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Samenvatting

Een toenemende netbelasting vraagt gewoonlijk meer (inductieve) blindstroom van het distributie
net. Om die blindstroom te compenseren tot een acceptabel niveau kunnen, onder andere,
condensatorbanken worden toegepast. De vermindering van de verliezen -als gevolg van de
blindstroom- kan een investering in condensatorbanken rechtvaardigen.

Het onderzoek is verdeeld naar twee onderwerpen: het onderzoek naar de optimale plaats van een
condensatorbank in een (kunstmatig)net en het onderzoek naar de voorontsteking-en in de vacuüm
onderbrekers (VCB's) welke de condensatorbanken dienen in te schakelen.

De plaatsing van condensatorbanken op midden-spanningsniveau blijkt In veel situaties het
voordeligste te zijn.

Drie YCB's, met verschillende contactmaterialen, zijn onderzocht op het gedrag van capacitief
inschakelen in een (synthetisch) beproevingscircuit. De energie van de voorontstekingen in dl
VCB's is bepaald. De stroom is met behulp van een shunt (ImQ) gemeten en de boogspanning is
differentieel bepaald. De twee spanningsdelers (1:1000), zijn ontworpen, zijn onderling nauwkeurig
gelijk gebouwd, zijn beide gecompenseerd voor de in hun meetlussen geïnduceerde spanningen en
zijn geijkt. De steile spanningsveranderingen (sneller dan 1Ons), alsmede de hoge laadspanning
(> IOkV) en de boog-spanning (~20V) zijn met deze delers goed te meten.

Het verband F(t) tussen de energie in de voorontsteking en (berekende) warmteontwikkeling et kan
in eerste instantie lineair worden benaderd. F(t) is materiaal-, en onderbrekerafhankelijk. Is de
relatie F(t) bekend dan mag men de 12t -en dus de stroom- gebruiken voor het typeren van een
onderbreker.
De voorontsteektijd is ongeveer gelijk bij bepaalde spanningsniveaus, mits men onder een bepaalde
kritische voorontsteekenergie blijft. De waarde van deze voorontsteekenergie is van het
contactmateriaal en van de contactvorm afhankelijk. Als F(t) bekend is kan deze kritische
voorontsteekenergie eenvoudig met een stroommeting worden bepaald.

De ft van het circuit is ten dele bepaald door de piekwaarde en de frequentie van de in
schakelstroom; deze zijn door de IEC vastgelegd. De demping van de inschakelstroom speelt echter
een grote rol bij de beperking van de energie van de voorontsteking.
Een voortzetting van het onderzoek met uitschakelproeven is nodig omdat het uitschakelen een nog
onbekende rol speelt bij de contactslijtage.

Il.
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Summary

Increasing loads usually require IllQI~ (inductive) inductive c!lrrent from the grid. To compensate
these reactive currents capacitor banks, among other things, may be applied. The resulting decrease
of grid losses can justify the investment in capacitor banks.

This research is subdivided into:
1. the optimal place -in tenns of costs- of a capacitor bank in an (artificial) grid and
2. the pre-ignitions in the vacuum circuit-breakers (VCB's) switching capacitor banks.

In many situations the insertion of capacitor banks in mid-voltage grids appears to be the most
advantageous.

Three VCB's, with different contact materiais, are investigated with respect to their c10sing
behaviour in a capacitive (synthetic) test-circuit. The energy of the pre-ignition strikes in the VCB's
is detennined. The CUITent is measured by means of a shunt (l mn) and the arc-voltage is
differenti ally measured. Two voltage dividers (l :1000) are designed and are both built as equally as
possible. They are both compensated with respect to the induced voltages in their respective
measuring loops and they are both calibrated. The fast voltage changes (faster than 1Ons), the high
charging voltages (>1 OkV) and the arc-voltages (:::::20V) can be easily measured with aid of these
dividers.

The relation F(t) between the energy in the pre-ignitions and the (calculated) heat development 12t
can be approximated linearly. F(t) is dependent on the contact material and on the applied VCB. If
F(t) is known, ft should be sufficient to characterise the circuit-breaker.
Pre-ignition times are approximately equal at certain voltage levels, if the pre-ignition energy
remains under a certain critical level: the energy only depends on the contact material and on the
contact shape. If F(t) is known the critical pre-ignition energy can be easily determined with a
CUITent measurement.

The ft of a circuit is partially deterrnined by the peak value and the frequency of the inrush cUITent;
this is recorded by the lEe. The damping of the inrush CUITent however plays an important rele in
the reduction of the pre-ignition energy. A continuation of this research is required because the
opening mode ofthe VCB has yet an unknown effect on the wear ofthe breaker contacts.

III.
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Hfst 1 Inleiding

Het gebruik van middenspanningscondensatoren voor het opwekken van blindvermogen wordt
steeds vaker toegepast. Doordat de elektrische belasting van het net steeds groter wordt, zal
hierdoor de blindvermogensvraag ook steeds groter worden. Het gebruik van condensatoren voor
het opwekken van dit blindvermogen is een methode om aan deze vraag te voldoen.

Condensatoren kunnen in principe worden aangesloten op elk spanningsniveau. Omdat de
blindstroom opgewekt door de condensator ook het net belast, zal het het gunstigste zijn om de
condensator dicht bij de blindvermogen vragende belasting te plaatsen. De plaats waar een
condensatorbatterij moet komen is echter ook een kwestie van geld. Het is dus van belang om een
financiële analyse te maken.

De vraag waaróm en wáár, wordt gevolgd door de vraag of dit ook elektrotechnisch mogelijk is.
Hiervoor zal een uitgebreide netstudie moeten worden gedaan. De uitkomst daarvan zal moeten
aantonen dat er geen bijeffecten door een plaatsing ontstaan. Men moet hierbij denken aan
resonanties en storingen van de toon-frequentie.

Als een condensatorbank is geplaatst, zal bij het inschakelen een inrush-stroom gaan lopen, die
vergelijkbaar is met een kortsluitstroom. Deze stroom zal gaan lopen op het moment dat er een
voorontsteking in de schakelaar plaatsvindt [Bos95].

De contacten van de schakelaar zullen worden gelast als deze wordt ingeschakeld. De las kan sterk
genoeg zijn om het mechanisme dat de schakelaar op een gegeven moment moet openen dicht te
laten blijven. Als het mechanisme echter sterk genoeg is, zal de las worden kapotgetrokken. Er
ontstaan dan piekjes die bij een volgend inschakelen de voorontsteektijd erhóogt.

De energie die in de voorontsteking gaat zitten, is de energie die voor het lasgedrag in de schakelaar
zorgt. Als de voorontsteking kort is zal er weinig energie in zitten en de kans op vastlassen wordt
dan kleiner.

De energie is de spanning maal destroom geïntegreerd over de tijd. Om de energie te bepalen moet
dus het verloop van de spanning over de voorontsteking en de stroom, die hierdoor gaat lopen over
de tijd gemeten worden.

De spanningsmeting moet snel genoeg zijn om de veranderende boogspanning in de voorontsteking
te kunnen meten. Een probleem is de inductieve spanning, die wordt geïntroduceerd in het oppervlak
omsloten door de meetdraden. Omdat de vacuümbuis een dicht geheel is zullen de meetdraden altijd
zo'n oppervlak maken. Door het compenseren van de inductieve spanning moet worden gezorgd dat
deze component zo klein mogelijk wordt.

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de algemene problematiek. De problemen die ontstaan door
het plaatsen van condensatoren worden aangetipt. In hoofdstuk 3 wordt dan in gegaan op de
financieel gunstigste plaats voor een condensatorbank in een elektriciteitsnet.
Na plaatsing van de condensatorbank zal het inschakelen gevolgen hebben voor de schakelaars. De
IEC zal komen met een recommandatie voor het inschakelen van condensatoren. De schakelaars
zullen moeten getest worden op vastlassen. In hoofdstuk 4 tlm 7 zijn de testen en de resultaten
beschreven.
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Hfst 2 Algemene problematiek bij het gebruik van condensatoren

Het vraagstuk waar en wanneer een condensatorbank geplaatst moet worden is niet eenvoudig. Een
condensatorbank wordt in ons geval gebruikt" voor het verminderen van de netverliezen en eventueel
het verbeteren van het spanningsprofiel (bijv.: filters voor harmonisch). Er wordt ook wel gesproken
over verbeteren van de arbeidsfactor ("cosq>") of blindvermogenscompensatie. Er gelden
randvoorwaarden en grenzen, die bij plaatsing moeten worden onderzocht. In het onderstaande
zullen mogelijke problemen worden bekeken en de hiervoor bedachte oplossingen worden
besproken. Verder zullen er enkele voorbeelden getoond worden, die de problematiek van de
plaatsing mogelijk verder kunnen verduidelijken.

2.1 algemene aspecten.

In veel netten wordt veel blindvermogen gevraagd. Deze blindvermogens zijn inherent aan het
gebruik van een net; de gebruikers van het net zijn vaak grote inàustrieën, àie veel machines en
convertoren in gebruik hebben. De inductiviteit die deze apparaten hebben, vragen blindvermogen.
Ook de transformatoren en lijnen, vragen een zeker blindvermogen.
Het effect dat dit blindvermogen heeft zal zich uiten in het verslechteren van de cosq> van het systeem
en het groter worden van het schijnbaar vermogen dat gevraagd wordt.

Beide effecten zouden we kunnen verbeteren door het gebruik van condensatorbanken. We hebben
hiervoor de volgende mogelijkheden:
1. individuele compensatie;
2. groepscompensatie;
3. centrale compensatie;
4. gemengde compensatie;

Individuele compensatie (figuur 2.1) houdt in dat bij de blindvermogensvrager (Bijvoorbeeld een
onderbekrachtigde motor) een condensatorbatterij wordt geplaatst die het gevraagde blindvermogen
direct levert.

M --
figuur 2. I. Individuele compensatie

De condensator wordt tegelijkertijd met de machine in- en uitgeschakeld.

?
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Groepscompensatie (figuur 2.2) is een vorm van compensatie waarbij één condensator de
blindstroom van meerdere belastingen compenseert.

M M M

figuur 2.2 groepscompensatie

Ook hier wordt de condensator tegelijkertijd ingeschakeld als men de machines aanzet. Het is echter
ook mogelijk de machines hun eigen schakelaar te geven. De condensator heeft dan ook een
schakelaar nodig opdat hij alleen maar aangezet hoeft te worden als de blindvermogensvraag te groot
IS.

Centrale compensatie wordt gebruikt in het geval dat er een steeds veranderende vraag naar
blindvermogen in een installatie is. Het is een systeem, dat door middel van een
blindvermogensregelaar, een condensator en/of condensatorgroepen inschakelt op het moment dat er
blindvermogen wordt gevraagd. Vaak treffen we deze systemen aan in fabrieken die gebruik maken
van bijvoorbeeld puntlasmachines. De compensatie wordt ingeschakeld op het moment dat de fabriek
begint te werken en uitgeschakeld als de fabriek stopt.

Gemengde compensatie is een vorm van compensatie die gebruik maakt van alle drie hierboven
beschreven systemen. Voor een industrieel net dat bijvoorbeeld verbruikers heeft die in aanmerking
komen voor individuele compensatie gebruikt men het eerste systeem, terwijl op de punten waar de
blindvermogensvraag het grootste is groepscompensatie wordt toegepast. En daar waar sterk
veranderende blindvermogensvraag is, zal men in dit systeem centrale compensatie toepassen.

In [Jus91] wordt bovenstaande toegelicht. De voor- en nadelen worden in tabel 3. I kort aangegeven.
Dit wordt eveneens in [Jus9I] besproken.

3



TUle

h dhïl ddd Ib 121ta e voor- en na e en van e verse I en e eOl1lpensatlemet 0 en

vorm: omschrijving: voordelen: nadelen:

individuele ingezet bij verbruikers • blindvermogen • meerdere kleine
compensatie met constante last. Iedere opgewekt op de plaats condensatoren zijn

verbruiker heeft een waar het wordt duurder dan één
condensator van de juiste gevraagd grote van dezelfde
grootte. • vermindering van de grootte

verliezen en de • bedrijfstijd laag van
spanningsval apparaten die niet

• besparingen op het vaak aanstaan
schakelapparaat • Het plaatsen kost

ruimte

groepscompensatie meerdere apparaten • minder • de voedingslijnen
worden door één condensatorkosten zijn niet ontiast
condensator • vermindering van de
gecompenseerd verliezen en de

spanningsval in de
verbindingen

centrale het blindvermogen wordt • betere benutting van • de verbindingen en
compensatie op een centraal punt de condensator de voedings- lijnen

opgewekt. • makkelijk te bewaken zijn niet ontlast

gemengde Individuele compensatie • automatische regeling
compensatie bij de belangrijkste mogelijk

verbruikers, groeps- of • vergroting van de
centrale compensatie bij installatie makkelijk
de rest. mogelijk

• betere aanpassing van
de condensator aan de
blindvermogensvraag

De problematiek van de keuze, welke compensatiemethode een industrieel complex moet gebruiken,
is veelledig. In het volgende wordt een situatie geschetst waarbij een fabriek een keuze moet maken
voor individuele compensatie en groepscompensatie op een hoger spanningsniveau.

voorbeeld:
Een fabriek met 30 puntlasmachines heeft een slechte cOS<j) van 0,5-0,6. Hierdoor moet zij een
aanzienlijk bedrag betalen aan blindvermogensvergoeding, omdat de energiemaatschappij een cos<j)
van minstens 0,85 verlangt. De manager van de fabriek vindt dat deze kostenpost verlaagd moet
worden door middel van het plaatsen van condensatorbanken ter verbetering van de COS<j). De
energiemaatschappij heeft hier wel oren naar en beiden komen ze met een oplossing. De
energiemaatschappij doet het voorstel om samen een condensatorbatterij te plaatsen aan de 10kV
zijde van de IOkV/380V transformator, zodat de coscp verbetert en tevens de verliezen in het net van
de maatschappij verminderd worden. Omdat de fabriek een grote wisselende belasting heeft betekent
dit dat er ook een grote en dure regeleenheid geplaatst moet worden die de snelle wisseling van de
belastingen moet kunnen volgen. Het management van de fabriek heeft het idee om individuele
compensatie toe te passen bij de puntlasmachines. Laagspanningscondensatoren zijn duurder dan
condensatoren op een hogere spanning, maar de schakelkasten kunnen een stuk goedkoper zijn. Na



TUle

een kosten/baten-analyse heeft het management besloten om individuele compensatie toe te passen in
zijn fabriek. Ondanks dat de energiemaatschappij de toezegging heeft gedaan om een deel van de
kosten te dekken. De kosten van plaatsing op 10kV zijn toch duurder gebleken dan de 30
condensatoren op 380V.Dit voorbeeld verduidelijkt de problematiek die speelt bij de industriële
verbruiker.

In hoofdstuk drie is in pnnclpe hetzelfde probleem aan de kaak gesteld; óf plaatsing van één
condensator van 50MVAr op 150kV óf 5 van lOMVAr op lOkV. Voor elke situatie zal opnieuw
moeten worden bekeken wat de baten en kosten zijn.

Naast de industriële verbruiker is ook de netwerkbeheerder (zie het voorbeeld) gebaat om
condensatorbanken te plaatsen. Condensatorbanken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om
spanningsverliezen over lijnen te verminderen. Vaak zijn de netbeheerders genoodzaakt een
condensator te plaatsen, omdat de klanten een vast spanningsniveau behoren te krijgen. Als een
spanningsval zo groot wordt dat er op het einde van de lijn een onacceptabel laag spanningsniveau
ontstaat, wordt door plaatsing van een condensatorbank de spanning verhoogd. De spanningsval is
het gevolg van het feit dat de lijnen, waardoor de vermogens vervoerd worden, een reactantie
hebben. De inductieve blindstroom die door de lijn loopt veroorzaakt een spanningsval over deze
reactantie. Lange lijnen betekenen hoge reactantie en dus een grotere spanningsval. Door het
plaatsen van een condensator zal de capacitieve stroom de inductieve blindstroomvraag verlagen,
waardoor de stroom door de lijn vermindert. Op deze manier zal de spanningsval dus kleiner
worden. Afwijkingen van het spanningsniveau zullen grote problemen veroorzaken, zoals het
uitvallen van fabriekseenheden. De kosten kunnen dan al snel oplopen; de technische oplossing is
daardoor ook gelijk een economisch oplossing.

2.2 problemen na plaatsing.

De plaatsing is zoals gezien voornamelijk een economische beslissing. De technische beslissing of en
wanneer er een condensatorbank moet worden geplaatst, hangt samen met de noodzaak van deze
plaatsing. De fysieke plaats waar de condensatorbank moet staan, moet aan bepaalde voorwaarden
voldoen. En dan zijn vaak ook maatschappelijke beslissingen de oorzaak van al dan niet plaatsen.
Echter als er tot een besluit is gekomen en de condensator wordt geplaatst dan kunnen er problemen
opdoemen. De belangrijkste problemen en hun oplossingen zullen in deze paragraaf worden
toegelicht.

Allereerst zijn dit 3 mogelijke problemen die na plaatsing aan het licht kunnen komen:
1. Er kunnen resonantieverschijnselen ontstaan. Dat wil zeggen dat de condensator en het netwerk

waarin hij wordt geplaatst een resonantiekring kunnen gaan vormen. Hogere harmonische
kunnen dan hoge spanningen en/of stromen veroorzaken.

2. De toonfrequentie (TF) kan worden gestoord. De toonfrequentie is een signaal dat is opgedrukt
op de 50Hz frequentie. Dit signaal zorgt ervoor dat bepaalde ontvangers, zogenaamde TF
ontvangers, een schakelactie uitvoeren.

3. Bij het inschakelen van condensatorbanken zal een inrushstroom ontstaan. Deze vaak grote
stroom zal het systeem nadelig beïnvloeden.

Deze punten zullen in het onderstaande worden toegelicht.
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ad I) resonantieverschij nselen
Resonantie ontstaat als de eigenfrequentie, van de condensator met de inductiviteit van het net, gelijk
wordt aan de frequentie van het net. Er kan sprake zijn van parallelresonantie en van serieresonantie.

. ParaIIelresonantie wordt getoond in figuur 2.2 als we uitgaan van een verliesvrije situatie.

1=1.+lc
o >

U L

a)

1=0

tic Ic=l.

I U L

°I
cc

b)
figuur 2.2 parallelschakeling;

a: algemeen, b: resonantie

Voor de resulterende reactantie Xs voor deze kring geldt voor de netfrequentie formule 1:

Met een andere frequentie wordt de reactantie, met n=f/f1:

x = XL' Xc
s X

X
L
'I1+_

c

11

(2.1.)

(2.2.)

met XL=roL, de inductiviteit van het net, Xc=-l/(roC), de capaciteit van de condensator, n de
relatieve frequentie, f de frequentie en f1 de grondfrequentie (50Hz).

In geval van resonantie gaat Xs naar oneindig waardoor de stroom 1 nul wordt. Echter de stromen IL

en Ic kunnen zo hoog worden dat netvervorming groter wordt dan de volgens de IEC is toegestaan
(5%). We moeten dus proberen de paral1elresonantie te voorkomen.

Serieresonantie treedt op in een net doordat de inductiviteit van het net JO sene staat met de
capaciteit. Figuur 2.3 laat de veriiesvrije situatie zien.

I UL

U
LC lu

or----T c

figuur 2.3 vervangingsschema serieresonantie

6
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Er geldt hier:

(2.3.)

en voor n=flfl :

(2.4.)

met XL=coL, de inductiviteit van het net, Xc=-1 I(coC), de capacIteIt van de condensator, n de
relatieve frequentie, f de frequentie en f1 de grondfrequentie (50Hz).

In geval van resonantie wordt de resulterende reactantie, Xs, gelijk aan nul wat resulteer in het feit
dat de stroom naar oneindig gaat. In de praktijk gebeurt dit natuurlijk niet, omdat er geen verliesvrije
resonantiekring bestaan. De stroom wordt eigenlijk bepaalt door:

(2.5.)

waarin R de ohmse weerstand van de resonantie kring is.

Er kunnen bij serieresonantie ook overspanningen optreden aan de condensator. Omdat het volgende
geldt voor de spanning van de condensator:

I
Uc =

coC

(2.6.)

Wordt door (2.5) in (2.6) In te vullen met de voorwaarde coL=lI(coC) de spanmng over de
condensator gelijk aan:

(2.7.)

De spanning over de condensator kan extreem hoge waarden ten opzichte van de aangelegde
spanning krijgen. Hierdoor zou de condensator kapot kunnen gaan.

Erger is echter resonantie geëxciteerd door een hogere harmonischen van een stroom.
Hogere harmonischen worden veroorzaakt door niet-lineaire componenten in het net. Deze niet
lineariteit uit zich in de vervorming van een sinusvormige stroom. Het grondsignaal is een stroom
met een frequentie f1 van 50Hz. De vervormingen zijn spanningen en stromen met een frequentie van
(2i+l)*fl , dus alle oneven meervouden van het grondsignaal (i=l, 2, 3, .... ). De amplitude van deze
signalen zijn wel een stuk minder. In een netwerk wordt vooral de 5de(i=2) en 7de(i=3) harmonische
als mogelijk probleemfrequentie gezien. Ook de 9de(i=4) en 11de(i=5) harmonische willen wel eens
voor problemen zorgen.

7
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De hogere harmonische stromen lopen ook door de netimpedanties waardoor er extra verliezen
optreden. Ook zijn er extra spanningsverliezen die zich manifesteren in hogere frequenties op het
spanningssignaal. De spanning wordt dus ook vervormd.
Voordat we de effecten van harmonischen in een net bestuderen zal eerst de invloed op de
condensatorspanning worden toegelicht. Het volgende voorbeeld zal dit toelichten:

voorbeeld:
In een 50Hz-net met vermogenscondensatoren is een vijfde en zevende harmonische aanwezig. Stel
de vijfde harmonische is in amplitude 10% van de grondspanning. De zevende 4%. We rekenen de
stroom en de spanning voor de condensator uit.
Allereerst de stroom voor de grondfrequentie:

De stroom voor de vijfde harmonische is:

10 =UC5 'W 5· e =O,IUcl .Sm I·e =0,51C1

en voor de zevende:

IC? =UC7 . W 7' C =0,04UC1 . 7w I • C =0,28IC1

Dit betekent voor de condensator dat hij de volgende stroom voert:

en de spanning heeft van:

(2.8.)

(2.9.)

(2.10.)

(2.11.)

(2.12.)

De condensatorstroom is 15% groter dan het grondsignaal. En de spanning is 6% hoger. Volgens
DIN VDE 0560 deel 4/04.73 kunnen overstromen van 1,3 maal Ic langdurig toegelaten worden. In
bovenstaande situatie bestaat er nog geen gevaar voor condensatorbank of installatie.

Resonantieverschijnselen door harmonischen zijn echter gevaarlijker dan deze stroom- en
spanningsverhoging. Parallelresonantie treedt op als de resonantiefrequentie van de condensator en
het net gelijk wordt aan een frequentie van een in het net aanwezige harmonische. De reactantie van
het net voor een bepaalde harmonische wordt door de resonantie erg groot. Hierdoor zal de stroom
voor deze harmonische een hogere spanningsval over deze reactantie veroorzaken. De totale
spanning zal daardoor misschien ontoelaatbaar worden. Dit kan resulteren in beschadiging van de
condensatorbank of in het kapot gaan van het schakelelement.
Serieresonantie kan ook optreden voor de hogere harmonischen. Er geldt in het algemeen de
volgende formule:

(2.13.)

8
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Waarin R de ohmse weerstand en Xn de reactantie is, van generator tot aan de condensatorbank.
Voor de n-de Harmonische is stroom die de condensatorbank in een draaistroomsituatie opneemt
gelijk aan:

I - Un ' U
Cn - J3.100.JR2+X~

met Un de spanning van de n-de harmonische in % van de grondspanning U.
Voor de resulterende reactantie geld de volgende vergelijking:

1
X =n·co·L----

n n.co.C

(2.14.)

(2.15.)

Voor serieresonantie van de n-de harmonische zal deze reactantie naar nul gaan waardoor de
resonantiestroom heel groot zal worden en gevaarlijk wordt voor het systeem.

ad 2) toonfrequentie
Naast de harmonischen kunnen er ook resonantieverschijnselen optreden bij de toonfrequentie. Zoals
al aangegeven is, is de toonfrequentie opgedrukt op de frequentie van het net. De TF-ontvangers die
worden aangestuurd door deze frequentie kunnen bijvoorbeeld in de volgende situaties worden
gebruikt:
• tariefbesturing in huishoudens, bedrijven en industrie. Bijvoorbeeld omschakeling van dag- naar

nachttarief, of de meting van het maximumverbruik bij de klanten in tijden van hoge belasting;
• aansturing verlichting. De straatverlichting wordt door een TF-signaal geactiveerd;
• afstandsbediening voor het schakelen van transformatorregelingen. Of het schakelen van laag- en

hoogspanningsschakelaars;
De frequentie van het TF-signaal en de frequentie van de inductiviteit van het net met de
condensatorbank kunnen ook gaan resoneren, waardoor er weer overstroom- en overspannings
situaties kunnen voorkomen.

Concluderend kunnen we zeggen dat, bij plaatsing van condensatorbanken, heel nauwkeurig moet
worden bekeken of er geen resonantieverschijnselen optreden.

Om nu deze resonantie te vermijden kunnen in het geval dat er toch een condensatorbank wordt
geplaatst de volgende maatregelen er voor zorgen dat de genoemde gevolgen van resonantie
verminderd worden:
• vermogensbegrenzing van de opwekkers van de harmonische stroom;
• betere schakeltechnische maatregelen introduceren bij convertoren (de grootste vervuilers);
• afschakelen van condensatorbanken bij dreigende resonantie;
• gebruik maken van smoorspoelen en/of zuigkringen om resonanties te verminderen.
Welke maatregel er genomen moet worden, moet voor elke situatie bekeken worden.

De laatste methode is de meest voorkomende. Deze methode zal hieronder worden toegelicht.
Smoorspoelen worden in serie geschakeld met een condensatorbank. De resonantiefrequentie van
deze twee kan worden ingesteld op een afstemfrequentie. De afstemfrequentie geeft aan tot welke
frequentie de serieschakeling zich capacitief gedraagt en vanaf welke frequentie inductief. Als men
bijvoorbeeld een afstemfrequentie van 205Hz aanneemt kan men het volgende zeggen:

9
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• Voor de grondfrequentie (50Hz) zal de reactantie van de smoorspoel zeer klein zijn ten opzichte
van de reactantie van de condensator. Voor 50Hz zal de condensator met al zijn voor- en nadelen
gewoon zijn werk doen.

• Voor frequenties hoger dan 205Hz zal de serieschakeling van smoorspoel en condensator zich
inductief voordoen. Inductief wil in dit geval zeggen dat de reactantie van de smoorspoel groter
zal worden dan de reactantie van de condensator. Voor de vijfde harmonische (250Hz) betekent
dit bijvoorbeeld dat er zich geen resonantieverschijnselen kunnen voordoen. We onderdrukken
dus als het ware de resonantie.

Op deze manier kunnen we toch een condensatorbank plaatsen, zonder dat de hogere harmonischen
schade aanrichten in een installatie.

Zuigkringen hebben een grensfrequentie, die even groot gemaakt wordt als een in het net
voorkomende gevaarlijke harmonische. Als men bijvoorbeeld een 5de harmonische (250Hz) heeft, die
dreigt te groot te worden zal de grensfrequentie op 250Hz worden afgesteld, zodat de totale
reactantie van smoorspoel en condensator voor deze frequentie nul wordt. Voor deze frequentie
vormt de serieschakeling als het ware een kortsluiting, waardoor de harmonische het net wordt
"uitgezogen". De kortsluitstroom die dit ten gevolge heeft, zal kleiner moeten zijn dan de maximale
belasting van dit filter.
Voor de toonfrequentie kan dit laatste een probleem opleveren. Als de toonfrequentie weggefilterd
zou worden, dan wordt het TF-signaal zo zwak dat een schakelactie niet zou kunnen doorgaan. Om
dit tegen te gaan zijn er TF-sperfilters te ontwerpen. Deze filters zorgen ervoor dat de impedantie
voor een bepaalde TF hoog genoeg is om het TF-signaal sterk genoeg te houden.

Concluderend kunnen we zeggen: de twee grootste problemen die zich kunnen voordoen (resonantie
en storing in het TF-signaal) kunnen worden verkleind door het gebruik van extra componenten.
Deze componenten hebben natuurlijk kosten waardoor de prijs van plaatsing van een
condensatorbank aanzienlijk kunnen oplopen. Het is dan ook belangrijk dat de netsituatie goed wordt
onderzocht, want als de plaatsing te duur wordt kan het zijn dat het niet meer rendabel is.

ad 3) inrush.
Inrush is het fenomeen dat zich voordoet als een condensatorbank inschakeld. Bij het inschakelen zal
de spanning over de condensator heel snel opkomen. Het steile opschakelen van de spanning zal
door de condensator gezien worden als een hoogfrequent signaal. Voor de hoogfrequente transiente
spanning is de reactantie van de condensator nul en wordt dus gezien als een kortsluiting. De stroom
die dan gaat lopen heet de inrushstroom.
Deze stroom kan het systeem overbelasten. De schakelaar, die de condensatorbank inschakelt zal
kunnen vastlassen als de boogenergie groot genoeg is. Deze problematiek zal worden uitgelegd in
hoofdstuk 5.
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2.3 Investeringskosten

De investeringskosten zijn kosten die worden gedefinieerd door de configuratie van het geheel van
een schakelveld en een condensatorbank. Vaak worden voor deze kosten bedragen genomen die zijn
bepaald door schattingen en gemiddelden uit het verleden. Energiebedrijven gaan bijvoorbeeld uit
van vaste kosten voor het veld. Een veld op 150kV kost 11.000.000,- en op 10kV 1100.000,-. De
vraag rijst nu of deze kosten reëel zijn of misschien afwijken van de echte kosten van het veld dat
wordt aangelegd.

De kosten van de condensatorbatterij zijn 17.500,- per MVAr.
Voor de bepaling van de kosten van een veld, kunnen we het beste uitgaan van een standaardveld.
De componenten van een standaardveld zijn:
• vermogenschakelaar, om de condensatorbank te kunnen schakelen, (soms een lastschakelaar met

zekering);
• de apparatuur die deze schakeling mogelijk maakt;
• aardingschakelaars voor de beveiliging
• eventueel een stroomtransformator bij een condensator;
• eventueel een spanningstransformator;
• de aansluitingen aan het net;
• de inbouw van de condensatoren; op 150kV zal men deze in onderling gïsoleerde rekken moeten

plaatsen.
De totale prijs die een compensatie-installatie zou moeten kosten moet men vergelijken met de prijs
die de energiebedrijven berekenen.

De prijzen die fabrikanten vragen voor hun produkten is verschillend. De kostprijs van een produkt
geeft men nimmer vrij. Omdat er ook een marktwerking is, waardoor de prijzen behoorlijk kunnen
schommelen is het moeilijk een gemiddelde prijs per component van het veld te bepalen. Het is
daarom moeilijk een prijs op te geven voor een hele compensatie-installatie.

Doordat we de prijzen niet precies weten, kunnen we uiteraard geen uitspraak doen over de hoogte
van de prijzen die de energiebedrijven berekenen.
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Rfst 3 Reductie van netverliezen door plaatsing van condensatoren.

Zoals in hoofdstuk 2 reeds geschreven is wordt de blindvermogenslast in een net steeds groter. Om
aan deze vraag te voldoen is er een tendens bij de energiebedrijven om condensatorbatterijen te
plaatsen. Deze condensatoren leveren dan dit blindvermogen.

Ook in het netwerk van MEGA-Limburg is er een tendens naar meer condensatorbanken. De
plaatsing gaat gepaard met de vraag of dit economisch verantwoord is. Investeringskosten zullen
bijvoorbeeld moeten worden vergeleken met de besparing op de verliezen.
Voor ENW Noord-Holland is een economische beschouwing uitgevoerd in [PusOO]. Eenzelfde
studie zou gedaan kunnen worden voor het net van MEGA.

Om inzicht te krijgen op de invloed van blindstroomcompensatie door de plaatsing van
condensatoren, zal in dit rapport een modelnet worden geïntroduceerd.

De componenten in dit model zijn afgeleid uit gemiddelde waarden uit het net van MEGA-Limburg:
• Voor de grootte van de transformator nemen de gemiddelde waarde van een 150/1 OkV trafo. Er

zijn in het 150kV net van Limburg 22 transformatorstations. De transformatoren hebben een
nominale waarde variërend van 40 tot 70 MVA, met een relatieve kortsluitspanning van
ongeveer 15% tot 30%.
De gemiddelde transformator heeft hierdoor een nominaal vermogen van Sn=50MVA en een
relatieve kortsluitspanning van 20%.

• De totale lengte van hoogspanningslijnen in het Limburgse net is ongeveer 680 km. De
gemiddelde lengte tussen twee transformator stations wordt hierdoor 680/22::::;30km. De
bedrijfsgrootheden van een doorsnee hoogspanningslijn zijn Rb=0.06n/km, Xb=0.3n/km en
Cb=12.125nF/km.

Het modelnet zal de financiële problematiek bij de plaatsing van de MS-condensatorbanken
toelichten.

In het volgende wordt een situatie geschetst, die de invloed laat zien van blindstroomcompensatie op
de netverliezen. In een eenvoudig net (voedingsbron, lijn, trafo en belasting) worden deze verliezen
berekend, en hierin de invloed van een condensatorbank onderzocht. In figuur 3.1 staat het model
van het net afgebeeld.

A

R=0,06 Ohm/km

X=0,3 Ohm/km

Cb= 12,125 nF/km

1=30 km

B

1SD/l 0 kV trafo

Snom=SOMVA

1-'.=200/D

Pvnom=0,2MW

5=20 MVA

cos-phi=0,8

c
.figuur 3. J. AI/ode/net /liet de rail /I, Ben C voor plaatsing I'an een condensatorbank.
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De condensatorbank wordt op een der drie rails A, B of e geplaatst.
De gegevens van de condensatorbank zijn:
• Een condensatorbank kost /7.500,- per MVAr.
• De kosten van de schakelvelden ramen we aan de 150kV-zijde op /1.000.000,- en op 10kV-zijde

/100.000,-.

Van de hoogspanningslijn is gegeven:
• R = 30 x 0.06 = 1,8Q
• X = 30 x 0,3 = 90
• eb = 30 x 12,125 = 363,75nF
Verder is gegeven dat we uitgaan van een secundaire spanning Us=10kV en een belasting
S=20MVA, met cos<p=0,8. De bedrijfsstijd Tb 12 uur per dag en de prijzen van de energie is 10 cent
per kWh en 1 cent per kVArh.

3.1 Situatie zonder condensatoren

We zullen eerst de vermogens, de verliezen en de cos<p bekijken In de situatie zonder
condensatorbank. In appendix I worden de berekeningen getoond.

Voor de 30 km lange hoogspanningslijn gebruiken we een PI-vervangingschema. In figuur 3.2 wordt
dit getoond.

I I
R X

0 C~----. 0. r ·
II I I. .....L. .Un - UpI - I I

1C12C11) · .
0-1 I I I I~

·
a b c d
figuur 3.2. de lijn gerepresenteerd door een PI-vervangingschema.

a, b, c en d zijn doorsneden.

We berekenen nu het werkzaam vermogen P en het blindvermogen Q die door de doorsneden gaan.
De berekeningen staan in ook appendix 1.

Samenvattend kunnen we de spanningen, de vermogens en de cos<p voor de drie plaatsen in tabel 3.1
bijelkaar zetten.

. tilAB CP Q Sdbel 3 1 0ta .. e waar en van , , en cos</>, op ral , en zoa s aangegeven In 19uur .

U (kV) Pi (MW) Qi (MVAr) Si (MVA) cos<p

A, i=n 158,549 16,061 10,890 19,405 0,828
B, i=p 157,673 16,032 13,600 21,023 0,763
e, i=s 10,000 16,000 12,000 20,000 0,8

13
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Het verschil tussen het geleverde en het gevraagde vermogen is het netverlies. Voor bovenstaande
situatie bedraagt dit 61 kW. Uitgedrukt in guldens bedragen de netverliezen:

'. . ft.
KYerlies = Pyerlies • Tb' kWh' Jaar =61·12·0,10·365::: f7.26,718

(3.16.)

In bovenstaande situatie wordt meer blindvermogen gevraagd dan dat er geleverd wordt. Het model
stelt blijkbaar een inductief circuit voor. Het blindvermogen wat er verloren gaat, is geen kostenpost
voor het totale netverlies.

Onderzocht wordt nu wat er gebeurt met de verliezen en de cOS<j) als er een condensatorbank wordt
geplaatst op één van de drie rails A, B of C. De grootte van de condensatorbank is ongeveer even
groot als het totale blindvermogen gevraagd aan de bron. Qn is 10,890 MVAr, daardoor wordt een
condensatorbank ter grootte Qc van 10 MVAr genomen. Verwacht wordt dat het verlies afneemt
door plaatsing van zo'n condensator. De kosten van dit verlies worden hierdoor minder en een
investering in een condensatorbank zal zich dus terug gaan verdienen.

3.2 Condensatorbank aangesloten op rail A

R=0,060hm/km

X=0,3 Ohm/km

Cb= 12,125 nFIkm

1=30 km

B

150/1 0 kV trafo

Snom=50MVA

Jlk,,-,20%

Pvnom=O.2MW

5=20 MVA

cos-Qhi=O.8

c
figuur 3.3. Een condensator bank aan het begin

van de lijn, op rail A

Stel nu dat we die condensator op plaats A zetten. Er gebeurt dan niets met de verliezen, omdat de
vraag naar vermogen even groot is. Het blindvermogen wordt echter niet meer door het net
geleverd, maar door de condensator. In appendix I wordt de berekening getoond. Samenvattend
kunnen we de spanningen, de vermogens en de cos<p voor de drie plaatsen in tabel 3.1 bijelkaar
zetten.

De plaatsing van een condensatorbatterij aan het begin van een transportlijn, heeft tot gevolg dat de
centrale geen of weinig blindvermogens hoeft te leveren. De centrale hoeft alleen maar werkzaam
vermogen te leveren. Dit is in de toekomst misschien gunstig in het geval dat de energiebedrijven
moeten betalen voor de blindenergie die aan hen wordt geleverd. Het is misschien goedkoper deze
blindenergie dan zelf op te wekken.
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tabel 3.2 De waarden van P, Q, Sen cos<p, op rail A,B en C zoals aangegeven in figuur 1. Met op rail A een
d rb ok lOM b" 150kVcon ensato a van var IJ

U (kV) Pi (MW) Qi (MVar) Si (MVA) cos<p

A, i=n 158,549 16,061 -0,282 16,063 1,000
B, i=p 157,673 16,032 13,600 21,023 0,763
C, i=s 10,000 16,000 12,000 20,000 0,8

De verliezen blijven gelijk, omdat er in het modelnet geen vermogenstroom verandert.

3.3 Condensatorbank aangesloten op rail B

R=0,060hm/km

X=0,3 Ohm/km

eb= 12,1 25 nF/km

1=30 km

A

150/1 0 kV tTOfo

Snom=SOMVA

/-1,=20%

Pvnom=0,2MW

S=20 MVA

cos-phi=0.8

c
figuur 3.4. Een condensator bank aan het eind

van de lijn, op rail B.

Plaatsing van een condensator van 1OMVAr van 150kV op rail B heeft meer gevolgen De
vermogensverliezen in de hoogspanningslijn zullen verminderen, doordat de condensatorbank de
blindstroom door deze lijn vermindert. In appendix I staan de berekeningen voor deze situatie. In
tabel 3.3 staan deze samengevat.

tabel 3.3. de waarden van P, Q, Sen cos<p, op de plaatsen A,B en C zoals aangegeven in figuur 3.3. Op plaats B is een
condensator geplaatst met Qc= lOMVAr bij 150 kV.

U (kV) Pi (MW) Qi (MVar) Sj (MVA) cos<p

A, i=n 157,930 16,051 -0,200 16,052 1,000
B, i=p 157,673 16,032 13,600 21,023 0,763
C, i=s 10,000 16,000 12,000 20,000 0,8

Het verlies in werkzaam vermogen is nu gedaald van 61kW naar 51kW. We hebben dus een winst
van 10kW behaald. De besparing op de verliezen kunnen we met formule 70 uitrekenen. Deze is:

K =P . T.b •L. J'aar =10 ·12·010·365 = jl4380-
WlI...1 kWh' ,

(3.17.)

We weten ook hoeveel een condensatorbank op 150kV van 10Mvar kost, namelijk:

K pl.W!Slng =K"eld + KcolJdellSO«lI =1000000 + 10·7500 = jlI075000,- (318.)

Een condensatorbank heeft op deze manier een terugverdientijd van ongeveer 245 jaar.
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3.4 Condensatorbank aangesloten op rail C

R=O.06 Ohm/km

. X=0.3 Ohm!l<m
Cb= 12,125 nF/1<m

1=30 km

A B

150/10 kV trafo

Snom = 50MVA

,u.= 20%

Pvnom=O.2MW

S=20 MVA

cos-phi=O,8

figuur 3.4. Een condensator bank direct bij de
vragende belasting, op rail C

Plaatsing van een condensator op rail C heeft weer meer gevolgen. Doordat aan de secundaire zijde
het blindvermogen direct beschikbaar is hoeft er minder blindvermogen door de lijn en door de trafo.
Hierdoor zal de stroom afnemen. Optimaal is het als er geen blindstroom door de trafo moet. Dit is
het geval als het blindvermogen dat de condensator leveri precies even groot is als het
blindvermogen dat wordt gevraagd door de belasting.
We kunnen het effect van plaatsing van een C op positie C toelichten aan de hand van ons voorbeeld.
Stel dat we een condensatorbank van ter grootte van Qc=10 MVAr van 10 kV neer zetten. De
uitgangspositie waarmee de transformator nu wordt belast is: Ps=16MW en Qs=Qbe13sting-Qc=2Mvar.
Het schijnbaar vermogen wordt hierdoor Ss=16, 125MVA met een cosq>=0,992.

We kunnen nu de hele berekening van formules In appendix 11.1 tlm 1.29 voor deze uitgangspositie
gebruiken. Dit wordt aan de lezer zelf overgelaten. De grootste veranderingen zijn:
• De secundaire stroom wordt kleiner namelijk 930,98A(formule 1.1).
• De belasting van de transformator is kleiner, en het blindvermogen dat wordt gevraagd door de

trafo(formule 1.6) en het werkzame vermogen (formule 1.7) worden hierdoor kleiner, resp.
1,04MVar en 0,021MW.

• Als men vervolgens formules 1.8 tlm 1.11 uitrekent zien we dat geldt, voor de primaire zijde van
de 150/10 kV trafo, Pd=16,021MW, Qd=3,040MVAr, Sd=16,307MVA met een cosq>=0,982

• De spanning zal met behulp van de stroom aan de primaire zijde (62,07A) en volgens formule 1.12
gelijk worden aan Up=151,681kV.

• Als we nu weer gebruik maken van de PI-vervangingsschema als representatie van de
hoogspanningslijn kunnen we met formule 1.13 uitrekenen dat QC-12=1,315MVar en met 1.14 tlm
1.19 kunnen we uitrekenen dat het verlies in de lijn 0,02MW en 0,1 02MVAr is.

• De spanningsval over de lijn zal kleiner worden; volgens formule 1.22 tlm 1.24 wordt de spanning
Uo aan het begin van de lijn 151,962kV. De spanningsval ~U bedraagt hierdoor 0,281kV.

• uiteindelijk na het doorlopen van formules 1.25 tlm 1.29 komen we uit op Pa=16,041MW,
Qa=0,507MVAr en Sa=16,049 met cosq>=0,999.

Samengevat wordt dit in tabel 3.4.

tabel 3.4 de waarden van P, Q, S en cos<p, op de plaatsen A, 8 en C zoals aangegeven in figuur I, met op Rail C een C
met Q=IOMvar bij IOkV

U (kV) Pi(MW) Qi (MVar) Si (MVA) cosq>

A, i=n 157,930 16,041 0.507 16,049 0,999
B, i=p 157,673 16,021 3,040 16,307 0,982
C, i=s 10,000 16,000 2,000 20,125 0,992
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Het verlies in werkzaam vermogen is nu gedaald van 61kW naar 41kW. We hebben dus een winst
van 20kW behaald. De besparing die we zo behalen kunnen we met formule 72 uitrekenen. Deze is:

K =P...7nst ,Tb'L. jaar = 20 ·12·0,10·365 = jl8760,
kWh

(3.19.)

We weten ook hoeveel een condensatorbank op lOkV van 1OMVArkost, namelijk:

K plaatsing =K veld + Kcondensator =100000 + 10·7500 = jl175000,- (3.20.)

Een condensatorbank van IOMVAr op 10kV heeft op deze manier een terugverdientijd van ongeveer
20jaar.

3.5 Conclusie over de plaatsing

Vergelijken we paragraaf 3.1 tlm 3.4, dan kunnen we het beste tabel 3.2, 3.3 en 3.4 met elkaar
vergelijken. De verliezen in werkzaam vermogen, Py , zijn gelijk aan het totaal geleverde werkzame
vermogen, Pn• minus het werkzame vermogen, Ps, benodigd door de belasting. In de tabellen staan de
waarden van Pn. Ps is in ons geval 16MW. Tabel 3.5 geeft ons een overzicht van de verliezen voor de
drie plaatsen.

tabel 3.5. vergelijking van de verliezen in werkzaam vermogen voor plaatsing van een lOMVar
d lBCcon ensator op plaatsen A, en

positie A (kW) B (kW) C (kW)

Py 61 51 41

We zien dat plaatsing van een condensatorbank op plaats C de beste resultaten geeft ten aanzien van
de verliezen. We mogen nu dus uit elektrotechnisch oogpunt concluderen dat plaats C de beste plaats
is voor een condensatorbank Uit economisch perspectief zou het best kunnen zijn dat plaatsing op
plaats C niet de meest gunstigste is.

In tabel 3.6 staan de investeringskosten van een condensatorbatterij en de winst op de verlieskosten
bij elkaar. Het aantal jaren dat nodig is voor het terugverdienen van de investering is een maat voor
de keuze waar men een condensatorbank neer zet. De terugverdientijd is berekend volgens formule
3.74:

d
' "d kosten condensatorbank

terugver lent!j =---------
besparing op het verlies

(3.21.)

bnkdlOMrdbel36 Ita . . nvestenng en e WInst op let ver les voor plaatSIng van een var con ensalor a

Rail kosten plaatsing C (ft) winst op verlies (ft) terugverdientijd Ur.)

A (l50kV) 1075000 0 00

B (lSOkV) 1075000 4380 245

C (10kV) 175000 8760 20

Uit economisch oogpunt zouden we dus kiezen voor plaatsing op rail C, omdat daar de investering
het snelste is terugverdiend.
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Samenvattend kunnen we nu zeggen dat een condensatorbatterij op rail C, dus op lOkV, de
gunstigste plaats is. Uit technische en economische overwegingen besluiten we hiertoe. De
moeilijkheid in deze conclusie zit in het feit dat men niet goed weet hoeveel de velden in de stations
kosten. Wij gaan dus uit van jll.OOO.OOO,,,, en jllOO.OOO,- voor respectievelijk 150kV en lOkV. Dit
zijn de kosten waar de energiebedrijven van uitgaan. De prijzen van de componenten van de velden
zijn hoogstwaarschijnlijk een stuk goedkoper, waardoor er afwijkende kosten zullen ontstaan als men
alleen hiernaar kijkt. In hfst 2 is dit al besproken. Een conclusie geldt altijd: de locatie van plaatsing
is altijd afhankelijk van het netwerk dat gecompenseerd moet worden.

Voordat we het modelnet gaan uitbreiden naar een iets groter net, zal eerst getoond worden welk
gedrag compensatie vertoond. Verder zal getoond worden dat wanneer we het programma Vision
van de KEMA gebruiken de resultaten overeenkomen met de hierboven berekende waarden.

3.6 algemeen gedrag van de compensatie

Bovenstaande voorbeeld is uitgevoerd met plaatsing van een condensatorbank van lOMVar. Om een
algemenere kijk te krijgen op het gedrag van de verliezen en de cos<j), staan in figuur 3.5 de verliezen
van werkzaam en blindvermogen en in figuur 3.6 de cos<j) op alle posities versus de grootte van de
condensator.
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figuur 3.5. De blindvcrmogens- en werkzaam vermogensverliezen versus
de grootte van de condensatorbank.

We zien dat de effecten van een condensatorbatterij aan de secundaire kant van de trafo dus op
plaats C, de grootste verliesbesparing heeft.
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figuur 3.6. de cosq> voor alle drie posities, versus de grootte van de condensatorbank.

In figuur 3.6 zien we doordat de secundaire zijde de uitgangspositie is dat het effect van een
condensator op plaats B alleen effect op de cos<p van de bron heeft.

3.7 De vergelijking met Vision

Het model uit figuur 3.1 is een eenvoudig net dat we hier alleen gebruikt hebben om de berekeningen
simpel te' houden. Voor grotere netten worden de berekeningen al snel niet meer te overzien.
Daarom zijn er loadflow-programa's op de markt, die deze berekeningen uitvoeren. Eén daarvan is
het programma Vision, dit is een loadflow programma ontwikkeld door de KEMA.
Als ons simpele model wordt ingevoerd in Vision, dan zouden er de zelfde waarden moeten
uitkomen als in de tabellen 3.1 tlm 3.4. We vergelijken onze berekeningen met Vision in alle vier
gevallen: geen condensatorbank en een condensatorbank op plaat A, B en C.

Allereerst de situatie zonder condensatorbank. In figuur 3.7 wordt het net getoond zoals dat tn

Vision is ingevoerd.

150 kV-zijde
158.553 kV

150 kV-zijde
157673 kV

10 kV-zijde
10.000 kV

vt----------il-------------+------{
16.061 MW 16.061 MW -16.032 MW 16.032 MW -16.000 MW 16.000 MW

10.890 Mvar 10.890 Mvar -13.600 Mvar 13.600 Mvar -12.000 Mvar 12.000 Mvar

figuur 3.7. De uitgangssituatie zonder condensatorbank.

In tabel 3.7 worden het schijnbaar vermogen en de cos<p getoond. Beiden zijn uitgerekend met de
werkzame en blindvermogens die het programma vision heeft berekend.

7. tiAB CctP Q Sctbel 37 dta .. e waar en van , , en cosq>, op e plaatsen , en zoa s aangegeven III IgUur
U (kV) Pi (MW) Qi (MVAr) Sj (MVA) cos<p

A, i=n 158,553 16,061 10,890 19,405 0,828
B, i=p 157,673 16,032 13,600 21,023 0,763
C, i=s 10,000 16,000 12,000 20,000 0,800
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Vergelijken we met tabel 3.1 dan zien we dat alle waarden overeenkomen, alleen de spanning van het
net is 0,004 kV hoger. Dit verschil is door afrondingen tot stand gebracht.

We vergelijken nu de ander drie situaties ook

In figuur 3.8 staat de situatie voor een condensatorbank op rail A; tabel 3.8 toont de waarden van
het schijnbaar vermogen en de coscp.

150 kV-zijde 0.000 MW 150 kV-zijde
158.5r-53_kV_--t /11.173 Mvar 157.673 kV

10 kV-zijde
10.000 kV

vr--------I------------t------t
16.061 MW 16.061 MW

-0.283 Mvar 10.890 Mvar
-16.032 MW 16.032 MW

-13.600 Mvar 13.600 Mvar

figuur 3.8. Condensatorbank op A.

-16.000 MW 16.000 MW
-12.000 Mvar 12.000 Mvar

8. fiAB Cdsdb 1 38 dla e .. e waar en van en cos<p, op e pi aatsen , en zoa s aange even 10 19uur

U (kV) Pi(MW) Qi (MVAr) Si (MVA) coscp

A, i=n 158,554 16,061 -0,283 16,063 1,000
B, i=p 157,673 16,032 13,600 21,023 0,763
C, i=s 10,000 16,000 12,000 20,000 0,800

Vergelijken we dit met tabel 2.2 dan zien we dat ook hier weer Un verschilt, dit is ook door een
afronding.

In figuur 3.9 staat de situatie voor een condensatorbank op rail B; tabel 3.9 toont de waarden van
het schijnbaar vermogen en de cos<p.

150 kV-zijde 0.000 MW 150 kV-zijde 10 kV-zijde
157.923 kV 11.049 Mvar 157.673 kV 10.000 kV

Vl--------il--------------if---------i
16.051 MW 16.051 MW -16.032 MW 16032 MW -16.000 MW 16.000 MW

-0.201 Mvar -0.201 Mvar -2.550 Mvar 13.600 Mvar -12.000 Mvar 12.000 Mvar

figuur 3.9. Condensatorbank op B.

9. fiAB Cdsdb 1 39 dta e .. e waar en van en cos<p, op e plaatsen en zoa s aange even 10 19uur

I1 U (kV) Pi (MW) Qi (MVAr) Sj (MVA) coscp

A, i=n 157,923 16,051 -0,201 16,052 1,000
B, i=p 157,673 16,032 13,600 21,023 0,763
C, i=s 10,000 16,000 12,000 20,000 0,800

Vergelijking met tabel 3.3 toont ons wederom een afrondingsverschil in Uno

0.000 MW
10.000 Mvar

10 kV-zijde
10.000 kV

150 kV-zijde
151.695 kV

In figuur 3.1°staat de situatie voor een condensatorbank op positie C; tabel 3.10 toont de waarden
van het schijnbaar vermogen en de coscp.

150 kV-zijde
151.990 kV

16.041 MW 16.041 MW -16.021 MW 16.021 MW -16.000 MW
0.507 Mvar 0.507 Mvar -3.040 Mvar 3.040 Mvar -2.000 Mvar

figuur 3.10. Condensatorbank op C.

vt------t----------+-----(
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10. fiAB Cd Isdbel 3 10 dta e waar en van en cosq>, op e plaatsen , en zoa s aangegeven 10 19uur

U (kV) Pi (MW) Qi (MVar) Si (MVA) cos<p

A, i=n 157,990 16,041 0,507 16,049 1,000
B, i=p 157,695 16,021 3,040 16,307 0,982
C, i=s 10,000 16,000 2,000 20,000 0,992

Tabel 3.4 geeft de zelfde waarden voor de schijnbare vermogens en de cos<p, maar de spanningen Un

en Up zijn niet meer gelijk, de kleine fout treedt op door afronding.
Doordat de verliezen en de vermogens, berekend door Vision de zelfde zijn dan die uit het
voorbeeld, is de conclusie dat beide goed zijn rechtvaardig. We kunnen dus Vision gebruiken voor
een uitgebreider net.

3.8 een uitgebreider modelnet

Het modelnet wordt nu uitgebreid naar een iets groter net. Figuur 3. 11 toont de uitbreiding.

10 kV-zijdt

10 kV-lijde

R~I.8Q

X~9Q

Cb=363.75nF

ISO kV-zijde 10 kV-zijde

S=20~IVA

COS(jl~O,8

(5x)
10kV-zljde

10l(V-zljde

figuur 3.11. Het tweede modelnet.

Er wordt in dit model weer een vergelijking getrokken tussen de plaatsing van een
condensatorbatterij op de 150 kV-zijde ofaan de 10 kV-zijde. Er is echter een groot verschil met het
vorige net; er wordt een 50MVAr condensator geplaatst op 150 kV of vijf keer een 1OMVAr
condensator op 10 kV.

Het verschil tussen de ongecompenseerde situatie met de twee situaties met een condensatorbatterij
wordt eerst besproken. We doen dit door het volgende aan te nemen:

• voor de hoogspanningslijn geldt het volgende: R=I,Sn, X=9n en Cb=363,75nF;
• de belastingen zijn, voor de bedrijfstijd Tb= 12 uur per dag, continu belast met 20MVA en een

cos<p=O,S;

• de prijzen voor werkzaam vermogen en blindvermogen zijn respectievelijk 0,10 I/kWh en
0,01 I/kVArh;

• de kosten van een condensatorbank zijn f 7.500,- per MVAr;
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• we rekenen verder met de kosten van een veld in een 150kV-station respectievelijk van een 10kV
station van f 1.000.000,- en f 100.000,-;

• voor de 150/1°kV trafo geldt: Snom=50MVA, ~k=20% en Pv.nom=0,2MW.
(de aannames zijn dezelfde als in het eerste modelnet).

Voor de belastingen van 20MVA is in figuur 3.12 de loadflow uitgerekend.

10 kV·zijde
10.000 kV 16.000 M W

12.000Mvar

-16.000 M W
-12.00DMvar

',00~~o·3ilte 16.000MW
12.000M ... ,r

162.438 kV

16.032MW
13.800 M var

lSO kV'lijdt
157.678 kV

·80.160MW
-67.9gB M var

16.032 M W
13.800 M VI(

·16.000MW
-12.000" var

10 kV.zijde
10.000kV

·16.000 M W
·12.000 M var

10 kV-zijde
10.000 kV

-'6.000 M W
.1 2.000 M ... ar

10kV·lijde
10000kV

16.000MW
12.000M'I1(

16000 MW
12.000 M V~r

16.000 M W
12.000 M var

-16000MW
-12.000M'I1(

figuur 3.12. De uitgangssituatie zonder condensatorbank(cn).

In tabel 3. 11 staan de spanningen, de vermogens en de cos<p van de situatie als in figuur 12.

b k( )dctAB CdP Q Sdbel 3 11 dta . c waar en van , , en cos<p, OP C pi aalsen , en zon er con ensator an en

I U (kV) Ptot"a! (MW) Qtotaal (MVAr) StOlaaI (MVA) cos<p

A, i=n 162,438 80,946 69,000 106,364 0,761
B, i=p 157,695 80,160 67,998 105,116 0,763
C, i=s 10,000 80,000 60,000 100,000 0,800

Het totale verlies is weer het door de bron geleverde vermogen minus het opgenomen vermogen bij
de verbruikers. In het geval van figuur 3.12 betekent dit dat het verlies in werkzaam vermogen
946kW is en in blindvermogen 9000kVAr.
Rekenen we dit verlies uit dan geldt voor het werkzaam vermogen:

Kverlres = Pverlres . Tb .k~ . jaar =946 ·12·0,10·365 = j7414,348,-
(3.22.)

en voor het blindvermogen

Kverlies =Qverlies . Tb .k~ . jaar =9000 ·12·0,01· 365 =j7394,200,-
(3.23.)

Samen is dit verlies f 808.548,-
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Plaatsing van SOMVAraan condensatoren zal dit verlies verminderen. De vraag is echter wat er nu
beter is plaatsing aan de 1s0kV of aan de 10kV zijde?
We zullen beide situaties berekenen.

• In figuur 3.13 wordt de situatie getoond als men een C van sOMVAr aan de 1sOkV zijde zet.

10 kV.zijde
'0000 kV

-16.000MW 1e.OOOUw
-12.000Mvlf 12000Mvar

1,00k6oJj,~/

16.032MW
13.800 M var

-16.000 lol W .6000 lol W
-12000 M var 12.000 M var

10 kV-zijde
10000 kV

-'6.000MW '6.000MW
-12.000 M var 12.000'" var

'OkV.~jjde

10000 kV

-18.000 lol W 16.000 lol W
·12.000 M vlr 12.000 M var

'&.032 lol W
13.600 M var

.50 kV-zijde
-80.'60 lol W 157.676 kV

·12.750Mvar

0.000 lol W
55.2"8 M vat

'5Q.300 kV

-16.000MW 16000MW
-12.000 M Vir 12.000 M vu

figuur 3. 13 een condensator 50 MVAr op 150kV.

Doordat de spanning op de 150kV zijde van de transformator geen 1sOkV is maar Is7,676kV levert
de condensatorbatterij ss,249MVAr, samen met de bron (l2,2s2MVAr) wordt in totaal
67,sOlMVar geleverd.

In tabel 3.12 staan de spanningen, de vermogens en de cosq> van de situatie als in figuur 3.13.

AB CdP Q Sdbel 3 12 dta e waar en van , , en cOS<p, op e plaatsen , en

U (kV) Ptotaal (MW) Qtotaal (MVar) Stotaal (MVA) cosq>

A, i=n 159,300 80,635 12,252 81.561 0.989
B, i=p 157,676 80,160 67,998 105,116 0,763
C, i=s 10,000 80,000 60,000 100,000 0,800

Het totale verlies, het vermogen geleverd minus het vermogen gevraagd, IS: Voor het werkzaam
vermogensverlies 635kW en voor het blindvermogensverlies 7501 kVAr.

Rekenen we dit verlies uit met formules 3.22 en 3.33 dan geldt voor het werkzaam vermogen dat het
verlies f 278130,- en voor het blindvermogen f 328543,80 is.

Samen is dit verlies f 606.673,80. De plaatsing van een condensator op rail B levert dus een
besparing op het oorspronkelijk verlies van f 201.874,20.
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Een condensatorbank van SOMVar op ISO kV kost:

K plaarsing = K ve1d + KcondellSaror = 1000000 + SO· 7S00::: j7137S000,- (3.24.)

De investering is dus nu in ongeveer 6 jaar terugverdiend.

• In figuur 3.14 wordt de situatie getoond als er S C's van IOMVAr verspreid worden opgesteld
aan de 10kV zijde.

10 k\l-zijde
10000kV

10 kV·zlJcSe
10.000 kV

10 kV-zijde
10.000 kV

-18.000 M W
·2,000 M var '-:------1

.18000MW
• 2 0 OOM v or L..:-:-:-:-~,.----l

-16.000 M W
- 2 .0 OOM v Ir L..:-:-:-:-----l

·18.000MW
·2,000 M var '-------I

.18.000MW
• 2 .0 OOM v Ir L..:-:-:-:-----1

18.011MW
3.040 M vlr

18.021 M W
3.0.0Mvar

18.021 M W
3.0"0 M vu

1S0 kV.lijd.
151.e95kV

-80.10' M W
-15.199Mvlr

153.538 kV

figuur 14. 5 condensatoren van in totaal 50MVAr op de 10 kV-zijde

De S condensatorbatterijen leveren SOMVAr, samen met de bron (IS,122MVAr) wordt In totaal
6S, 122MVar geleverd. De belastingen vragen in totaal nog altijd Sx 12=60MVAr.

In tabel 3. 13 staan de spanningen, de vermogens en de cos(j) van de situatie als in figuur 14.

14. tiAB CdP Q Sdbel 3 13 dta e waar en van , , en coscp, op e plaatsen , en zoa saangegeven In 19uur

U (kV) Plotaa\ (MW) Qtotaal (MVAr) Stotaa\ (MVA) cOS(j)

A, i=n 153,638 80,621 15,122 82,027 0.983
B, i=p 151,69S 80,104 15,199 81,S33 0,982
C, i=s 10,000 80,000 10,000 80,623 0,992

Het totale verlies, het vermogen geleverd minus het vermogen gevraagd, IS: Voor het werkzaam
vermogensverlies 621 kW en voor het blindvermogensverlies 5121 kVAr.

Rekenen we dit verlies uit met formule 3.22 en 3.23 dan geldt voor het werkzaam vermogen dat de
kosten 1271998,- en voor het blindvermogen 1224299,80 zijn.
Samen is dit verlies 1 496.297,80. De plaatsing van 5 condensatoren op rail C levert dus een
besparing op het oorspronkelijk verlies van 1 312.250,20.
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5 condensatorbanken van !OMVArop 10 kV kosten:

K plaat sm g =K veld + K condensator =5 *100000 + 5 *10·7500 =fl875000,- (3.25.)

De investering is dus in ongeveer 3 jaar terugverdiend. In tabel 3.14 staat bovenstaande samengevat.

b nk 150kV lOkVctkrbel 3 14 ct . .ta . re uctlewmst op vcr les cn mvestenngs osten van een con ensator a op en
150 kV-zijde (f) 10 kV-zijde cn

kosten verlies P 278.130,-- 271.998,--
kosten verlies Q 328.543,80 224.299,80

totale kosten verlies 606.673,80 496.297,80
kosten verlies zonder 808.548,-- 808.548,--

compensatie

besparing op het 201.874,20 312.250,20
verlies

kosten veld 1.000.000,-- 500.000,--

kosten C 375.000,-- 375.000,--
totale kosten 1.375.000,-- 875.000,--

In tabel 3.15 staan de investeringskosten van een condensatorbatterij en de winst op de verlieskosten
bij elkaar. De terugverdientijd kan worden uitgerekend met formule 3.23 en staat ook in tabel 3. 15

1 323tict· ··ct Ib nk Dctctb 13 15 D kta e e ostcn en C WInst van plaatSIng van een con cnsator a e terugvcr lentl] volgens ormu e
Rail kosten plaatsing C (ft) winst op verlies (ft) terugverdientijd Or.)

B (ISOkV) 1.375.000,- 201.874,- 6
C (IOkV) 875.000,- 312.250,- 3

Uit economisch oogpunt zouden we dus kiezen voor plaatsing op rail C, omdat daar de investering
het snelste is terugverdient.

De kosten van plaatsing van een condensatorbank aan de 10kV zijde zijn in deze situatie ft500. 000,
goedkoper. De vraag is nu of deze plaatsing altijd goedkoper is? De kosten van de banken zijn voor
beide kanten van de transformator gelijk. Dus als de vaste kosten aan de 10kV zijde duurder zijn
dan aan de 150kV zijde zouden we in principe moeten kiezen voor de goedkoopste oplossing. We
moeten hierbij rekening houden dat we meer winst op het verlies maken als we aan de 10kV zijde
gaan zitten. De terugverdientijd zal dan misschien toch korter zijn.
Verder zal plaatsing van een condensatorbank alleen maar nut hebben als zoals al gezegd de
investering terugverdient kan worden. In figuur 15 staat een grafiek die de investering en de winst op
het verlies toont.
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Kosten van het verlies en de Investering versus de totale belasting.
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figuur 3.15. kosten van het verlies en de investering in een condensatorbank op 150 en lOkV.

Uit figuur 3.15 kan worden geconcludeerd dat een investering in een condensatorbank aan de 150kV
zijde terugverdient gaat worden als de belasting de 140MVA is gepasseerd. Voor vijf
condensatorbanken aan 10kV wordt de investering al terugverdient als de belasting groter is als
125MVA. Verder is te zien dat de kosten van het verlies sterker verminderd worden als men vijf
condensatorbanken aan lOkV plaatst. Dit komt doordat de vaste kosten van een veld aan lOkV zijde
een tiende deel zijn van die van een veld aan 150kV Logischer wijs zal bij een situatie waarbij de
vaste kosten van de velden gelijk zijn de economische voordelen alleen afkomstig zijn uit de sterkere
vermindering van de verliezen. Er zijn ook situaties waarin de kosten van de 10kV velden groter zijn
dan die van een veld van 150kV, bijvoorbeeld het verschil tussen een 150kV condensatorbank van
150MVAr en 15 condensatorbanken van 1OMVAr aan 10kV. In deze situatie wordt plaatsing aan de
150 kV zijde weer een betere keuze.

Concluderend kunnen we dus uit het bovenstaande stellen dat de plaatsing van een condensator voor
reductie van het verlies in een net op de 10kV zijde van een 150/1 OkV transformator de beste keus
is. Echter we moeten het volgende ook in kaart brengen als we overstappen naar een bestaand net:
1. Het kan zijn dat de fysieke plek waar de condensator gewenst is, niet geschikt is voor plaatsing.
2. Verder hangen de vaste kosten van de velden af van de grootte van het veld. De grootte van het

veld wordt bepaald door de componenten die hiervoor nodig.
3. In een netconfiguratie van een bestaande situatie zal moeten worden bekeken wat de gunstigste

plaats is voor een condensatorbank. Alle randvoorwaarden die hierbij komen kijken zullen moeten
worden geïnventariseerd.

4. Het gebruik van compacte prefab schakelinstallaties kan ook kostenverlagend werken. Tevens zijn
de MS condensatoren in kleine ruimten op te stellen, zonder rekmontage en vergen geen
onderhoud. Dit in tegenstelling tot 150kV condensatorbanken, die op speciale geïsoleerde
etagerekken worden gemonteerd, die buiten moeten worden opgesteld.
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Hfst 4 Specificaties en beproevingen van schakelaar

Het gebruik van condensatorbanken in een midden- en hoogspanningsnet heeft ook gevolgen voor
het schakelmaterieel. De schakelaars moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, waarmee de
fabrikanten rekening mee moeten houden. Zo ook HüLEC Middenspanning B.V.
Als onderdeel van een schakelsysteem is de vacuümonderbreker het hart van de "HüLEC
mediumvoltage circuit-breaker" (VCB). De vacuümschakelaar wordt toegepast als last- of
vermogenschakelaar.
De specificaties van deze schakelaars worden in een norm aangegeven. Voor midden- en
hoogspannings "circuit-breakers" is de IEC-60056 van belang. §4.2 zal kort ingaan op deze norm.
Een onderdeel van deze norm is het inschakelen van capacitieve belasting. De beproevingen zijn nog
niet vastgelegd in een standaard. Hierdoor kunnen de specificaties nog voor het capacitief
inschakelen nog zelf bepaald worden door de fabrikant en klant. Echter door het JEC wordt gewerkt
aan een standaard voor capacitieve inschakelproeven. De nieuwe versie van de IEC 60056 zal medio
2001 worden uitgebracht. Jn §4.3 worden de problemen verbonden aan het inschakelen van een
condensatorbank uitgelegd; de toekomstige norm wordt hierbij ook aangegeven.

4.1 de vacuümschakelaar

Vacuümschakelaars worden door HüLEC gebruikt als last- en vermogenschakelaar. Afuankelijk van
het type onderbreker kan men kortsluitstromen inschakelen (Iast- en vermogenschakelaar) of
uitschakelen (vermogenschakeIaar).
Voor het inschakelen van capacitieve belastingen zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen
een last- en een vermogenschakelaar. Het verschil tussen beide voor HüLEC onderbrekers is het
ijzerpakket in de contacten van de schakelaar:
In de lastschakelaar bestaan de elektroden uit een vast materiaal. De vermogenschakelaar van
HüLEC heeft contacten waarin een gelammeleerde hoefijzervorm is opgenomen. Deze
hoefijzervorm zorgt voor een axiaal veld, waardoor het contactoppervlak minder beschadigt bij in
en uitschakelen (de boog blijft ook difuus bij hogere stromen).

De testen met de capacitieve inschakelproeven zijn gedaan met de lastschakelaars. Deze schakelaars
zullen bij het inschakelen van een capacitieve belasting een doorslag tonen op het moment dat de
spanning over de sluitende contacten hoger is dan de doorslagspanning. De vrije electronen in de
contacten zullen op dat moment genoeg energie verkregen hebben om de luchtspleet tussen de
contacten over te steken. Er ontstaat zo een plasmaboog voordat de contacten zijn gesloten. Dit
noemen we een voorontsteking. De energie die in deze voorontsteking zit, zal het oppervlak van de
schakelaar eroderen (er ontstaan lasplekken), waardoor de schakelaar steeds slechter zal presteren.
Hoe langer de voorontsteking, hoe meer energie er wordt gedissipeerd.
De voorontsteking zal aan de oppervlakte van één van de electroden een smeltbad doen ontstaan.
Als de schakelaar is gesloten zal dit smeltbad weer stollen en beide contacten vastlassen. Als het
oppervlak dat gesmolten is groot genoeg is geweest, zou het kunnen zijn dat de schakelaar niet meer
open kan. De las is dan sterk genoeg om het openende contact tegen te houden.

De materiaaleigenschappen van de contacten bepalen de doorslagspanning. Een materiaal met een
hoge doorslagspanning, zal een kleinere voorontsteking hebben. De gedissipeerde energie is
daardoor ook kleiner, en zal een contact dat spanningsvast beter zijn.
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In de proeven die worden gedaan zijn 3 verschillende schakelaars getest. De contactmaterialen zijn
voor iedere vacuumonderbreker verschillend. Deze zijn:
1. VCB Ll, een standaard onderbreker met als materiaal: Een Koper/Chroom legering
2. VCB L2, een onderbreker met als materiaal: Een Wolfraam/Koper en een derde toevoeging.
3. VCB L3, een onderbreker met als materiaal: Een Wolfraam/Koper.
Al deze schakelaars zijn geproduceerd en getest op de normen van de lEe. De proeven zIJn
beschreven in hfst 7.

4.2 de lEe

De Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC), is een werldwijde organisatie, die
internationale standaarden voorbereidt en uitgeeft voor alle elektrische, elektronische en verwante
technologieen. De lEC zet zich in voor internationale coöperatie over alle vragen betreffende
elektrotechnische standaardisatie.
Een internationale standaard is een document, waarin regels, richtlijnen of karakteristieken voor
activiteiten of hun resultaten instaan, met als doel een zo hoog mogelijke internationale unificatie te
behalen. De definitie in alle IEC-standaarden luidt:

A normative document, developed according to conseslis procedures, which has
been approved by te lEe National Committee members ofthe responsible

committee, in accordance with Part 1 of the lSO/lEe Directives as a committee
draft for vote and as a fillal draft International Standard and which has been published

by the IEC Central Office.

Een internationale standaard zal de wereldhandel verbeteren, doordat er op een effectieve manier de
technische barrieres tussen landen worden opgeheven. Als een onderdeel volgens de IEC in land A
geproduceerd wordt, zal deze zonder problemen kunnen worden verkocht in andere landen, waarin
ook IEC normen worden aangenomen. Ook voor onderlinge communicatie tussen belanghebbenden
is het gemakkelijk als men de zelfde standaarden aanhoudt, omdat men dan weet waarover men het
heeft.

HüLEC produceert zoals gezegd middenspanningschakelaars die voldoen aan de normen van de
lEe. De norm voor "circuit-breakers" is de IEC-56. Hierin worden nominale waarden
geïntroduceerd, waaraan de schakelaars moeten voldoen. Zo ook de vacuumschakelaars zoals die in
de proeven worden gebruikt. De belangrijkste toegekende waarden (rated values) zijn:
1. rated spanning: dit is de spanning waarvoor de schakelaars gemaakt zijn;
2. de spanningsvastheid: in geval van een spanningspiek door bijvoorbeeld een blikseminslag zal de

schakelaar instaat geacht worden niet door te slaan;
3. rated stroom: dit is stroom die de schakelaar langere tijd kan voeren;
4. rated frequentie: dit is de frequentie van de stroom waarmee de schakelaars kunnen worden

belast als deze stroom voeren;
5. de tijd, dat een kortsluitstroom mag lopen;
6. de grootte van deze kortsluitstroom.

Er zijn ook karakteristieken waarvoor een norm is opgesteld, maar die alleen op aanvraag
gespecificeerd dienen te worden. Zo ook de capacitieve maakstromen.
De voorlopige waarden, die hoogstwaaschijnlijk worden geaccepteerd als norm voor de capacitieve
inrush zijn de volgende:
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b I 4 I lEe 1l d Ita e pre ere va ues

single bank back to back bank

nominale stroom van de 400A 400 A
schakelaar: In

Maximale Inrushstroom: linr 5600 A 25000 A
Inrushfrequentie: ~nr 500Hz 5000 Hz

De waarden uit bovenstaande tabel zijn gebasseerd op een 40kA circuit. Een VCB van bijvoorbeeld
16kA hoeft hieraan niet te voldoen.

4.3 inrush

Om de norm van het capacitieve inschakelen te begrijpen, rijst de vraag waar deze inschakelstroom
(inrush current) nu eigenlijk wordt veroorzaakt. In §2.4 ad 3 is al even op het fenomeen ingegaan,
hieronder zal deze verder worden uitgewerkt.

In figuur 4.2 wordt dit een single bank inschakeling getoond

L
Iinr

C
figuur 4.2 De inrushstroom bij het inschakelen van een condensatorbank

De inrush stroom wordt bepaald door de spanning, waarbij geschakeld wordt, en de grootte van de
inductiviteit en capaciteiten van het net.
De maximumstroom in een driefasig systeem is:

(4.26.)

Waarbij ,,}2/,,}3 maal de effectieve lijnspanning de maximale spanning is.
Voor de frequentie waarmee deze inrushstroom wordt ingeslingerd geldt:

r= I
. 2Jr'~

(427.)

In het geval dat er een condensatorbank wordt ingeschakeld terwijl er in de buurt al een
condensatorbank is ingeschakeld, krijgt men de zogenaamde back to back situatie.
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In figuur 4.3 wordt deze situatie getoond.

L

C

Ll

...L
Cl

figuur 4.3 back to back inschakelen van een condensator

Het principe is hetzelfde als in de single bank situatie. Echter de inrushstroom die uit het net komt
kan vaak worden verwaarloosd worden tegenover de inrushstroom die door de naburige condensator
wordt geproduceerd.

De maximale inrush strooom wordt niet meer door de netinductiviteit bepaald, maar door de
lijninductiviteit van de verbindingen tussen de twee condensatorbanken en door de capaciteit van
beide banken. In formule 4.85. wordt L kleiner en C groter; de factor ...J(L/C) wordt dan kleiner,
waardoor de maximale inrushstroom wordt vergroot. Ook de frequentie van de inslingering zal
veranderen.
De schakelaar die de bank moet inschakelen zal deze stroom moeten kunnen voeren.
Als de inrushstroom te groot wordt zal dit ook schadelijke gevolgen hebben voor de
condensatorbank.

De energie die in de voorontsteking zit, zou een maat kunnen zijn voor het feit of een schakelaar wel
of niet vastlast. Over dit deel zal het tweede deel van dit verslag gaan. In hoofdstuk 5 zal de
beproevingsinstallatie getoond worden, in hoofdstuk 6 zal de meetapparatuur staan. In hoofdstuk 7
zal de energie bepaald worden bij inschakelen van 3 verschillende vacuumonderbrekers.
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Hfst 5 beproevingsinstallaties inschakelproeven

Voor de inschakelingen van capacitieve belasting zal zoals in hoofdstuk 4 is besproken de schakelaar
aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. In de ontwikkeling van de schakelaars zal dus ook
getest moeten worden op inschakelen. Dit kan gebeuren in een:
1. net;
2. nortsluitlaboratorium;
3. synthetische beproevinginstalIatie;

De proeven in een kortsluitlaboratorium zullen een driefasige netsituatie nabootsen. Voor de
capacitieve inschakelproeven zal dit inhouden dat de condensatorbanken driefase moet worden
aangesloten. Ook de testschakelaar zal in elke fase aanwezig moeten zijn. Voor back-to-back
proeven zal nog een condensatorbank moeten worden aangesloten. De kosten van deze
proefmethode zijn hoog.

Om de kosten te verminderen wordt een synthetische beproevingsinstallatie gebruikt. In §5.1 zal
deze installatie worden getoond. In §5.2 zal een vergelijking tussen de netsituatie en de
beproevingssituatie worden gedaan. In §5.3 zullen de twee synthetische circuits worden getoond
waaraan de metingen worden verricht.

5.1 de synthetische beproevingsinstallatie

De synthetische beproevingsinstalIatie bestaat uit een laadinrichting en een schakelmechanisme. De
installatie(IR 88) is reeds in 1970 gebouwd door HOLEC. Echter deze is nu voor het eerst gebruikt
voor capacitieve inschakelproeven

In figuur 5.1 staat het principeschema van de beproevingsinstallatie.

D1Ef
ID2

Sm L

[)f---~T-Q----JYYYY'r'YY\
6/St

-c Q

T

I1

Of--------,

0----11

figuur 5.1 het principeschema van de laad- en schakelinrichting

De condensatorbatterij C kan bestaan uit een aantal parallel geschakelde condensatorwagens, die
kunnen worden opgeladen met een hoogspanningsgelijkrichter. Maakschakelaar Sm zal na het laden
van de condensator de spanning via de luchtspoel L over de testschakelaar SI zetten. Voor het meten
van de stroom wordt gebruik gemaakt van de shuntweerstand Rsh . DIen D2 zijn de delers zoals
omschreven in hfst 6.
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Één condensatorwagen is opgebouwd uit 12 lagen met elk 2x3 Bosch condensatoren van 40~F,

2.5kV. De condensatoren kunnen in serieel en of parallel geschakeld worden zodat men de waarde
van C kan instellen. Voor de testen is gebruik gemaakt van twee verschillende instellingen. Voor

. laadspanningen tot en met J5kV wQrgter gebruik gemaakt van_Cl=8.0J,.tF(fig 5.2 links) en voor
laadspanningen van 20 en 25kV wordt de capaciteit C2=20~F(fig 5.2 rechts).

=240JlF

60uF

60uF

60uF

60uF

60uF

60uF

60uF

60uF

60uF

60uF

Cloual=3x240 serie O-----"f

~

60~F

=120~F

60JlF

60uF
=120pF

60uF

60uF

=120~F

60uF

60uF
= 120~F

60uF

60uF
=120~F

7 60uF

60uF
= 120JlF

60uF

Cloual==6x 120 serie.

figuur 5.2 de condensatorkasten.

De luchtspoel L en de condensatorbank C zal een oscillatie doen ontstaan op het moment dat de
testschakelaar SI gesloten wordt.
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De waarden van de L en C kunnen zo worden bepaald dat de frequentievoorwaarde in de IEC
(SOOOHz) en de piekstroomvoorwaarde (2SkA) kunnen worden behaald.

In de proeven die zijn gedaan is gebruik gemaakt van twee opstellingen. Deze zullen in §S.2 worden
getoond.

5.2 beproevingscircuit

In principe is gebruik gemaakt van twee beproevingscircuits:
1. de synthetische proefopstelling IR88 (HOLEC);
2. het LC circuit (TUE).

De opstelling IR88 is in §5.1 al besproken.
Het LC circuit staat in figuur 5.3 :

Rl laadweerstand
UI laadinrichting
SI scheider

I
I ~

L C
L...1.J

v T5
( 'cb'p

Ts testschakelaar
P Pearson stroom
transformator

V delers

figuur 5.3 normale LC kring

De beproevingsintallatie IR88 is zoals aangegeven ingesteld op twee waarden van de
condensatorbatterij, namelijk op 80~F en 20~F. Dit voor respectievelijk de spanningen van 10 en
15kVen voor spanningen van 20 en 25kV Met een luchtspoel L van SO~H resulteert dit in de
waarden voor piekstroom en frequentie aangegeven in tabel S.l en berekend met formule 4.26 en
4.27.

'k15 1 ftabe requentle en ple stroom voor de proeven op de IR88

C (~F) L (JlH) 10kV 15kV 20kV 2SkV

80 SO f=2S00Hz f=2S00Hz n.v.t. n.v.t.
Î=12,7kA Î=19kA

20 SO n.v.t. n.v.t. f=SOOOHz f=SOOOHz
Î=12.7kA Î=lS.6kA

Voor de proeven met de normale LC kring (TUE) gelden de zelfde formules 4.26 en 4.27 voor de
frequentie en de piekstroom. De C=SS!lF en de L~201lH. De frequentie bedraagt hierdoor ongeveer
5000Hz en de piekstroom bedraagt 24,8kA, als men de condensator oplaadt tot 15kV.
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In de IEC-normen staat dat de schakelaars "prefered values" hebben van 25kA piekstroom met een
frequentie van 5000Hz. Beide synthetische installaties komen voor 15kV in de buurt van deze
"values", zodat we schakelaars kunnen testen zonder gebruik te maken van het dure
kortsluitlaboratorium.

Om nu de vergelijking te maken met de echte netsituatie, wordt in §5.3 een methode getoond die de
synthethische testopstelling omrekent naar een mogelijk netsituatie.

5.3 vergelijking met de netsituatie

De situatie die we in figuur 5.1 geschetst hebben kunnen we omrekenen naar een vergelijkbare
situatie in een driefase net als er twee condensatorbanken "back-to-back" worden ingeschakeld.

Figuur 5.4 geeft een idee van hoe deze vergelijking wordt gemaakt.

I~I-r-·-·s-I~r-
~H Schakelaar I~

Lil • --I
C fase S Cb-t-b fase S

Schakelaar

R A .-.a-l~

s o--------+-------r----~.-I ~

T I -·--11-
...!- ..J.. C Cb-t-b
Til

C fase R Cb-t-b fase R

figuur 5.4 de vergelijking met de netsituatie

We gaan uit van een driefasig net waarbij een condensatorbank Cb-t-b "back-to-back" ingeschakeld
wordt op condensatorbank C. We nemen nu aan als de schakelaar gesloten wordt één fase de hele
inrush krijgt: Stel dat de schakelaar in fase S al is gesloten als de schakelaar in fase R nog gesloten
moet worden; de schakelaar in fase T blijft open. De inrush-stroom zal door de schakelaar van fase R
gaan lopen bij het sluiten.

We zien als het ware een serieschakeling van de Cfase R, Crase $, Cb-t-b. fase S en Cb-t-b. fase R. Deze heeft een
totale C van:

I 1 1 4
-=--+--+----+ =
C CfaseR C faseS Cb-t-bfases Cb-r-b,faseR Cf

(5.28.)

Cf is hierin de grootte van de condensator in één fase. C is de grootte van de condensator die op de
synthetisch beproevingsapparaat instelbaar is. De laadspanning over deze C zal overeenkomen met
de spanning over A en B in figuur 5.4. Deze laadspanning zal overeenkomen met de lijnspanning,
UR-US.

De condensator C in in het beproevingsapparaat wordt opgeladen tot een lijnspanning UI, dit komt
overeen met een fasespanning die over één van de condensatoren Cf staat van UFUl"'3.
Door de netinductiviteit Ln zal er een oscillatie ontstaan. In ons testcircuit kan L eveneens worden
ingesteld.
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Op de bovenstaande manier bootsen we dus een netsituatie na, door middel van de
oscillatiefrequentie en de inrushstroom in te stellen. In §5.4 worden de twee beproevingsinstallaties
omgerekend naar een bestaande netsituatie.

5.4 omzetting naar de echte netsituatie

In de synthethische beproevingsinstallatie IR88 (HOLEC) hebben we respectievelijk Cl =80J..l.F en
C2=20J..l.F genomen. Dit komt dus overeen met een fase condensatorbatterij van respectieveljk Clr
=4x80=320J..l.F en C2F4x20=80J..l.F.
De condensatorbank Cl respectievelijk C2 wordt opgeladen tot een lijnspanning van lOkVen 15kV
respectievelijk 20kV en 25kV. De fasespanning is UFUt/..J3
De blindlast die geschakeld moet worden komt overeen met:

(5.29.)

In tabel 5.2 staat de blindvermogen dat geschakeld moet worden voor de twee situatie met IR88

ct IR88bel 5 2 V r 'kb bl" ctta er~e I) are In vermogen voor e

C (J..l.F) 10kV 15kV 20kV 25kV

80 Q=3.2MVar Q=7.5MVar n.v.t. n.v.t.
20 n.v.t. n.v.t. Q=3.2MVar Q=5.2Mvar

In het LC-circuit (TUE) hebben we C=55J..l.F. Dit komt dus overeen met een fase condensatorbatterij
van Cr =4x55=220J..l.F.
Laden we de condensatorbank C op tot U1=15kV, komt dit overeen met een fase spanning van
UFUIi..J3 die over Cr staat. De blindlast die dan geschakeld wordt komt dan overeen met:

O 2 -6 15000 2
_=w·Cj ,Uj =27r.50.220xl0 .( J3 ) ~5.IMVar

(5.30.)

We kunnen nu dus door het plaatsen van een condensatorbank ter grootte van X Mvar, terugrekenen
naar een instelling van het synthethische beproevingsinstallatie.
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Hfst 6 Meetmethoden

Het doel van de metingen is het bepalen van de boogenergie tijdens het inschakelen van een
vacuümschakelaar. .Door de energie te bepalen,kan worden bepaald of de betreffende schakelaar
niet kapot gaat bij het inschakelen van een bepaalde condensatorbank. De inrush-stroom, die bij het
inschakelen van een condensatorbank veroorzaakt, geeft een boogspanning in de schakelaar. Door
beide te meten kunnen we het vermogen en de energie uitrekenen. Het doel van het meetsysteem is
de stroom en de spanning zo goed mogelijk te meten. Dat dit niet eenvoudig is zal het onderstaande
aantonen.

<-spamirg

)

lijd

figuur 6.1 een stroom-spanningsmcting door een schakelaar.

In deze figuur is duidelijk te zien dat de spanning over de schakelaar terugvalt naar een
boogspanning, op het moment dat de stroom gaat lopen. De doorslag onstaat als de veldsterkte
tussen de contacten groot genoeg is voor een voorontsteking. Het plasma van de boog kan men
beschouwen als een weerstand, waarover de boogspanning staat. Verandert nu de polariteit van de
stroom, zal de spanning ook van teken wisselen. Verder houdt dat in dat de stroom en spanning in
fase zijn.
Door spanning maal stroom te integreren over de tijd krijgen we de energie:

lp"

W = fi(t) . .11(1)· dl
o

(6.31.)

De spanningsmeting moet geacht worden de snelle verandering, van de laadspanning naar de
boogspanning én van plus naar min, voldoende snel te kunnen volgen. Ook moet veel aandacht
besteed worden aan de compensatie van de geïnduceerde spanning in de meetlus ten gevolgen van de
zeer hoge di/dt.
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In de volgende paragrafen wordt de meetmethode uitgelegd. In §6.1 wordt aandacht besteed aan de
stroommeting. In §6.2 zullen snelle spanningsdelers worden geïntroduceerd, die speciaal voor de
meting van de boogspanning zijn ontworpen. §6.3 zal ingegaan worden op de compensatie van de
di/dl. §6.4 zal aan een testopstelling aangetoond worden dat de stroom en spanning op een juiste
manier wordt gemeten. §6.5 zal de verwerking van de meetdata worden uitgelegd, hiermee worden
vermogen en energie uitgerekend. In §6.6 zal doormiddel van datamanipulatie de overgebleven
afwijkende meetdata worden gecompenseerd.

6.1 de stroommetingen

De stroom kan worden gemeten met een:
1. shunt;
2. Pearson stroomtransformator;
3. Rogowski-spoel.

Allereerst de stroomshunt. Deze is gebruikt in de synthetische beproevingsinstallatie IR88. De shunt
is een coaxiale 1mn-weerstand. De stroom die door de testschakelaar gaat, gaat ook door de shunt.
De spanning over deze shunt wordt gemeten. De stroom is dan 1000 keer groter dan de gemeten
spanning.

Als tweede de Pearson. Dit is een stroom-spanningstransformator met een overzetverhouding van
0.01 VIA. De Pearson kunnen we zien als een spanningsbron Ui met een inwendige weerstand Ri
50n. Als we nu de scoop met Rs=50n parallel zetten zal er een overzet verhouding van 0.005V/A
ontstaan. In figuur 6.2 staat het vervangingsschema van de Pearson.

Ri

Ui
Rs

figuur 6.2 vervangingsschema Pearson.

De spanning gemeten moet dus met 1/0.005=200 AN worden vermenigvuldigd voor het krijgen van
de stroom. Als de stroom te groot is kunnen we door een spanningsdeling deze factor nog vergroten.
Men moet dan een weerstand in serie zetten met Ri.
Deze methode is gebruikt in de testopstelling en in het synthethische LC-circuit(TUE).

Een derde manier is het gebruik van een Rogowskispoel. De Rogowskispoel zal de door de mutuële
koppeling een di/dt kunnen meten. Door deze te integreren wordt de stroom verkregen. Deze manier
is tot dus ver nog niet gebruikt in onze metingen
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6.2 spanningsmeting

Voor het meten van de spanning zijn delers ontwikkeld, die deelfactor van 1: 1000 hebben. De
spanningsval, bij sh,Iiten van de schakelaar, wordt binnnen IOns voltrokken. Ook de ompoling in
boogspanning is zeer snel. Daarom moeten snelle delers gebouwd worden die dit kunnen volgen. Dit
kan door gebruik te maken van gemengd ohms-capacitieve delers met een kleine tijdconstante. In
figuur 6.3 wordt de deler getoond.

Rl'

Cl Rdcl

r-----------------------------------------,

I doos 1,
Rl"

dOOS2
1

Ul

R2

C2 -

Rdc2 R3

C3 -

Rdc3
U2

}-------'-----+------------ ------ ---- -------------+--------..

figuur 6.3. de deler. Met links de nominale deel factor 1/20 en rechts de
nominale deling van 1/50. Dit resulteert in een deelfactor: 1/1000.

Er zijn twee voorwaarden voor de tijdconstantes die voor deze schakeling van belang zijn. Deze zijn:

en:

, "
(Rl +R1 )-Cl =R2 -C2

, "
(C,//C2 )·«R, +R, )//R2+RaJ+R47)=R)-C)

(6.32.)

(6.33.)

Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt dan zal er een verschil in de looptijden ontstaan,
waardoor de stapresponsie van de deler niet vlak is.
De delers hebben ook een hoogohmige deling, zodat er ook een De-spanning kan worden gemeten.

Omdat er differentieel gemeten wordt is de "commonmode" stoorspanning tegengewerkt.

Als er geen verschil is tussen de beide delers zal dit tot gevolg hebben dat er geen meetsignaal is
indien hetzelfde punt differentieel wordt gemeten. Als de beide delers niet gelijk zijn zal het verschil
tussen beide het meetsignaal zijn, dit zou dan bij de echte meting worden opgeteld, waardoor de
spanning niet goed wordt gemeten.
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De componenten zullen moeten worden berekend, aan de hand van formule 6.32 en 6.33. Er zullen
de volgende aannames gedaan worden:
• C1=0,478nF;
• C2=8nF;
• de karakteristieke impedantie van de hoogspannings-aansluitlijnen is 300n. Omdat Rl is

opgesplitst nemen we Rl '=300n en Rl "=lOOn, dus Rl=400n. Op deze manier wordt de eerste
tijdconstante Rl *C I=200ns;

• Het tweede doosje wordt afgesloten met son (R47a+R3). R47a wordt aangebracht, waardoor er
voor R3 3n overblijft.

Met deze gegevens kunnen we nu alle overige waarden uitrekenen.

Om de capacitieve inkoppeling zo laag mogelijk te houden zullen de doosjes coaxiaal worden
gebouwd. Hierdoor zal de capacitieve inkoppeling van een elektromagnetisch veld verkleind worden.

De waarden van R2, C2, R3 en C3 zullen gemaakt worden met 4 parallelle componenten (a,b,c,d),
die dan in deze coaxiale structuur worden geplaatst. De waarden zullen moeten worden gematched.
In de parallelle takken a, b, c en d zal bijvoorbeeld R2a*C2a ongeveer een zelfde tijdconstante als
R2b*C2b moeten hebben, enzovoort. Dit moet voor beide delers zo goed mogelijk worden
uitgevoerd.

In tabel 6.1 staan de waarden van de delers zoals ze zijn gebouwd.

Voor de DC-deling is in de laatste trap een potmeter ingebouwd, zodat de deling precies kan worden
afgesteld. De deling is zo gedimensioneerd dat de deelfactor ongeveer 1000 moet zijn. Om de echte
deelfactor te weten te komen zal er een proef gedaan moeten worden. Deze deling zal dan ook
ingesteld moeten worden in de ohmse DC-component van de delers.
In paragraaf 6.1.1 zal deze test worden beschreven. Verder zal hierin bewezen worden dat de delers
nagenoeg identiek zijn.

Zoals figuur 6.1 al aangeeft zijn de delers opgedeeld in twee delen, het hoogspanningsdeler met een
nominale deling van ongeveer 1:20. En het laagspanningsdeler dat nog eens 1:50 deelt. In totaal dus
I: 1000. Deze opdeling is gemaakt, omdat zo de storingen die in commonmode in de kabel kunnen
worden geïntroduceerd niet het signaal zelf overstemmen. Door een zo hoog mogelijke
signaalspanning van de testopstelling weg te voeren zal de signaal-ruisverhouding klein blijven. De
geintroduceerde storingen zullen in het laagspanningskastje nog eens 50 keer worden gedeeld,
waardoor de storing erg laag blijft.
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tabel 6.1. De componenten van beide delers
RI=RI '+RI"
R2 = R2a// R2b// R2e// R2d
C2 = C2a// C2b// C2e// C2d
R3 = R3a// R3b// R3c1/ R3d
C3 = (C3a'//C3a")// (C3b'// C3b")//(C3e'//C3e")//( C3d'//C3d")

Deler 1 Deler 2

Rl (0) 415 RI' (0) 311.6 Rl (0) 415 Rl' (0) 313.8
RI" (0) 103.4 Rl" (0) 101.2

Cl (nF) 0,478 Cl (nF) Ptt78
R2(0) 24.8 R2a (0) 99,2 R2 (0) 24,8 R2a (0) 99,8

R2b (0) 99,2 R2b (0) 99,6

R2c (0) 99,1 R2c (0) 99,0
R2d (0) 99,65 R2d (0) 99,1

C2 (nF) 7.997 C2a (nF) 2.001 C2 (nE) 7.990 C2a (pEl 1 QRQ_, _ .... ol

C2b (nF) 2.001 C2b (nF) 1,993
C2c (nF) 2.003 C2c (nF) 2,005
C2d (nF) 1.992 C2d (nF) 2,003

Ral (0) 84.6 Ral (0) 84,6

R47a (0) 47 R47a (0) 47

R47b (0) 47 R47b (0) 47

R3 (0) 3.00 R3a (0) 11,99 R3(0) 3.00 R3a (0) 11,98
R3b (0) 12,01 R3b (n) 12,01
R3c (0) 11,99 R3e (0) 11,99

R3d (0) 11,99 R3d (n) 11,99
C3 (nF) 443.85 C3a' (nF) 100,73 C3 (nF) 443.86 C3a' (nF) 100,88

C3b' (nF) 100,3 C3b' (nF) 100,6
C3c' (nF) 100,57 C3e' (nF) 100,48
C3d' (nF) 100,84 C3d' (nF) 100,2
C3a" (nF) 10,25 C3a" (nF) 10,14
C3b"(nF) 10,61 C3b"(nF) 10,32
C3c"(nF) 10,4 C3c"(nF) 10,49
C3d"(nF) 10,15 C3d"(nF) 10,75

Rdel (0) 478M Rdel (n) 463M
Rdc2 (0) 28,2M Rde2 (0) 28,2

Rdc3 (0) IM + Pot Rdc3 (0) lM + Pot

Reflecties (opslingeren aan het einde van een lijn) in de hoogspanningsmeetlijnen vertonen zich als
hoogfrequente spanningen. Deze hoge frequenties liggen in het Mhz-gebied. Door een goede
verdeling van de karakteristieke impedantie van 3000 kunnen de reflecties in deze lijnen zo klein
mogelijk gemaakt worden. Dit is experimenteel bepaald.
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6.2.1 Responsie metingen van de delers

In deze paragraaf komen de volgende beproevingen aan bod:
• de stapresponsie van de delers;
• de deelfactor.

De stapresponsie van de delers

De eerste testen kunnen we met behulp van een kwik-relais doen. Dit kwikrelais maakt
blokspanningen van SOOV. De stijgtijd van de opgaande flank is sneller dan lans. De neergaande
flank is niet goed gedefinieerd, zodat de delers getest worden bij een opgaande flank.
Bewezen moet worden dat de delers snel zijn en een lage reflectie in de hoogspanningsmeetlijnen
hebben.

Door het relais zal er een blokspanning worden gegenereerd die een maximale spanning van SOOV
heeft. Deze blok wordt gemeten met de delers en de resultaten staan in figuur 6.5 (voor verschillende
tijdresoluties).

Oe refoPOnl Vin beide deten op IIn stIP Vin SOOV
tri het verschil tUilen beide.
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figuur 6.5 De respons van de beide delers op
een stap van 500V. Rechts een uitvergroting van de stap.

Het verschil tussen de twee delers is nagenoeg nul.
In het hoogfrequente gebied wijken de twee signalen pas af onder de lOOns. De hoogfrequente
spanningen, zijn zo klein mogelijk gemaakt door de karakteristieke weerstand in de
hoogspanningslijnen te verdelen. Het beste resultaat is verkregen door een "trial and error" methode,
Als de karakteristieke weerstand wordt verdeeld aan eind en begin van de hoogspanningsmeetlijn,
geeft dit het beste resultaat.
De gevonden afwijking zal geen invloed hebben op de meetresultaten, omdat we meten in het ms
gebied: de tijd die de spanning er over doet om van 0 naar 500V te stijgen is kleiner dan lOns. We
kunnen dus de spanningsval en de ompoling in de boogspanning volgen,
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De deel factor

Om nu de precieze deelfactor te bepalen hebben we het kwikrelais afgesteld op een spanning van
24,69V, zodat we deze direct op ~e ~s~illoscoop kunnen meten. Het door de g~lers gemeten signaal
is 25,79mV, deze kunnen we ook meten met de oscillscoop. Deze meting staat in figuur 6.6.

Oe twee delers en hun Ingangnlgnaal. voor het bepalen van de deetfectOt
yan 1:K7,7

30 ,----------,----,-------,------,-----,--------,--,.-----, ,0.>

~.~...~.r:...=...~...~"~.. ~.::...~.··~~:::~·········i.······i 002<

10 .•••..

~ .,
;

10

1·······I ~ J. ..•....... L•......•••••1 1 ····t '02

i········ .. ···········~············!············!··········J.I··········!·········t OOI' ~

i I L ......•.+ -!-- ....•••. ~I I .•••..•.••. t 'Ol !:l

i········· .. ··········!············!············!············'·1··········+· ······t '005

l(mo)

figuur 6.6 de bepaling van de declfactor.

De deelfactor wordt hierdoor:

Uk.....ikrelms - 24,69 =957 7 =F
U 25,78xIO-3

'delers

Dus de deelfactor is 957,7 in plaats van 1000.

(34.)

De DC-spanning moet nu evenveel worden gedeeld. Door de potmeter, bij R!c3, zo in te stellen, dat
de DC-deling ook factor F heeft, zijn de delers afgestemd.

6.3 compensatie van de inductieve component

Omdat de spanningsmeting aan de schakelaar over de vacuumbuis moet plaatsvinden zal er een
bepaalde inductieve spanning door de delers worden gemeten. Deze inductieve spanning is het
gevolg van de mutuele koppeling tussen de stroomkring en de meetlus. In figuur 6.7 wordt dit
getoond.

I /

,--------\ V

figuur 6.7 de inductieve spanning
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De inductieve spanning in de meetlus bedraagt:

di
e=-M

dl

(6.35.)

Deze spanning kan worden gecompenseerd door een compensatielus aan te brengen, die een van
dezelfde stroom afhankelijke spanning opwekt; figuur 6.8. Deze spanning moet dan tegengesteld zijn
aan de inductieve spanning van formule 6.96.

figuur 6.8 de compensatie/us

Doordat de wederzijdse inductiviteit tussen de twee kringen bepaald wordt door de grootte en
ligging van de stroomkring en van de meetlus, zal expirimenteel moeten worden gezocht naar de
beste compensatie.
Als één kant van schakelaar aan aarde ligt is het het beste om de compensatielus aan de aardkant te
leggen. De spanning gemeten aan aardkant zal dan puur inductief zijn. De hoogspanning wordt dan
gemeten aan de hoogspanningskant.
Voor een symmetrisch opstelling van de schakelaar kan de compensatie het beste plaatsvinden in
beide meetlussen.

6.4 extra meetinstrumenten

Omdat de boogspanning in vacuüm ongeveer 20V bedraagt, zal voor een 8-bits-digitizer, deze
spanning na deling in het bereik van de bitruis liggen. Voor een 12-bits-digitizer zal dit niet zo zijn.

Om echter op de 8-bits digitizer ook genoeg resolutie te krijgen is er gebruik gemaakt van een
differentiaalversterker en een compressieversterker.
In deze paragraaf zullen beide versterkers worden getoond. Ook de beproevingen worden
beschreven.

De differentiaal versterker
De differentiaal versterker gebruiken we om de signalen uit de twee delers van elkaar af te trekken.
Hierdoor worden storingen die beide delers gezamelijk ("common mode") opvangen van elkaar
afgetrokken. De versterker staat in bijlage A I. Ht principe van deze versterker wordt hieronder
uitgelegd in figuur 6.10.

De versterker is in principe opgebouwd uit een versterkergedeelte en een verschilversterker. De
binnenkomende signalen worden, beide afzonderlijk, precies evenveel versterkt. De
verschilversterker trekt daarna beide signalen van elkaar af. Bij de verschilversterker die wordt
gebruikt, is het mogelijk de versterkingsfactor in te stellen op 4 waarden.
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figuur 6. JO de differentiaalversterker

De vooIWaarden die aan deze versterker gesteld worden zijn:
1. er moet geen onbalans zijn in de ingangen van de verschilversterker;
2. de offset moet nul zijn.

Allereerst vooIWaarde 1. De onbalans in de verschilversterker moet nul zijn. Dat wil zeggen dat als
er een zelfde signaal op beide ingangen van de versterker wordt gezet er geen signaal aan de uitgang
moet staan. Als er wel een onbalans is dan zal het ene signaal meer worden afgetrokken van het
andere, dan eigenlijk de bedoeling is.
VooIWaarde 2 is triviaal. Als de uitgang van de versterker niet nul is (bij ingangsignaal nul), zal deze
bij de meting worden opgeteld. De meting is dan foutief

Voor het testen van de onbalans zal op de ingangen van de versterker hetzelfde signaal worden
gezet. In figuur 6.11 staat dit signaal.

0,001S

0001

0.0005

~
~
>

·0.0006

-0.001

-0.0015

14· (I'

figuur 6.11 De onbalans in de versterker

De sinusvormige ingangsspanningen worden van elkaar afgetrokken door de versterker. Zonder
onbalans zou het uitgangssignaal nul zijn, maar in figuur 6.11 wordt getoond dat dit niet het geval is.
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Door er voor te zorgen dat het +signaal net zo groot is als het -signaal, kunnen we de
uitgangsspanning optimaal maken. Het blijkt echter dat de uitgangspanning van deze
differentiaalversterker niet precies nul is te maken bij gelijke ingangspanningen. In figuur 6.11 is al de
maximaal haalbare "nul" ingesteld.

Voor het bepalen van de offset wordt geen ingangsignaal gebruikt. De versterkers worden afgestemd
met hun eigen offset-ingangen door middel van een potmeter. Met behulp van een spanningsmeter
kan de "nul" worden ingesteld.

Concluderend kunnen we zeggen dat;
1. de differentiaalversterker -zoals die wordt gebruikt om het signaal uit delers van elkaar af te

trekken- heeft een bepaalde onbalans. Deze onbalans is echter zo klein mogelijk gemaakt. De
invloed van de onbalans op de metingen is daarom verwaarloosbaar;

2. de "offset" van de versterker is nul gemaakt.

Compressieversterker
Omdat bij de verrichtte metingen met een 8-bits-digitizer een versterker nodig is die kleine
spanningen meer versterkt dan grote spanningen, wordt gebruik gemaakt van een
compressieversterker. Hierdoor kunnen we de grote spanningsverschillen in de metingen (15kV naar
±20V) zichtbaar zien op de 8-bits digitizer. (Ook op een 12-bits digitzer kan men de
compressieversterker gebruiken, maar het is niet persé nodig).
In bijlage Al staat een schema van de compressieversterker. Het principeschema staat in figuur 6.12

Rpot

90kOhm

Rt
;--_---A- \

--c=J---r-c=:::J-_
9kOhm 1kOhm I

I-------t-I<J- - IDl D2 ~

---{::;:I-

Q-------c=J---- +
R

figuur 6.12 de compressieversterker.

De werking van deze versterker is als volgt: het geheel werkt als een gewone niet-inverterende
versterker. Het compressie-gedrag van de schakeling wordt veroorzaakt door het gebruik van de
diodes. Voor kleine ingangspanningen zullen alle 3 de weerstanden in serie staan met de potmeter
Rpot die de versterking bepaald. Als op een gegeven moment de spanning boven de houdspanning van
de eerste diodes DI komt zal deze gaan geleiden, en de weerstand van 90kn shunten. De versterking
wordt daardoor kleiner. Op het moment dat de spanning zo hoog wordt dat de tweede diodes D2
ook gaat geleiden zal de weerstand van 9kn ook geshunt worden en zal wederom de versterking
kleiner worden. Het geheel is ook uitgevoerd voor de negatieve spanningen.
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Voor R=IkO en de diodes niet in geleiding geldt:

(6.36.)

voor één diode in geleiding geldt:

en voor beide in geleiding geldt:

G = RI + Rpol + R =1+ RpOl + lxI 0
3

= I
3 R IxI0 3

Dit geldt ook voor de negatieve spanningen.

(6.37.)

(6.38.)

De voorwaarden van de compressieversterker zijn:
1. de versterker moet een comprimerend gedrag hebben. Spanningen in de orde grootte van 0.1

15V moeten niet versterkt worden. In de grootte van O.Ol-O.IV moet hij IOx versterken en van
0-0.01 V 100 keer;

2. de "offset" moet uiteraard nul zijn.

Voor de eerste voorwaarde ligt de moeilijkheid in het gebruik van de diodes. Doordat deze niet
ideaal zijn, zal de versterking niet abrupt veranderen. De 'knik' -punten zullen niet precies op de
gegeven waarden liggen.
Voorwaarde 2 is een trivialiteit; een afwijking van de nul zal een foutieve waarde geven in de meting.

Voor het testen van de compressieversterker zal een gelijkspanning (Vin)worden aangeboden. De
uitgangspanning (Vuil) zal worden gemeten. De zo verkregen karakteristiek zal worden gebruikt om
de gemeten spanningen te kunnen berekenen.
In figuur 6.13 staan vier karakteristieken, waarbij het gedrag van de omzetter getoond wordt bij de
drie 'knik' -punten.
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figuur 6.13 De karakteristiek van de compressieversterker.
a) het hele bereik van de versterker

b)bereik: -2 tot 2 V
c)bereik: -0.2 tot 0.2V

d)bereik: -0.02 tot 0.02 V

De knikpunten liggen ongeveer op 0.1 Ven 0.01 V. Verder valt op dat het geheel niet symmetrisch
ten opzichte van de oorsprong. Dit komt doordat de diodes voor de negatieve en positieve kant niet
dezelfde respons hebben. Het verschil in de toleranties zal het verschil in de karakteristiek
veroorzaken. Door het beter selecteren uit een grote hoeveelheid diodes, zou dit te verbeteren zijn!

De "offset" kan op nul gezet worden door middel van een potmeter. Een DC-meting met een
gelijkspanningsmeter heeft aangetoond dat het uitgangsignaal nul volt is.

Concluderend kunnen we nu over de compressieversterker het volgende zeggen:
1. doordat de diodes niet gematched zijn (dat wil zeggen gelijk zijn) is er een verschil tussen de

versterkingsfactor van een negatieve en een positieve spanning. De knikpunten zijn niet abrupt,
doordat de gebruikte diodes geen ideale diodes zijn;

2. de statische karakteristiek is bruikbaar voor het omrekenen van spanningen die gemeten worden
met de logversterker;

3. de "offset" is nul gemaakt.
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6.5 testen van stroom en spanningsmeting.

Om de hele stroom en spanningsmeting te testen is gebruik gemaakt van een testcircuit (zie figuur
-6.14).

Varlae ~ RL 1 Pearsan .<t
l

>

ca C

Ul v
D2 L

RL schakelaar

Trafo

figuur 6.14 De meetopstelling.

De condensator C wordt opgeladen, door de wisselspanning U. Deze spanning wordt door een
variac en een transformator naar een waarde van ongeveer 15 kV top-top omgezet. De diodes DIen
D2 laden de condensator C door RL symmetrisch. Hierdoor wordt de spanning over de condensator
C ongeveer 15 kV. De Pearson is een stroomtransformator en meet aldus de stroom, die gaat lopen
als de schakelaar wordt gesloten. Spanningsdelers UI en U2 meten de spanning van de anode en
kathode van de schakelaar.
Als de schakelaar sluit, zal de spanning over de condensator zich ontladen. De sluitende schakelaar
zal een boog voeren, zodra er een doorslag tussen de contacten van de schakelaar ontstaat.
Afhankelijk van het medium waarin dit gebeurt zal de spanning terugvallen van 15 kV naar een
boogspanning onder de 100 V.
Voor het testen van de delers wordt een schakelaar gebruikt, die gevuld kan worden met lucht of
SF6 en in een licht vacuüm kan worden bedreven. De schakelaar zal worden gesloten door luchtdruk
en is niet dendervrij.

De problemen die zich voordoen zijn:
1. de spanningsval is moeilijk meetbaar: de spanning over de contacten van de schakelaar valt van de

laadpanning van 15 kV terug naar een brandspanning van de boog in minder dan lans. Ook het
ompolen van de boogspanning gebeurt snel. De spanningsdelers uit 6.1 moeten dus snel genoeg
zIJn;

2. de oscilloscoop moet in één beeld spanningen van 15 kV en spanningen onder de 100 V tonen.
Voor een 8-bits digitizer is dit verschil is zo groot dat de lage spanning al afhangt van het laatste
bit. Er is daarom een versterker nodig die de lage spanningen meer versterkt dan de hoge
spanningen.
Voor een 12-bits digitizer zal deze versterker niet nodig zijn;

3. doordat de opstelling ruimtelijk is opgebouwd, zal er invloed van magnetische velden optreden.
Doordat er differentieel gemeten wordt, zal de invloed van de "commonmode" storing
verwaarloosd kunnen worden;

4. er zullen reflecties in de meetlijnen ontstaan (zie figuur 6.15). Deze zullen moeten worden
gedempt door de karakteristieke weerstand van deze lijnen te vinden.
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In figuur 6.15 wordt de spanningsmeting over de schakelaar getoond indien we gebruik maken van
een 8-bits digitizer.

~~~~I amp. I IQ!)
figuur 6.15. de spannigsmeting.

Deler-l en deler-2 zijn ohms-capacitieve delers. "diff. amp." is een differentiaalversterker, die de
spanningen uit de twee delers van elkaar aftrekt. "amp." is een compressieversterker die er voor
zorgt dat kleine spanningen uit de differentiaalversterker meer worden versterkt dan de grote
spanningen.

De resultaten van een typische meting wordt hieronder getoond.

De stroom door de schakelaar wordt getoond in figuur 6.16.

20155 10
m5

figuur 6.16 de stroom door de schakelaar.
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De frequentie van de stroom wordt bepaald door de grootte van C en L. In het testcircuit van figuur
6.14 is C=17jlF en L=320jlH. De frequentie is dan 2000Hz.
De demping ontstaat door de circuitweerstand. Deze is niet bepaald, maar kan berekend worden.

Formule 6.101 geeft de vergelijking van de stroom.

-/

1(1) = Î .er. sine 2lZ' . f .t)
(6.39.)

Voor de omhullende geldt:

A -/ U/aad -(
lomhullend = I .e r = .e r

R

(6.40.)

We kunnen R en 't nu bepalen door twee punten en de laadspanning in te vullen in de formule van de
omhullende.

Doen we dit voor (tl,L) en (t2,Î2) en VI.ad= 8,5 kV geeft dit het volgende stelsel vergelijkingen.

8500 -256xIO·
l

3.875xl04 =--.e r

R
8500 -3.92xlO'l

2.625xl04 =--.e r

R

R=0.10n
::::::>

r =3.5ms

(6.41.)

De spanning over de schakelaar wordt gemeten met de delers en staat in figuur 6.17

9000
de spanr'lrg o;er de schakelaar

8000
300

7000
200

6000 100

5000 .' > 0

·100

> 4000
·200

3000 ·300

2000 -400
2 4 6 8 1D

ms
1000

0

-1000
0 5 10 15 20

ms

figuur 6.17 een typische spanningmeting
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De spanningsmeting met de delers toont aan dat het gedrag van de spanning goed gevolgd kan
worden. We zijn in staat om de snelle spanningsval en de boogspanning te meten. De delers voldoen
dus aan de voorwaarde dat ze snel genoeg moeten zijn.

6.6 bepaling van vermogen en energie

Het vermogen en de energie kan bepaald worden aan de hand van de stroom- en spanningsmeting.
De gegevens ("data") die de digitizer uitleest kunnen bewerkt worden, zodat het programma
MATLAB de berekeningen kan uitvoeren voor het bepalen van het vermogen en de energie.
Hieronder zal eerst de methode uitgelegd worden ingeval dat metingen gedaan worden met een 8
bits-digitizer. Dit brengt met zich mee dat er gebruik wordt gemaakt van de differentiaal-versterker
en de compressieversterker. Ten tweede zal de methode voor de 12-bits-digitizer worden uitgelegd.

Om duidelijk te maken hoe we de energie in een schakelaar bepalen zullen we stap voor stap door de
procedure lopen.

STAP 1

Het bewerken van de oorspronkelijke signalen uit de digitizer:
De signalen die worden opgeslaan met de oscilloscoop worden door een programma een
omgeschreven naar een ASen-bestand ("ASen-file"). Deze ASen-file moet worden aangepast
zodat deze is te verwerken met MATLAB. Dit doet men door een ASen-file (*.asc file) aan te
passen door het volgende eraan toe te voegen:

data=[. ..
al bI cl
a2 b2 c2

a5000 b5000 c5000
J;

time=data(:, 1);
Ulog=data(:, 2);

pearson=data(:, 3) ..

ASCII-File

en dit op te slaan als een MATLAB gegevens bestand (*.m file). De kolom al tlm aSOOO zijn dan de
punten voor de tijd (time), bI t/m bSOOO de punten voor Ulog en cl tlm cSOOO de punten voor
pearson.

MATLAB kan dit nu inlezen en kan de plaatjes in figuur 6.18 produceren:
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het signaal van de pcarson het signaal uit de logversterker
figuur 6.18 de oorspronkelijke metingen

STAP 2

We bewerken eerst het signaal van de Pearson stroomtransformator. De Pearson meet de stroom en
heeft een spanningsstroomfactor van 200 NV. Vermenigvuldiging met deze factor levert de stroom
op. We vullen in MATLAB het volgende in:

/met=200*(pearson-pearson(J))

Omdat er een kleine "offset" in de stroom zit zal deze op nul worden gelegd door de eerste
meetwaarde van alle punten afte trekken. Op dat moment is namelijk nog geen stroom en moet deze
waarde wel nul zijn.

Hebben we dit gedaan krijgen we het plaatje in figuur 6.19 :

x 10'
4~----..--~----r------r-------,

3

2

g
EO~

~
-1

-2

-3

20155 10
tijd (ms)

figuur 6.19 de stroom door de schakelaar

Deze stroom bevat bitruis die hinderlijk is als men straks spanning en stroom gaat vermigvuldigen. in
srAP 4 zal deze worden weggefilterd.
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STAP3

Eerst zullen we de spanning converteren naar de echte gemeten spanning.

De eerste stap is het converteren naar de ingangspanning van de compressieversterker. Dit kan door
gebruik te maken van het de volgende MATLAB commando:

Udif=convert(Ulog) ..

Het programma convert maakt gebruik van de karakteristieke statische curve van de
compressieversterker (figuur 613). Udif wordt als het ware afgelezen. Het programma staat in
appendix Il.

Om nu de echte spanning aan de schakelaar te berekenen moeten we deze door de deelfactor 957.7
van de delers vermenigvuldigen en ook door de deelfactor van de differentiaal- en
compressieversterker. Deze laatste factor wordt geïntroduceerd omdat de differentiaalversterker een
uitgangsweerstand van 50n heeft en de logversterker een ingangsshunt heeft van 50n. Er onstaat
dus een spanningsdeling van 2. In MATLAB voeren we dan ook in;

U=957.7*2*Udif;

in figuur 6.20 staat de spanning die wordt gemeten.

9000,---------.------.-----~------.-
8000

7000

6000

~ 5000

~
'Ë 4000

'"g- 3000

2000

1000

o I I I
-1000L...-------'-------'-------'-~--~

o 5 10 15 20
lijd (ms)

figuur 6.20 de spanning over de schakelaar

De laadspanning is in dit geval dus ongeveer 8.5kY.

STAP4

Deze stap zal de ruiS op de stroom verminderen. Dit gebeurt met het volgende MATLAB
commando:

I=filreer(Inzet, U);

Dit programma zorgt ervoor dat op het moment de spanning groter is dan een bepaalde absolute
waarde, de stroom nul wordt gemaakt (appendix Il).
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STAPS

. De spanning kan· nu met de stroom worden vermenigvuldigd. Het MATLAB commando is:

P=I.*U;

Het resultaat van deze stap is het plaatje van figuur 6.21

x 10'
3.5~----,----,...------,.----,

3

2.5

0.5

Of--
j tl.n.JII

~.5'----~---~--~-----'

o 5 10 15 20
tiiJ (ms)

figuur 6.21 het in de schakelaar gedissipeerd vennogen

De momenten waarop het vermogen negatief is te danken aan de inductieve spanning; de stroom zal
dan worden vermenigvuldigd met een negatieve spanning. De bijdrage aan de energie is echter heel
klein.

STAP 6

De energie kan nu worden berekend door het oppervlak onder de kromme P te bepalen. Dit is het
zelfde als de integraal over P.
Het oppervlak wordt bepaal door middel van de trapeziummethode. Het MATLAB commando is

W=dissi2(P);

het programma dissi2 staat in appendix Il.

De energie staat in figuur 6.22.
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figuur 6.22 de in de schakelaar gedissipeerde energie

De energie die in de schakelaar is gedissipeert is in dit geval dus bijna 19001.

Voor de 12-bits digitizer is het principe tot het bepalen van het vermogen en de energie hetzelfde.
Echter doordat er geen gebruik gemaakt wordt van de differentiaalversterker en de
compressieversterker zullen de stappen waarin deze worden omgerekend achterwege gelaten kunnen
worden. Hieronder volgen de stappen met 12-bits digitizer.

STAP 1
Er moet eenzelfde .m-file worden gemaakt met de ASCII-data die verkregen is met de data uit de
digitizer. Echter omdat het hier gaat om twee files, één voor de spanning en één voor de stroom
moet men deze apart aanpassen op de volgende manier:

Voor de spanning

Data=[. ..
al bI
a2 b2

a5000 b5000
J;

time=Data(:,l);
U=Data(:,2);

Voor de stroom

Data={...
al bI
a2 b2

a5000 b5000
J;

Imet=Data(:,2);

Beide moet men dan inlezen in MATLAB, die dan de figuren zoals in figuur 6.18 kan produceren

STAP2 tot en met STAP6 zijn dezelfde als bij de 8-bits-digitizer.
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6.7 bewerking van de data

In de meting van de spanning merken we op dat deze toch nog afwijken van de verwachte waarden.
En-wel op de volgende manier:
1. er is een e-macht aanwezig bij de spanning;
2. er is nog steeds een inductieve spanningscomponent aanwezig;
3. de ohmse spanning van een schakelaar is voor grote waarden van de stroom ook zichtbaar in de

data

ad 1)
In de spanningsmeting is een e-macht te zien die bij de spanning wordt opgeteld. In figuur 6.23
wordt dit getoond.

200

100

de spanrirg Oloer de schakelaar
,

e-machtjc

·100

-200

-300

2 4

figuur 6.23 Het e-machtje.

In deze meting is goed het verloop van de spanning te zien. De eerste val van laadspanning naar
boogspanning zou eigenlijk lager moeten liggen. De boogspanning zou symmetrisch rond nul moeten
liggen.

We zullen in onderstaande beschouwing laten zien dat op het moment dat we spanning en stroom
vermenigvuldigen de emacht een onterechte bijdrage levert aan het vermogen.

We representeren de stroom 1 als een gedempte sinus. De boogspanning U zal worden gezien als een
sinus die een bepaalde tijd T (representatie van de boogtijd) aanwezig is. Vermenigvuldigen we deze
twee signalen met elkaar dan is dat het vermogen P. De integraal van het vermogen is de energie W.

In figuur 6.24 staat het geval dat er geen emacht aanwezig is in de spanning.
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De stroom I De boogspanning U Het vermogen P=U*I De energie W

figuur 6.24 de energie in een boog, zonder emachtje in de spanning.
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De stroom wordt gerepresenteer door de volgende vergelijking:

-I

1 = 12000· e 0.003 • sine5000 . t)

De boogspanning is voor de tijd T, dat er een boog staat, weergegeven als

u =25· sin(5000· t)

De energie W die er is gedissipeert, is in dit geval 160.71.

In figuur 6.25 staat de meting met een emachtje in de spanning.

l!i ,10' .,~
'"

~~
teA)

l

VeV) 10 P(W) "

..~ "

Î.: I

,
': I ~.,
'; '~~'"l(ms) l(ms) .,1 l(ms). ,00< ... 00'5 .., "', "'" .., 0Ol~ "" "", , '''"

De stroom I De boogspanning U Het vermogen P=U*I

figuur 6.25 de energie in een boog, met de emacht.

(6.42.)

(6.43.)

".~;::::=====-,

w(J) ::11'......
l(ms)

De energie W, het
oppervlak onder de P

De stroom in deze situatie wordt gerepresenteerd door de volgende vergelijking:

-I

1= 12000· e0 003 . sine 5000· t) A

De boogspanning is voor de tijd T, dat er een boog staat, weergegeven als

-I

u =25 . sine 5000· t) +10 .e 0002 V

De energie in dit geval is 172.4J, dit is dus meer dan het eerdere geval.

(6.44.)

(6.45.)

De emacht is een fenomeen dat niet is verklaard. De mogelijke oorzaak kan gezocht worden in de
delers: Het matchen van de componenten dient erg nauwkeurig te zijn; de vraag rijst of er toch nog
een verschil is die de emacht introduceert.

Door de data te manipuleren kunnen we de e-macht in de spanning verwijderen. Met MATLAB
kunnen we dit e-mach benaderen en aftrekken van de spanningsdata.
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ad 2)
In de metingen komt het voor dat er op het moment dat de schakelaar gesloten is, er een spanning
wordt gemeten. Deze spanning is geïnduceerd door het inductieve veld van de stroom die er loOpt.
Door middel van de compensatie zoals die is uitgelegd in §6.3. is deze geïnduceerde spanning zo
goed mogelijk gecompenseerd, hoewel niet optimaal. Er blijft een inductieve component achter die
we kunnen opheffen door in de dataverwerking een een factor van de meetwaarden af te trekken.
Als we ervan uitgaan dat voor de stroom geldt:

-I
~

l = l .e r sine (i) . t)

Zal voor de geïnduceerde spanning gelden:

di _} ~:!.. ~ -I

Vind =L- =L·-·l . m· er. cos(m· T) =V .er. cos(m· T)
dt T

(6.46.)

(6.47.)

De factor Û kan men bepalen met MATLAB door een "trial en error"-methode. De tijdconstante 't is
met de stroom te bepalen, in §6.5 wordt dit uitgelegd.

De inductieve spanning zal dus geen invloed hebben op het vermogen, omdat we deze in eerste
instantie hebben gecompenseerd en in tweede instantie hebben afgetrokken van het signaal.

ad 3)
De ohmse weerstand van de schakelaar waarover wordt gemeten is ongeveer 10 a 15 ilO. Voor
stromen tot 25kA zal de bijdrage tot de spanning ongeveer O,357V zijn. De boogspanning in vacuüm
zal rond de 20V liggen. De invloed van de ohmse weerstand wordt hier verwaarloosd.

6.8 De snelcamera

De schakelaar in de beproevingsinstallatie TUE (LC-circuit) is geprepareerd voor het bekijken van
de boogspanning. Er is een kijkvenster gemaakt, waarin we met een camera foto-tjes kunnen maken.
Deze camera moet snel genoeg zijn om de boogspanning te kunnen fotograferen. Wij gebruiken een
high-speed camera ontworpen bij KEMA. [Wes92, Jan97].

Deze camera bezit een 16 x 1°matrix van glasfibers. Elk van deze fibers is verbonden met een
optische ontvanger. Deze ontvangers zijn aangesloten aan een 4-bits AID-converter die een
logaritmische conversie karakteristiek hebben. Door deze karakteristiek geeft de camera een plaatje
van 16 x 10 pixels van de boog. Al deze pixels hebben een lichtintensiteit die zestien verschillende
niveaus kent. De stappen tussen de nivaus liggen -V2 keer uit elkaar.
De lichtintensiteit van de optische ontvangers kan door een referentie spanning geregeld worden.
De maximum "sample rate" van de camera is 106 plaatjes per seconde, de camera heeft een geheugen
van 1638 plaatjes.

In figuur 6.26 staat een schema van de gemodificeerde vacuümschakelaar.
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figuur 6.26 schema van de geprepareerde schakelaar.

De anode is het vaste contact. De kathode het sluitende contact. Aan de kant van de kathode is
aarde; de stroom loopt dus van anode naar kathode. Het sluitende contact zal door de spiegel aan de
onderkant van de matrix verschijnen.
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HCst 7 de proeven

De proeven zijn gedaan aan de twee genoemde synthetische beproevingsinstallatie. De testen aan de
drieversëhiIlende vacuumonderbrekers Ll, L2en LJ zijn bij HOLEC gedaan met de IR88 (§5.1). De
proeven met de camera zijn verricht op de TUE met het LC-circuit (§5.2).
In §7.1 zullen de resultaten worden getoond van de energiemetingen aan de drie verschillende
vacuümschakelaars. In §7.2 zullen deze worden besproken en zullen de verschillen in de metingen
worden verklaard. In §7.3 zal een deel van de metingen tonen die afwijken van de "normale"
metingen. §7.4 worden de proeven met de camera besproken. De conclusies volgen in §7.5.

7.1 de energiemetingen

Deze metingen zijn verricht aan de drie vacuumschakelaars met verschillende contactmaterialen (§
4.1). De synthethisch beproevingsinstallatie IR88(§5.1) zal gebruikt worden om de inschakelproeven
te verrichten.
Gemeten wordt met de stroomshunt en de delers (§6.1 en §6.2). Er wordt een 12-bits digitizer
gebruikt om de metingen op te slaan. Hierdoor zal de energiebepaling zonder ditTerentiaal- en
compressieversterker gebeuren (§6.4). De compensatie is op een zo goed mogelijke manier gebeurd
(§6.3), maar de data zal toch nog gemanipuleerd moeten worden (§6.5), opdat de invloed van de e
macht en de inductieve spanningscomponent kunnen worden geëlimineerd.

Voor elke vacuümonderbrekers is er minstens 40 keer geschakeld. Er zijn 4 series van 10 metingen
verricht op de vier laadstanden 10, 15,20 en 25kV (§5.2).
Er zijn twee soorten spannings- en stroom metingen te onderscheiden:
1. een inschakeling met herhaalde vooronsteking. Dit wil zeggen dat de boog in het vacuüm blust;

doordat op een stroomnuldoorgang het vacuüm zich snel wil herstellen, zal op dat moment de
spanning weer terugkomen;

2. een inschakeling zonder herhaalde voorontsteking.

In figuur 7.1 staat een voorbeeld van een typische meting mét herhaalde vooontsteking.
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figuur 7.1 een typische meting met (meervoudige) herhaalde voorontsteking.

De metingen aan vacuümschakelaar L 1 zijn vaak van dit type. Ook in vacuumschakeJaar L3 en L2 is
herhaalde voorontsteking gesignaleerd.
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De ander typische meting is die zonder herhaalde voorontsteking. Figuur 7.2 laat deze zien.

de sparnirg over de sct'akelaar de stroom door de schakelaar

0005 001 0 015 002 0025
5

o

-1

·2'---'------'----'---~--~-~

-0005

15

05

-1.5

-0.5

et 0

16000

14000 -
12000

10000

8000
>

6000

4000

2000

0

-2000
-0.005 0 0.005 001 0015 002 0.025

s

figuur 7.2 een typische meting zonder herhaalde voorontsteking.

Deze metingen zijn typisch voor vacuümonderbreker L2 en L3. Voor L1 zijn deze metingen ook
gesignaleerd.

De 40 proeven aan elke vacuümonderbreker zijn verwerkt op de manier zoals uitgelegd in §6.4. Het
vermogen en de energie van elke inschakelproef is bepaald. In de bijlagen BI, B2 en B3 worden de
meetwaarden getoond.
In de eerste drie kolommen staan respectievelijk de laadspanning, de boogtijd en de energie. In de
vierde kolom staat of de meting een typische meting met herhaalde vooontsteking is.

De energie is bepaald voor de tijd dat er een voorontsteekboog aanwezig is.
In Bijlagen BI, B2 en B3 staat in de vijfde kolom deze energie. In Bijlage Cl, C2 en C3 staat de
energie uitgezet tegen de vooronsteektijd voor alle drie de vacuumonderbrekers.

Een ander maat voor de energie is de zogenaamde ft, de warmteontwikkeling.
Als we ervan uitgaan dat boogspanning voldoet aan de volgende vergelijking:

u(t) =U 0 + c· iet) (48.)

Dan stelt deze functie een vergelijking voor die de weerstand van de boog omschrijft. De formule
voor W wordt dan:

w=J(Uo + c· i(t»· i(t)· dt =UoJi· dt + C -J i 2
• dt (49.)

De ft verschilt daardoor van de energie met een formule F:

w Ji(t)· dt
-2 =Uo J +c=F(t)
It i 2 (t)·dt

(SO.)
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Als deze factor nu bepaald is zal voor de energiebepaling de spanning over de boog niet meer
gemeten hoeven worden. De stroom en de voorontsteektijd zou dan genoeg moeten zijn.

De 12t is'ook -uitgerekend,- in bijlage BI; B2 en B3. kolom 5 is dit voor elke vacuümschakelaar
gedaan. Bijlagen DI, D2 en D3 tonen de figuren.

De formule F(t) die door de deling van de et op de energie W gevonden wordt is uitgerekend voor
elke vacuümschakelaar. In Kolom 7 van Bijlagen BI, B2 en B3 staan de waarden. De grafieken staan
in bijlagen EI, E2 en E3.

7.2 bespreking van de resultaten

In deze paragraaf wordt het volgende besproken:
1. waarom zijn er metingen met en zonder herhaalde voorontsteking;
2. de energieën zijn bepaald voor alle drie de vacuümschakelaars. Welke is nu het beste?
3. de 12t is een maat voor de energie. Vermenigvuldigen met de formule F(t) zal de energie geven.

Mag dat?

ad 1)
De herhaalde voorontstekingen zijn vooral te zien in de vacuümschakelaar L1. Het valt op dat in het
geval van de herhaalde vooronsteking er een langere voorontsteektijd is. Er is echter een
onderbreking van de boog, waardoor de spanning terugkomt. De vragen zijn: waarom is de
voorontsteektijd zo lang en waarom dooft de boog. Dit kunnen we verklaren in het volgende:
De schakelactie is een O-C (open-close) actie, dat wil zeggen dat er een spanning wordt
ingeschakeld. Hierdoor ontstaat dus de voorontsteking en zal er op het oppervlak van de contacten
smeltbad ontstaan. Op het moment dat de schakelaar gesloten is zal dit smeltbad weer stollen, en er
onstaat een las. Op het moment dat er een nieuwe proef wordt gedaan wordt de schakelaar "koud"
open gemaakt. De las wordt dan verbroken en er zullen piekjes uit het contactmateriaal worden
uitgetrokken. Figuur 7.3 licht dit toe.

boog

L(\
~-tl-lod-e,-------'

smeltbad

las

piekjes

figuur 7.3 "koud" openen van de schakelaar

Op het moment dat de volgende proef wordt gedaan zal de doorslag plaatsvinden zodra het
elektrisch veld op de piekjes groot genoeg wordt voor ontstaan van een veldemissie van deeltjes
contactmateriaal. Als dit gebeurt zal er een voorontsteking ontstaan. Deze voorontsteking zal eerder
ontstaan dan bij contacten zonder piekjes, zodat er een langere voorontsteking plaatsvindt. Doordat
het piekje als het ware wegbrandt zal, bij een stroomnuldoorgang, de boog kunnen doven. Het
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vacuüm zal zich weer willen handhaven, en als er dan niet genoeg deeltjes meer zijn voor de stroom
te voeren zal de spanning weer terugkeren.
De contacten van de schakelaar bewegen in dit hele proces naar elkaar toe, en op het moment dat de
restspanning groter is dan de doorslagspanning kan er weer voorontsteking ontstaan. Deze kan
wederom doven door vacuümblussing, of op het moment dat de schakelaar gesloten is.
Als er piekjes op de contacten zitten zal de voorontsteektijd dus duidelijk langer worden.

ad 2)
De plaatjes in bijlagen Cl, C2 en C3 laten duidelijk zien dat hoe korter de voorontsteking, des te
minder energie wordt gedissipeerd. Dat is logisch omdat als er geen boog is er ook geen energie in
wordt gedissipeerd.
Er is een groot verschil tussen de schakelaars te zien. Bij de proeven aan schakelaar L I, met de
(Cu/Cr)-contacten, zijn veel herhaalde vooronstekingen geregistreerd. Hieruit kunnen we conluderen
dat het oppervlak erg gevoelig is voor het trekken van piekjes. Koper-chroom is een zacht materiaal
waar de piekjes zich makkelijk kunnen vormen. In bijlage G1 worden de contacten getoond van deze
onderbreker. De contacten zijn geërodeert: Er zijn veel herhaalde voorontstekingen gesignaleerd.
Blijkbaar is het contactmateriaal van deze onderbreker herhaaldelijk vastgelast. Echter omdat het
openingsmechaniek sterk is geweest, zijn al deze lassen weer opengetrokken.
Bij de schakelaar L3 zijn er bijna geen herhaalde voorontstekingenontstaan; dit resulteert in kortere
voorontsteektijden. Het contactmateriaal W/Cu is harder dan koperchroom, waardoor er kleinere
piekjes getrokken worden. De las is ook kleiner geweest, dit is duidelijk te zien in bijlage G3 waar de
contacten van L3 zijn getoond.
Bij de schakelaar L2 zijn de voorontsteektijden het kortste, blijkbaar zijn bij het "koud" openen van
de schakelaar nog kleinere piekjes getrokken. W/Cu is door toediening van een extra ander element
sterker geworden. Hierdoor zal de doorslagspanning hoger blijven, waardoor de doorslag langer
wordt uitgesteld. Ook aan de contacten is weinig te zien. In bijlage G2 staan deze getoond.

ad 3)
De et is bepaald door de duur van de voorontsteking en de stroomsterkte. De duur van de
voorontsteking is afgelezen uit de spanningsmeting. De stroom kan wordt gemeten met de shunt,
maar er kan ook een formule voor opgesteld worden. In §6.5 is dit gedaan voor het testcircuit.
Hetzelfde kan worden gedaan voor het synthetisch beproevingscircuit IR88. De stroom door de
testschakelaar staat, voor een laadspanning van U=I4,6kV, in figuur 7.4.

De onderstaande formules worden toegepast, waardoor we uit kunnen rekenen dat voor het circuit
geldt:

en:

R =0.8.0

,,= 2,IxIO-3
S

(7.51.)

(7.52.)
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figuur 74 De stroom door de testschakelaar

Dit resulteert dan in een formule van de stroom van:

i(t) = U lood • e2x~~-J . sin(27l" f· t)
0,8

(7.53.)

Waarin f de frequentie van de oscillatie is. Voor de laadspanningen van 10 en 15kV bedraagt de
frequentie ongeveer 2500Hz. Voor 20 en 25kV 5000Hz.

Het bepalen van het verband F(t) tussen de et en de energie W zou een uitkomst zijn. Want dan
kunnen we volstaan met het meten van de boogtijd en de circuitparameters R, L en C om een factor
te bepalen die een maat is voor de energie.

We hebben et bepaald voor elke meting. De voorontsteektijd hebben we afgelezen bij de meting
voor de spanning. In bijlage Dl, D2 en D3 staan voor alle drie de vacuumonderbrekers de et
uitgezet tegen de voorontsteektijd tprc. In bijlage F1 hebben we voor onderbreker L2 ook de hele de
hele curve van et uitgezet voor de verschillende spanning. Het valt op dat de meetwaarden
inderdaad op deze curves liggen.

Vervolgens hebben we gekeken naar het verband F(t), de verhouding tussen de energie en de
warmteontwikkeling I2t.
Deze hebben we voor elk punt uitgerekend. In bijlagen El, E2 en E3 staan deze figuren. In deze
plaatjes is er een duidelijk verband te zien tussen de F(t) en de voorontsteektijd. We kunnen door
deze punten een rechte trekken. In bijlage F2 is dit gedaan voor schakelaar L2
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We zien dan dat de F(t) toeneemt als de voorontsteektijd toeneemt. De vraag is of het trekken van
een rechte door deze punten is gerechtvaardigt. Hiervoor zouden we een wiskundig bewijs moeten
geven voor F(t). Dit zou nog moeten worden onderzocht.

Echter als we toch een rechte trekken door de punten zoals in bijlage F2 kunnen we door het
vermenigvuldigen van de et en deze lijn een W uitrekenen. Deze curve staat in bijlage L3 voor de
vacuümonderbreker L2. De gemeten waarden van de energie liggen op deze curve.

De functie F(t) maal de 12t zal een energie bepaling overbodig maken. Want F(t) kan mischien
worden bepaald door materiaalconstanten en de stroom. De stroom is afhankelijk van de
circuitparameters. Het zou dus moeten worden onderzocht hoe de vergelijking van F(t) tot stand
wordt gebracht.

7.3 afwijkende metingen

Deze paragraaf zal ingaan op een fenomeen dat bij de proeven aan de beproevingsintallatie IR88 zijn
ontdekt.

Het fenomeen is alleen waargenomen in vacuümschakelaar L 1. Bij het sluiten van de
maakschakelaar, zou normaliter de spanning over de geladen condensatorbank ook over Ll komen
te staan. Echter in het geval dat de condensatorbank is opgeladen tot 25kV, is het een paar keer
gebeurt dat er een boog ontstond in de maakschakelaar.
Deze boog kan alleen maar ontstaan als er een stroom gaat lopen. Die stroom zou normaal niet
kunnen lopen doordat L 1 nog open staat.
De enige verklaring voor de boog in de maakschakeIaar is het ontstaan van een stroompad in de
vacuümschakelaar L1. Een boog in serie zou kunnen ontstaan.

De spanning is op het moment van het ingaan van de maakschakelaar doorgeslagen en er loopt op
dat moment een stroom. De condensator ontlaadt, waardoor de spanning steeds lager wordt. Op een
gegeven moment is de spanning laag genoeg geworden, zodat L1 deze weer kan houden. Het
vacuum herstelt zich. Daarna schakelt L 1 gewoon in, zodat er nog een voorontsteking ontstaat, dit is
het zelfde als in een normale schakelactie.
De vraag is nu wat gebeurt er op het moment dat de spanning over de vacuümschakeIaar wordt
gezet. Figuur 7.5 toont de meting in het geval het mis gaat en er een boog is gesignaleerd in de
maakschakelaar.
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Er is een hoge piek te zien van meer dan 32kY. Deze piek kan de oorzaak zijn van het doorslaan van
L1, waardoor en een boog ontstaat tussen de twee geopende contacten. Als de contacten lange
piekjes vertonen zal deze spanning misschien hoog genoeg zijn om een doorslag te veroorzaken.
Hierdoor zal de maakschakelaar, die op dat moment nog niet goed gesloten is een tweede doorslag
veroorzaken. Zo ontstaan er twee bogen in serie. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar het kan dus
zijn dat het op spanning brengen van een vacuümschakelaar met piekjes op de contacten over de hele
afstand tussen de contacten kan overslaan. Dit feit kan misschien worden onderzocht in een
vervolgonderzoek.

7.4 de snelcamera

Zoals in §6.6 is uitgelegd is de snelcamera gebruikt om in een vacuümschakelaar te kunnen kijken.
De synthetische beproevingsinstallatie die hiervoor is gebruikt is het LC-circuit.

De metingen die voor deze test gemaakt zijn betreffen een spannings- en een stroommeting met
respectievelijk de delers en een Pearsonstroomtransformator en de snelcamera.

De resultaten van deze meting zijn verwerkt volgens de methode van §6.5. Er is een 8-bits
oscilloscoop gebruikt, waardoor we gebruik moeten maken van de differentiaal versterker en de
logaritmische versterker. In figuur 7.6 zijn de spanning en de stroom getoond bij het inschakelen van
een condensatorbank, die is opgeladen tot 15kV.
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figuur 7.6 de spanning en stroom bij de proef met de snelcamera

De maximale stroom die gehaald wordt is ongeveer 14kA. Dit is lager dan berekend is voor 15kVen
is te verklaren uit het volgende:
1. De maximale piekstroom is berekend voor 15kV. De spanning neemt af als de schakelaar sluit,

omdat de condensator ontlaadt. De spanning zal op het moment van de eerste piekstroom al
gedaald zijn, zodat de stroom op dat moment niet zo groot is als de berekende piekstroom.

2. De totale inductiviteit van het circuit is groter dan L. Door de opbouw van het circuit zal de
inductiviteit van de gebruikte kabels en geleiderrails bij de L opgeteld worden. De piekstroom
wordt door de grotere kringimpedantie kleiner voor een bepaalde spanning (Zo=~L/C).

De boogspanning die bij deze meting hoort is niet goed gemeten en/of is niet goed verwerkt. De
blokvorm van de boog is echter goed te onderscheiden, zodat we zien dat de spanning en stroom in
fase zijn. De frequentie die bij deze meting hoort is ongeveer 5kHz.
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De snelcamera heeft de meting gefotografeerd. Het resultaat staat in figuur 7.7 . Tussen twee
opeenvolgende plaatjes is de tijd l011S. Het geheel is afgelopen in 144 plaatjes, dus in 1.44ms.

figuur 7.7. De foto van een vooronsteking

De matrix vertoond aan de rechterkant van elk plaatje een verstoring. Het kan zijn dat de optische
ontvangers worden overstuurd. De meting is echter duidelijk.

Bovenstaande plaatje geeft het algemene beeld weer in de schakelaar. De bovenkant is de vaste
anode. Men kan zien dat de boog zich ontwikkelt op het oppervlak van de anode (Al). Bij het
stroom maximum, zal de boog ook zijn maximum hebben. Dit gebeurt in plaatje A5, de boog neemt
ongeveer de hele ruimte in beslag; dat kan betekenen dat de boog zich aan de buitenkant van het
anode-contact bevindt.
In plaatje AIO wordt de eerste nuldoorgang van de stroom bereikt, de boogspanning verandert op dit
moment van polariteit. De tijd is ongeveer 10 plaatjes lang, dus 10* 1Olls=O.l ms, en is een halve
periode. Omgerekend krijgen we dus de frequentie van 5000Hz die we ook verwachte.
De polariteit verandert in B8, CS, D3, El, EIO, F8, G6, H3, 11, 111, 18, K6 en L4. Al deze tijd
beweegt de kathode richting de anode. Het volume van de boog neemt hierdoor af.
Verder neemt de intensiteit van de boog af doordat er steeds minder hoge stromen lopen.
Op L10 is de schakelaar gesloten; er is geen boog meer.
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De boog in een geprepareerde vacuumbuis kan gefilmd worden met een camera. De plaatjes die dit
oplevert kunnen het gedrag van de boog tonen bij het inschakelen van een condensatorbank. Doen
we dit door deze bank op te laden tot 15kVen daarna de schakelaar te sluiten kunnen we het
volgende zeggen:
• De boogspanning en de stroom zijn in fase. Als de gedempte oscillerende stroom, negatief wordt

zal de boogspanning van polariteit verwisselen. De camera-plaatjes laten de polariteitwisselingen
zien. De boog zal een moment nul worden.

• De oscillatiefrequentie kan zowel uit de circuitparameters als uit de camera-plaatjes gehaald
worden.

• De boog bevindt zich, voor deze meting, hoogstwaarschijnlijk aan de buitenkant van de
contacten.

• Na ongeveer 142 plaatjes zijn de contacten gesloten. Dit komt overeen met de meting van de
spanning, die op dat moment nul moet zijn Beide leveren een sluittijd van ongeveer 1Ams.

7.5 Conclusies

De conclusies uit de metingen zijn:
• de schakelaars vertonen verschillen in de voorontsteektijd, ook als ze dezelfde laadspanning

hebben. De voorontsteektijd is afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak en van het
contactmateriaal.

• Het aantal herhaalde vooronstekingen in onderbreker L 1, Cu/Cr is hoog. Dit wil zeggen dat het
oppervlak van deze schakelaar het slechts is.

• Onderbreker L3 is een iets harder materiaal, W/Cu, en de doorslagspanning zal ook hoger zijn bij
Cu/Cr. Hierdoor is de vooronsteking korter.

• Onderbreker L2 heeft de kortste voorontsteking, waardoor de energie in het laagste is. Dit is te
zien aan de contacten, deze zijn bijna "schoon".

• De energie W staat in verband met de warmteontwikkeling et . De factor F(t) zal materiaal- en
circuitafhankelijk zijn. De eerste benadering van deze functie is een rechte. Door het
vermenigvuldigen van deze rechte met een berekende et, wordt energie benaderd. Vergelijking
met de meetwaarden toont aan dat deze benadering een goede is.

• De factor F(t) zou moeten worden onderzocht. De camera toont dat de boog op een gegeven
moment in diffuse mode is.
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urst 8 Conclusies

• De plaatsing van condensatorbanken op middenspanning is financieel en technisch gunstig.
Financieel omdat de investering lager is dan op hoogspanning en omdat deze sneller wordt
terugverdient. Technisch omdat de verliezen zijn vermindert.

• De effecten van plaatsing van condensatorbanken in een net, moeten goed onderzocht worden.
Er kan resonantie optreden bij een bepaalde in het net voorkomen de frequentie.

• Vacuümonderbrekers kunnen gebruikt worden om de condensatorbanken op middenspanning te
schakelen. Bij het inschakelen zal de inschakelstroom de contacten van de onderbrekers
beschadigen. De energie die hiermee gepaard gaat kan worden gemeten.

• De stroom en spanning moeten worden gemeten. De integraal over de tijd van het product tussen
beide is de energie. De stroom wordt bepaald met een Pearsonstroomtransformator (200AJV) of
door de spanning over een Ohmse weerstand (lOOOA/V). De spanning wordt gemeten met
behulp van twee ohms-capacitieve delers (957,7 V/V).

• De delers zijn zo ontwikkeld dat deze de snelle veranderingen van de spanning over de contacten
kan volgen. De laadspanning (>lOkV) en de boogspanning(>:::2SV) kan beiden zichtbaar worden
gemaakt op een oscilloscoop.

• De geïntroduceerde spanning in de meetlus (veroorzaakt door het inductieve veld opgewekt door
de stroom) wordt gecompenseerd door middel van een compensatielus. Deze lus wekt een
evengrote, in teken omgedraaide, geïntroduceerde spanning op, waardoor de netto
geïntroduceerde spanning nul wordt.

• Voor de capacitieve inschakelbeproevingen van de vacuümonderbrekers is er gebruik gemaakt
van een synthethische beproevingsinstallatie. De synthetica simuleert een situatie, die in een
spanningsnet voor kan komen. Met de beproevingsinstallatie zijn inschakelstromen van bijna
20kA gehaald.

• De grootte van de condensatorbank en de lijnspanning bepalen de instellingen van de
synthetische beproevingsinstallatie. Hierdoor wordt ook de energie in de onderbreker vast
gelegd.

• De grootte van de condensatorbank, de grootte van de inductiviteit, de demping in het circuit en
de laadspanning, bepalen de stroom in het beproevingscircuit. De warmteontwikkeling (et) kan
worden bepaald als de voorontsteektijd bekend is. F(t) is de verschilfactor tussen de
warmteontwikkeling en de energie. Het lijkt erop dat F(t) materiaal afuankelijk is. Als deze wordt
bepaald kan de warmteontwikkeling worden gebruikt als een maat voor de energie.

• Voor drie contactmaterialen is de energie en de warmteontwikkeling gemeten. De factor F(t) is
hieruit bepaald. Deze factor wordt in eerste instantie lineair benaderd. De vermenigvuldiging van
de warmteontwikkeling met deze liniaire benadering is voor één schakelaar redelijk goed.

• De factor F(t) is geen rechte.
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Hfst 9 Aanbevelingen

Voor vervolg onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:

1. De energie van de voorontsteekboog in de vacuümonderbrekers kan worden begrensd door er
voor te zorgen dat de inschakelstroom eerder uitdempt. Dit kan door een dempweerstand aan te
brengen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat hiervan de effecten zijn.

2. De factor F(t) zal moeten worden uitgerekend. F(t) is afhankelijk van het materiaal en de
laadspanning. F(t) is geen rechte; het echt verband tussen de warmteontwikkeling en de energie
kan worden uitgerekend.

3. In het voorgaande alleen capacitieve inschakelproeven worden gedaan met de synthethische
beproevingsinstallatie. Echter er zullen ook zogenaamde C-O-proeven (close-open) gedaan
moeten worden. Hiervoor zal de beproevingsinstallatie moeten worden uitgebreid.

4. De in §7.3 afwijkende metingen zullen moeten worden onderzocht. Het lijkt erop dat transiënte
hoge spanningen een effect hebben op de spanningsvastheid van de contacten. Onderzoek zal
moeten uitwijzen welk effect.
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Appendix I

situatie zonder condensatoren

Voor de stroom aan de secundaire kant van de transformator geldt:

I = s = 20x10
6

=1154 7A
S J3.U

s
J3.10x103 '

De stroom aan de primaire kant van de trafo is hierdoor:

n2 10
I =-. I =-·1154 7 =76 98A

P n
l

S 150 ' ,

(l.I.)

(1.2.)

Het opgenomen schijnbare vermogen aan de primaire zijde van de transformator is hoger dan het
afgegeven schijnbare vermogen aan de secundaire zijde. Dit komt doordat de trafo zelf zowel
blindvermogen als werkzaam vermogen opneemt.

De transformatorverliezen zijn bij nominale belasting, bij grote transformatoren (>2MVA, Zk~Xk)
gelijk aan:

en

2 2 JL k ·U
2

Qvn =3·/ ,Xk =3·/ . S =JLk ·Snom =0,2·50=10MVAr
nam

Pvn =0,2MW

(1.3. )

(IA.)

De impedantie waarin deze verliezen worden opgewekt zijn altijd dezelfde. De verliezen bij een
andere dan de nominale belasting kunnen worden berekend met de volgende formules:

en:

/= S
J)·U

(l.S. )

Voor twee verschillende belastingstromen zullen Xk en Rk evengoed gelijk blijven. Als we deze dan
gelijk stellen zullen kunnen we de verliezen uitrekenen in werkzaam- en blindvermogen.

Het blindvermogen dat de transformator bij de belasting van 20MW zelf opneemt is gelijk aan:

U



( )
2 ()2 2- . S S 20 -

Qtra/o = - .Qvn = - . J1.k . Snom =(-) ·0,2·50 =1,6MVAr
Snom Snom 50

Het werkzaam vermogen dat de transformator bij deze belasting zelf opneemt is:

p =(Sbelasting ] 2 • P =(20) 2 .02 =0 ü32MW
v-trafo S vnom 50 ' ,

nom

Voor de opgenomen vermogens aan de primaire zijde geldt dan:

Pp =Ps + Pv-tra/o =(20·0,8 + 0,032)MW = 16,ü32MW

Qp =Qs + Qtrn/o =(20·0,6 + 1,6)MVAr =13,6MVAr

en:

Q 13 6
COS(j) = cos(arctan(-p» =cos(arctan( , » =0,76

Pp 16,032

De spanning aan de primaire zijde is:

U = -=S~p_ = 21,023xl0
6

= 157 673kV
P J3 .1P J3 ·76,98 '

TUle

(1.6.)

(I.7.)

(1.8.)

(1.9.)

(1.10.)

(UI.)

(1.12.)

De vermogens in de lijn, die wordt gerepresenteerd wordt door het 1t-vervangingsschema, worden
als volgt berekend.

Voor het werkzaam vermogen Pd en blindvermogen Qd door doorsnede d geldt:

C12 levert blindvermogen, waardoor het blindvermogen dat door doorsnede c aan de lijn gaat minder
IS.

Het opgewekte blindvermogen in C12 :

De vermogens die door doorsnede c gaan, zijn dan:

Pc =Pd =16,032MW

(3.13.)

(1.14.)



Qc =Qd - QC-12 =13,6 -1,42 =12,18MVAr

en:

De stroom die door de lijn loopt wordt hierdoor:

I = Sc = 20,134xl0
6

= 73 725A
L Ji.U .j3.157,673xl03

'
p

TUle

(1.15.)

(1.16.)

(1.17.)

Doordat de stroom IL door de reactantie en de weerstand van de hoogspanningslijn loopt, zal dit een
vermogensverlies opwekken. Het werkzame vermogensverlies wordt gedissipeert in de ohmse
weerstand en het blindvermogensverlies in de reactantie.

Het volgende geldt:

p (00 =3· 12
L . R = 3· (73 725)2 ·18 =0029MWy- IJn " ,

en:

Qv-li/n =3·n.X =3· (73,725)2·9 =0,147MVAr

De vermogens die door doorsnede b gaan, zijn gelijk aan:

Pb =PC+Pv-ll;n =16,032+0.029= 16,061MW

Qb = Qc + Qv-IJ/n = 12,18 + 0,147 = 12,327MVAr

en dus:

De stroom h loopt ook aan het begin van de lijn, de spanning Un wordt hierdoor:

u = Sb = 20,246x1D
6

=158 549kV
n .j3.I L .j3 .73,725 '

De spanningsval L\U over de lijn bedraagt nu dus:

L\U = Un - Up = 158,549 -157,673 = 0,876kV

(1.18.)

(1.19.)

(1.20.)

(1.21. )

(1.22.)

(1.23.)

(1.24.)

T ..,
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Omdat we zijn uitgegaan van een n-vervangingschema als representatie van de hoogspanningslijn,
wordt een deel van het blindveimogen aan het begin vari de lijn geleverd door Cu. Het aandeel is:

(1.25.)

Hierdoor worden de vermogens die door de bron moeten worden geleverd, dus bij doorsnede a:

Qa =Qb -Qc-11 =12,326-1,436 =10,890MVAr

En gelden de volgende waarden voor het door de bron geleverde vermogen:

Sa =~pa
2 + Q; =~16,0612 +10,8902 =19,405MVA

Q 10890
cos lp =cos(arctan(-a» =cos(arctan(' » =0,828

Pa 16,061

Bovenstaande is samengevat in tabel 3. I.

condensatorbank op rail A

(1.26.)

(1.27.)

(1.28.)

(1.29.)

Omdat de spanning aan het begin van de lijn groter is dan 150kV, zal de condensator ook meer dan
1OMVAr produceren. het geleverde blindvermogen uit de condensator bedraagt:

U
2

1585492

Qc =-/-·Qc-nom = ' 2 ·10x106 =11,172Mvar
U oom 150

(1.30.)

Omdat het blindvermogen nu wordt geleverd door de condensatorbank, hoeft het koppelnet dit niet
meer te doen. Ons model heeft volgens formule 44 maar I 0,890MVAr nodig. Het koppelnet neemt,
indien mogelijk, blindvermogen op. Namelijk:

Qn = 11,172 -10,890 = 0,282MVar

Voor het werkzaam vermogen geldt gewoon:

Pn = 16,061MW

En gelden de volgende waarden voor het net:

(1.31.)

(1.32.)

(1.33.)



Q -0.282
cOSCj> =cos(arctan(-n» =cos(arctan( » =1,000

Pn 16,061

condensatorbank op rail B

TUle

(1.34.)

Omdat de spanning aan de primaire kant van de 150/1 OkV trafo groter is dan 150kV wordt hierdoor
het geleverde blindvermogen uit de condensator ook groter namelijk:

u2
157673 2

Qc =-{-·Qc-nom = ' 2 ·lOx10
6

=11,049MVAr
UMm 150

(1.35.)

De stroom lL die door de lijn gaat wordt door het verminderde blindvermogen verkleind. De
vermogens door doorsnede c in figuur 3.2, zijn:

Pc = Pd =16,032MW

Qd = Qd - QC-12 - Qc = 13,6 -1,42 - 11,049 = 1,13lMVAr

en:

De stroom die door de lijn loopt wordt hierdoor:

{_ Sc = 16,072xI0
6

=5885A
L - Ji.U fj.157,673xI0 3 '

p

(1.36.)

(1.37.)

(1.38.)

(1.39.)

Doordat de stroom f L door de reactantie en de weerstand van de hoogspanningslijn loopt, zal deze
een vermogensverlies veroorzaken. Het werkzame vermogensverlies wordt gedissipeert in de ohmse
weerstand en het blindvermogensverlies in de reactantie.
Het volgende geldt:

·2 2
Pv-lijn =3· 1L' R =3· (58,85) '1,8 = 0,û19MW

·2 2
QV-/IJn = 3· / L . X = 3· (58,85) ·9= 0,094MVAr

De vermogens door doorsnede b in figuur 3.2 zijn gelijk aan:

PI> = Pc +Py-1ijn =16,032+0.019 = 16,OSlMW

Qb = Qc + Qv-lIjn = 1,131 +0,094 = 1,225MVar

(l.40.)

(l.41. )

(1.42.)

(I.43.)
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.endJJs;

De stroom f L loopt ook aan het begin van de lijn, de spanning Un wordt hierdoor:

u = Sb = I6,098xI0
6

= 157 930kV
n J3.I~ J3.58,85 '

De spanningsval AU over de lijn bedraagt nu dus:

AU =U n - Up = 157,930- i57,6ï3 = û,25ïkV

(1.44.)

(1.45.)

Dus de spanning Dn in het begin van de lijn zakt van I58,549kV, in de originele situatie, naar
I57,930kV. Omdat we gebruik maken van een PI-vervangingsschema voor de hoogspanningslijn,
heeft deze verlaagde spanning ook gevolgen voor het geleverde blindvermogen van QC-ll
QC-Il wordt minder omdat geldt:

2 3 2 363,75xIo-9

QC-ll =Un,(O,CII = (157,930xI0 ) ·IOOn· 2 =I,425MVar

De vermogens die door de bron moeten'worden geleverd zijn:

Qa = Qb - Qc-IJ = 1,225 -1,425 = -0,200MVar

En er gelden de volgende waarden voor de bron:

o -02
cos lp = cos(arctan(~»= cos(arctan( ')) = 1,000

Pa 16,051

(I47.)

(148.)

(1.49.)

(1.50.)

(I. 51.)

De waardes van de spanning, P, Q, het schijnbaar vermogen S en de cosq> staan voor de drie plaatsen
waar een condensatorbatterij geplaatst kan worden in tabel 3.3 bijelkaar indien we een C hebben
geplaatst op rail B die 1OMVAr oplevert bij een spanning van 150 kV.



Appendix 11

De Matlab-programma's die zijn gebruikt:

convert.m
function [yin,n]=convert(yout)

n=length(yout);
yin=zeros(n, 1);
for i=l:n

yin(i)=convertx(yout(i);
end;

dit programma roept het volgende programma aan:

convertx.m
function yO=convert2(xO)
x=[ data x l
y=[ data y ]
p=length(x);
test=l;
j=l;
while test==1 & j<p,

ifxO<xU+l)
yO=«yU+ 1)-yU))/(xU+ 1)-xU»)*(xO-xU)+yU);
test=O;

else j=j+ 1;
end;
end;

filtreer.m
function uit=filter(in,in2)

n=length(in);
uit=zeros(n, 1);
fori=l:n-l

ifin2(i»300
uit(i)=O;

elseif in2(i)<-300
uit(i)=O;

else
uit(i)=in(i);

end;
end;

TUle
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·dissi2.m
function P=dissipatie(energy)

n=length(energy);
dif=zeros(n, 1);
dif{l)=O;
for i=l :n-l

difti+1)==0. 5*(energy(i+1)-energy(i))+energy(i);
end;
deltatime=5e-6;
oppervlak=dif*deltatime;
P=cumsum(oppervlak);

TUle
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Vacuümschakelaar L1

Laadspanning Condensatorbank Voorontsteking restrike? Energie Energie Factor
U (kV) Q (MVAr) t-pre (ms) YIN W (J) 12*t (A2*s) F

10.5 2.77 1 N 199 5.6 0.0036
10.6 2.82 2.1 Y 332 7.1 0.0047
10.6 2.82 2.1 Y 311 6.8 0.0046
10.6 2.82 2.4 N 391 8.3 0.0047
10.6 2.82 2.7 Y 463 8.3 0.0056
10.6 2.82 3.5 Y 553 8.3 0.0067
11 3.04 2.2 N 417 8.7 0.0048

10.6 2.82 3.5 Y 518 7.8 0.0066
10.6 2.82 1.6 N 278 7.3 0.0038
11.3 3.21 2.2 N 450 9.2 0.0049
13 4.25 1 N 210 8.5 0.0025

13.3 4.45 2.4 N 638 12.9 0.0049
15 5.65 2.9 Y 974 16 0.0061

13.2 4.38 2.4 N 595 11.6 0.0051
14.5 5.28 1.6 N 523 13.4 0.0039
13.4 4.51 2 N 564 12.4 0.0045
15.1 5.73 2.8 N 818 17.5 0.0047
14.4 5.21 5.1 Y 990 13.4 0.0074
13.3 4.45 2.1 N 568 12.4 0.0046
14.4 5.21 3.7 Y 837 13.3 0.0063
21 2.77 0.9 N 156 4 0.0039

21.9 3.01 4 Y 403 4.7 0.0086
22.2 3.10 3.8 Y 373 4.9 0.0076
22 3.04 4.5 Y 409 4.8 0.0085
23 3.32 2.4 Y 407 6 0.0068

21.1 2.80 2.2 Y 335 5 0.0067
22.9 3.29 4.1 Y 498 5.7 0.0087
21.2 2.82 5.9 Y 461 4.4 0.0105
22.8 3.27 2.6 Y 380 5 0.0076
20.9 2.74 4.6 Y 417 4.6 0.0091
25.2 3.99 4.9 Y 677 6.9 0.0098
25.4 4.05 3.4 Y 538 6.9 0.0078
25.3 4.02 1.7 N 378 7 0.0054
25.6 4.12 4.75 Y 643 6.9 0.0093
25.2 3.99 3.58 N 490 6.7 0.0073
25.1 3.96 4.5 N 669 6.4 0.0105
25.1 3.96 3.8 N 623 6.6 0.0094
26.3 4.35 1.8 N 361 8.2 0.0044



Vacuümschakelaar L2

-Laadspanning- Condensatorbank Voorontsteking. restrils.e7 Energie Energie Factor
U (kV) Q (MVAr) t-pre (ms) YIN W (J) 12*t (A2*s) F

10.5 2.77 0.3 N 69 2.3 0.0030
10.5 2.77 0.6 N 128 3.9 0.0033
10.4 2.72 0.4 N 108 2.8 0.0039
10.1 2.56 1.2 N 217 5.8 0.0037
11.2 3.15 0.3 N 80 2.7 0.0030
10.4 2.72 0.4 N 104 2.8 0.0037
10.5 2.77 0.4 N 105 2.9 0.0036
10.5 2.77 0.5 N 115 3.6 0.0032
10.6 2.82 0.6 N 133 4 0.0033
10.5 2.77 0.55 N 123 3.96 0.0031
~ A " 5.07 0.4 N 115 5.6 0.0021..,..'-
14.1 5.00 0.87 N 235 9.2 0.0026
13.9 4.86 0.7 N 175 7.9 0.0022
12.5 3.93 0.86 N 180 7 0.0026
15.2 5.81 0.89 N 240 10.9 0.0022
15.6 6.12 0.74 N 208 10.6 0.0020
14.9 5.58 0.63 N 224 8 0.0028
14.7 5.43 0.63 N 175 7.8 0.0022
14.9 5.58 0.7 N 202 9 0.0022
14.2 5.07 0.8 N 220 8.85 0.0025
20.5 2.64 0.94 N 131 3.9 0.0034
21 2.77 0.9 N 136 4.1 0.0033

21.2 2.82 0.84 N 135 4 0.0034
21.2 2.82 1.1 N 170 4.4 0.0039
21.1 2.80 0.86 N 144 4.1 0.0035
21.2 2.82 0.95 N 151 4.3 0.0035
21.2 2.82 1.25 N 186 4.6 0.0040
21.2 2.82 1.05 N 162 4.4 0.0037
21.2 2.82 0.85 N 137 4.1 0.0033
22.9 3.29 1.35 N 239 5.6 0.0043
25.6 4.12 1.5 Y 248 6.8 0.0036
25.7 4.15 2.2 N 399 7.4 0.0054
25.7 4.15 1.35 N 261 7.1 0.0037
25.8 4.18 1.3 N 252 7.1 0.0035
25.8 4.18 1.3 N 252 7.06 0.0036
25.6 4.12 1.35 N 256 7.02 0.0036
25.8 4.18 3.95 Y 449 7.22 0.0062
25.7 4.15 1.25 N 251 6.9 0.0036
25.8 4.18 2 N 297 7.09 0.0042
25.7 4.15 1.5 N 273 7.24 0.0038



Vacuümschakelaar L3

Laadspanning Condensatorbank Voorontsteking restrike? Energie Energie Factor
U (kV) Q (MVAr) t-pre (ms) YIN W (J) 12*t (A2*s) F

10.4 2.72 1.54 N 223 6.8 0.0033
10.5 2.77 0.6 N 119 4 0.0030
10.5 2.77 0.65 N 129 4.1 0.0031
10.5 2.77 0.55 N 110 3.95 0.0028
10.5 2.77 0.6 N 120 3.97 0.0030
10.6 2.82 0.65 N 212 4.2 0.0050
11.2 3.15 1.3 N 232 7.58 0.0031
10.6 2.82 0.64 N 123 4.14 0.0030
11.3 3.21 1.8 N 311 8.65 0.0036
10.4 2.72 0.6 N 122 3.91 0.0031
13.3 4.45 0.9 N 208 8.67 0.0024
13.6 4.65 1.4 N 283 11.43 0.0025
14.6 5.36 2.8 N 620 16.44 0.0038
14.5 5.28 1.95 N 420 14.97 0.0028
14.5 5.28 1.8 N 417 14.31 0.0029
13.7 4.72 1.7 N 341 12.75 0.0027
14.7 5.43 1.6 N 302 14.17 0.0021
13.6 4.65 1.55 N 297 12.13 0.0024
14.9 5.58 2 N 439 15.58 0.0028
13.9 4.86 1.8 N 370 13.1 0.0028
21 2.77 1.9 N 248 4.93 0.0050

20.8 2.72 1.35 N 192 4.6 0.0042
21.2 2.82 1.2 N 177 4.6 0.0038
21.1 2.80 1.4 N 208 4.75 0.0044
24.5 3.77 2.5 N 378 6.84 0.0055
22.6 3.21 1.68 N 264 5.83 0.0045
21.2 2.82 2 N 265 5.06 0.0052
21.1 2.80 1.9 N 249 4.98 0.0050
21.2 2.82 7.45 Y 440 4.04 0.0109
21.1 2.80 1.45 N 200 4.81 0.0042
25.7 4.15 3.3 N 414 6.77 0.0061
27.3 4.68 4.2 Y 476 7.21 0.0066
25.7 4.15 3.7 N 457 6.68 0.0068
25.8 4.18 2.9 N 466 7.69 0.0061
25.7 4.15 1.7 N 292 7.41 0.0039
25.8 4.18 2.7 N 400 7.69 0.0052
25.7 4.15 3.1 N 444 7.4 0.0060
25.7 4.15 2.4 N 365 7.65 0.0048
25.5 4.09 2.7 N 395 7.5 0.0053
25.8 4.18 2.9 N 455 6.76 0.0067



1000 _00_00 __ 0__ 00_0 ----- _. __ 00 00_00 0__ 0_.00 ' __~.O _00_0 _

900

800 ._. _1._ ._ .. _ .. _,,_ .. _ .. _ .. _

I

j
~

i
j--- _.0· o__o__~o_o__o...,o__o oo oo o_ ......... -. --- ---_--0-0--0-0 -_.- '-1

i---;-Û=10kV C=80mu-F i
I i

A U=15kV C=80mu-F i
.. - .. - .. - .. - .. -."- .. -.. - .. - .. _. -{

_ U=20k\l C=20mu-F ;

L~~·--c:U,....,==25:-:k~\lo""C,"="_==_~:C:__ ~:::-:o~""'oU"",_-F~_ '"="_.=0:c-:' 0__ 0 J
-*- -- --_0-_0.-- __ ---00.0- __ - r- - __ - __ -0_-_- __ --- _._0-_0 __ 0- __ j_ ' 0 ._·_

"_.'-"-"'-'"-"-"-"-"-"-"- ,-,,-,,-,,_ .. _.. _, - -"_.'-.-
I

,-._ .. _.. _"._ .. _.. -.. -"-"- '-"-'1'

1·

.-f·-.. - .- .. _"._ .. _.-- .. -"-"-"- .. -

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

I

••

._ ......-

•
x• x ..

x

Á

0Á 0- _-_--0-_--- _L __

)(

)(

,
ÁA

•

)(

•
400

200

300

100

700

500

600

, ,
0 I I

0 1 2 3

t-pre (ms)

---I

4 5 6

Bijlage Cl. Energie vs. voorontsteektijd LI



350

300
,

•
250

200

150

100

50

o

Ä Ä

__ .__ ._._..__ ~_._.. _ÄÄ_

,_",_,._ .. _.. _.. _.. _,,_, J.

x
X

x

x U= 1OkV C=80mu-F

Ä U=15kV C=80mu-F

_ U=20kV C=20mu-F

• U=25kV C=20mu-F

o 0.5 1.5 2

t-pre (ms)

2.5 3 3.5 4

Bijlage C2. Energie vs. voorontsteektijd L2



-2.

700

600

500

400

"_.-_ .. _.. _.. _.. _.. - ._.,_. -"-"-"-"-"-'
I

-.'- .. _.. - ..-.. -'.- ._.;- '-"-"-"_ .. _.. _.

••
1--

•

! ._ .. _.. _.. _.. _.. _"_ .. _."- -"-"-"-"-"-"-"-"- ot· -..-.. -.. _..-.. -.. -.. -

•••
•

.. - .. _." _.. - -, _." -, .- .. _.. _;

'"-"-"-"'-"-"- .. _.. - -,

x'-"-11-"- ._. -i-"-' _.. _.. - .. _.. -_._ ..

Á •

300

200
x

-j'-

_..._, -

x x
"'"-

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

r---x U=1OkV C=20mu-F

I Á U=15kV C=20mu-F-'L-U=20kV C=20mu-F J-'-"
• U=25kV C=20mu-F

100

o
o

I I I " I

1------+-1------+--------ll------+-----·-+I------tl-------!I

1 2 3 4 6 7 8

t-pre (ms)

Bijlage C3. Energie vs. voorontsteektijd L3



18

x U=10kV C=80mu-F

16 A U=15kV C=80mu-F _ .. _ .. _.,_.,_. I '-"-"'-"-"_ .. -.'-"-"-"- ·A·-l·-

_ U=20kV C=20mu-F

• U=25kV C=20mu-F
14

I
l
I_________,-- .J

12

1
-__ H ._. ! _

10 L _

• ••
, -
,I

••

x
x-

•

x x

,
. -"._ .. _.. _.. -' ._., _.. _.

x
x

,~

_11. '

•x

- .~-

_'._ .. _"_"_"_"_"_ ._.'_"_ ._.l_ ._"_ .. _"_ .. _

*,
,- _.. _. , - , , _., - , . - .. _.. -.' - .--- '.- ._.. -'. - .. _. , - , ' _., -,. _. , - . , _., -4

6

8

5 64

._! ._ .. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _ .. _"._ .. _.. _ I_.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. - .-.~_. -"-"-"- ,- .- ,-
,

o

2t

o+1---------+I-----------1I-------__+__
123

t-pre (ms)

Bijlage Dl. ft vs. voorontsteektijd LI



120000

x U=10kV C=80mu-F

-~

100000

80000

60000

40000

,
'-"-"'-'--"-"-"-'.- .~

_..-._ .. __._._--' -X~

~

._- -

x

••• ••

,
_. -,,-"-,,-"._, -~._.

-~. -.

,
. -~,-

•

'-"-"-"-"-"-"-' ,

~ U=15kV C=80mu-F

_ U=20kV C=20mu-F

• U=25kV C=20mu-F
I-"_ .. _.. _.. _.. - .-!.i

.. ,._.--'._ .. _,,_ .. - ._ .. _."-<._ .._.. _.. -
I

_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ._l._. _ .. _."_ .. _",_.0_ .. _. _~,_ ._ .. _ .. _ .. _ .. _.'_ .. _ ._i

20000

x
X

.- '-"-"-"- .. -"-"-"', - -,._.- 'P"- ,_ •• _ •• _ ._",_ •• _ •• _"_.,_

!
_.,. _.. _,. _., _.. - .. _ .. _... _. ._0'_ .. _.. _.. _.. _.,

o
o+-----.-+-------J-.-----+_~

0.5 1 1.5 2

t-pre (ms)

2.5 3 3.5 4

ijlage D2. 12t VS. voorontsteektijd L2



18 T--------- -----------

16

14

12

.. -
____________ - - __ - • .. • I

,

....
--- .- - -- - - - -._-- -._-_....

x U=1ükV C=80mu-F

.. U=15kV C=80mu-F

_ U=2ükV C=20mu-F

• U=25kV C=20mu-F

10

8
x

x
•

x

• • •
•

•
• •

_,,_, _.' __ ,._ .. _,'_ ._~._ ._,._ .. _ .. _.,_ .. _ .. _ ._.J_ ._ .. _,._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.-! ._."_ .. _"._ .. -'._ .. -"_.,-

•
6

4 -----~-- - -

_...
_ .. _ .. _ .. _ .. _.,_ •. _ ._.J_ ._ .. _ .. _"._ .. _ .. _ .. _ ._ .. ." .- .• _ .. _ •• _ .. _ .. _ .. _ .. _.,-

._.,-,._ .. _.. _.. - .. _.. - .-'! .- .. _.. _.. '-_.. - .. _ .. _.. -

2

876543

o+I------l--------+i------+--------+---
ü 1 2

t-pre (ms)

Bijlage 03. 12t vs. voorontsteektijd L3



~ i

•
•

•

•
._0'_ .. _"._ .. _.. _.. _.. _"._0-- .. - '_'_"_"_"_"_"_"_"_"_,

00120 r--- ---- -- -- -- ---- ---- -- -- ----- -- ----------- ---

0.0100

0.0080 '-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"- . __ .. _._."_ .. _",_ .. _.. _.,_ .. _".- .~._ .. _.. _.. _.. _.. - •
•

!
. i

)(

u. 0.0060

• x

_Ä.j_. _
,

Á
Á
X

•
0.0020 '-"_ .. - .. -"-"-"-"-"-- .. - -i - -- -- -._._._'-"-.-. .- .. - .. - .. _._ .. - .. - .. - .. ---.-; .- .. - .. _ .. -'-"-"-"-"-'--

0.0040
•

- ----_.~- _.. .1.. -
x U=10kV C=80mu-F

A. U=15kV C=80mu-F

_ U=20kV C=20mu-F

• U=25kV C=20mu-F

0.0000

o 1 2 3

t-pre (ms)

4 5 6

ijlage EI. F(t) vs. voorontsteektijd Ll



::r.~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~
0.0050

•

•

•

u.

0.0040

0.0030

0.0020 ___ _.. _ .. _.. JIL ,

... ."..

....
•• •_._-.-.-

x-.. --, x U=10kV C=80mu-F

• U=15kV C=80mu-F

_ U=20kV C=20mu-F

• U=25kV C=20mu-F

0.0010 , I

0.0000

o 0.5 1.5 2

t-pre (ms)

2.5 3 3.5 4

Bijlage E2. F(t) vs. voorontsteektijd L2



00120

0.0100 ._ .. _-,-,._ .. _.. - '-'.-"-"-"-,

--(-. ----- ---

"_"_"_.'_"_"_"_"_ .... _.. _.. _'._"._."_ .. _._ .. _t._ ._'._.'_"_"_"_"_ ._.t_ ,_.
, I

;
i

-------.J
I

;
i
i
!

>: U=10kV C=80mu-F

J, U=15kV C=80mu-F

•• U=20kV C=20mu-F

11 U=25kV C=20mu-F ;

-•.,

•

-- X
x

•
,.'

--
x

x

0.0020

0.0060

0.0040

O.ooaD

7654

t-pre (ms)

31o
+-------+----_.---+

2

0.0000

Bijlage E3. F(t) vs. voorontsteektijd L3



180000

160000

140000

x =1 mu-
• U=15kV C=80mu-F

U=20kV C=20mu-F
• U=25kV C=20mu-F

__ U=10kV, berekende 12t
__ U=15kV, berekende 12t
__ U=20kV, berekende 12t
__ U=25kV, berekende 12t

_.- - - - - - - - - r - - - - -'- - - - - -, •. _.- - •. - - - - - - _.- - - - - - - - - - -1-'--· - _ .• - - - - --I

- - - - - _. - - - - ~ - - - - .. _.- - _.- - ~ - _.- - - - - - - _.. - - :.-.:,.-::..-::..-.;-'-'-...,....-+-=-'""-,..,-,...,-~-~- -=---:_.:-::_--:_-._~:
,

, ;
________ .__ 1 . j _._ - _ - - - - -._ - -I - - - - - - - - - - - -!

, , I ,

120000 - - - - - •. - - • - - -t - - - - - - - - - .•. - ._j - _ .• - - •. -.- - - _! _ •. _. ._.~ _ .• ._ .• _.__ .l •• .~ •. .1 - -. •• - - - - - -!

,

.;

, ,
.. - _ .. - - .. - - ï - - - - .. - ... - _.- - -; .. - - - _ .. - - - - - - i

,
I I I I I I

- - - - - - _ •• - - - - - - - - - - - ,. _ •• - - - _._ - _._ - ~ - _._ - _._ - - _. - - ~ - - - - -_._.- _.- - -: - - - - -.- - - - - - - IX I I I ~ I I

- I I 1 • 1 t

,
_ .... _~ - - - - - _._._ - - - _1- ~ _. ._. ~ ._. ._0__I 1__ •__0- 0 I

! I r I I I I

;

• •

, ;
- - _._ .,. - - - - - _._ - - _0 __, __ • • __ 1 __ • _._ - - - - - - - - ~ - - - - .- - - - - , _. _.- - _.- - - _. - - ..,. _.- - - - - - - - - - -I - - - - _.- - - - - - -,

, "

. ,,
I I I I I I

- - - - - - - - - _.- '1 - - -.- - - - - - _ ••.•• - - - - - - _.- - - - -t - •. - - - - - - - - _ .• l- _ .• - - - _ .• - _ .. - '1 - _.- - - - - - •. _ .• -,. - • - - - _ .• - - ~ - -, •. - - - - - - - - - • - I

I! !'! !
I .~

-;-

-_.. --.. -.- -"- - ~ --t-

O+oE-----+------1--------l------l------I---------I-------t-------j

40000

60000

20000

100000
Cil
N
!!....
~ 80000

o 0.5 1.5 2

t-pre (ms)

2.5 3 3.5 4

Bijlage F1. 12t vs. voorontsteektijd L2 met berekende curves



0.0070

!
_.. _.. _..1.._

!
i

Y = O.0011x ft- 0.0023
(

U=15kV C=80mu-F

U=2DkV C=20mu-F

U=10kV C=80mu-Fx

'" -"-"--'-"-"-"-"- ·t· _."_ .._.. _.. _.. _.,_ .. _.

• U=25kV C=20mu-f

•

•.__ .. _._. _.. _.. _.. ~ ._._._.•..•.. _.. - •. ol.· •. - .. - .. -._.•..•.. - .~

! !
~,
i
!
i

·-··-·----··-·,-··-··-·1 '-"-"-"-"-"-"- ._.
i

i
Y= O.0018x + jO.0018

!

,
- ._ .. _. -'.-"-"_. '_'._"- ._ .. - _. _. _. -'--"-"-'.-"-"-"- -,._.. _.. _.-- .- .. - .-

! l !

_ l _. _.. _.. _.. _.. _.. _ ._..1.. _. _.. _.. _.. _'._"._ .. _ .2 .. _
!
j
!
!
~,

._ .. _.._.. _."_ .. _.. - '-"i '_"_"_"-,-- .. - _.- I -"-"-"-"-"-"-"-'1'-"-"-"-"-"-

!
Y= O.0005x + 0.0031

! !
- .. _..1..- ,_,._ .. _.. _ ._ .. _. .
X !
~ !

!
!--"-"-"-","-"- .-.. - .. _"-'"-"- .~ .- .. _"._-._ ..__ .-
i

_.. _.._.. _.._.._.. _. _.,1 .._..- ._ .. _.,_ .. _._,_,

•: .&
~

._.---.-._..•_.~ .--.••A;-- - - .l •.--.• -- -- .~ .---.--. - -

!
!

Y= 0.00Ö6x + 0.0019,
!

,
._ .._.. _"_0"_'"_"_ .. - .., .. _.. _.. _. _.. _"._"-"-' , .. - .. - '-'.-"-"-"-.-- -i"-'

0.0030

0.0060

00050

0.0040

0.0020

0.0010

u.

0.0000

o 0.5

i

I i I I i
1.5 2 2.5 3 3.5 4

t-pre (ms)

Bijlage F2. F(t) vs. voorontsteektijd L2 met lineaire regressie



SOO _. _.- - _.- - - _. - .- - - - - - - - - _.- - - - - - _.- - . - _.- -I - - - - - _.- - - - - 1- _.- - _.- - - - - - - - - - - - -- - -- -/ - - - - _. - - - - J

,

x U=10kV C=SOmu-F

Ä U=15kV C=SOmu-F

U=20kV C=20mu-F

• U=25kV C=20mu-F

__ U=10kV uitgerekend

__ U=15kV uitgerekend

__ U=20kV uitgerekend

___ U=25kV uitgerekend

; I :
J I !

- - _._ - - - _. __I _ .• .• __ . I. ._._ • ~ •• '. __ •.1 • I

I I i I ,

I

i

,_. _.- - - - - - - - - -, - - . - - _.. - - - - - ,-. _.- - - - - -, ,

,
_____ •• ..J __ . •• _ •• I. .• _ l. __ • __ . I . 1 .• __

- _.- - - - - - - - - j - _. _ .. - - - - - - - -
I

- _ .. - - - - - - - _.- ï - - - - - _.- - - - - -

0-fL-------1------+-------I---------I-------1------t-------+--------j

300

500

600

700

200

100

-
~ 400
::

o 2 3 4

t-pre (ms)

5 6 7 S

Bijlage F3. Energie vs. voorontsteektijd L2 berekend



Bijlage Gl. contacten Ll



Bijlage G2. contacten L2



Bijlage G3. contacten L3


	Toepassing van MS-condensatoren en beheersing van inschakelverschijnselen
	Samenvatting
	Summary
	Inhoud
	1. Inleiding
	2. Algemene problematiek bij het gebruik van condensatoren
	3. Reductie van netverliezen door plaatsing van condensatoren
	4. Specificaties en beproevingen van schakelaar
	5. Beproevingsinsallaties inschakelproeven
	6. Meetmethoden
	7. De proeven
	8. Conclusies
	9. Aanbevelingen
	Literatuuropgave
	Appendices



