constant of high voltage ci.rcuit

breaker arcs before current zero"

Proc.IEEE, Vol.59, no.4, april 1971, p 502 - 508

"Recent studies on arc behaviours around

current zero in SF gas"6
Cigre 1968, report 13-03

16. Perkins and Frost "Current interruption properties of gas

blasted a.ir and SF6 arcs"

IEEE PES summer Meeting, San Francisco, Cal.

July 9 - 14, 1972, nr. C 72 530 - 4

17. Van den Heuvel "Current chopping in SF6 "

TH Eindhoven, 1980



1. Rizk,

2. Van den Heuvel,

3. Mayr,

4. Baltensperger,

5. Hendriks,

6. NBske,

7. Kopplin,

8. Murano et.al.

9. Damstra,

- 75 -

Interruption of small inductive currents with

air bJ.ast circuit-breakers

thesis, GBteborg 1963

Inter~upt~on of small inductive currents in

A.C. circuits

thesis, Eindhoven 1966

"Theorie des statischen und dynamischen

lichl1bBgens"

Archiv fur Elektrotechik, 1943, p 588 - 608

"Overvoltages due to the interruption of

small inductive currents"

Cigre 13 (1950) report 116

Het onderbreken van kleine inductieve st,romen

met een SF6 - puffer - schakelaar model I

Afstudeerverslag EH.79.A.51

TH Eindhoven 1979

"Zum Stabilitatsproblem beim abschalten

kleiner induktiver StrBme mit Hoch-

spannungsschaltern"

Archiv fur Elektrotechnik, 1957, p 114 - lJJ

Das dynamische Verhal t.en von LichtbBgen im

Wechselstromkreis

thesis, Berlijn 1959

"Current chopping phenomena of medium vol

tage circuit - breakers"

IEEE, Vol.PAS-96, no.l, Jan/febr. 1977

"Current chopping and overvoltages in

relation to system parameters"

Cigr~ (1964) report 120

10. Gardner and Urwin "Arc instability and current-chopping in an

air-blast interrupter

Proc. IEE, Vol.124, no.7, july 1977


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoud
	Inleiding
	1. Overzicht van bestaande theoriën en experimentele resultaten
	2. De SF6 - puffer - schakelaar
	3. De meetopstelling
	4. Theoretische analyse van instabiliteit bij de lichtboog
	5. De invloed van R, L en C op het niveau van stroombreking
	6. Experimentele resultaten
	7. Konklusies
	Literatuur



