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Groot olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1946 (België)
ACEC TC 400
ACEC is overgenomen door Alstom en ABB

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een groot olievolume vermogenschakelaar (alfabetische opsomming is representatief met de figuur).

1

Eigenschappen

De datasheet van de ACEC TC 400 is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 15 kV

2

Waarde
15
400
50
150

Eenheid
kV
A
Hz
MVA

Relais

Op de ACEC TC 400 is geen beveiligingsrelais aanwezig, vandaar wordt op de volgende pagina dieper ingegaan op enkele specificaties van de vermogenschakelaar.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact.
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen de
vaste en bewegende contacten.
C) Boog: door de hitte van de boog ontleedt de olie en
word een deel verdampt. De olie neemt de warmte
op van de boog en is turbulent waardoor de hitte
zich verspreid.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! De schakelaar heeft, in tegenstelling tot vele

andere groot olievolume vermogenschakelaars,
koelvinnen. Dit zorgt voor een snellere afkoeling
van de olie waardoor de schakelaar vlugger terug
kan inschakelen.

! Contacten en olie zijn zichtbaar na opening van

olievat (gemakkelijk onderhoud/ vervangen van
contacten of olie).

% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.

% Aantal schakelingen is beperkt.
% Isolatoren (porselein) zijn breekbaar.
1–2

5

Extra informatie datasheet

De datasheet van de ACEC TC 400 is niet beschikbaar.
Hieronder volgen foto’s met de daarbij horende uitleg
specifiek voor de ACEC TC 400.
5.1

5.3

Isolatoren

De isolatoren zijn in onderstaande figuur weergegeven.
Deze zijn vervaardigt uit bakeliet en hebben als nadeel
dat deze kunnen breken onder invloed van externe factoren (temperatuurschommelingen, schokken,. . . ).

Koelvinnen

Dit type vermogenschakelaar maakt gebruik van de
koelvinnen om de de warmte vlugger te dissiperen, zo
is de olie in het vat vlugger op de gebruikstemperatuur.
Dit is niet altijd aanwezig bij een groot olievolume
schakelaar (vb. Gardy U/2126, ook aanwezig in museum).

5.4

Functies minerale olie

De minerale olie waarmee het olievat gevuld is heeft 2
functies:
5.2

Olievat

De minerale olie kan ververst worden door het olievat
naar beneden te laten zakken. Hiervoor moet het bedieningsmechanisme (rood omcirkeld in onderstaande
figuur) door middel van een hendel bediend worden.

1. Koelmedium: bij het uitschakelen ontstaat, tussen
bewegend en vast contact, een boog. De olie zorgt
dat de energie/ warmte opgewekt door de boog
gekoeld word.
2. Isolatiemedium: in tegenstelling tot vele oliearme
vermogenschakelaars hebben groot olievolume
vermogenschakelaars een elektrisch geleidende
behuizing. De minerale olie dient dus ook als isolatiemedium tussen fase en behuizing en tussen
fasen onderling. Later is de overstap gemaakt
naar een kunststof behuizing waarbij de fasen afzonderlijk in een klein oliebad waren geplaatst
(oliearme schakelaar).

2–2

Groot olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy: type onbekend
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een groot olievolume vermogenschakelaar (alfabetische opsomming is representatief met de figuur).

1

Eigenschappen

De datasheet van de Gardy vermogenschakelaar is niet
beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens
van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 15 kV

2

Waarde
15
400
7700

Eenheid
kV
A
A

Relais

Op de Gardy vermogenschakelaar is geen beveiligingsrelais aanwezig, vandaar wordt op de volgende
pagina dieper ingegaan op enkele specificaties van de
vermogenschakelaar.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact.
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen de
vaste en bewegende contacten.
C) Boog: door de hitte van de boog ontleedt de olie en
word een deel verdampt. De olie neemt de warmte
op van de boog en is turbulent waardoor de hitte
zich verspreid.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150

kV
cm

(lucht = 1
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.

kV
cm ).

! Contacten en olie zijn zichtbaar na opening van

olievat (gemakkelijk onderhoud/ vervangen van
contacten of olie).

% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.

% Aantal schakelingen is beperkt.
% Isolatoren (porselein) zijn breekbaar.
1–2

5

Extra informatie datasheet

De datasheet van de Gardy vermogenschakelaar is niet
beschikbaar. Hieronder volgen foto’s met de daarbij horende uitleg specifiek voor de Gardy vermogenschakelaar.
5.1

Isolatoren

De isolatoren zijn in onderstaande figuur weergegeven.
Deze zijn vervaardigt uit bakeliet en hebben als nadeel
dat deze kunnen breken onder invloed van externe
factoren (temperatuurschommelingen, schokken,. . . ).
Deze isolatoren werden ook gebruikt bij de oudere
lastscheiders van Gardy (vb. Soufflarc, aanwezig in
museum), later is overgegaan (bij lastscheiders) op
kunststof vanwege deze nadelen.

5.2

5.3

Functies minerale olie

De minerale olie waarmee het olievat gevuld is heeft 2
functies:
1. Koelmedium: bij het uitschakelen ontstaat, tussen
bewegend en vast contact, een boog. De olie zorgt
dat de energie/ warmte opgewekt door de boog
gekoeld word.
2. Isolatiemedium: in tegenstelling tot vele oliearme
vermogenschakelaars hebben groot olievolume
vermogenschakelaars een elektrisch geleidende
behuizing. De minerale olie dient dus ook als isolatiemedium tussen fase en behuizing en tussen
fasen onderling. Later is de overstap gemaakt
naar een kunststof behuizing waarbij de fasen afzonderlijk in een klein oliebad waren geplaatst
(oliearme schakelaar).

Olievat

De olie kan ververst worden door het olievat naar
beneden te laten zakken. Hiervoor moet het bedieningsmechanisme (rood omcirkeld in onderstaande
figuur) door middel van een hendel bediend worden.

2–2

Groot olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy U/2110
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een groot olievolume vermogenschakelaar (alfabetische opsomming is representatief met de figuur).

1

Eigenschappen

De datasheet van de Gardy U/2110 is niet beschikbaar,
vandaar volgen hieronder de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 15 kV

2

Waarde
20
200
3850

Eenheid
kV
A
A

Relais

Op de Gardy U/2110 is geen beveiligingsrelais aanwezig, vandaar wordt op de volgende pagina dieper ingegaan op enkele specificaties van de vermogenschakelaar.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact.
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen de
vaste en bewegende contacten.
C) Boog: door de hitte van de boog ontleedt de olie en
word een deel verdampt. De olie neemt de warmte
op van de boog en is turbulent waardoor de hitte
zich verspreid.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150

kV
cm

(lucht = 1
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.

kV
cm ).

! Contacten en olie zijn zichtbaar na opening van

olievat (gemakkelijk onderhoud/ vervangen van
contacten of olie).

% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.

% Aantal schakelingen is beperkt.
% Isolatoren (porselein) zijn breekbaar.
1–2

5

Extra informatie datasheet

De datasheet van de Gardy U/2110 is niet beschikbaar.
Hieronder volgen foto’s met de daarbij horende uitleg
specifiek voor de Gardy U/2110 .
5.1

Isolatoren

De isolatoren zijn in onderstaande figuur weergegeven.
Deze zijn vervaardigt uit porselein en hebben
als nadeel dat deze kunnen breken onder invloed
van externe factoren (temperatuurschommelingen,
schokken,. . . ). Deze isolatoren werden ook gebruikt
bij de oudere lastscheiders van Gardy (vb. Soufflarc,
aanwezig in museum), dan is overgegaan op kunststof
vanwege deze nadelen.

5.2

5.3

Functies minerale olie

De minerale olie waarmee het olievat gevuld is heeft 2
functies:
1. Koelmedium: bij het uitschakelen ontstaat, tussen
bewegend en vast contact, een boog. De olie zorgt
dat de energie/ warmte opgewekt door de boog
gekoeld word.
2. Isolatiemedium: in tegenstelling tot vele oliearme
vermogenschakelaars hebben groot olievolume
vermogenschakelaars een elektrisch geleidende
behuizing. De minerale olie dient dus ook als isolatiemedium tussen fase en behuizing en tussen
fasen onderling. Later is de overstap gemaakt
naar een kunststof behuizing waarbij de fasen afzonderlijk in een klein oliebad waren geplaatst
(oliearme schakelaar).

Olievat

De olie kan ververst worden door het olievat naar
beneden te laten zakken. Hiervoor moet het bedieningsmechanisme (rood omcirkeld in onderstaande
figuur) door middel van een hendel bediend worden.

2–2

Groot olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy U/2126
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een groot olievolume vermogenschakelaar (alfabetische opsomming is representatief met de figuur).

1

Eigenschappen

De datasheet van de Gardy U/2126 is niet beschikbaar,
vandaar volgen hieronder de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 15 kV

2

Relais

ACEC déclencheur

Waarde
20
600
5800

Eenheid
kV
A
A

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact.
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen de
vaste en bewegende contacten.
C) Boog: door de hitte van de boog ontleedt de olie en
word een deel verdampt. De olie neemt de warmte
op van de boog en is turbulent waardoor de hitte
zich verspreid.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150

kV
cm

(lucht = 1
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.

kV
cm ).

! Contacten en olie zijn zichtbaar na opening van

olievat (gemakkelijk onderhoud/ vervangen van
contacten of olie).

% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.

% Aantal schakelingen is beperkt.
% Isolatoren (porselein) zijn breekbaar.
1–2

5

Extra informatie datasheet

De datasheet van de Gardy U/2126 is niet beschikbaar.
Hieronder volgen foto’s met de daarbij horende uitleg
specifiek voor de Gardy U/2126.
5.1

Contacten

In onderstaande figuur zijn de contacten, in de
oliekamer van de Gardy U/2126, te zien. De schakelaar
is in open stand, de bewegende contacten (1) zijn losgekoppeld van de vaste contacten (2). De bewegende
contacten bestaan niet uit 1 geleidend contact maar uit
’contactvingers’, zo is de kracht in gesloten stand maximaal per contactvinger.

5.2

5.3

Principe primair relais

De datasheet van de ACEC relais is niet beschikbaar
maar werkt op hetzelfde als de Sprecher + Schuh MUT
zoals hieronder afgebeeld. De term primair relais
wordt toegepast als de belastingsstroom door de relais
vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren).
In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om
de kring te onderbreken.

Olievat

De olie kan ververst worden door het olievat naar
beneden te laten zakken. Hiervoor moet het bedieningsmechanisme (rood omcirkeld in onderstaande
figuur) door middel van een hendel bediend worden.

5.4

Instellingen ACEC primair relais

De ACEC relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 5 - 10 x In .
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.
2–2

Groot olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy U/2126
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een groot olievolume vermogenschakelaar (alfabetische opsomming is representatief met de figuur).

1

Eigenschappen

De datasheet van de Gardy U/2126 is niet beschikbaar,
vandaar volgen hieronder de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 10 kV

2

Waarde
12
400
8700

Eenheid
kV
A
A

Relais

Geen gegevens (merk + type) beschikbaar. De spoel is,
door een kortsluitstroom, verbrand.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact.
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen de
vaste en bewegende contacten.
C) Boog: door de hitte van de boog ontleedt de olie en
word een deel verdampt. De olie neemt de warmte
op van de boog en is turbulent waardoor de hitte
zich verspreid.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150

kV
cm

(lucht = 1
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.

kV
cm ).

! Contacten en olie zijn zichtbaar na opening van

olievat (gemakkelijk onderhoud/ vervangen van
contacten of olie).

% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.

% Aantal schakelingen is beperkt.
% Isolatoren (porselein) zijn breekbaar.
1–2

5

Extra informatie datasheet

De datasheet van de Gardy U/2126 is niet beschikbaar.
Hieronder volgen foto’s met de daarbij horende uitleg
specifiek voor de Gardy U/2126.
5.1

Contacten

In onderstaande figuur zijn de contacten, in de
oliekamer van de Gardy U/2126, te zien. De schakelaar
is in open stand, de bewegende contacten (1) zijn losgekoppeld van de vaste contacten (2). De bewegende
contacten bestaan niet uit 1 geleidend contact maar uit
’contactvingers’, zo is de kracht in gesloten stand maximaal per contactvinger.

5.2

5.3

Principe primair relais

De datasheet van de relais is niet beschikbaar maar
werkt op hetzelfde als de Sprecher + Schuh MUT zoals
hieronder afgebeeld. De term primair relais wordt
toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit
(zonder spannings - of stroomtransformatoren). In
geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais
het commando aan een de vermogenschakelaar om de
kring te onderbreken.

Olievat

De olie kan ververst worden door het olievat naar
beneden te laten zakken. Hiervoor moet het bedieningsmechanisme (rood omcirkeld in onderstaande
figuur) door middel van een hendel bediend worden.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
EIB A10/250/5
EIB is overgenomen door Alstom

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de EIB A10/250/5 is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje. De datasheet van de EIB A10/250/6 is wel
beschikbaar en heeft hetzelfde werkingsprincipe, de
extra informatie van de datasheet zal hieruit genomen
worden.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc )

2

Relais

Brown Boveri HB

Waarde
10
500
250

Eenheid
kV
A
MVA

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling. Bij uitschakeling ontstaat een boog tussen de
contacten waardoor de druk in de kamers wordt opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen
door olie. De boog wordt ook longitudinaal beblazen,
dit gebeurt wanneer aan beide kanten van de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide kamers (links
en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen.
De rechtse figuur is een doorsnede van de EIB
A10/250/6 die hetzelfde principe van combinatie beblazing hanteert als de EIB A10/250/5.

5.2 Principe primair relais
De datasheet van de Brown Boveri HB relais is niet
beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher
+ Schuh MUT zoals hieronder afgebeeld. De term
primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom
door de relais vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

5.3

Instellingen Brown Boveri HB primair relais

De Brown Boveri HB relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
EIB A10/250/5
EIB is overgenomen door Alstom

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de EIB A10/250/5 is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje. De datasheet van de EIB A10/250/6 is wel
beschikbaar en heeft hetzelfde werkingsprincipe, de
extra informatie van de datasheet zal hieruit genomen
worden.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc )

2

Relais

Brown Boveri CEM HB 4

Waarde
10
500
250

Eenheid
kV
A
MVA

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling. Bij uitschakeling ontstaat een boog tussen de
contacten waardoor de druk in de kamers wordt opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen
door olie. De boog wordt ook longitudinaal beblazen,
dit gebeurt wanneer aan beide kanten van de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide kamers (links
en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen.
De rechtse figuur is een doorsnede van de EIB
A10/250/6 die hetzelfde principe van combinatie beblazing hanteert als de EIB A10/250/5.

5.2 Principe primair relais
De datasheet van de Brown Boveri HB relais is niet
beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher
+ Schuh MUT zoals hieronder afgebeeld. De term
primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom
door de relais vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

5.3

Instellingen Brown Boveri HB primair relais

De Brown Boveri HB relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
EIB A10/350/6
EIB is overgenomen door Alstom

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de EIB A10/350/6 is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje. De datasheet van de EIB A10/250/6 is wel
beschikbaar en heeft hetzelfde werkingsprincipe, de
extra informatie van de datasheet zal hieruit genomen
worden.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische
korteduurstroom (Ik /tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
O-CO-CO cyclus

2

Relais

Sprecher + Schuh MU1

Waarde
10/12
630
50

Eenheid
kV
A
Hz

30

kA/ 1s

75
350
O3CO3CO

kA
MVA
minuten

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling. Bij uitschakeling ontstaat een boog tussen de
contacten waardoor de druk in de kamers wordt opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen
door olie. De boog wordt ook longitudinaal beblazen,
dit gebeurt wanneer aan beide kanten van de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide kamers (links
en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen.
De rechtse figuur is een doorsnede van de EIB
A10/250/6 die hetzelfde principe van combinatie beblazing hanteert als de EIB A10/350/6.

5.2 Principe primair relais
De datasheet van de Sprecher + Schuh MU1 is beschikbaar en het principeschema van een primair relais
is hieronder afgbeeld. De term primair relais wordt
toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit
(zonder spannings - of stroomtransformatoren). In
geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais
het commando aan een de vermogenschakelaar om de
kring te onderbreken.

5.3

Instellingen Sprecher + Schuh MU1 relais

De Sprecher + Schuh MU1 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 2 - 20 x In .
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2,5 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0,1 - 3 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
EIB A15/600/8
EIB is overgenomen door Alstom

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de EIB A15/600/8 is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje. De datasheet van de EIB A10/250/6 is wel
beschikbaar en heeft hetzelfde werkingsprincipe, de
extra informatie van de datasheet zal hieruit genomen
worden.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische
korteduurstroom (Ik /tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Onderbrekingsvermogen (Psc )
Houdspanning 1min (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )

2

Relais

Sprecher + Schuh MU1

Waarde
15/17,5
800
50

Eenheid
kV
A
Hz

31,5

kA/ 3s

80
22,1/20
575/605
38
95

kA piek
kA
MVA
kV
kV piek

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling. Bij uitschakeling ontstaat een boog tussen de
contacten waardoor de druk in de kamers wordt opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen
door olie. De boog wordt ook longitudinaal beblazen,
dit gebeurt wanneer aan beide kanten van de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide kamers (links
en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen.
De rechtse figuur is een doorsnede van de EIB
A10/250/6 die hetzelfde principe van combinatie beblazing hanteert als de EIB A15/600/8.

5.2 Principe primair relais
De datasheet van de Sprecher + Schuh MU1 is beschikbaar en het principeschema van een primair relais
is hieronder afgbeeld. De term primair relais wordt
toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit
(zonder spannings - of stroomtransformatoren). In
geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais
het commando aan een de vermogenschakelaar om de
kring te onderbreken.

5.3

Instellingen Sprecher + Schuh MU1 relais

De Sprecher + Schuh MU1 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 3 - 20 x In .
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2,5 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0,1 - 3 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1967 (België)
EIB A20/300/6
EIB is overgenomen door Alstom

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de EIB A20/300/6 is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje. De datasheet van de EIB A10/250/6 is wel
beschikbaar en heeft hetzelfde werkingsprincipe, de
extra informatie van de datasheet zal hieruit genomen
worden.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
O-CO-CO cyclus

2

Relais

Sprecher + Schuh MU1

Waarde
20/24
630
50
500
O3CO3CO

Eenheid
kV
A
Hz
MVA
minuten

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling. Bij uitschakeling ontstaat een boog tussen de
contacten waardoor de druk in de kamers wordt opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen
door olie. De boog wordt ook longitudinaal beblazen,
dit gebeurt wanneer aan beide kanten van de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide kamers (links
en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen.
De rechtse figuur is een doorsnede van de EIB
A10/250/6 die hetzelfde principe van combinatie beblazing hanteert als de EIB A20/300/6.

5.2 Principe primair relais
De datasheet van de Sprecher + Schuh MU1 is beschikbaar en het principeschema van een primair relais
is hieronder afgbeeld. De term primair relais wordt
toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit
(zonder spannings - of stroomtransformatoren). In
geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais
het commando aan een de vermogenschakelaar om de
kring te onderbreken.

5.3

Instellingen Sprecher + Schuh MU1 relais

De Sprecher + Schuh MU1 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 3 - 20 x In .
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2,5 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0,1 - 3 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
EIB 20S/500/6
EIB is overgenomen door Alstom

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de EIB 20S/500/6 is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje. De datasheet van de EIB A10/250/6 is wel
beschikbaar en heeft hetzelfde werkingsprincipe, de
extra informatie van de datasheet zal hieruit genomen
worden.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische korteduurstroom (Ik /tk )
Dynamische korteduurstroom (I p )
Kortsluitvermogen (Isc )
Kortsluitvermogen (Isc )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )

2

Relais

Sprecher + Schuh MU1

Waarde
20/24
630
50
20
50
14/12
500
45
95

Eenheid
kV
A
A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
Hz
contact naar het bewegend contact (rood omkA/ 1s
cirkeld).
kA
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
kA
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
MVA
het vaste en het bewegende contact.
kV
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
kV piek
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling. Bij uitschakeling ontstaat een boog tussen de
contacten waardoor de druk in de kamers wordt opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen
door olie. De boog wordt ook longitudinaal beblazen,
dit gebeurt wanneer aan beide kanten van de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide kamers (links
en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen.
De rechtse figuur is een doorsnede van de EIB
A10/250/6 die hetzelfde principe van combinatie beblazing hanteert als de EIB 20S/500/6.

5.2 Principe primair relais
De datasheet van de Sprecher + Schuh MU1 is beschikbaar en het principeschema van een primair relais
is hieronder afgbeeld. De term primair relais wordt
toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit
(zonder spannings - of stroomtransformatoren). In
geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais
het commando aan een de vermogenschakelaar om de
kring te onderbreken.

5.3

Instellingen Sprecher + Schuh MU1 relais

De Sprecher + Schuh MU1 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 2 - 20 x In .
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2,5 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0,1 - 3 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1974 (Italië)
SACE Bergamo RG15P 50
SACE Bergamo is overgenomen door ABB

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus
bij 10 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
O-CO-CO cyclus
bij 10 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
O-CO-CO cyclus
bij 12 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
Uitschakeltijd
Inschakeltijd

2

Relais

Brown Boveri CEM HB 4

Waarde
10
800
50
24

Eenheid
kV
A
Hz
kV

29
O0,3CO3CO

kA/3s
s - min

28,9
74
O3CO3CO

kA
kA
min

28,9
74
O3CO3CO

kA
kA
min

24
61
40
75

kA
kA
ms
ms

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de SACE Bergamo RG15P 50
niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende
types van boogbeblazing besproken. De schakelaar
zal een van de onderstaande blustechnieken gebruiken.
Een diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug
te vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming
is representatief met de figuur.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Brown Boveri CEM HB 4 relais is niet beschikbaar maar werkt op hetzelfde als
de Sprecher + Schuh MUT zoals hieronder afgebeeld.
De term primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit (zonder spannings - of
stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of
overbelasting geeft de relais het commando aan een de
vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

5.3

Instellingen Brown Boveri CEM HB

De Brown Boveri HB relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1980 (Duitsland)
Siemens 3AC-2221-4
Siemens produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische korteduurstroom
bij 17,5 kV (Ik / tk )
bij 15 kV (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus

2

Waarde
17,5
630
50-60

Eenheid
kV
A
Hz

16
19,3
O0,3CO3CO

kA/3s
kA/3s
s - min

Relais

Op de Siemens 3AC-2221-4 is geen beveiligingsrelais
aanwezig. In tegenstelling tot de andere vermogenschakelaars, waar wel een beveiligingsrelais aanwezig
is, zal op de volgende pagina dieper worden ingegaan
op enkele specificaties van de Siemens 3AC-2221-4 .

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Siemens 3AC-2221-4 niet
beschikbaar is worden hieronder de verschillende types
van boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Oliepeil

Het oliepeil van de oliearme vermogenschakelaar kan
gecontroleerd worden aan de hand van de doorzichtige
indicator aan de bovenzijde van de schakelaar (rood
omcirkeld in onderstaande figuur). Naast het oliepeil
kan ook de oliekwaliteit gecontroleerd worden. Indien de schakelaar een zware kortsluitstroom of vele
kleinere stromen heeft moeten schakelen zal het kleur
van de olieaanduiding een zwarte kleur krijgen, het is
een maat voor de kwaliteit van de aanwezige minerale
olie.

5.3

Bediening

De bediening gebeurt, in tegenstelling tot de meeste
andere vermogenschakelaars in het museum, niet door
het manueel bediening van een hendel maar door een
motoraandrijving. Deze is hieronder weergegeven en
is ingewerkt in de metaalomsloten kast.
A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

5.4

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).

In - en uitschakelveer

Beide veren zijn aangeduid in onderstaande figuur:
de inschakelveer is de grote veer (nummer 2) en de
uitschakelveer de kleine veer (nummer 1).

C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (Italië)
Vanossi MPS
Vanossi is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de Vanossi MPS is niet beschikbaar,
vandaar volgen hieronder de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen
bij 15 kV Isc
Bliksemstootspanning U p
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus

2

Relais

E.M.E. WIP-41

Waarde
17,5
630

Eenheid
kV
A

18
95

kA
kV

22,6
O3CO3CO

kA/3s
minuten

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Vanossi MPS niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende types van
boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

5.2

Principe primair relais

Bij een primaire relais wordt de spoel van de relais
doorlopen door de belastingsstroom, deze maakt dus
geen gebruik van stroomtransformatoren.
Op onderstaande figuur is de opbouw van de E.M.E.
WIP-41 weergegeven met de aanduiding van de componenten.

a) Factor voor de overbelasting (x . In )
b) Vertraagde uitschakeling bij overbelasting (s)
c) Spoel (waardoor de belastingsstroom vloeit)
d) Trip mechanisme
e) Instelling voor onmiddellijke onderbreking (x. In )
5.3

Instellingen E.M.E. WIP-41 primair relais

De E.M.E. WIP-41 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.

Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 3 s.

D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Delle HG 710
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HG 710 niet beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
symmetrisch belast
Onderbrekingsvermogen (Isc )
asymmetrisch belast
Inschakelstroom kortsluiting
O-CO-CO cyclus

2

Waarde
36/40
1250
50

Eenheid
kV
A
Hz

19,2

kA/3s

48

kA piek

16/14,4

kA

16,8/15,2
40/36
O3CO3CO

kA
kA piek
minuten

Relais

Op de Delle HG 710 is geen beveiligingsrelais aanwezig. In tegenstelling tot de andere vermogenschakelaars, waar wel een beveiligingsrelais aanwezig is, zal
op de volgende pagina dieper worden ingegaan op
enkele specificaties van de Delle HG 710.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HG 710 niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende types van
boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Driefasige onderbreking

De driefasige onderbreking wordt bekomen door middel van een as waarop de 3 schakelcontacten zijn
aangesloten (rood omcirkeld in onderstaande afbeelding).

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Delle HG 5/8
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HG 5/8 niet beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc)
bij 6 kV

2

Waarde
17,5
500

Eenheid
kV
A

300

A

Relais

Op de Delle HG 5/8 is geen beveiligingsrelais aanwezig. In tegenstelling tot de andere vermogenschakelaars, waar wel een beveiligingsrelais aanwezig is, zal
op de volgende pagina dieper worden ingegaan op
enkele specificaties van de Delle HG 5/8.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HG 5/8 niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende types van
boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Het oliepeil van de oliearme vermogenschakelaar kan
gecontroleerd worden aan de hand van de doorzichtige
indicator aan de buitenzijde van de schakelaar (rood
omcirkeld in onderstaande figuur). Naast het oliepeil
kan ook de oliekwaliteit gecontroleerd worden. Indien de schakelaar een zware kortsluitstroom of vele
kleinere stromen heeft moeten schakelen zal het kleur
van de olieaanduiding een zwarte kleur krijgen, het is
een maat voor de kwaliteit van de aanwezige minerale
olie.

5.3
A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

Oliepeil

Bediening

De schakelbeweging gebeurt door manuele bediening
met behulp van een hendel. Aan de roterende as (rood
omcirkeld in onderstaande figuur) dient gedraaid te
worden om de schakelaar in- of uit te schakelen.

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Delle HG 5/8
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HG 5/8 niet beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 6 kV

2

Relais

Delle RDU

Waarde
17,5
500

Eenheid
kV
A

300

A
A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HG 5/8 niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende types van
boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Delle RDU relais is niet beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher + Schuh
MUT zoals hieronder afgebeeld. De term primair relais
wordt toegepast als de belastingsstroom door de relais
vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren).
In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om
de kring te onderbreken.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

5.3

Instellingen Delle RDU

De Delle RDU relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 5 - 15 x In
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0,25 - 3 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Delle HG 5/8
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HG 5/8 niet beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 11 kV

2

Waarde
17,5
630
50

Eenheid
kV
A
Hz

415

MVA

Relais

Delle RDU
Opmerking: de spoel is doorgebrand door een te grote
stroom (>15xIn )

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HG 5/8 niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende types van
boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Delle RDU relais is niet beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher + Schuh
MUT zoals hieronder afgebeeld. De term primair relais
wordt toegepast als de belastingsstroom door de relais
vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren).
In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om
de kring te onderbreken.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

5.3

Instellingen Delle RDU

De Delle RDU relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 5 - 15 x In
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0,5 - 6 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Delle HG 5/8
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HG 5/8 niet beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 15 kV

2

Waarde
17,5
630
50

Eenheid
kV
A
Hz

5

MVA

Relais

Op de Delle HG 5/8 is geen beveiligingsrelais aanwezig. In tegenstelling tot de andere vermogenschakelaars, waar wel een beveiligingsrelais aanwezig is, zal
op de volgende pagina dieper worden ingegaan op
enkele specificaties van de Delle HG 5/8.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HG 5/8 niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende types van
boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

5.2

Oliepeil

Het oliepeil van de oliearme vermogenschakelaar kan
gecontroleerd worden aan de hand van de doorzichtige
indicator aan de buitenzijde van de schakelaar. Naast
het oliepeil kan ook de oliekwaliteit gecontroleerd worden. Indien de schakelaar een zware kortsluitstroom of
vele kleinere stromen heeft moeten schakelen zal het
kleur van de olieaanduiding een zwarte kleur krijgen,
het is een maat voor de kwaliteit van de aanwezige
minerale olie.

5.3

Bediening

De schakelbeweging gebeurt door manuele bediening
met behulp van een hendel. De roterende as (rood
omcirkeld in onderstaande figuur) dient met (of tegen)
uurwijzerzin gedraaid te worden om de schakelaar in
of uit te schakelen. In tegenstelling tot de meeste vermogenschakelaars in het museum is bestaat de hendel
niet uit 1 maar uit 4 bedieningsassen.

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1968 (onbekend)
Delle HK 6S6 A
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HK 6S6 A niet
beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van
het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
symmetrisch

2

Waarde
23
400
50

Eenheid
kV
A
Hz

250

MVA

Relais

Op de Delle HK 6S6 A is geen beveiligingsrelais aanwezig. In tegenstelling tot de andere vermogenschakelaars, waar wel een beveiligingsrelais aanwezig is, zal
op de volgende pagina dieper worden ingegaan op
enkele specificaties van de Delle HK 6S6 A.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HK 6S6 A niet
beschikbaar is worden hieronder de verschillende types
van boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Oliepeil

Het oliepeil van de oliearme vermogenschakelaar kan
gecontroleerd worden aan de hand van de doorzichtige
indicator aan de buitenzijde van de schakelaar (rood
omcirkeld). Naast het oliepeil kan ook de oliekwaliteit
gecontroleerd worden. Indien de schakelaar een zware
kortsluitstroom of vele kleinere stromen heeft moeten
schakelen zal het kleur van de olieaanduiding een
zwarte kleur krijgen, het is een maat voor de kwaliteit
van de aanwezige minerale olie.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Delle HK 5/6
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HK 5/6 niet beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 15 kV

2

Waarde
17,5
400
50

Eenheid
kV
A
Hz

250

MVA

Relais

Op de Delle HK 5/6 is geen beveiligingsrelais aanwezig. In tegenstelling tot de andere vermogenschakelaars, waar wel een beveiligingsrelais aanwezig is, zal
op de volgende pagina dieper worden ingegaan op
enkele specificaties van de Delle HK 5/6.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HK 5/6 niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende types van
boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

5.2

Oliepeil

Het oliepeil van de oliearme vermogenschakelaar kan
gecontroleerd worden aan de hand van de doorzichtige
indicator aan de buitenzijde van de schakelaar (rood
omcirkeld). Naast het oliepeil kan ook de oliekwaliteit
gecontroleerd worden. Indien de schakelaar een zware
kortsluitstroom of vele kleinere stromen heeft moeten
schakelen zal het kleur van de olieaanduiding een
zwarte kleur krijgen, het is een maat voor de kwaliteit
van de aanwezige minerale olie.

5.3

Bediening

De inschakeling gebeurt door bediening van een
roterende schakelbeweging (rood omcirkeld en met
cijfer 1 aangeduid in onderstaande figuur).
De
uitschakelbeweging gebeurt door middel van een horizontale beweging met behulp van een hendel (rood
omcirkeld en met cijfer 2 aangeduid in onderstaande
figuur).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Delle HL 4/8 AL
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HL 4/8 AL niet
beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van
het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
symmetrisch
Onderbrekingsvermogen (Isc )
asymmetrisch
Maximaal inschakelvermogen
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
O-CO-CO cyclus

2

Waarde
12
630
50

Eenheid
kV
A
Hz

29

kAe f f

32
72

kAe f f
kA piek

29

kA/3s

72
O3CO3CO

kA piek
minuten

Relais

Op de Delle HL 4/8 AL is geen beveiligingsrelais aanwezig. In tegenstelling tot de andere vermogenschakelaars, waar wel een beveiligingsrelais aanwezig is, zal
op de volgende pagina dieper worden ingegaan op
enkele specificaties van de Delle HL 4/8 AL.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HL 4/8 AL niet
beschikbaar is worden hieronder de verschillende types
van boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Het oliepeil van de oliearme vermogenschakelaar kan
gecontroleerd worden aan de hand van de doorzichtige
indicator aan de buitenzijde van de schakelaar (rood
omcirkeld in onderstaande figuur). Naast het oliepeil
kan ook de oliekwaliteit gecontroleerd worden. Indien de schakelaar een zware kortsluitstroom of vele
kleinere stromen heeft moeten schakelen zal het kleur
van de olieaanduiding een zwarte kleur krijgen, het is
een maat voor de kwaliteit van de aanwezige minerale
olie.

5.3

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

Oliepeil

Bediening

De schakelbeweging gebeurt door manuele bediening
met behulp van een hendel. De roterende as (aangeduid
met ‘A’ in de figuur) dient met uurwijzerzin gedraaid te
worden om de veer op te spannen. Eéns deze is opgespannen, dient de draaiknop ‘B’ gebruikt te worden om
de schakelaar in te schakelen.

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Delle HBA 5/7
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Omdat de datasheet van de Delle HBA 5/7 niet
beschikbaar is volgen hieronder enkel de gegevens van
het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )

2

Waarde
15
500

Eenheid
kV
A

Relais

Op de Delle HBA 5/7 is geen beveiligingsrelais aanwezig. In tegenstelling tot de andere vermogenschakelaars, waar wel een beveiligingsrelais aanwezig is, zal
op de volgende pagina dieper worden ingegaan op
enkele specificaties van de Delle HBA 5/7.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Delle HBA 5/7 niet
beschikbaar is worden hieronder de verschillende types
van boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Het oliepeil van de oliearme vermogenschakelaar kan
gecontroleerd worden aan de hand van de doorzichtige
indicator aan de bovenzijde van de schakelaar (rood
omcirkeld in onderstaande figuur). Naast het oliepeil
kan ook de oliekwaliteit gecontroleerd worden. Indien de schakelaar een zware kortsluitstroom of vele
kleinere stromen heeft moeten schakelen zal het kleur
van de olieaanduiding een zwarte kleur krijgen, het is
een maat voor de kwaliteit van de aanwezige minerale
olie.

5.3
A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

Oliepeil

Bediening

De schakelbeweging gebeurt door manuele bediening
met behulp van een hendel. De roterende as (rood
omcirkeld in onderstaande figuur) dient met (of tegen)
uurwijzerzin gedraaid te worden om de schakelaar in
of uit te schakelen.

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1965 (Zwitserland)
Oerlikon VS 30.12
Oerlikon produceert tegenwoordig geen MS-schakelaars meer

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de Oerlikon VS 30.12 is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen
bij 30 kV

2

Waarde
30
1250
50

Eenheid
kV
A
Hz

1000

MVA

Relais

Ateliers de construction Oerlikon (spoel van de relais
is verbrand)

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Oerlikon VS 30-12 niet
beschikbaar is worden hieronder de verschillende types
van boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Oerlikon relais is niet beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher + Schuh
MUT zoals hieronder afgebeeld. De term primair relais
wordt toegepast als de belastingsstroom door de relais
vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren).
In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om
de kring te onderbreken.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (Zwitserland)
Oerlikon: type onbekend
Oerlikon produceert tegenwoordig geen MS-schakelaars meer

2

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de Oerlikon is niet beschikbaar, ook
het kenplaatje is niet aanwezig op de schakelaar.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

3

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

4
4.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de Oerlikon VS 30-12 niet
beschikbaar is worden hieronder de verschillende types
van boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

4.2

Oliepeil

Het oliepeil, aangeduid met ‘A’ op onderstaande
foto, van de Oerlikon vermogenschakelaar kan worden
bekeken aan de zijkant. Het geeft een indicatie voor de
hoeveelheid olie dat de schakelaar nog bevat en voor
de kwaliteit van de minerale olie. Indien het versie olie
is (die nog niet gebruikt is geweest als schakelmedium)
is deze doorzichtig. Als de olie al een kortsluitstroom
heeft onderbroken zal deze zwart kleuren.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
E.M.E. OVS-B-I15
E.M.E. produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale beblazing van olie. De andere types van
E.M.E. (OVS-A en OVS-B) maken gebruik van dit
transversale beblazing, vandaar dat dit type besproken
wordt. De alfabetische opsomming is representatief
met de figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de E.M.E. OVS-B-I15 is niet beschikbaar. Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 17,5kV
Inschakelvermogen bij 17,5kV
O-CO-CO cyclus

2

Relais

SEG WIP1

Waarde
17,5
800
50
125

Eenheid
kV
A
kV
kV piek

25

kA/3

20
55
O3CO3CO

kA
kA
minuten

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door drukopbouw in de kamers (geel in
figuur) wordt de boog transversaal beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.
1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Transversale beblazing

De E.M.E. OVS-B-I15 maakt gebruik van transversale
beblazing van de boog, het principe wordt hieronder
weergegeven en uitgelegd.

Hierbij is het bovenste contact vast en beweegt bij
uitschakeling het onderste contact naar beneden. De
boog zal dus ontstaan tussen de 2 elektrodes waarbij
rondom de boog een open kamer zich bevind. Door
het opgewekte vermogen van de boog warmt de olie
op en creëert deze een drukverschil rechts van de boog
(gesloten kamer) en links van de boog (open kamer).
Daardoor wordt de boog transversaal (loodrecht op de
boogrichting) beblazen tot de boog stopt. Doordat de
warme olie, onder hogere druk, de kamer heeft verlaten
worden de kamers ververst met koude olie.

5.2

Principe statische relais

Het gebruikte relais is een statisch relais die het
analoge ingangssignaal (via stroomtransformatoren)
binnenleest en naar een digitaal signaal omzet om al
dan niet uit te schakelen bij overbelasting of kortsluiting. Onderstaande figuur geeft het schema van de SEG
WIP1 weer.

De relais bestaat uit:
• 3 stroomtransformatoren.
• AC DC converter.
• digitaal signaal voor het in - of uitschakelen.
5.3

Aansluiting statische relais SEG WIP1

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1985 (België)
E.M.E. OVS-A
E.M.E. produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale beblazing van olie.
De alfabetische
opsomming is representatief met de figuur.

1

Eigenschappen

Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje
aangevuld met de gegevens uit de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen
bij 12kV
Inschakelvermogen bij 12kV
O-CO-CO cyclus
Openingstijd
Tijd van de lichtboog
Totale uitschakeltijd
Inschakeltijd

2

Relais

E.M.E. WIP-41

Waarde
17,5
800
45
95

Eenheid
kV
A
kV
kV

20

kA/3s

52

kA piek

20
50
O3CO3CO
46
17
63
81

kA
kA
minuten
ms
ms
ms
ms

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door drukopbouw in de kamers (geel in
figuur) wordt de boog transversaal beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Transversale beblazing

De E.M.E. OVS-A maakt gebruik van transversale beblazing van de boog, het principe wordt hieronder
weergegeven en uitgelegd.

Hierbij is het bovenste contact vast en beweegt bij
uitschakeling het onderste contact naar beneden. De
boog zal dus ontstaan tussen de 2 elektrodes waarbij
rondom de boog een open kamer zich bevind. Door
het opgewekte vermogen van de boog warmt de olie
op en creëert deze een drukverschil rechts van de boog
(gesloten kamer) en links van de boog (open kamer).
Daardoor wordt de boog transversaal (loodrecht op de
boogrichting) beblazen tot de boog stopt. Doordat de
warme olie, onder hogere druk, de kamer heeft verlaten
worden de kamers ververst met koude olie.

5.2

Principe primair relais

Bij een primaire relais wordt de spoel van de relais
doorlopen door de belastingsstroom, deze maakt dus
geen gebruik van stroomtransformatoren.
Op onderstaande figuur is de opbouw van de E.M.E.
WIP-41 weergegeven met de aanduiding van de componenten.

a) Factor voor de overbelasting (x . In )
b) Vertraagde uitschakeling bij overbelasting (s)
c) Spoel (waardoor de belastingsstroom vloeit)
d) Trip mechanisme
e) Instelling voor onmiddellijke onderbreking (x. In )
5.3

Instellingen E.M.E. WIP-41 primair relais

De E.M.E. WIP-41 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 3 s.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1985 (België)
E.M.E. OVS-B
E.M.E. produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale beblazing van olie.
De alfabetische
opsomming is representatief met de figuur.

1

Eigenschappen

Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje
aangevuld met de gegevens uit de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 12kV
Inschakelvermogen bij 12kV
O-CO-CO cyclus
Openingstijd
Tijd van de lichtboog
Totale uitschakeltijd
Inschakeltijd

2

Relais

EME WIP-41

Waarde
17,5
800
45
95

Eenheid
kV
A
kV
kV piek

25

kA/3s

25
69
O3CO3CO
44
13
57
72

kA
kA
minuten
ms
ms
ms
ms

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door drukopbouw in de kamers (geel in
figuur) wordt de boog transversaal beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Transversale beblazing

De E.M.E. OVS-B maakt gebruik van transversale beblazing van de boog, het principe wordt hieronder
weergegeven en uitgelegd.

Hierbij is het bovenste contact vast en beweegt bij
uitschakeling het onderste contact naar beneden. De
boog zal dus ontstaan tussen de 2 elektrodes waarbij
rondom de boog een open kamer zich bevind. Door
het opgewekte vermogen van de boog warmt de olie
op en creëert deze een drukverschil rechts van de boog
(gesloten kamer) en links van de boog (open kamer).
Daardoor wordt de boog transversaal (loodrecht op de
boogrichting) beblazen tot de boog stopt. Doordat de
warme olie, onder hogere druk, de kamer heeft verlaten
worden de kamers ververst met koude olie.

5.2

Principe primair relais

Bij een primaire relais wordt de spoel van de relais
doorlopen door de belastingsstroom, deze maakt dus
geen gebruik van stroomtransformatoren.
Op onderstaande figuur is de opbouw van de EME
WIP-41 weergegeven met de aanduiding van de componenten.

a) Factor voor de overbelasting (x . In )
b) Vertraagde uitschakeling bij overbelasting (s)
c) Spoel (waardoor de belastingsstroom vloeit)
d) Trip mechanisme
e) Instelling voor onmiddellijke onderbreking (x. In )
5.3

Instellingen EME WIP-41 primair relais

De EME WIP-41 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 3 s.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy transax 10/250/6
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale en axiale beblazing van olie, ook combinatie beblazing genoemd (die de Gardy Transax
10/250/6 gebruikt). De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

1

Eigenschappen

Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje
aangevuld met de gegevens uit de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 10 kV

2

Relais

Brown Boveri CEM HB 4

Waarde
12
630
35
75

Eenheid
kV
A
kV
kV piek

14,45

kA
A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling
(in tegenstelling tot de rechtse figuur van de Gardy
transax 10/250/6 waarbij enkel de bovenste contactstift
beweegt). Bij uitschakeling ontstaat een boog tussen
de contacten waardoor de druk in de kamers wordt
opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen door olie. De boog wordt ook longitudinaal
beblazen, dit gebeurt wanneer aan beide kanten van
de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide
kamers (links en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen. De rechtse figuur is een doorsnede van
de Gardy transax 10/250/6 die het principe van combinatie beblazing hanteert, de drukkamer is rood omcirkeld.

5.2 Oscillogram
Onderstaand oscillogram geeft een O-0,3s-CO-3m-CO
terug op 11 kV met een onderbrekingsvermogen van
250 MVA.

5.3 Principe primair relais
De datasheet van de Brown Boveri CEM HB 4 relais is niet beschikbaar maar werkt op hetzelfde als
de Sprecher + Schuh MUT zoals hieronder afgebeeld.
De term primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit (zonder spannings - of
stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of
overbelasting geeft de relais het commando aan een de
vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

5.4 Instellingen Brown Boveri CEM HB
De Brown Boveri HB relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy transax 15/10/250/6
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale en axiale beblazing van olie, ook combinatie beblazing genoemd (die de Gardy Transax
15/10/250/6 gebruikt). De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

1

Eigenschappen

Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje
aangevuld met de gegevens uit de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 10 kV

2

Waarde
17,5
630
45
95

Eenheid
kV
A
kV
kV piek

14,45

kA

Relais

Niet aanwezig.
Onderstaande figuur toont Gardy Transax met relais
(rood omcirkeld).

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling
(in tegenstelling tot de rechtse figuur van de Gardy
transax 15/10/250/6 waarbij enkel de bovenste contactstift beweegt). Bij uitschakeling ontstaat een boog
tussen de contacten waardoor de druk in de kamers
wordt opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen door olie. De boog wordt ook longitudinaal beblazen, dit gebeurt wanneer aan beide kanten
van de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide
kamers (links en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen. De rechtse figuur is een doorsnede
van de Gardy transax 15/10/250/6 die het principe van
combinatie beblazing hanteert, de drukkamer is rood
omcirkeld.

5.2 Oscillogram
Onderstaand oscillogram geeft een O-0,3s-CO-3m-CO
terug op 11 kV met een onderbrekingsvermogen van
250 MVA.

5.3 Principe primair relais
Op de Gardy transax 15/10/250/6 is geen relais aanwezig maar in de datasheet staan 2 foto’s van primaire
relais die kunnen worden toegepast op de vermogenschakelaar. Bij een primaire relais wordt de spoel
van de relais doorlopen door de belastingsstroom, deze
maakt dus geen gebruik van stroomtransformatoren.
De 2 toepasbare beveiligingsrelais zijn de E.M.E. WIP41 (A) en de Sprecher+schuh MU1 (B), zoals toegepast
op vele andere vermogenschakelaars in het museum.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy transax 24/250/6
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale en axiale beblazing van olie, ook combinatie beblazing genoemd (die de Gardy Transax
24/250/6 gebruikt). De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

1

Eigenschappen

Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje
aangevuld met de gegevens uit de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 15 kV

2

Relais

Brown Boveri CEM HB 4

Waarde
24
630

Eenheid
kV
A

9,65

kA
A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

In de linkse figuur hieronder is het combinatie beblazen van de boog in detail weergegeven. Enkel de
onderste contactstift beweegt bij in - of uitschakeling
(in tegenstelling tot de rechtse figuur van de Gardy
transax 24/250/6 waarbij enkel de bovenste contactstift
beweegt). Bij uitschakeling ontstaat een boog tussen
de contacten waardoor de druk in de kamers wordt
opgebouwd, daardoor wordt de boog transversaal beblazen door olie. De boog wordt ook longitudinaal
beblazen, dit gebeurt wanneer aan beide kanten van
de schakelstift een drukkamer is. De druk in beide
kamers (links en rechts) is gelijk. Pas als de schakelstift in de volgende kamers is wordt de boog longitudinaal beblazen. De rechtse figuur is een doorsnede van
de Gardy transax 24/250/6 die het principe van combinatie beblazing hanteert, de drukkamer is rood omcirkeld.

5.2 Oscillogram
Onderstaand oscillogram geeft een O-0,3s-CO-3m-CO
terug op 11 kV met een onderbrekingsvermogen van
250 MVA.

5.3 Principe primair relais
De datasheet van de Brown Boveri CEM HB 4 relais is niet beschikbaar maar werkt op hetzelfde als
de Sprecher + Schuh MUT zoals hieronder afgebeeld.
De term primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit (zonder spannings - of
stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of
overbelasting geeft de relais het commando aan een de
vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

5.4 Instellingen Brown Boveri CEM HB
De Brown Boveri HB relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (Italië)
Magrini Galileo MG
Magrini Galileo is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

In onderstaande tabel worden de gegevens van het kenplaatje, aangevuld met de gegevens uit de datasheet,
weergegeven.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus
O-CO-CO cyclus
Onderbrekingsvermogen (Isc ):
bij 10 kV
bij 12 kV
bij 15 kV
bij 17,5 kV
Tijd voor:
boog
onderbreking
sluiten

2

Relais

Sprecher + Schuh MU1

Waarde
17,5
630
38
95

Eenheid
kV
A
kV
kV piek

14,5
O0,3CO3CO
O3CO3CO

kA/3s A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
s - min
contact naar het bewegend contact (rood ommin
cirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
kA
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
kA
het vaste en het bewegende contact.
kA
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
kA
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
ms
beblazen.
ms
D)
Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
ms
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

14,5
12,5
10
8,3
20
70
80

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

Het principe van boogbeblazing dat de Magrini Galileo
MG toepast is ’combinatie-beblazing’ (longitudinaal +
transversaal beblazen van de boog met olie). Zo wordt
de boog longitudinaal beblazen als de schakelstift uit
de kamer is doordat de warme olie uit de kamer vloeit.
De transversale beblazing gebeurt wanneer de boog
aanwezig is bij een kamer die links open en rechts gesloten is (vb. 2e kamer in linkse de figuur). Doordat
de rechtse kant van de kamer gesloten is wordt, door
de boog, een energie/druk opgewekt die de boog zal
beblazen. De bluskamer is in de rechtse figuur rood
omcirkeld.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Sprecher + Schuh MU1 is beschikbaar en het principeschema van een primair relais
is hieronder afgbeeld. De term primair relais wordt
toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit
(zonder spannings - of stroomtransformatoren). In
geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais
het commando aan een de vermogenschakelaar om de
kring te onderbreken.

5.3

Instellingen Sprecher + Schuh MU1 relais

De Sprecher + Schuh MU1 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 3 - 20 x In .
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2,5 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0,1 - 3 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1984 (België)
Merlin Gerin OA 3.145
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale beblazing van olie (die de Merlin Gerin
OA 3.145 gebruikt). De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

1

Eigenschappen

Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje
aangevuld met de gegevens uit de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij kortsluiting
Inschakelvermogen
bij kortsluiting
O-CO-CO cyclus

2

Relais

Sprecher + Schuh MU1

Waarde
24
630
50
50
125/145

Eenheid
kV
A
Hz
kV
kV piek

26,3

kA/3s

67

kA piek

14,5

kA

36
O3CO3CO

kA
minuten

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door drukopbouw in de kamers (geel in
figuur) wordt de boog transversaal beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Transversale beblazing

De Merlin Gerin OA 3.145 maakt gebruik van transversale beblazing van de boog, het principe wordt hieronder weergegeven en uitgelegd.

Hierbij is het bovenste contact vast en beweegt bij
uitschakeling het onderste contact naar beneden. De
boog zal dus ontstaan tussen de 2 elektrodes waarbij
rondom de boog een open kamer zich bevind. Door
het opgewekte vermogen van de boog warmt de olie
op en creëert deze een drukverschil rechts van de boog
(gesloten kamer) en links van de boog (open kamer).
Daardoor wordt de boog transversaal (loodrecht op de
boogrichting) beblazen tot de boog stopt. Doordat de
warme olie, onder hogere druk, de kamer heeft verlaten worden de kamers ververst met koude olie. De
bluskamer is rood omcirkeld in de doorsnede van de
Merlin Gerin OA 3.145 (rechtse figuur).

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Sprecher + Schuh MU1 is beschikbaar en het principeschema van een primair relais
is hieronder afgbeeld. De term primair relais wordt
toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit
(zonder spannings - of stroomtransformatoren). In
geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais
het commando aan een de vermogenschakelaar om de
kring te onderbreken.

5.3

Instellingen Sprecher + Schuh MU1 relais

De Sprecher + Schuh MU1 relais is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 3 - 20 x In .
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2,5 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0,1 - 3 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1984 (België)
Merlin Gerin OB 3.100
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale beblazing van olie (die de Merlin Gerin
OB 3.100 gebruikt). De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

1

Eigenschappen

Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje
aangevuld met de gegevens uit de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij kortsluiting
Inschakelvermogen
bij kortsluiting
O-CO-CO cyclus

2

Relais

E.M.E. WIP-41

Waarde
24
630
50
50
125/145

Eenheid
kV
A
Hz
kV
kV piek

18

kA/3s

45

kA piek

14,5

kA

25
O3CO3CO

kA
minuten

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door drukopbouw in de kamers (geel in
figuur) wordt de boog transversaal beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Transversale beblazing

De Merlin Gerin OB 3.100 maakt gebruik van transversale beblazing van de boog, het principe wordt hieronder weergegeven en uitgelegd.

5.2

Principe primair relais

Bij een primaire relais wordt de spoel van de relais
doorlopen door de belastingsstroom, deze maakt dus
geen gebruik van stroomtransformatoren.
Op onderstaande figuur is de opbouw van de E.M.E.
WIP-41 weergegeven met de aanduiding van de componenten.

a) Factor voor de overbelasting (x . In )
b) Vertraagde uitschakeling bij overbelasting (s)
c) Spoel (waardoor de belastingsstroom vloeit)
d) Trip mechanisme
e) Instelling voor onmiddellijke onderbreking (x. In )
5.3

Instellingen E.M.E. WIP-41 primair relais

De E.M.E. WIP-41 relais is instelbaar volgens:
Hierbij is het bovenste contact vast en beweegt bij
uitschakeling het onderste contact naar beneden. De
boog zal dus ontstaan tussen de 2 elektrodes waarbij
rondom de boog een open kamer zich bevind. Door
het opgewekte vermogen van de boog warmt de olie
op en creëert deze een drukverschil rechts van de boog
(gesloten kamer) en links van de boog (open kamer).
Daardoor wordt de boog transversaal (loodrecht op de
boogrichting) beblazen tot de boog stopt. Doordat de
warme olie, onder hogere druk, de kamer heeft verlaten worden de kamers ververst met koude olie. De
bluskamer is rood omcirkeld in de doorsnede van de
Merlin Gerin OB 3.100 (rechtse figuur).

• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 3 s.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1986 (België)
Merlin Gerin OBB 3.100
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe
van een klein olievolume vermogenschakelaar met
transversale beblazing van olie (die de Merlin Gerin
OBB 3.100 gebruikt). De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

1

Eigenschappen

Hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje
aangevuld met de gegevens uit de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij kortsluiting
Inschakelvermogen
bij kortsluiting
O-CO-CO cyclus

2

Relais

E.M.E. WIP-41

Waarde
24
630
50
50
125/145

Eenheid
kV
A
Hz
kV
kV piek

18

kA/3s

45

kA piek

10

kA

25
O3CO3CO

kA
minuten

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door drukopbouw in de kamers (geel in
figuur) wordt de boog transversaal beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Transversale beblazing

De Merlin Gerin OBB 3.100 maakt gebruik van
transversale beblazing van de boog, het principe wordt
hieronder weergegeven en uitgelegd.

5.2

Principe primair relais

Bij een primaire relais wordt de spoel van de relais
doorlopen door de belastingsstroom, deze maakt dus
geen gebruik van stroomtransformatoren.
Op onderstaande figuur is de opbouw van de E.M.E.
WIP-41 weergegeven met de aanduiding van de componenten.

a) Factor voor de overbelasting (x . In )
b) Vertraagde uitschakeling bij overbelasting (s)
c) Spoel (waardoor de belastingsstroom vloeit)
d) Trip mechanisme
e) Instelling voor onmiddellijke onderbreking (x. In )
5.3

Instellingen E.M.E. WIP-41 primair relais

De E.M.E. WIP-41 relais is instelbaar volgens:
Hierbij is het bovenste contact vast en beweegt bij
uitschakeling het onderste contact naar beneden. De
boog zal dus ontstaan tussen de 2 elektrodes waarbij
rondom de boog een open kamer zich bevind. Door
het opgewekte vermogen van de boog warmt de olie
op en creëert deze een drukverschil rechts van de boog
(gesloten kamer) en links van de boog (open kamer).
Daardoor wordt de boog transversaal (loodrecht op de
boogrichting) beblazen tot de boog stopt. Doordat de
warme olie, onder hogere druk, de kamer heeft verlaten worden de kamers ververst met koude olie. De
bluskamer is rood omcirkeld in de doorsnede van de
Merlin Gerin OBB 3.100 (rechtse figuur).

• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (Italië)
Magrini Galileo MG
Magrini Galileo is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Het kenplaatje van de Magrini Galileo MG is niet
aanwezig, de datasheet wel. Vandaar wordt een type
(Un =12 kV) als voorbeeld uitgewerkt aan de hand van
de datasheet.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus
O-CO-CO cyclus
Onderbrekingsvermogen (Isc ):
bij 3,6 kV
bij 7,2 kV
bij 10 kV
bij 12 kV
Tijd voor:
boog
onderbreking
sluiten

2

Waarde
12
630
28
75

Eenheid
kV
A
kV
kV piek

16
O0,3CO3CO
O3CO3CO

kA/3s
s - min
min

16
16
14,5
12,5

kA
kA
kA
kA

20
70
80

ms
ms
ms

Relais

Geen beveiligingsrelais aanwezig.
In de datasheet wordt wel de Magrini Galileo ’SA’ (primaire relais) voorgesteld.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Combinatie beblazing

Het principe van boogbeblazing dat de Magrini Galileo
MG toepast is ’combinatie-beblazing’ (longitudinaal +
transversaal beblazen van de boog met olie). Zo wordt
de boog longitudinaal beblazen als de schakelstift uit
de kamer is doordat de warme olie uit de kamer vloeit.
De transversale beblazing gebeurt wanneer de boog
aanwezig is bij een kamer die links open en rechts gesloten is (vb. 2e kamer in linkse de figuur). Doordat
de rechtse kant van de kamer gesloten is wordt, door
de boog, een energie/druk opgewekt die de boog zal
beblazen. De bluskamer is in de rechtse figuur rood
omcirkeld.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Magrini Galileo SA is niet
beschikbaar (enkel de It-karakteristiek) maar werkt op
hetzelfde principe als de Sprecher + Schuh MU1 die
hieronder beschreven is. De term primair relais wordt
toegepast als de belastingsstroom door de relais vloeit
(zonder spannings - of stroomtransformatoren). In
geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais
het commando aan een de vermogenschakelaar om de
kring te onderbreken.

5.3

It-karakteristiek Magrini Galileo SA

X-as: stoom (in % van In )
Y-as: tijd (in s) Opmerking: grafiek is 90 ◦ gedraaid.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1972 (Italië)
SACE Bergamo RG10-50
SACE Bergamo is overgenomen door ABB

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus
bij 10 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
O-CO-CO cyclus
bij 10 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
Uitschakeltijd
Inschakeltijd

2

Waarde
10
800
50
12

Eenheid
kV
A
Hz
kV

29
O0,3CO3CO

kA/3s
s - min

28,9
74
O3CO3CO

kA
kA
min

28,9
74
40
75

kA
kA
ms
ms

Relais

Op de SACE Bergamo RG10-50 is geen beveiligingsrelais aanwezig.

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.
1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de SACE Bergamo RG10-50
niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende
types van boogbeblazing besproken. De schakelaar
zal een van de onderstaande blustechnieken gebruiken.
Een diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug
te vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming
is representatief met de figuur.

5.2

Oliepeil

Het oliepeil van de oliearme vermogenschakelaar kan
gecontroleerd worden aan de hand van de doorzichtige
indicator aan de zijkant van de schakelaar. Naast het
oliepeil kan ook de oliekwaliteit gecontroleerd worden.
Indien de schakelaar een zware kortsluitstroom of vele
kleinere stromen heeft moeten schakelen zal het kleur
van de olieaanduiding een zwarte kleur krijgen, het is
een maat voor de kwaliteit van de aanwezige minerale
olie. De oliekwaliteit in deze vermogenschakelaar is
nog goed omdat de kleur van het oliepeil doorzichtig
is.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1980 (Italië)
SACE Bergamo RM 12-35
SACE Bergamo is overgenomen door ABB

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus
bij 12 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
Uitschakeltijd
Inschakeltijd

2

Relais

Brown Boveri CEM HB 4

Waarde
12
630
50-60
12

Eenheid
kV
A
Hz
kV

25
O3CO3CO

kA/3s
min

16,8
42
50
75

kA
kA
ms
ms

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.
1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de SACE Bergamo RM 12-35
niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende
types van boogbeblazing besproken. De schakelaar
zal een van de onderstaande blustechnieken gebruiken.
Een diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug
te vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming
is representatief met de figuur.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Brown Boveri CEM HB 4 is niet
beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher
+ Schuh MUT zoals hieronder afgebeeld. De term
primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom
door de relais vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

5.3

Instellingen Brown Boveri CEM HB 4

De Brown Boveri CEM HB 4 is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 3 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1970 (Italië)
SACE Bergamo RM 10
SACE Bergamo is overgenomen door ABB

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus
bij 3 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
bij 6 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
bij 10 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
bij 12 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
O-CO-CO cyclus
bij 10 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
Uitschakeltijd
Inschakeltijd

2

Relais

Brown Boveri CEM HB 4

Waarde
10
630
50
12

Eenheid
kV
A
Hz
kV

25
O3CO3CO

kA/3s
min

19,3
50

kA
kA

19,3
50
14,4
37
12
31
O0,33CO3CO
14,4
37
40
120

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
kA
kA
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
kA
het vaste en het bewegende contact.
kA
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kA
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
kA
beblazen.
s - min D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.
kA
kA
4 Voor - en nadelen
ms
kV
kV
Kritische gradiënt olie = 150 cm
(lucht = 1 cm
).
ms
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.

!
%
%

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de SACE Bergamo RM 10 niet
beschikbaar is worden hieronder de verschillende types
van boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Brown Boveri CEM HB 4 is niet
beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher
+ Schuh MUT zoals hieronder afgebeeld. De term
primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom
door de relais vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

5.3

Instellingen Brown Boveri CEM HB 4

De Brown Boveri CEM HB 4 is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1969 (Italië)
SACE Bergamo RM 15
SACE Bergamo is overgenomen door ABB

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus
bij 15 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
bij 17,5 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
O-CO-CO cyclus
bij 15 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
Uitschakeltijd
Inschakeltijd

2

Relais

Brown Boveri CEM HB 4

Waarde
15
630
50
24

Eenheid
kV
A
Hz
kV

20
O3CO3CO

kA/1s
min

9,6
25

kA
kA

8,2
21
O0,3CO3CO

kA
kA
s - min

9,6
25
40
120

kA
kA
ms
ms

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.
1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de SACE Bergamo RM 15 niet
beschikbaar is worden hieronder de verschillende types
van boogbeblazing besproken. De schakelaar zal een
van de onderstaande blustechnieken gebruiken. Een
diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug te
vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming is
representatief met de figuur.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de Brown Boveri CEM HB 4 is niet
beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher
+ Schuh MUT zoals hieronder afgebeeld. De term
primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom
door de relais vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.
D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

5.3

Instellingen Brown Boveri CEM HB 4

De Brown Boveri CEM HB 4 is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.
Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.
2–2

Klein olievolume vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1974 (Italië)
SACE Bergamo RMr 10
SACE Bergamo is overgenomen door ABB

3

Werkingsprincipe

Hieronder volgt het algemene werkingsprincipe van
een klein olievolume vermogenschakelaar met combinatie beblazing (longitudinale en transversale beblazing). De alfabetische opsomming is representatief met
de figuur.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
O-CO-CO cyclus
bij 3 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
bij 6 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
bij 10 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
bij 12 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen
Uitschakeltijd
Inschakeltijd

2

Relais

Sprecher + Schuh MU1

Waarde
10
630
50
12

Eenheid
kV
A
Hz
kV

25
O3CO3CO

kA/3s
min

24,1
62

kA
kA

24,1
62

kA
kA

17,3
44

kA
kA

14,4
37
40
120

kA
kA
ms
ms

A) Schakelaar gesloten: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact (rood omcirkeld).
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact
gaat naar beneden en er ontstaat een boog tussen
het vaste en het bewegende contact.
C) Boog: door de vlugge uitschakeling wordt de boog
longitudinaal beblazen. Door drukopbouw in de
kamers (geel in figuur) wordt de boog transversaal
beblazen.
D) Schakelaar open: de stroomgeleiding stopt bij de
eerstvolgende nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Kritische gradiënt olie = 150 (lucht = 1 ).
Olie dient als koeling - en isolatiemedium.
% Explosiegevaar door overdruk in de oliekamer
ten gevolge van de boogenergie.
% Bij kortsluiting kookt de olie en ontsnapt de
kV
cm

kV
cm

damp aan de bovenkant van de buis → verbrandingsgevaar bij personen.
1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Types beblazing

Omdat de datasheet van de SACE Bergamo RMr 10
niet beschikbaar is worden hieronder de verschillende
types van boogbeblazing besproken. De schakelaar
zal een van de onderstaande blustechnieken gebruiken.
Een diepere uitwerking van de blaastechnieken is terug
te vinden in de thesistekst. De alfabetische opsomming
is representatief met de figuur.

5.2

Principe primair relais

Het principeschema van de Sprecher + Schuh MU1
(primaire relais) is hieronder afgebeeld. De term primair relais wordt toegepast als de belastingsstroom
door de relais vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren). In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om de kring te onderbreken.

A) Gewone kamer (zie figuur hieronder): hierin wordt
de boog longitudinaal (1) of transversaal (2) beblazen met olie. Ook de combinatie van de 2 technieken bestaat (3).

B) Elastische kamer: door de schakelbeweging vloeit
olie via gaatjes naar het oliereservoir (afvoer van
warme olie).
C) Kamer met oliestuwing: de warme olie wordt door
middel van een zuiger afgevoerd waardoor de boog
een aanvoer van koude olie krijgt.

5.3

Instellingen Sprecher + Schuh MU1

De Sprecher + Schuh MU1 is instelbaar volgens:
• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking: bij 3 - 20 x In .
Vertraagde onderbreking: bij 1 - 2,5 x In .

D) Kamer met hulpboog: de boog wordt opgesplitst in
2 deelbogen. Door drukopbouw in de kamer rechtsonder wordt de boog met olie beblazen.

• Tijd
Regelbaar van 0,1 - 3 s.

2–2

Lucht vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (Frankrijk)
Merlin Gerin Solenarc
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Merlin Gerin Solenarc werkt op verschillende
principes om de boog te doven.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelvermogen

2

Waarde
6,6-17,5
400
50
95
14,5
14,5-10
37-25

Eenheid
kV
A
Hz
kV piek
kA/1s
kA
kA piek

• Figuur linksboven: de schakelaar bevat hoofdcontacten (2) en afbrandcontacten (1).

Relais

• Figuur rechtsboven: de schakelaar bevat een autocompressiesysteem. Bij openen van de contacten
wordt de boog met lucht beblazen.

Compagnie Électro-Mécanique (CEM)/ Brown Boveri
HK4

• Figuur linksonder: in de bluskamer wordt de
boog verlengd, hierdoor stijgt de boogweerstand
en daalt de stroom/ boogenergie.
• Figuur rechtsonder: in de bluskamer wordt de
boog gekoeld door middel van de wand uit
keramisch gesteente.

4

Voor - en nadelen

! Is de enige vermogenschakelaar in museum die
een visuele onderbreking weergeeft.

! Gebruikt 4 principes om de boog te doven
(→ mooi als illustratieprincipe).

% Groot.
% Duur in aankoop en onderhoud.
1–2

5

Extra informatie datasheet

5.1

Aanduiding componenten

In onderstaande figuur is een doorsnede van de schakelaar weergegeven waarbij de componenten, die samen
zorgen voor het doven van de boog zijn aangeduid.

5.2

Principe primair relais

De datasheet van de CEM HK4 relais is niet beschikbaar maar werkt op hetzelfde als de Sprecher + Schuh
MUT zoals hieronder afgebeeld. De term primair relais
wordt toegepast als de belastingsstroom door de relais
vloeit (zonder spannings - of stroomtransformatoren).
In geval van kortsluiting of overbelasting geeft de relais het commando aan een de vermogenschakelaar om
de kring te onderbreken.

De nummers en cijfers in de volgende opsomming zijn
representatief met de nummers in bovenstaande figuur.
7. Frame
8. Isolator
9. Vaste contacten in de bluskamer
10. Bluskamer

5.3

11. Bewegingsstang

De CEM HK4 relais is instelbaar volgens:

12. Bewegend hoofd - en afbrandcontact

Instellingen ACEC primair relais

• Stroomsterkte
Onmiddellijke onderbreking.

15. Koelingswand uit keramiek

Vertraagde onderbreking: bij 1,2 - 2 x In .
22. Vaststaand contact

• Tijd
Regelbaar van 0 - 6 s.
2–2

SF6 vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
ABB HA1/zc
ABB produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

De ABB HA1/zc is een SF6 -zelfblusschakelaar (met
autocompressie), dit wil zeggen dat geen extern drukvat is aangesloten maar dat de overdruk door de
schakelbeweging wordt gecreëerd. Hieronder wordt
het werkingsprincipe uitgelegd. Op de volgende pagina wordt het principe uitgelegd aan de hand van
figuren uit de datasheet.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik /tk )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelstroom kortsluiting
O-CO-CO cyclus
Openingstijd
Sluitingstijd
Absolute druk SF6 bij 20◦ C

2

Waarde
12
1250
50/60
75

Eenheid
kV
A
Hz
kV piek

25
25
63
O3CO3CO
70
50
500

kA/3s
kA
kA
minuten
ms
ms
kPa

Relais/ withdrawable-principe

Op de ABB HA1/zc is geen relais aanwezig omdat deze is gebouwd in een metal-clad withdrawable
uitrusting. Hierbij wordt elke schakelaar/component
in een aparte uitrijdbare behuizing geı̈nstalleerd. Het
voordeel hiervan is dat bij het falen van een component/ bij onderhoud de component gemakkelijk uit
de cellen verwijderbaar is en, indien een reservecomponent aanwezig is, deze onmiddellijk ingebruikname
kan gesteld worden. De relais wordt dus geı̈nstalleerd
in een afzonderlijk compartiment en moet dus apart
worden bijgekocht, vandaar is deze niet aanwezig bij
de ABB in het museum

A) Geleidende toestand: stroom geleid via het vaststaand contact naar het bewegend contact. In de
drukkamer is nog geen (over)druk opgebouwd.
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact gaat naar beneden. Het SF6 gas kan nog
niet/ weinig ontsnappen omdat de boog (bijna) de
volledige ruimte tussen het vast en het beweegbaar contact vult. De overdruk wordt gecreëerd
door de energie die de boog opwerkt in de
drukkamer.
C) De stroom wordt onderbroken bij de natuurlijke
nuldoorgang waardoor de boog de ruimte tussen
het beweegbare en vaste contact niet meer vult.
De geı̈oniseerde lucht word nu axiaal beblazen
met het gecomprimeerde SF6 gas.

4

Voor - en nadelen

! SF

6 (onder druk) heeft een goede diëlektrische
vastheid.

% SF is een sterk broeikasgas.
% Grote contactafstand (grote voorontsteking).
% Onderhoud: bij defect is nieuwe schakelaar
6

kopen noodzakelijk (olie kan hervuld worden,
SF6 niet).
1–2

5
5.1
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5.2

Withdrawable uitrusting

Zelfblusschakelaar

Het werkingsprincipe van de zelfblusschakelaar (met
autocompressie) is reeds op de vorige pagina uitgelegd.
Hieronder volgt het zelfblusprincipe die beschreven
staat in de datasheet van de ABB HA1/zc.
De nummers en cijfers in de volgende opsomming zijn
representatief met de nummers in bovenstaande figuur.
A) De schakelaar bevind zich in gesloten toestand.
B) Eerst openen de hoofdcontacten (1) gevolgd door
de afbrandcontacten (4). De boog ontstaat tussen
de afbrandcontacten waardoor een overdruk in de
drukkamer (3) wordt gecreëerd. Door deze overdruk ontstaat turbulentie van het SF6 gas in de
drukkamer.

Op bovenstaande figuren is een withdrawable (NL:
uitrijdbaar) uitrusting weergegeven. Zoals reeds vermeld heeft dit specifiek voordelen, bijvoorbeeld de tijd
om de installatie terug gebruiksklaar te maken is zeer
gering. Ook Deba bezit deze technologie met de DW-2
(zie onderstaande figuur).

C) De stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang
waardoor de booggeleiding stopt. Hierbij is de
ruimte die de boog vulde vrijgekomen en verlaat het SF6 gas de drukkamer naar de expansiekamer (9). Dit zorgt voor de afvoering van het
geı̈oniseerde gas waardoor een herontsteking van
de boog vermeden word.
D) De schakelaar bevind zich in open toestand.

2–2

SF6 vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
ABB HA1/zc
ABB produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

De ABB HA1/zc is een SF6 -zelfblusschakelaar (met
autocompressie), dit wil zeggen dat geen extern drukvat is aangesloten maar dat de overdruk door de
schakelbeweging wordt gecreëerd. Dit is de 3e generatie SF6 schakelaars.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
Inschakelstroom kortsluiting
Openingstijd
Sluitingstijd
Absolute druk SF6 bij 20◦ C

2

Waarde
12
630
50/60
75

Eenheid
kV
A
Hz
kV piek

A) Geleidende toestand: stroom geleid via het vaststaand contact naar het bewegend contact. In de
drukkamer is nog geen (over)druk opgebouwd.

20
20
50
70
50
500

kA/3s
kA
kA
ms
ms
kPa

B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact gaat naar beneden. Het SF6 gas kan nog
niet/ weinig ontsnappen omdat de boog (bijna) de
volledige ruimte tussen het vast en het beweegbaar contact vult. De overdruk wordt gecreëerd
door de energie die de boog opwerkt in de
drukkamer.

Relais/ withdrawable-principe

Op de ABB HA1/zc is geen relais aanwezig omdat
deze gebouwd is volgens het ’withdrawable’ principe.
Hierbij wordt elke schakelaar/component in een aparte
uitrijdbare behuizing geı̈nstalleerd. Het voordeel hiervan is dat bij het falen van een component/ bij onderhoud de component gemakkelijk uit de cellen verwijderbaar is en, indien een reservecomponent aanwezig
is, deze onmiddellijk ingebruikname kan gesteld worden. De relais wordt dus geı̈nstalleerd in een afzonderlijk compartiment en moet dus apart worden bijgekocht, vandaar is deze niet aanwezig bij de ABB
in het museum

C) De stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang waardoor de boog de ruimte tussen het beweegbare en vaste contact niet meer vult. De
geı̈oniseerde lucht word nu axiaal beblazen met
het gecomprimeerde SF6 gas.

4

Voor - en nadelen

! SF

6 (onder druk) heeft een goede diëlektrische
vastheid.

% SF

6 is een sterk broeikasgas (nog maar sinds
enkele jaren bekend).

% Grote contactafstand (grote voorontlading).
% Onderhoud: bij defect is nieuwe schakelaar

kopen noodzakelijk (olie kan hervuld worden,
SF6 niet).

1–2

5
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5.2

Withdrawable-principe

Zelfblusschakelaar

Het werkingsprincipe van de zelfblusschakelaar (met
autocompressie) is reeds op de vorige pagina uitgelegd.
Hieronder volgt het zelfblusprincipe die beschreven
staat in de datasheet van de ABB HA1/zc.
De nummers en cijfers in de volgende opsomming zijn
representatief met de nummers in bovenstaande figuur.
A) De schakelaar bevind zich in gesloten toestand.
B) Eerst openen de hoofdcontacten (1) gevolgd door
de afbrandcontacten (4). De boog ontstaat tussen
de afbrandcontacten waardoor een overdruk in de
drukkamer (3) wordt gecreëerd. Door deze overdruk ontstaat turbulentie van het SF6 gas in de
drukkamer.

Op bovenstaande figuren is het withdrawable (NL:
uitrijdbaar)-principe weergegeven. Zoals reeds vermeld heeft dit specifiek voordelen, bijvoorbeeld de tijd
om de installatie terug gebruiksklaar te maken is zeer
gering. Ook Deba bezit deze technologie met de DW-2
(zie onderstaande figuur).

C) De stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang
waardoor de booggeleiding stopt. Hierbij is de
ruimte die de boog vulde vrijgekomen en verlaat het SF6 gas de drukkamer naar de expansiekamer (9). Dit zorgt voor de afvoering van het
geı̈oniseerde gas waardoor een herontsteking van
de boog vermeden word.
D) De schakelaar bevind zich in open toestand.

2–2

SF6 vermogenschakelaar
Bouwjaar: 2008 (Frankrijk)
Merlin Gerin SFset
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Merlin Gerin SFset is een SF6 schakelaar met autocompressie (puffer, ééndrukschakelaar). Dit is de
2e generatie SF6 schakelaars die sinds de jaren ’70 is
opgekomen.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Inschakelstroom kortsluiting
Onderbrekingsvermogen (Isc )
O-CO-CO cyclus
Openingstijd
Onderbrekingstijd
Sluitingstijd
Aantal schakelingen (M2)

2

Relais

Merlin Gerin: VIP 200

Waarde
17,5
630
50
38
95

Eenheid
kV
A
Hz
kV
kV piek

20
50
20
O3CO3CO
< 50
< 60
< 65
10 000

kA/1s
kA piek
kA
minuten
ms
ms
ms

A) Geleidende toestand: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact.
In de
drukkamer is nog geen (over)druk opgebouwd.
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact gaat naar beneden waardoor een druk opgebouwd word in de drukkamer. Het SF6 gas kan nog
niet/ weinig ontsnappen omdat de boog (bijna) de
volledige ruimte tussen het vast en het beweegbaar
contact vult.
C) De stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang
waardoor de boog de ruimte tussen het beweegbare
en vaste contact niet meer vult. De geı̈oniseerde
lucht word nu axiaal beblazen met het gecomprimeerde SF6 gas.

4

Voor - en nadelen

! Nadeel tweedrukschakelaar (vloeibaar worden
van SF6 bij grote druk) geëlimineerd.

! SF

6 (onder druk) heeft een goede diëlektrische
vastheid.

% Veel energie nodig voor het schakelmecha-

nisme (snelle schakelbeweging + opbouwen van
druk).

% SF is een sterk broeikasgas.
% Grote contactafstand (grote voorontsteking).
% Onderhoud: bij defect is nieuwe schakelaar
6

kopen noodzakelijk (olie kan hervuld worden,
SF6 niet).

1–2

5
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5.1

5.2

Blokschema statische relais

5.3

Principe statische relais

Eéndrukschakelaar

Het gebruikte relais is een statisch relais die het
analoge ingangssignaal (via stroomtransformatoren)
binnenleest en naar een digitaal signaal omzet om al
dan niet uit te schakelen bij overbelasting of kortsluiting.

De relais bestaat uit:
De nummers en cijfers in de volgende opsomming zijn
representatief met de nummers in bovenstaande figuur.
1. De schakelaar bevind zich in gesloten toestand.
2. Na een uitschakelbevel opent het hoofdcontact (a)
waardoor de stroom word gecommuteerd naar het
afbrandcontact (b). Wanneer de piston naar beneden schuift (c) ontstaat een lichte compressie van
SF6 in de drukkamer (d).

• 3 stroomtransformatoren.
• AC DC converter.
• digitaal signaal voor het in - of uitschakelen.
5.4

Aansluiting statische relais VIP 200

3. Er ontstaat een boog tussen de afbrandcontacten
terwijl de piston (c) verder naar beneden schuift.
Er is een zeer kleine fractie van het gecomprimeerde SF6 gas die via het versmalde stuk (e)
reeds de boog licht beblaast.
4. De stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang
dus de boog stopt. Hierdoor is de ruimte die de
boog innam terug beschikbaar en kan het gecomprimeerde SF6 gas het geı̈oniseerde SF6 gas beblazen. De schakelaar bevind zich in open toestand.

2–2

SF6 vermogenschakelaar
Bouwjaar: 2008 (Frankrijk)
Merlin Gerin SFset
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Merlin Gerin SFset is een SF6 schakelaar met autocompressie (puffer, ééndrukschakelaar). Dit is de
2e generatie SF6 schakelaars die sinds de jaren ’70 is
opgekomen.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Inschakelstroom kortsluiting
Onderbrekingsvermogen (Isc )
O-CO-CO cyclus
Openingstijd
Onderbrekingstijd
Sluitingstijd
Aantal schakelingen (M2)

2

Relais

Merlin Gerin: VIP 200

Waarde
12
400
50
28
75

Eenheid
kV
A
Hz
kV
kV piek

20
62,5
25
O3CO3CO
< 50
< 60
< 65
10 000

kA/1s
kA piek
kA
minuten
ms
ms
ms

A) Geleidende toestand: stroom geleid via het vast
contact naar het bewegend contact.
In de
drukkamer is nog geen (over)druk opgebouwd.
B) Moment van uitschakeling: het bewegend contact gaat naar beneden waardoor een druk opgebouwd word in de drukkamer. Het SF6 gas kan nog
niet/ weinig ontsnappen omdat de boog (bijna) de
volledige ruimte tussen het vast en het beweegbaar
contact vult.
C) De stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang
waardoor de boog de ruimte tussen het beweegbare
en vaste contact niet meer vult. De geı̈oniseerde
lucht word nu axiaal beblazen met het gecomprimeerde SF6 gas.

4

Voor - en nadelen

! Nadeel tweedrukschakelaar (vloeibaar worden
van SF6 bij grote druk) geëlimineerd.

! SF

6 (onder druk) heeft een goede diëlektrische
vastheid.

% Veel energie nodig voor het schakelmecha-

nisme (snelle schakelbeweging + opbouwen van
druk).

% SF is een sterk broeikasgas.
% Grote contactafstand (grote voorontsteking).
% Onderhoud: bij defect is nieuwe schakelaar
6

kopen noodzakelijk (olie kan hervuld worden,
SF6 niet).

1–2

5

Extra informatie datasheet

5.1

5.2

Blokschema statische relais

5.3

Principe statische relais

Eéndrukschakelaar

Het gebruikte relais is een statisch relais die het
analoge ingangssignaal (via stroomtransformatoren)
binnenleest en naar een digitaal signaal omzet om al
dan niet uit te schakelen bij overbelasting of kortsluiting.

De relais bestaat uit:
De nummers en cijfers in de volgende opsomming zijn
representatief met de nummers in bovenstaande figuur.
1. De schakelaar bevind zich in gesloten toestand.
2. Na een uitschakelbevel opent het hoofdcontact (a)
waardoor de stroom word gecommuteerd naar het
afbrandcontact (b). Wanneer de piston naar beneden schuift (c) ontstaat een lichte compressie van
SF6 in de drukkamer (d).

• 3 stroomtransformatoren.
• AC DC converter.
• digitaal signaal voor het in - of uitschakelen.
5.4

Aansluiting statische relais VIP 200

3. Er ontstaat een boog tussen de afbrandcontacten
terwijl de piston (c) verder naar beneden schuift.
Er is een zeer kleine fractie van het gecomprimeerde SF6 gas die via het versmalde stuk (e)
reeds de boog licht beblaast.
4. De stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang
dus de boog stopt. Hierdoor is de ruimte die de
boog innam terug beschikbaar en kan het gecomprimeerde SF6 gas het geı̈oniseerde SF6 gas beblazen. De schakelaar bevind zich in open toestand.

2–2

Vacuüm vermogenschakelaar
Bouwjaar: 2000 (België)
Alstom VB4-25/8 L
Alstom is overgestapt naar treinsector

3

Werkingsprincipe

De Alstom VB maakt gebruik van een vacuümfles
waarin de contacten onderbroken worden (zie figuren
hieronder).

1

Eigenschappen

Enkel het type (VB4-24/8 L) schakelaar is af te lezen,
niet het voltallige kenplaatje. Vandaar volgen hieronder de gegevens die uit de datasheet kunnen afgelezen
worden bij dit type.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Inschakelstroom kortsluiting
Onderbrekingsvermogen (Isc )
O-CO-CO cyclus
(is instelbaar)
Openingstijd
Onderbrekingstijd
Sluitingstijd
Aantal schakelingen

2

Waarde
12
800
50/60
28
75

Eenheid
kV
A
Hz
kV
kV piek

25
63
25
O?CO?CO

kA/1s
kA piek
kA
s - min

55
70
50
30 000

ms
ms
ms

Relais

De Alstom VB4-25/8 L bevat standaard geen relais, zie
foto uit datasheet hieronder. Vandaar wordt het relais
hier ook niet besproken.

In de bovenste figuur en onderste figuur links is
de doorsnede van een vacuümschakelaar/ - contact
weergegeven. In de vacuümfles (onderaan links) zitten 2 contacten opgesloten in hoogvacuüm (±10−5 pa):
1 bewegend contact (a) en 1 vast contact (b). Bij het
openen, tijdens belasting, van de contacten ontstaat
een metaaldamp boogontlading. De geleiding van de
stroom wordt overgenomen door het zich tussen de
contacten bevindende metaaldampplasma dat vanuit de
op de kathode optredende brandvlekken geëmitteerd
wordt. Om het lokaal smelten te elimineren wordt de
boog gedwongen te roteren via uitsparingen in de elektrodes, zie onderste figuur rechts.

4

Voor - en nadelen

! Veel minder onderhoud dan andere systemen
(→ lange levensduur + vele schakelingen).

! Zeer compact + zeer geringe contactafstand
(→ kleine voorontlading).

% Door

vroegtijdige stroomafrukking (current
chopping) ontstaat het gevaar van overspanning.
1–2

5
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5.1

Werkingsprincipe Alstom VB

5.2

Vacuümfles

De schakelcontacten bevinden zich in een cilindrische
vacuümfles waarin een onderdruk aanwezig is van
10−6 tot 10−7 torr (= 10−6 tot 10−7 mm Hg).
In de vacuümfles bevinden zich 2 contacten die axiaal
zijn opgesteld. Tijdens de beweging van het contact
zorgen 2 metalen balgen dat geen lucht van de omgeving in de fles kan dringen.
In onderstaande figuren is de doorsnede van een Alstom vacuümschakelaar weergegeven met daarbij het
gamma van vacuümflessen (VG1, VG2 en VG3).

Zie nummering bij bovenste figuur werkingsprincipe
(onderstaande figuren zijn close-up van de bovenste
figuur bij werkingsprincipe).
A Schakelaar open: flux opgewekt door permanente
magneten (6) samen met de kracht van de openingsveren (13) houdt het anker (3) in de onderste
stabiele positie.
B Schakelaar sluit: flux wordt opgewekt in de
sluitingsspoel (7) waardoor het anker word
opgetrokken. Hierdoor worden de hoofdcontacten
(5) gesloten. Tijdens het sluiten laden de openingsveren (13) op.
C Schakelaar gesloten: de permanente magneten
houden het anker op de bovenste stabiele positie.
De hoofdcontacten zijn gesloten. De openingsveren zijn gewapend.
D Schakelaar opent: het anker beweegt naar beneden door de kracht van de vrijgelaten energie van
de openingsveren. Deze kracht is groter dan de
kracht van de permanente magneten (die het anker
in positie wil houden). De hoofdcontacten gaan
open.

2–2

Vacuüm vermogenschakelaar
Bouwjaar: 2000 (België)
Alstom DPI 5-25/8 L
Alstom is overgestapt naar treinsector

3

Werkingsprincipe

De Alstom DPI maakt gebruik van een vacuümfles
waarin de contacten onderbroken worden (zie figuren
hieronder).

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Inschakelstroom kortsluiting
Onderbrekingsvermogen (Isc )
O-CO-CO cyclus
Openingstijd
Onderbrekingstijd
Sluitingstijd
Aantal schakelingen

2

Relais

Alstom/ AEG PS 421

Waarde
17,5
800
50/60
38
95

Eenheid
kV
A
Hz
kV
kV piek

25
63
25
O0,3CO15CO
55
70
50
30 000

kA/1s
kA piek
kA
s
ms
ms
ms

In de bovenste figuur en onderste figuur links is
de doorsnede van een vacuümschakelaar/ - contact
weergegeven. In de vacuümfles (onderaan links) zitten 2 contacten opgesloten in hoogvacuüm (±10−5 pa):
1 bewegend contact (a) en 1 vast contact (b). Bij het
openen, tijdens belasting, van de contacten ontstaat
een metaaldamp boogontlading. De geleiding van de
stroom wordt overgenomen door het zich tussen de
contacten bevindende metaaldampplasma dat vanuit de
op de kathode optredende brandvlekken geëmitteerd
wordt. Om het lokaal smelten te elimineren wordt de
boog gedwongen te roteren via uitsparingen in de elektrodes, zie onderste figuur rechts.

4

Voor - en nadelen

! Veel minder onderhoud dan andere systemen
(→ lange levensduur + vele schakelingen).

! Zeer compact + zeer geringe contactafstand
(→ kleine voorontlading).

% Door

vroegtijdige stroomafrukking (current
chopping) ontstaat het gevaar van overspanning.
1–2

5
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5.1

5.2

Blokschema statische relais

5.3

Principe statische relais

Werkingsprincipe Alstom DPI

Het gebruikte relais is een statisch relais die het
analoge ingangssignaal (via stroomtransformatoren)
binnenleest en naar een digitaal signaal omzet om al
dan niet uit te schakelen bij overbelasting of kortsluiting.

Zie nummering bij bovenste figuur werkingsprincipe
(onderstaande figuren zijn close-up van de bovenste
figuur bij werkingsprincipe).
A Schakelaar open: flux opgewekt door permanente
magneten (6) samen met de kracht van de openingsveren (13) houdt het anker (3) in de onderste
stabiele positie.
B Schakelaar sluit: flux wordt opgewekt in de
sluitingsspoel (7) waardoor het anker word
opgetrokken. Hierdoor worden de hoofdcontacten
(5) gesloten. Tijdens het sluiten laden de openingsveren (13) op.

De relais bestaat uit:
• 3 stroomtransformatoren.
• AC DC converter.
• digitaal signaal voor het in - of uitschakelen.
5.4

Aansluiting statische relais VIP 200

C Schakelaar gesloten: de permanente magneten
houden het anker op de bovenste stabiele positie.
De hoofdcontacten zijn gesloten. De openingsveren zijn gewapend.
D Schakelaar opent: het anker beweegt naar beneden door de kracht van de vrijgelaten energie van
de openingsveren. Deze kracht is groter dan de
kracht van de permanente magneten (die het anker
in positie wil houden). De hoofdcontacten gaan
open.

2–2

Vacuüm vermogenschakelaar
Bouwjaar: 1997 (Duitsland)
CALOR EMAG (in samenwerking met ABB) VD4M

3

Werkingsprincipe

De CALOR EMAG maakt gebruik van een vacuümfles
waarin de contacten onderbroken worden (zie figuren
hieronder).

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Inschakelstroom kortsluiting
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 17,5 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 15 kV
Onderbrekingsvermogen (Isc )
bij 11 kV
O-CO-CO cyclus

2

Waarde
17,5
630
50/60
95

Eenheid
kV
A
Hz
kV piek

20
50

kA/3s
kA piek

25

kA

20

kA

25
O3CO3CO

kA
minuten

Relais

De CALOR EMAG VD4M bevat standaard geen relais (zoals in museum) maar kan wel worden uitgevoerd met de ABB RBX615 beveiligingsrelais (de HMI
is type eVD4 zoals hieronder afgebeeld).

In de bovenste en onderste figuur is de doorsnede van
een vacuümcontact weergegeven. In de vacuümfles
(bovenaan) zitten 2 contacten opgesloten in hoogvacuüm (±10−5 pa): 1 bewegend contact (a) en 1 vast
contact (b). Bij het openen, tijdens belasting, van
de contacten ontstaat een metaaldamp boogontlading.
De geleiding van de stroom wordt overgenomen door
het zich tussen de contacten bevindende metaaldampplasma dat vanuit de op de kathode optredende brandvlekken geëmitteerd wordt. Om het lokaal smelten
te elimineren wordt de boog gedwongen te roteren
via uitsparingen in de elektrodes, zie onderste figuur
rechts.

4

Voor - en nadelen

! Veel minder onderhoud dan andere systemen
(→ lange levensduur + vele schakelingen).

! Zeer compact + zeer geringe contactafstand
(→ kleine voorontlading).

% Door

vroegtijdige stroomafrukking (current
chopping) ontstaat het gevaar van overspanning.

1–2
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5.1

5.2

Blokschema statische relais

5.3

Principe statische relais

Werkingsprincipe CALOR EMAG VD4M

Het gebruikte relais is een statisch relais die het
analoge ingangssignaal (via stroomtransformatoren)
binnenleest en naar een digitaal signaal omzet om al
dan niet uit te schakelen bij overbelasting of kortsluiting.

Onderstaande nummering is representatief voor de
nummering aangebracht op bovenstaande figuur.
1. Aansluitcontact bovenaan
2. Vacuümfles met contacten
3. Aansluitcontact onderaan
4. Rolcontact
5. Contact (gestuurd door veer)
6. Geı̈soleerde koppelstang

De relais bestaat uit:
• 3 stroomtransformatoren.
• AC DC converter.
• digitaal signaal voor het in - of uitschakelen.
5.4

Aansluiting statische relais RBX615

7. Openingsveer
8. Schakelhendel/ aandrijfstang
9. Compartiment met schakelmechanisme
10. Aandrijfas
11. Compartiment van de schakelcontacten
12. Mechanisme voor uitschakeling

2–2

Vacuüm vermogenschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
LG GVB-G/2000-650/15M1F1-G
LG produceert geen MS-schakelmateriaal meer

3

Werkingsprincipe

De LG GVB-G maakt gebruik van een vacuümfles
waarin de contacten onderbroken worden (zie figuren
hieronder).

1

Eigenschappen

De datasheet van de LG GVB-G is niet beschikbaar,
vandaar volgen hieronder enkel de gegevens van het
kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Onderbrekingsvermogen (Isc )
O-CO-CO cyclus
Openingstijd
Sluitingstijd (zonder belasting)

2

Waarde
15
2000
50
95

Eenheid
kV
A
Hz
kV piek

31,5
31,5
O0,3CO3CO
< 40
< 100

kA/4s
kA
s - min
ms
ms

Relais/ withdrawable-principe

Op de LG GVB-G is geen relais aanwezig omdat deze
gebouwd is volgens het ’withdrawable’ principe. Hierbij wordt elke schakelaar/component in een aparte
uitrijdbare behuizing geı̈nstalleerd. Het voordeel hiervan is dat bij het falen van een component/ bij onderhoud de component gemakkelijk uit de cellen verwijderbaar is en, indien een reservecomponent aanwezig
is, deze onmiddellijk ingebruikname kan gesteld worden.

In de bovenste en onderste figuur is de doorsnede van
een vacuümcontact weergegeven. In de vacuümfles
(bovenaan) zitten 2 contacten opgesloten in hoogvacuüm (±10−5 pa): 1 bewegend contact (a) en 1 vast
contact (b). Bij het openen, tijdens belasting, van
de contacten ontstaat een metaaldamp boogontlading.
De geleiding van de stroom wordt overgenomen door
het zich tussen de contacten bevindende metaaldampplasma dat vanuit de op de kathode optredende brandvlekken geëmitteerd wordt. Om het lokaal smelten
te elimineren wordt de boog gedwongen te roteren
via uitsparingen in de elektrodes, zie onderste figuur
rechts.

4

Voor - en nadelen

! Veel minder onderhoud dan andere systemen
(→ lange levensduur + vele schakelingen).

! Zeer compact + zeer geringe contactafstand
(→ kleine voorontlading).

% Door

vroegtijdige stroomafrukking (current
chopping) ontstaat het gevaar van overspanning.
1–2

5
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5.1

Withdrawable-principe

De datasheet van de LG GVB-G is niet beschikbaar,
daarom volgen hieronder enkele punten die kenmerkend zijn voor de vacuümschakelaar.

Zoals reeds op vorige pagina uitgelegd is de vorm
van de contacten niet onbelangrijk. Deze zijn zodanig
gevormd dat lokaal smelten vermeden word. Dit komt
door de radiale kracht die opgewekt wordt door het
magnetische veld (veroorzaakt door de stroom). Hierdoor roteert de boog rondom het contact waardoor
deze telkens een andere plaats zal verhitten. Zo is de
volledige oppervlakte van het contact gebruik en word
een langere levensduur bekomen.
Op onderstaande foto’s is het ronddraaien van de boog
te zien, de boogtijd was ± 8ms.

Op bovenstaande figuur is het withdrawable (NL:
uitrijdbaar)-principe weergegeven. Zoals reeds vermeld heeft dit specifiek voordelen, bijvoorbeeld de tijd
om de installatie terug gebruiksklaar te maken is zeer
gering. Ook Deba bezit deze technologie met de DW-2
(zie onderstaande figuur).

2–2
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Lastscheider
Bouwjaar: 1981 (Duitsland)
Driescher Wegberg LDTP 15/400 F
Driescher Wegberg produceert nog MS-schakelaars

3

Werkingsprincipe

De Driescher Wegberg LDTP 15/400 F maakt gebruik
van het autocompressie systeem om de boog te beblazen. Dit type wordt ook een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Aantal schakelingen
Mechanisch (M1)
Elektrisch (E3)
Onderbrekingsvermogen
Actieve belasting (cosϕ ≥0.7)
voor 20 schakelingen (ILN )
Inductieve belasting (cosϕ =0.15)
voor 20 schakelingen (IT 20 )
Capacitieve belasting (cosϕ =0.15)
voor 20 schakelingen (IC20 )
Overshoot factor (γ)
van spanning bij onderbreking

2

A De schakelaar in gesloten toestand. De stroom
wordt via de hoofdcontacten (in roze ingekleurd)
geleidt. De afbrandcontacten zijn aangeduid in
lichtblauw.

Waarde
17,5
400

Eenheid
kV
A

14

kA/1s

35

kA piek

B Moment van uitschakeling: De hoofdcontacten
gaan open (nu in lichtblauw aangeduid) waardoor de stroom commuteert naar de afbrandcontacten (nu in roze aangeduid). Bij grote
stromen wordt het autocompressie-systeem
toegepast. Door het verlaten van het afbrandcontact wordt een onderdruk in de schakelaar opgebouwd. Eéns het afbrandcontact uit het kunststof
omhulsel is, bevindt zich een luchtstroom (convectie) waardoor de boog koelt. Kleine stromen
maken gebruik van het koelen van de boog door
de kunststof wand. In tegenstelling tot grote
stromen is het afbrandcontact nog niet volledig
uit het kunststof omhulsel waardoor geen convectie, maar dus enkel warmtegeleiding door de
wand plaatsvind. Grote stromen maken ook gebruik van dit principe (maar dan samen met de
convectie).

1000
100

400

A

50

A

35

A

1,4

C Schakelaar in open toestand, geen stroomgeleiding.

Aardingsschakelaar
4

Voor - en nadelen

% Bij horizontale montage (vb. aan plafond) kun%

1. Lastschakelaar
2. Aardschakelaar (rood omcirkeld)

nen de schakelcontacten, bij inschakeling, naast
de ingang van de bluskamer ’schieten’.
Tijdens uitschakeling blijft het afbrandcontact
(in de oranje capsule) ’steken’ waardoor de boog
kan blijven vloeien (indien de afstand tussen de
contacten nog niet groot genoeg is). Iemand die
de schakelaar niet kent zou kunnen vermoeden
dat de schakelaar zich in open toestand bevind.

1–2
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5.1

Aanduiding componenten + mechanisme

5.2

Toebehoren

• (DC) Motoraandrijving: de motor dient voor de
overname van de handmatige bediening van de
schakelaar.

1. Aandrijfas/ schakelas
2. Koppeling/ isolator
3. Hoofdcontacten
4. Ruimte tussen hoofd - en afbrandcontact
5. Afbrandcontact
6. Bluskamer met kunststof wanden

• Nood-uitschakeling: indien de motor zou falen
van de schakelaar te openen bestaat een nooduitschakeling.
Deze zorgt ervoor dat een
uitschakeling gegarandeerd kan worden. Daarvoor wordt de motor automatisch ontkoppeld
waardoor de schakelaar terug manueel kan bediend worden.

De Driescher Wegberg maakt gebruik van 1 veer,
dit zowel voor in - en uitschakelen (dit in tegenstelling tot vele andere schakelaars waarvan de in en uitschakelveer afzonderlijk zijn geplaatst). De veer
is hieronder rood omcirkeld, zowel in het getekend
schema als op de foto. Het aardingssysteem bevat geen
veer.

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy Fucom
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

2

Werkingsprincipe

Maakt gebruik van het autocompressie systeem.

1

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Onderbrekingsvermogen1.
Actieve belasting (cosϕ >0,7)
Transfo op nullast
Kabel op nullast
Lijn op nullast
Kortsluiting (cosϕ <0,25)

Waarde
17,5
630
45/ 60
95/ 110

Eenheid
kV
A
kV
kV piek

2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.

630
16
31,5
10
1250

A
A
A
A
A

4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.

Onderbrekingsvermogen (Isc ) 2.
Inschakelvermogen
op kortsluiting2.3.
Max. In van de zekeringen4.

20

kA

50
160

kA piek
A

1. Karakteristieken van de schakelaar.
2. Karakteristieken van de combinatie schakelaar/
zekeringen.
3. Deze waarde is gelijk aan de vermoedelijke topwaarde van de kortsluitstroom bij inschakeling
(voor Gardy-smeltveiligheden).
4. Volgens de IEC 60420 bepaalt deze waarde de
nominale stroom van de combinatie lastscheider.
Gardy zekeringen zijn beschikbaar tot 100 A.

3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).

5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

3

Voor - en nadelen

! Nederlandstalige datasheets.
% Vonkenkamers breken af (gevaar doordat er geen
boogbeblazing meer is). Reeds meerdere malen
in keuringsverslagen als opmerking aangeduid.

% Koppeling (witte isolator met 2 schubben) breekt
gemakkelijk bij onderhoud van de cabine onder
spanning (bij besproeiing met vloeistof).

% Distributienetbeheerders duiden de Gardy FUC

aan als een schakelaar met gróót gevaar (vanwege het afbreken van de vonkenkamers & isolatoren). Ze gaven aan de klanten de opdracht om
de schakelaar onmiddellijk te vervangen.

1–2

4
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4.1

• Hulpcontacten (2 NO en 2 NC of 4 NO en 4 NC
van 380V/20A of 220V/2A).

Toebehoren

• Elektrische motoraandrijving (in plaats van de
manuele bediening).

• Thermisch maximumstroomrelais.
• Nulspanningsrelais, ogenblikkelijk of met vertraagde (0 - 10s) werking.
• Klemmenstrook: elk toestel waarvan voor de
bedrading van minstens een onderdeel noodzakelijk is, wordt uitgerust met een klemmenstrook.
• Bediening op afstand door middel van wormwiel.

• Capacitieve
isolatoren
17,5kV/175pF; 24kV/125pF).

(12kV/250pF;

• Contact dat de doorsmelten van de smeltveiligheden aanduid.

• Al dan niet vergrendelde aardingsmessen.

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1984 (België)
Gardy FUCO - 17,5 - 630
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

Autocompressie systeem:

1

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Onderbrekingsvermogen1
Actieve belasting
Transformator op nullast
Kabel op nullast
Onderbrekingsvermogen (Isc )2
Inschakelen op kortsluiting2
Maximale In van de zekeringen

Waarde
17,5
630
45/60
95/110

Eenheid
kV
A
kV
kV piek

630
16
63
20
50
63

A
A
A
kAe f f
kA piek
A

2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

• Gegevens van de schakelaar.
• Gegevens die eigen zijn aan de FUCO combinatie
en gelijk zijn aan de nominale stroomsterkte van
de te verwachten kortsluitstroom.

2

Smeltveiligheden

4

Voor - en nadelen

! Nederlandstalige datasheets.
% Vonkenkamers breken af (gevaar doordat er geen
boogbeblazing meer is). Reeds meerdere malen
in keuringsverslagen als opmerking aangeduid.

% Koppeling (witte isolator met 2 schubben) breekt
gemakkelijk bij onderhoud van de cabine onder
spanning (bij besproeiing met vloeistof).

% Distributienetbeheerders duiden de Gardy FUC

aan als een schakelaar met gróót gevaar (vanwege het afbreken van de vonkenkamers & isolatoren). Ze gaven aan de klanten de opdracht om
de schakelaar onmiddellijk te vervangen.

1–2
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5.1

• Hulpcontacten (2 NO en 2 NC of 4 NO en 4 NC
van 380V/20A of 220V/2A).

Toebehoren

• Elektrische motoraandrijving (in plaats van de
manuele bediening).

• Thermisch maximumstroomrelais.
• Nulspanningsrelais, ogenblikkelijk of met vertraagde (0 - 10s) werking.
• Klemmenstrook: elk toestel waarvan voor de
bedrading van minstens een onderdeel noodzakelijk is, wordt uitgerust met een klemmenstrook.
• Bediening op afstand door middel van wormwiel.

• Capacitieve
isolatoren
17,5kV/175pF; 24kV/125pF).

(12kV/250pF;

• Contact dat de doorsmelten van de smeltveiligheden aanduid.

• Al dan niet vergrendelde aardingsmessen.

2–2

Lastscheider
Bouwjaar: onbekend (België)
Merlin Gerin Isolarc 17 I
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Merlin Gerin Isolarc 17 I maakt gebruik van het
autocompressie systeem om de boog te beblazen. Dit
type wordt ook een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Gedurende 1s
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Houdspanning (Ud )
(fase - aarde/ isolatieafstand)
Bliksemstootspanning (U p )
Aantal schakelingen
Mechanisch (M1)
Elektrisch (E3)
Nominaal onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting (cosϕ >0.7)
Bij een kabel op nullast
Inschakelvermogen op kortsluiting

2

Waarde
17,5
630
50/ 60

Eenheid
kV
1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
A
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
Hz
(C) en (D).

25

kA

63

kA piek

38/ 45
95/ 110

kVe f f
kV piek

2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.

1000
100
630
32
50

A
A
kA piek 4

Toebehoren
• Bevat geen smeltveiligheden.
• Bevat geen aardingsschakelaar.
• Bevat geen hulpcontacten of een minimumspanningsrelais.
• Bevat geen vergrendeling door middel van sloten.

5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

Voor - en nadelen

! Nederlandstalige datasheets.
! Eenvoudige aanduiding

van
schakelaars
(lastscheider (met of zonder zekeringcombinatie) is blauw geverfd, scheider is oranje
geverfd).

% Vonkenkamers breken af (gevaar doordat er geen
boogbeblazing meer is). Reeds meerdere malen
in keuringsverslagen als opmerking aangeduid.

1–2
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Aanduiding componenten + mechanisme

5.2

Beveiligen van transformatoren:
ligheid

smeltvei-

De lastscheider is niet uitgevoerd met smeltveiligheden maar dit is wel mogelijk. Hieronder wordt een
kort overzicht geven hoe de correcte smeltveiligheid
gekozen kan worden voor de Isolarc 17 I. Er dient
een transformator van 400 kVA beveiligd te worden bij
een spanning van 11 kV. Merlin Gerin biedt hiervoor 2
types smeltveiligheden aan: de Soléfuse (kaliber 31,5
A) en de Fusarc (kaliber 40 A).

De schakelaar is ontworpen voor een binnenopstelling en de in - of uitschakeling werkt volgens het
hefboomprincipe.
Het aandrijfmechanisme bevat een torsieveer waarin
de energie opgeslagen word in de bedieningsas (zie
foto). De energie, opgenomen door de torsieveer tijdens het bedienen van de hefboom, wordt op het
einde van de hefboombeweging vrijgegeven waardoor
de messen een optimale snelheid krijgen. Het mechanisme van voorgaande beschrijving wordt hieronder
weergegeven.

5.3 Beveiligen van transformatoren: thermische
losser
Stromen tot 10xIn worden door de schakelaar onderbroken voor dat de smeltveiligheid doorsmelt. Zo
wordt de zekering gespaard en hoeft deze niet vervangen te worden. Hogere stromen dan 10xIn worden wel
door de smeltveiligheid onderbroken. Onderstaande
tabel geeft de beschikbare thermische lossers weer van
Merlin Gerin voor het type Isolarc.

2–2

Lastscheider
Bouwjaar: onbekend (Noorwegen)
Norsk Elektrisk & Brown Boveri FN 17,5
Norsk Elektrisk & Brown Boveri: overgenomen & geëvolueerd in ABB

2

Werkingsprincipe

De uitleg van de 2 werkingsprincipes (stroomonafhankelijke en stroomafhankelijke beblazing) zijn op
de volgende pagina weergegeven en verwijzen naar onderstaande figuren.

1

2.1

Stroomonafhankelijke beblazing

2.2

Stroomafhankelijke beblazing

Eigenschappen

De datasheet van de Norsk Elektrisk & Brown Boveri
FN is niet beschikbaar. Hieronder volgen de gegevens
van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Inschakelvermogen
op kortsluiting (Ima )

Waarde
17,5
630
50

Eenheid
kV
A
Hz

25

kA/1s

60

kA piek

3

Voor - en nadelen

! Er is boogbeblazing (in vergelijking met andere
types lastscheiders).

% De bluskamers zijn gemaakt uit een kunststof

die na verloop van tijd afsterft. Een oude schakelaar kan dus bij de minste schok het blusprincipe
verliezen waardoor gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan.

1–2
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2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

De Norsk Elektrisk & Brown Boveri FN maakt gebruik
van 2 principes om de boog te beblazen:
• Stroomonafhankelijke beblazing door lucht (air
blast in figuur links boven). De lucht wordt
samengeperst tijdens het openen van de contacten
(cilinder die meebeweegt met de schakelbeweging).
• Een stroomafhankelijke lucht-beblazing die
gebeurt wanneer de wanden van het mondstuk
blootgesteld worden aan de hitte van de boog
(wordt gas-beblazing genoemd in de datasheet
maar is gecomprimeerde lucht).
De combinatie van deze blaastechnieken is te zien in
de grafiek in de linkerkolom. De eerste figuur (links
boven) geeft de gesloten toestand weer met aanduiding
van de lucht - en gas beblazing en de bedieningsstaaf
(die de cilinder van de stroomonafhankelijke beblazing
mee doet bewegen met de schakelbeweging). In de 2e
figuur krijgt de schakelaar een uitschakelcommando.
De 3e figuur geeft de schakelaar weer terwijl deze aan
het sluiten is (zie richting van de zwarte pijl op de bedieningsstaaf). In de 4e positie is de schakelaar terug
in gesloten toestand.
4.1

Stroomonafhankelijke beblazing

Zie figuur onder 2.1: stroomonafhankelijke beblazing. Als voorbeeld van stroomonafhankelijke beblazing wordt het autocompressie-systeem van de Gardy
Fucom als voorbeeld genomen. De contacten van de
Norsk Elektrisk & Brown Boveri FN hebben een andere vorm maar het werkingsprincipe is gelijk aan dat
van de Gardy Fucom.

De veer wordt, ongeacht de stroomsterkte, telkens
evenveel samengedrukt. Dit resulteert dat de zuiger
telkens evenveel wordt gecomprimeerd. De beblazing
van de boog (met als oorzaak de ingedrukte zuiger) is
dus onafhankelijk van de stroomsterkte, vandaar de benaming ’stroomonafhankelijke beblazing’.
4.2

Stroomafhankelijke beblazing

Zie figuur onder 2.2: stroomafhankelijke beblazing.
Ook bij dit principe van autocompressie is geen extern
drukvat nodig. De 3 toestanden van de schakelaar zijn
in bovenstaande figuur weergegeven:
(A) gesloten toestand
(B) tijdens opening
(C) open toestand
In de gesloten toestand vloeit de stroom van het ’vaststaand contact’ naar het ’bewegend contact’. Dan
volgt een bevel van uitschakeling waardoor de schakelaar zich naar de toestand ’tijdens opening’ begeeft.
Er ontstaat een boog tussen de contacten waardoor
in de drukkamer een overdruk wordt opgebouwd.
De gecomprimeerde lucht kan niet ontsnappen uit
de drukkamer doordat de boog de volledige ruimte
tussen de contacten inneemt. Pas als de boog stopt
(stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang) wordt
het geı̈oniseerde gas beblazen waardoor eventuele
doorslag vermeden word.
De hoeveelheid druk die wordt opgebouwd in de
drukkamer is afhankelijk van de boogintensiteit die op
zich afhankelijk is van de stroomsterkte. De stroomsterkte bepaalt dus de kracht van beblazing van de
boog, vandaar de benaming ’stroomafhankelijke beblazing’.

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (Italië)
VEI electric systems ISARC-P
VEI electric systems is overgenomen door Areva

3

Werkingsprincipe

De VEI ISARC-P maakt gebruik van het autocompressie systeem om de boog lineair te beblazen.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Houdspanning (Ud )
fase-aarde
isolatieafstand
Bliksemstootspanning (U p )
fase-aarde
isolatieafstand
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Gedurende 1s
Gedurende 3s
Inschakelvermogen
op kortsluiting Ima
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting (cosϕ >0,7)
Bij transfo op nullast
Bij kabel/ lijn op nullast

2

Waarde
17,5
400-630

Eenheid
kV
A

38
45

kV
kV

95
110

kV piek
kV piek

1. Hoofdcontact

3. Mondstuk

12,5-25
12,5-20

kA/1s
kA/3s

31,5-62,5

kA piek

400-630
25
25

A
A
A

Stappen van uitschakelen (schakelaar)
A Ontgrendelen (indien voorzien, zie 5.3 Toebehoren).
B Openen van de schakelaar.
C Spanning meten (moet spanningsloos zijn).
D Aardingsmessen sluiten
E Vergrendelen.
F Deur ontgrendelen en openen.

2. Afbrandcontact

4. Isolerende transmissie-stang
Uitleg van boogbeblazing aan de hand van bovenstaande figuur. De isolerende transmissie-stang (4)
wordt, tijdens uitschakeling, naar beneden geduwd en
zorgt voor een (auto)compressie die door het mondstuk (3) ontsnapt. De luchtstroom blust de boog die
ontstaan is tussen vast contact en het bewegend contact/ afbrandcontact, zie middelste figuur. Ondertussen is tijdens de uitschakeling de stroom gecommuteerd van het hoofdcontact (1) naar het afbrandcontact. De autocompressie vindt dus plaats in het bewegende deel van het contact terwijl de isolatoren van
het stilstaande gedeelte enkel dienen om de (bliksemstoot)houdspanning te vergroten.

4

Voor - en nadelen

! Ervaring leert dat dit een betrouwbare/ degelijke schakelaar is.

% Door het beblazen van de boog kan de boog

vroegtijdig onderbroken worden. Dit kan aanleiding geven tot overspanningen.

1–2
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5.1

Aanduiding componenten

5.2

Bedieningsmechanismen

5.2.1

Type 1

De schakelaar opent of sluit door de hendel respectievelijk met uurwijzerzin of tegenwijzerzin te draaien.
5.2.2

Type 3

Type 2 bestaat niet in het ISOLARC-P gamma. De
schakelaar wordt gesloten door de hendel rechts te
draaien. Hierdoor sluiten de contacten en wordt energie in een uitschakelveer opgeslagen. Deze opgeslagen energie is voldoende om de schakelaar, na commando van onderspanningsrelais, smeltveiligheid, bediening van hendel, . . . op een vlugge en veilige manier
uit te schakelen.
5.2.3

Aardingsschakelaar

De aardingsschakelaar opent of sluit door de hendel
respectievelijk met uurwijzerzin of tegenwijzerzin te
draaien.
5.3

Toebehoren

Bovenstaande types (type 1 en type 3, in combinatie
met de aardingsschakelaar) kunnen met volgende zaken worden uitgerust:
• Vergrendeling tussen hoofd - en aardingsmes
(nooit samen ingeschakeld).
• Hangsloten op het hoofd - en aardingsmes.
• Voorziening voor sleutelvergrendeling.
• Verlenging van het bedieningsmechanisme (zie
onderstaande figuur).

1. Frame
2. Bovenste/ vaste isolator
3. Bovenste/ vaste afbrandcontact
4. Onderste/ bewegende isolator
5. Aandrijfas schakelaar
6. Aardingsmessen
7. Aansluitcontact/ houder smeltveiligheden
8. Smeltveiligheid
9. Afbrandcontact (zit in de cilinder)

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (Frankrijk)
Delle ASFTR
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

De Delle ASFTR maakt gebruik van de straalpijptechniek (düse in het Duits). Dit is een manier van
autocompressie, waardoor de luchtdruk opgebouwd
wordt door de schakelaar zelf (geen externe compressor nodig).

1

Eigenschappen

De datasheet van de Delle ASFTR is niet beschikbaar.
Hieronder vindt u de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )

2

Relais: Delle RTE 4A

Waarde
12
200
50

Eenheid
kV
A
Hz

A (nummer 2 in de figuur) is het vast tegencontact
en B is het beweegbaar contact. De boog wordt tijdelijk in een schakelruimte (schaltkammer, (4)) gevangen gehouden zodat het geaccumuleerde gas slechts op
het meest opportune ogenblik vrijkomt en de boog beblazen wordt (axiaal). Dit gebeurt wanneer de schakelstift, met afbrandcontact aan de top (3) ver diep genoeg is ingetrokken. Hierdoor is de snelheid van
het beblazen hoger en staan bij het beblazen de contacten reeds verder uit elkaar. Deze straalpijp was oorspronkelijk in metaal (geleidend, vast contact). Later
gebruikte men straalpijpen in isoleerstof, enkelvoudig
of dubbel. Deze laatste (iso-düse) worden vooral
aangewend bij SF6 -autocompressie last - en vermogenschakelaars.

4

Voor - en nadelen

! Bij lekken is er geen schadelijk effect voor het
milieu ↔ SF6 .

% Isolator uit bakeliet:

onder invloed van temperatuur/ schokken kan de isolator gemakkelijk
breken.

% Door het beblazen van de boog kan de boog

vroegtijdig onderbroken worden. Dit kan aanleiding geven tot overspanningen.

1–2
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5.3

Smeltveiligheden

De datasheet is niet aanwezig, vandaar volgt hieronder
een extra uitleg van de figuren.
5.1

In - en uitschakelveer

5.4 Straalpijptechniek

Het schakelmechanisme, rood omcirkeld in de figuur,
bevat 2 veren: één voor inschakeling (grote veer)
en de andere voor uitschakelen (kleine veer). De
opgestapelde energie, die in de veren word toegevoegd
bij beweging van de hefboom, wordt vrijgegeven op
het optimale ogenblik zodat de schakelbeweging zo
snel mogelijk verloopt. De inschakeling gebeurt enkel
aan de hand van de bediening van de hefboom. De
uitschakeling kan gebeuren door het doorsmelten van
de smeltveiligheden (kortsluiting/ overbelasting) of
door manuele bediening van de hefboom.
5.2

Instellen relais

In functie van de selectiviteit zal de relais verschillend
worden ingesteld (tussen In en 1.6 x In ). Dit wordt
gedaan door de kromme van de RTE 4A op de kromme
van smeltveiligheid te plaatsen, zie linkse figuur. Voorbeeld: de nominale stroom van een 400
√ kVA transformator is 21A bij 11 kV (11 kV . 21 A . 3 = 400 kVA).
Voor de nominale stroom van 21A toe te laten moet de
relais van 20A op 1.05 ingesteld worden. Kortsluitingen en de kortstondige inschakelstromen van transformatoren worden opgevangen door smeltveiligheden,
zie de rechte figuur (bvb. 40 A).
2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (Frankrijk)
Delle RAF6SN
Alstom heeft Delle overgenomen

3

Werkingsprincipe

De Delle RAF6SN maakt gebruik van de straalpijptechniek (düse in het Duits). Dit is een manier van
autocompressie, waardoor de luchtdruk opgebouwd
wordt door de schakelaar zelf (geen externe compressor nodig).

1

Eigenschappen

De datasheet van de Delle RAF6SN is niet beschikbaar. Hieronder vindt u de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )

Waarde
17,5
400
50

Eenheid
kV
A
Hz

A (nummer 2 in de figuur) is het vast tegencontact
en B is het beweegbaar contact. De boog wordt tijdelijk in een schakelruimte (schaltkammer, (4)) gevangen gehouden zodat het geaccumuleerde gas slechts op
het meest opportune ogenblik vrijkomt en de boog beblazen wordt (axiaal). Dit gebeurt wanneer de schakelstift, met afbrandcontact aan de top (3) ver diep genoeg is ingetrokken. Hierdoor is de snelheid van
het beblazen hoger en staan bij het beblazen de contacten reeds verder uit elkaar. Deze straalpijp was oorspronkelijk in metaal (geleidend, vast contact). Later
gebruikte men straalpijpen in isoleerstof, enkelvoudig
of dubbel. Deze laatste (iso-düse) worden vooral
aangewend bij SF6 -autocompressie last - en vermogenschakelaars.

4
2

Relais: Delle RTE 4A

Voor - en nadelen

! Bij lekken is er geen schadelijk effect voor het
milieu ↔ SF6 .

! Schotten/ plaatafscheidingen tussen fasen zodat
fase-fase fouten geëlimineerd worden.

% Isolator uit bakeliet:

onder invloed van temperatuur/ schokken kan de isolator gemakkelijk
breken.

% Door het beblazen van de boog kan de boog

vroegtijdig onderbroken worden. Dit kan aanleiding geven tot overspanningen.

1–2
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5.3

Smeltveiligheden

De datasheet is niet aanwezig, vandaar volgt hieronder
een extra uitleg van de figuren.
5.1

In - en uitschakelveer

• Un : nominale spanning van de smeltveiligheid
• In : nominale stroom van de smeltveiligheid
• I1 : maximale uitschakelstroom
• I3 : minimale uitschakelstroom
5.4

Straalpijptechniek

Het schakelmechanisme, rood omcirkeld in de figuur,
bevat 2 veren: één voor inschakeling (grote veer)
en de andere voor uitschakelen (kleine veer). De
opgestapelde energie, die in de veren word toegevoegd
bij beweging van de hefboom, wordt vrijgegeven op
het optimale ogenblik zodat de schakelbeweging zo
snel mogelijk verloopt. De inschakeling gebeurt enkel
aan de hand van de bediening van de hefboom. De
uitschakeling kan gebeuren door het doorsmelten van
de smeltveiligheden (kortsluiting/ overbelasting) of
door manuele bediening van de hefboom.
5.2

Instellen relais

In functie van de selectiviteit zal de relais verschillend
worden ingesteld (tussen In en 1.6 x In ). Dit wordt
gedaan door de kromme van de RTE 4A op de kromme
van smeltveiligheid te plaatsen, zie linkse figuur. Voorbeeld: de nominale stroom van een 400
√ kVA transformator is 21A bij 11 kV (11 kV . 21 A . 3 = 400 kVA).
Voor de nominale stroom van 21A toe te laten moet de
relais van 20A op 1.05 ingesteld worden. Kortsluitingen en de kortstondige inschakelstromen van transformatoren worden opgevangen door smeltveiligheden,
zie de rechte figuur (bvb. 40 A).

Zie onderste figuur met gele nummeraanduiding
(schakelaar is in open toestand):
1. hoofdcontact
2. afbrandcontact
3. plaatafscheiding
De plaatafscheiding (nummer 3 in onderste figuur)
zorgt dat er geen overslag is tussen 2 fasen (met betrekking tot de houdspanning Ud ).
2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1961 (België)
Gardy Soufflarc
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

2

1

Eigenschappen

De kenplaat van de lastscheider met zekeringcombinatie is niet meer aanwezig. Ook op de datasheet zijn
geen waarden van spanningen of stromen aangegeven.
Vandaar volgt hieronder een samenvatting van de
uitvoeringsvormen van de Gardy Soufflarc. Op de
volgende pagina ziet u telkens de bijhorende foto (bij
Uitvoeringsvormen).
• Lastscheidingsschakelaar
smeltveiligheden.

driepolig

Werkingsprincipe

De Gardy Soufflarc maakt gebruik van het magnetisch
beblazen van de boog. De blaasspoel zorgt voor een
krachtwerking (F in bovenstaande figuur) waardoor de
boog (geel in de figuur) verlengd wordt. Bij grotere
stroomwaardes wordt ook de kracht F groter waardoor
de boog langer zal worden. Doordat de boog wordt verlengt zal de weerstand stijgen en door de luchtstroming
’verfrist’ de geı̈oniseerde lucht.

zonder

• Lastscheidingsschakelaar éénpolig met zekeringcombinatie.
• Lastscheidingsschakelaar driepolig met zekeringcombinatie op de messen.
• Lastscheidingsschakelaar driepolig met zekeringcombinatie op de messen.

Onderstaand vind u de uitleg van een blaasspoel praktisch toegepast op de Gardy Soufflarc. Tijdens de opening van de lastscheider, wanneer het mes net uit de bek
(bovenstaande figuur) is vertrokken, raakt deze net de
’vonkenvanger’ (g). De spoel (c) is ingeschakeld en
wordt doorkruist door de gehele bedrijfsstroom. Het
resultaat hiervan, tussen de 2 ’kaken van de bek’, is dat
de boog intens magnetisch beblazen wordt die ontstaat
wanneer de messen uit de bek vertrekken. De naam
’Soufflarc’ is afkomstig van het beblazen (souffle) van
de boog (arc).

3

Voor - en nadelen

! Er is stroomafhankelijke magnetische boog-

beblazing (geen overspanningsgevaar zoals bij
pneumatische autocompressie die stroomonafhankelijk is).

% Isolator uit bakeliet:

onder invloed van temperatuur/ schokken kan de isolator gemakkelijk
breken.

1–2
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4.4

Uitvoeringsvormen

Verticaal

Horizontaal (met zekeringcombinatie)

In bovenstaande figuur is de onderbrekingsmacht van
de schakelaar Soufflarc weergegeven, ongeacht van de
aangesloten smeltveiligheden. De maximale onderbrekingsstroom (zie rechtsboven op figuur) is afhankelijk van de spanning, zolang de cos ϕ hoger is dan 0,9.
4.2

Opbouw

De driepolige bediening gebeurt door een gemeenschappelijke as of een hoofdas die voorzien is van
een gemeenschappelijke vergrendeling die getriggerd
wordt door de stroomonderbreker.
Het onderbreken van de stroom wordt uitgevoerd door
door middel van het bewegen van de aandrijfstok. De
magnetische beblazing laat toe grote vermogens uit te
schakelen.
Naast deze handmatige bediening zal de lastschakelaar
ook uitschakelen wanneer de stroom door de smeltveiligheden te hoog wordt.
De schakelaar bestaat uit een metalen frame bestaand
uit: 6 isolatoren,
4.3

Verticaal (met zekeringcombinatie)

Horizontaal compact (met zekeringcombinatie)

Maximaal onderbrekingsvermogen transfo

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1961 (België)
Gardy Soufflarc
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

2

Werkingsprincipe

De Gardy Soufflarc maakt gebruik van het magnetisch
beblazen van de boog. De blaasspoel zorgt voor een
krachtwerking (F in bovenstaande figuur) waardoor de
boog (geel in de figuur) verlengd wordt. Bij grotere
stroomwaardes wordt ook de kracht F groter waardoor
de boog langer zal worden. Doordat de boog wordt verlengt zal de weerstand stijgen en door de luchtstroming
’verfrist’ de geı̈oniseerde lucht.

1

Eigenschappen

De kenplaat van de lastscheider met zekeringcombinatie is niet meer aanwezig. Ook op de datasheet zijn
geen waarden van spanningen of stromen aangegeven.
Vandaar volgt hieronder een samenvatting van de
uitvoeringsvormen van de Gardy Soufflarc. Op de
volgende pagina ziet u telkens de bijhorende foto (bij
Uitvoeringsvormen).
• Lastscheidingsschakelaar
smeltveiligheden.

driepolig

zonder

• Lastscheidingsschakelaar éénpolig met zekeringcombinatie.
• Lastscheidingsschakelaar driepolig met zekeringcombinatie op de messen.
• Lastscheidingsschakelaar driepolig met zekeringcombinatie op de messen.

Onderstaand vind u de uitleg van een blaasspoel praktisch toegepast op de Gardy Soufflarc. Tijdens de opening van de lastscheider, wanneer het mes net uit de bek
(bovenstaande figuur) is vertrokken, raakt deze net de
’vonkenvanger’ (g). De spoel (c) is ingeschakeld en
wordt doorkruist door de gehele bedrijfsstroom. Het
resultaat hiervan, tussen de 2 ’kaken van de bek’, is dat
de boog intens magnetisch beblazen wordt die ontstaat
wanneer de messen uit de bek vertrekken. De naam
’Soufflarc’ is afkomstig van het beblazen (souffle) van
de boog (arc).

3

Voor - en nadelen

! Er is stroomafhankelijke magnetische boog-

beblazing (geen overspanningsgevaar zoals bij
pneumatische autocompressie die stroomonafhankelijk is).

% Isolator uit bakeliet:

onder invloed van temperatuur/ schokken kan de isolator gemakkelijk
breken.

1–2
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4.4

Uitvoeringsvormen

Verticaal

Horizontaal (met zekeringcombinatie)

In bovenstaande figuur is de onderbrekingsmacht van
de schakelaar Soufflarc weergegeven, ongeacht van de
aangesloten smeltveiligheden. De maximale onderbrekingsstroom (zie rechtsboven op figuur) is afhankelijk van de spanning, zolang de cos ϕ hoger is dan 0,9.
4.2

Opbouw

De driepolige bediening gebeurt door een gemeenschappelijke as of een hoofdas die voorzien is van
een gemeenschappelijke vergrendeling die getriggerd
wordt door de stroomonderbreker.
Het onderbreken van de stroom wordt uitgevoerd door
door middel van het bewegen van de aandrijfstok. De
magnetische beblazing laat toe grote vermogens uit te
schakelen.
Naast deze handmatige bediening zal de lastschakelaar
ook uitschakelen wanneer de stroom door de smeltveiligheden te hoog wordt.
De schakelaar bestaat uit een metalen frame bestaand
uit: 6 isolatoren,
4.3

Verticaal (met zekeringcombinatie)

Horizontaal compact (met zekeringcombinatie)

Maximaal onderbrekingsvermogen transfo

2–2

Lastscheider
Bouwjaar: onbekend (Noorwegen)
ABB NAL 12-6
ABB produceert nog MS-schakelmateriaal

2

Werkingsprincipe

Uitleg, aan de hand van onderstaande figuren, op de
volgende pagina.

1

2.1

Stroomonafhankelijke beblazing

2.2

Stroomafhankelijke beblazing

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Gedurende 1s
Gedurende 3s
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Houdspanning (Ud )
(fase - aarde/ isolatieafstand)
1 min/ 50 Hz
Bliksemstootspanning (U p )

Waarde
12
630

Eenheid
kV
A

30
20

kA/1s
kA/3s

75

kA piek

28/ 32
75/ 85

kV
kV piek

Onderbrekingsvermogen
Bij cosϕ ≤0,15
Poolafstand
Uitschakeltijd
Boogtijd

16
150 - 210
40 - 60
10 - 20

A
mm
ms
ms

3

Voor - en nadelen

! Betrouwbaar/ goede bouwkwaliteit.
% Draairichting voor in - en uitschakeling is niet

logisch (tegen de schakelbeweging van de contacten in).

1–2
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1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

De ABB NAL 12-6 maakt gebruik van 2 principes om
de boog te beblazen:
• Stroomonafhankelijke beblazing door lucht (air
blast in figuur links boven). De lucht wordt
samengeperst tijdens het openen van de contacten
(cilinder die meebeweegt met de schakelbeweging).
• Een stroomafhankelijke lucht-beblazing die
gebeurt wanneer de wanden van het mondstuk
blootgesteld worden aan de hitte van de boog
(wordt gas-beblazing genoemd in de datasheet
maar is gecomprimeerde lucht).

De veer wordt, ongeacht de stroomsterkte, telkens
evenveel samengedrukt. Dit resulteert dat de zuiger
telkens evenveel wordt gecomprimeerd. De beblazing
van de boog (met als oorzaak de ingedrukte zuiger) is
dus onafhankelijk van de stroomsterkte, vandaar de benaming ’stroomonafhankelijke beblazing’.
4.2

Stroomafhankelijke beblazing

Zie figuur bij 2.2: Stroomafhankelijke beblazing. Ook
bij dit principe van autocompressie is geen extern drukvat nodig. De 3 toestanden van de schakelaar zijn in
bovenstaande figuur weergegeven:
(A) gesloten toestand
(B) tijdens opening

De combinatie van deze blaastechnieken is te zien in
de grafiek in de linkerkolom. De eerste figuur (links
boven) geeft de gesloten toestand weer met aanduiding
van de lucht - en gas beblazing en de bedieningsstaaf
(die de cilinder van de stroomonafhankelijke beblazing
mee doet bewegen met de schakelbeweging). In de 2e
figuur krijgt de schakelaar een uitschakelcommando.
De 3e figuur geeft de schakelaar weer terwijl deze aan
het sluiten is (zie richting van de zwarte pijl op de bedieningsstaaf). In de 4e positie is de schakelaar terug
in gesloten toestand.
4.1

Stroomonafhankelijke beblazing

Zie figuur bij 2.1: Stroomonafhankelijke beblazing.
Als voorbeeld van stroomonafhankelijke beblazing
wordt het autocompressie-systeem van de Gardy Fucom als voorbeeld genomen. De contacten van de ABB
NAL 12-6 hebben een andere vorm maar het werkingsprincipe is gelijk aan dat van de Gardy Fucom.

(C) open toestand
In de gesloten toestand vloeit de stroom van het ’vaststaand contact’ naar het ’bewegend contact’. Dan
volgt een bevel van uitschakeling waardoor de schakelaar zich naar de toestand ’tijdens opening’ begeeft.
Er ontstaat een boog tussen de contacten waardoor
in de drukkamer een overdruk wordt opgebouwd.
De gecomprimeerde lucht kan niet ontsnappen uit
de drukkamer doordat de boog de volledige ruimte
tussen de contacten inneemt. Pas als de boog stopt
(stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang) wordt
het geı̈oniseerde gas beblazen waardoor eventuele
doorslag vermeden word.
De hoeveelheid druk die wordt opgebouwd in de
drukkamer is afhankelijk van de boogintensiteit die op
zich afhankelijk is van de stroomsterkte. De stroomsterkte bepaalt dus de kracht van beblazing van de
boog, vandaar de benaming ’stroomafhankelijke beblazing’.
2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (Noorwegen)
ABB NAL 24-4
ABB produceert nog MS-schakelmateriaal

2

Werkingsprincipe

Uitleg, aan de hand van onderstaande figuren, op de
volgende pagina.
2.1

1

Stroomonafhankelijke beblazing

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Gedurende 1s
Gedurende 3s
Dynamische korteduurstroom (I p )
Houdspanning (Ud )
(fase - aarde/ isolatieafstand)
1 min/ 50 Hz
Bliksemstootspanning (U p )
Onderbrekingsvermogen
Bij cosϕ ≤0,15
Poolafstand
Uitschakeltijd
Boogtijd

Waarde
24
400

Eenheid
kV
A

31,5
16
62,5

kA/1s
kA/3s
kA piek

55/ 70
125/ 145

2.2
kV
kV piek

16
235 - 275
40 - 60
10 - 20

A
mm
ms
ms

3

Stroomafhankelijke beblazing

Voor - en nadelen

! Betrouwbaar/ goede bouwkwaliteit.
% Draairichting voor in - en uitschakeling is niet

logisch (tegen de schakelbeweging van de contacten in).

1–2
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1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

De ABB NAL 24-4 maakt gebruik van 2 principes om
de boog te beblazen:
• Stroomonafhankelijke beblazing door lucht (air
blast in figuur links boven). De lucht wordt
samengeperst tijdens het openen van de contacten
(cilinder die meebeweegt met de schakelbeweging).
• Een stroomafhankelijke lucht-beblazing die
gebeurt wanneer de wanden van het mondstuk
blootgesteld worden aan de hitte van de boog
(wordt gas-beblazing genoemd in de datasheet
maar is gecomprimeerde lucht).

De veer wordt, ongeacht de stroomsterkte, telkens
evenveel samengedrukt. Dit resulteert dat de zuiger
telkens evenveel wordt gecomprimeerd. De beblazing
van de boog (met als oorzaak de ingedrukte zuiger) is
dus onafhankelijk van de stroomsterkte, vandaar de benaming ’stroomonafhankelijke beblazing’.
4.2

Stroomafhankelijke beblazing

Zie figuur bij 2.2: Stroomafhankelijke beblazing. Ook
bij dit principe van autocompressie is geen extern drukvat nodig. De 3 toestanden van de schakelaar zijn in
bovenstaande figuur weergegeven:
(A) gesloten toestand
(B) tijdens opening

De combinatie van deze blaastechnieken is te zien in
de grafiek in de linkerkolom. De eerste figuur (links
boven) geeft de gesloten toestand weer met aanduiding
van de lucht - en gas beblazing en de bedieningsstaaf
(die de cilinder van de stroomonafhankelijke beblazing
mee doet bewegen met de schakelbeweging). In de 2e
figuur krijgt de schakelaar een uitschakelcommando.
De 3e figuur geeft de schakelaar weer terwijl deze aan
het sluiten is (zie richting van de zwarte pijl op de bedieningsstaaf). In de 4e positie is de schakelaar terug
in gesloten toestand.
4.1

Stroomonafhankelijke beblazing

Zie figuur bij 2.1: Stroomonafhankelijke beblazing.
Als voorbeeld van stroomonafhankelijke beblazing
wordt het autocompressie-systeem van de Gardy Fucom als voorbeeld genomen. De contacten van de ABB
NAL 24-4 hebben een andere vorm maar het werkingsprincipe is gelijk aan dat van de Gardy Fucom.

(C) open toestand
In de gesloten toestand vloeit de stroom van het ’vaststaand contact’ naar het ’bewegend contact’. Dan
volgt een bevel van uitschakeling waardoor de schakelaar zich naar de toestand ’tijdens opening’ begeeft.
Er ontstaat een boog tussen de contacten waardoor
in de drukkamer een overdruk wordt opgebouwd.
De gecomprimeerde lucht kan niet ontsnappen uit
de drukkamer doordat de boog de volledige ruimte
tussen de contacten inneemt. Pas als de boog stopt
(stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang) wordt
het geı̈oniseerde gas beblazen waardoor eventuele
doorslag vermeden word.
De hoeveelheid druk die wordt opgebouwd in de
drukkamer is afhankelijk van de boogintensiteit die op
zich afhankelijk is van de stroomsterkte. De stroomsterkte bepaalt dus de kracht van beblazing van de
boog, vandaar de benaming ’stroomafhankelijke beblazing’.
2–2

Lastscheider
Bouwjaar: onbekend (Noorwegen)
ABB NAL 24-6
ABB produceert nog MS-schakelmateriaal

2

Werkingsprincipe

Uitleg, aan de hand van onderstaande figuren, op de
volgende pagina.
2.1

1

Stroomonafhankelijke beblazing

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Gedurende 1s
Gedurende 3s
Dynamische korteduurstroom (I p )
Houdspanning (Ud )
(fase - aarde/ isolatieafstand)
1 min/ 50 Hz
Bliksemstootspanning (U p )
Onderbrekingsvermogen
Bij cosϕ ≤0,15
Poolafstand
Uitschakeltijd
Boogtijd

Waarde
24
630

Eenheid
kV
A

20
16
50

kA/1s
kA/3s
kA piek

55/ 70
125/ 145

2.2
kV
kV piek

16
235 - 275
40 - 60
10 - 20

A
mm
ms
ms

3

Stroomafhankelijke beblazing

Voor - en nadelen

! Betrouwbaar/ goede bouwkwaliteit.
% Draairichting voor in - en uitschakeling is niet

logisch (tegen de schakelbeweging van de contacten in).

1–2
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Extra informatie boogbeblazing

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

De ABB NAL 24-6 maakt gebruik van 2 principes om
de boog te beblazen:
• Stroomonafhankelijke beblazing door lucht (air
blast in figuur links boven). De lucht wordt
samengeperst tijdens het openen van de contacten
(cilinder die meebeweegt met de schakelbeweging).
• Een stroomafhankelijke lucht-beblazing die
gebeurt wanneer de wanden van het mondstuk
blootgesteld worden aan de hitte van de boog
(wordt gas-beblazing genoemd in de datasheet
maar is gecomprimeerde lucht).

Zie figuur bij 2.2: Stroomafhankelijke beblazing. De
veer wordt, ongeacht de stroomsterkte, telkens evenveel samengedrukt. Dit resulteert dat de zuiger telkens
evenveel wordt gecomprimeerd. De beblazing van de
boog (met als oorzaak de ingedrukte zuiger) is dus onafhankelijk van de stroomsterkte, vandaar de benaming
’stroomonafhankelijke beblazing’.
4.2

Stroomafhankelijke beblazing

Ook bij dit principe van autocompressie is geen extern
drukvat nodig. De 3 toestanden van de schakelaar zijn
in bovenstaande figuur weergegeven:
(A) gesloten toestand
(B) tijdens opening

De combinatie van deze blaastechnieken is te zien in
de grafiek in de linkerkolom. De eerste figuur (links
boven) geeft de gesloten toestand weer met aanduiding
van de lucht - en gas beblazing en de bedieningsstaaf
(die de cilinder van de stroomonafhankelijke beblazing
mee doet bewegen met de schakelbeweging). In de 2e
figuur krijgt de schakelaar een uitschakelcommando.
De 3e figuur geeft de schakelaar weer terwijl deze aan
het sluiten is (zie richting van de zwarte pijl op de bedieningsstaaf). In de 4e positie is de schakelaar terug
in gesloten toestand.
4.1

Stroomonafhankelijke beblazing

Zie figuur bij 2.1: Stroomonafhankelijke beblazing.
Als voorbeeld van stroomonafhankelijke beblazing
wordt het autocompressie-systeem van de Gardy Fucom als voorbeeld genomen. De contacten van de ABB
NAL 24-6 hebben een andere vorm maar het werkingsprincipe is gelijk aan dat van de Gardy Fucom.

(C) open toestand
In de gesloten toestand vloeit de stroom van het ’vaststaand contact’ naar het ’bewegend contact’. Dan
volgt een bevel van uitschakeling waardoor de schakelaar zich naar de toestand ’tijdens opening’ begeeft.
Er ontstaat een boog tussen de contacten waardoor
in de drukkamer een overdruk wordt opgebouwd.
De gecomprimeerde lucht kan niet ontsnappen uit
de drukkamer doordat de boog de volledige ruimte
tussen de contacten inneemt. Pas als de boog stopt
(stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang) wordt
het geı̈oniseerde gas beblazen waardoor eventuele
doorslag vermeden word.
De hoeveelheid druk die wordt opgebouwd in de
drukkamer is afhankelijk van de boogintensiteit die op
zich afhankelijk is van de stroomsterkte. De stroomsterkte bepaalt dus de kracht van beblazing van de
boog, vandaar de benaming ’stroomafhankelijke beblazing’.
2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (België)
ACEC DAPP 10/400/2
ACEC is overgenomen door Alstom en ABB

3

Werkingsprincipe

De ACEC DAPP (rechtse figuur) maakt gebruik van
het autocompressie systeem. Doordat de datasheet niet
beschikbaar is wordt dit systeem uitgelegd aan de hand
van de Gardy FUC (die hetzelfde systeem gebruikt).
Dit type wordt ook een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

De datasheet van de ACEC DAPP 10/400/2 is niet
beschikbaar (in 1989 werd het bedrijf ontmanteld in
8 zelfstandige concerns). Vandaar volgen hieronder de
gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting

2

Waarde
10/12
400
50

Eenheid
kV
A
Hz

1400

MVA

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).

Beveiligingsrelais (ACEC ETS)

4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Bij lekken is er geen schadelijk effect voor het
milieu ↔ SF6 .

% De schakelveren hebben grote last van metaal-

moeheid. Dit resulteert dat bij inschakeling
de contacten zéér traag inschakelen en dat de
boogvorming bij inschakeling een langere tijd zal
blijven.

1–2

5
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5.2

Smeltveiligheden (Merlin Gerin Fusarc)

Doordat de datasheet van de ACEC DAPP niet
beschikbaar is worden hieronder enkele kenmerken
van de schakelaar geı̈llustreerd/ besproken.
5.1

Hoofd + afbrandcontacten

Met:
• Un : nominale spanning van de smeltveiligheid
• In : nominale stroom van de smeltveiligheid
• I1 : maximale uitschakelstroom
• I3 : minimale uitschakelstroom

Met:
1. Afsluitkappen van de smeltveiligheid
In bovenstaande figuur is de bovenste figuur een
schematische weergave van het hoofd - en afbrandcontact. Bij uitschakeling worden de hoofdcontacten,
die voor stroomgeleiding zorgen tijdens gesloten stand,
eerst geopend en pas daarna volgt het afbrandcontact.
De boog wordt dus gevormd tussen de afbrandcontacten. Bij wederinschakeling wordt eerst het afbrandcontact geschakeld en pas daarna het hoofdcontact.

2. Zekeringbuis
3. Kern/ wikkelschema
4. Geleidingsband/ smeltgeleiders
5. Blusmiddel (kwartszand)
• Slagpin (niet aangeduid op figuur)

In de onderste figuur zijn de hoofdcontacten van de
ACEC DAPP met geel aangeduid en het afbrandcontact met rood aangeduid.

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (België)
ACEC DAPP 10/400/2
ACEC is overgenomen door Alstom en ABB

3

Werkingsprincipe

De ACEC DAPP (rechtse figuur) maakt gebruik van
het autocompressie systeem. Doordat de datasheet niet
beschikbaar is wordt dit systeem uitgelegd aan de hand
van de Gardy FUC (die hetzelfde systeem gebruikt).
Dit type wordt ook een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

De datasheet van de ACEC DAPP 10/400/2 is niet
beschikbaar (in 1989 werd het bedrijf ontmanteld in
8 zelfstandige concerns). Vandaar volgen hieronder de
gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting

2

Waarde
10/12
400
50

Eenheid
kV
A
Hz

400

MVA

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).

Beveiligingsrelais (ACEC ETS)

4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Bij lekken is er geen schadelijk effect voor het
milieu ↔ SF6 .

% De schakelveren hebben grote last van metaal-

moeheid. Dit resulteert dat bij inschakeling
de contacten zéér traag inschakelen en dat de
boogvorming bij inschakeling een langere tijd zal
blijven.

1–2

5
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5.2

Smeltveiligheden (NNGfe)

Doordat de datasheet van de ACEC DAPP niet
beschikbaar is worden hieronder enkele kenmerken
van de schakelaar geı̈llustreerd/ besproken.
5.1

Hoofd + afbrandcontacten

Met:
• Un : 10 kV (nominale spanning van de smeltveiligheid)
• In : 50 kA (nominale stroom van de smeltveiligheid)

In bovenstaande figuur is de bovenste figuur een
schematische weergave van het hoofd - en afbrandcontact. Bij uitschakeling worden de hoofdcontacten,
die voor stroomgeleiding zorgen tijdens gesloten stand,
eerst geopend en pas daarna volgt het afbrandcontact.
De boog wordt dus gevormd tussen de afbrandcontacten. Bij wederinschakeling wordt eerst het afbrandcontact geschakeld en pas daarna het hoofdcontact.
In de onderste figuur zijn de hoofdcontacten van de
ACEC DAPP met geel aangeduid en het afbrandcontact met rood aangeduid.

De zekering met In 10 A is met rood aangeduid in
bovenstaande figuur, naast alle andere beschikbare
types zekeringen van NNGfe.

2–2

Lastscheider
Bouwjaar: 1970 (Duitsland)
Conti Elektro (Voigt & Haeffner) TI 24-10/400

2

Werkingsprincipe

De Conti Elektro TI 24-10 maakt gebruik van het autocompressie systeem om de boog te beblazen. Onderstaande figuur wordt besproken aan de hand van de
alfabetische nummering.

De datasheet van de Conti Elektro TI 24-10 is niet
beschikbaar. Daarom worden bij eigenschappen de
gegevens van het kenplaatje genoteerd. Er is wel een
datasheet van de Siemens 3CJ2 lastscheider beschikbaar dat dezelfde werking heeft als deze schakelaar.
Vandaar worden figuren voor het werkingsprincipe/ extra informatie datasheet uit te leggen hieruit gebruikt.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting (cosϕ >0.7)
voor 20 schakelingen (ILN )

Waarde
10/12
400
50
15
38

Eenheid
kV
A
Hz
kA/1s
kA piek

400

A

A Schakelaar in gesloten stand.
B Bevel van opening: het hoofdcontact (5) wordt
eerst geopend waardoor de stroom commuteert
naar het afbrandcontact (6).
C Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
D Nu wordt ook het bewegende afbrandcontact
gescheiden van de schakelaar. Hierdoor ontstaat
de boog (8) die een overdruk creëert waardoor
deze, in de smalle luchtspleet, beblazen word.
E Schakelaar in open toestand, de booggeleiding is
gestopt.

3

Voor - en nadelen

! Bij problemen zijn alle componenten zichtbaar
(in tegenstelling tot vele andere lastscheiders).

% Bij het inschakelen kunnen, indien de schake-

laar een fysieke stoot heeft gehad, de afbrandcontacten naast de bluskamer (zwarte plastieken
gleuf) ’schieten’.
1–2
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4.1

Aanduiding componenten

4.2

Plaatsingshoogte

De hoogte van de plaatsing van de schakelaar heeft
een beduidende invloed op de houdspanning (Ud ). Tot
1000 meter boven de zeespiegel hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden (hoogste punt in België,
Signal de Botrange, is 694 m). Vanaf 1000 meter moet
een correctiefactor (a) in rekening gebracht worden.
De doorslagspanning wordt dus kleiner naarmate de
lucht ijler word/ de schakelaar hoger word geplaatst.
U ≥ U0 .Ka

(1)

Met:
• U: Isoleervermogen ifv de plaatsingshoogte
• U0 : Isoleervermogen ≤ 1000m
• Ka : Correctiefactor hoogte

• Y-as: correctiefactor hoogte (Ka )
• X-as: hoogte van plaatsing
1. Smalle luchtspleet voor boogbeblazing
2. Hoofdcontacten
3. Afbrandcontacten
4. Aardingsmessen

4.2.1

Voorbeeld plaatsingshoogte

Voor een vereiste doorslagspanning van 75 kV wordt
een schakelaar met tenminste 90 kV isolatieniveau
vereist.
90kV ≥ 75kV.1, 2

(2)

(Bovenste figuur is de lastscheider met zekeringcombinatie uit de datasheet van de Siemens 3CJ2.)
2–2

Lastscheider
Bouwjaar: onbekend (Duitsland)
Driescher Wegberg LDTP
Driescher Wegberg produceert nog MS-schakelaars

3

Werkingsprincipe

De Driescher Wegberg LDTP maakt gebruik van het
autocompressie systeem om de boog te beblazen. Dit
type wordt ook een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

A De schakelaar in gesloten toestand. De stroom
wordt via de hoofdcontacten (in roze ingekleurd)
geleidt. De afbrandcontacten zijn aangeduid in
lichtblauw.

Eigenschappen

Het kenplaatje van de lastscheider is onleesbaar en
een datasheet van dit type toestel (LDTP) is niet
beschikbaar (wel van varianten zoals de LDTM). Vandaar worden geen eigenschappen weergegeven maar
wordt wel het werkingsprincipe besproken.

2

B Moment van uitschakeling: De hoofdcontacten
gaan open (nu in lichtblauw aangeduid) waardoor
de stroom commuteert naar de afbrandcontacten
(nu in roze aangeduid). Bij grote stromen wordt
het autocompressie-systeem toegepast. Door het
verlaten van het afbrandcontact wordt een onderdruk in de schakelaar opgebouwd. Eéns
het afbrandcontact uit het kunststof omhulsel is,
bevindt zich een luchtstroom (convectie) waardoor de boog koelt. Kleine stromen maken gebruik van het koelen van de boog door de kunststof wand. In tegenstelling tot grote stromen is
het afbrandcontact nog niet volledig uit het kunststof omhulsel waardoor geen convectie, maar dus
enkel warmtegeleiding door de wand plaatsvind.
Grote stromen maken ook gebruik van dit principe
(maar dan samen met de convectie).

Aardingsschakelaar

C Schakelaar in open toestand, geen stroomgeleiding.

4

Voor - en nadelen

% Bij horizontale montage (vb. aan plafond) kun-

nen de schakelcontacten, bij inschakeling, naast
de ingang van de bluskamer ’schieten’.

Met:
1. Bediening van de schakelaar (aan/uit): bevat een
veer voor een versnelde schakeling.
2. Bediening van de aardingsschakelaar (aan/uit)

% Tijdens uitschakeling blijft het afbrandcontact

(in de oranje capsule) ’steken’ waardoor de boog
kan blijven vloeien (indien de afstand tussen de
contacten nog niet groot genoeg is). Iemand die
de schakelaar niet kent zou kunnen vermoeden dat
de schakelaar zich in open toestand bevind.

1–2
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5.1

Aanduiding componenten + mechanisme

5.2

Toebehoren

• (DC) Motoraandrijving: de motor dient voor de
overname van de handmatige bediening van de
schakelaar.

1. Aandrijfas/ schakelas
2. Koppeling/ isolator
3. Hoofdcontacten
4. Ruimte tussen hoofd - en afbrandcontact
5. Afbrandcontact
6. Bluskamer met kunststof wanden

• Nood-uitschakeling: indien de motor zou falen
van de schakelaar te openen bestaat een nooduitschakeling.
Deze zorgt ervoor dat een
uitschakeling gegarandeerd kan worden. Daarvoor wordt de motor automatisch ontkoppeld
waardoor de schakelaar terug manueel kan bediend worden.

De Driescher Wegberg maakt gebruik van 1 veer,
dit zowel voor in - en uitschakelen (dit in tegenstelling tot vele andere schakelaars waarvan de in en uitschakelveer afzonderlijk zijn geplaatst). De veer
is hieronder rood omcirkeld, zowel in het getekend
schema als op de foto. Het aardingssysteem bevat geen
veer.

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1997 (België)
E.M.E. GP2V
E.M.E. produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

De EME GP2V maakt gebruik van het autocompressie
systeem, dit is een systeem dat de beblazing zelf
veroorzaakt tijdens de uitschakeling. Omdat geen
documentatie beschikbaar is van het autocompressiesysteem van EME wordt het voorbeeld gegeven met de
Gardy FUCO (die op exact dezelfde werkwijze de autocompressie hanteert). Dit type wordt ook een balg of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Maximale inschakelstroom
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting (cosϕ >0,7)
Bij transformator op nullast
Bij een kabel op nullast

2

Waarde
12
630
50
28/32
75/85

Eenheid
kV
A
Hz
kVe f f
kV piek

25
63

kA/1s
kA piek

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).

630
16
25

A
A
A

2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).

Smeltveiligheden

4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Ervaring leert dat dit een betrouwbare schakelaar is.

% Door het beblazen van de boog kan de boog

vroegtijdig onderbroken worden. Dit kan aanleiding geven tot overspanningen.

1–2

5
5.1
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In - en uitschakelveer

5.2

Gegevens

• Chassis: geplooid staal, voorzien van anticorrosielaag
• Contacten: verzilver of vertind koper/ messing
• Isolatoren: epoxy-hars met verlengde ribben voor
de kruipweg te verlengen
• Vaste contacten, hoofdmessen en boogmessen
• Inschakelen: eerst boogmes, dan hoofdmes
• Uitschakelen:
boogmessen
5.3

eerst

hoofdmessen,

dan

Toebehoren

• Aardmessen: snel of normaal
• Motorbediening
Het in - of uitschakelen van de last gebeurt door het
opspannen van veren. Tijdens dit opspannen wordt
de energie opgeslagen in de veren. Op het optimale
moment worden de veren gelost zodat de schakelcontacten met een vlugge beweging kunnen in - of
uitschakelen. Tijdens het sluiten zal de schakelaar de
energie die vrijkomt uit de inschakelveer opslaan in de
uitschakelveer. Zo kan de schakelaar, bij commando
van de uitschakelspoel, minimaspoel of zekering, een
veilige uitschakeling verzekeren. Beide veren zijn
aangeduid in bovenstaande figuur: de inschakelveer is
de grote veer (A) en de uitschakelveer de kleine veer
(B).

• Hulpcontacten
• Uitschakelspoel
• Minimaspoel
• Set van 3 overstroomrelais en 1 wisselcontact
• Wisselcontact voor melding van doorgesmolten
zekering
• Asverlengstukken
• Afneembare hendel
• Zekeringen

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1997 (België)
E.M.E. GP2V
E.M.E. produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

De EME GP2V maakt gebruik van het autocompressie
systeem, dit is een systeem dat de beblazing zelf
veroorzaakt tijdens de uitschakeling. Omdat geen
documentatie beschikbaar is van het autocompressiesysteem van EME wordt het voorbeeld gegeven met de
Gardy FUCO (die op exact dezelfde werkwijze de autocompressie hanteert). Dit type wordt ook een balg of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Maximale inschakelstroom
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting (cosϕ >0,7)
Bij transformator op nullast
Bij een kabel op nullast

2

Waarde
12
630
50
28/32
75/85

Eenheid
kV
A
Hz
kVe f f
kV piek

25
63

kA/1s
kA piek

630
16
25

A
A
A

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.

Smeltveiligheden

3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Ervaring leert dat dit een betrouwbare schakelaar is.

% Door het beblazen van de boog kan de boog

vroegtijdig onderbroken worden. Dit kan aanleiding geven tot overspanningen.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
In - en uitschakelveer

5.2

Gegevens

• Chassis: geplooid staal, voorzien van anticorrosielaag
• Contacten: verzilver of vertind koper/ messing
• Isolatoren: epoxy-hars met verlengde ribben voor
de kruipweg te verlengen
• Vaste contacten, hoofdmessen en boogmessen
• Inschakelen: eerst boogmes, dan hoofdmes
• Uitschakelen:
boogmessen
5.3

eerst

hoofdmessen,

dan

Toebehoren

• Aardmessen: snel of normaal
• Motorbediening
Het in - of uitschakelen van de last gebeurt door het
opspannen van veren. Tijdens dit opspannen wordt
de energie opgeslagen in de veren. Op het optimale
moment worden de veren gelost zodat de schakelcontacten met een vlugge beweging kunnen in - of
uitschakelen. Tijdens het sluiten zal de schakelaar de
energie die vrijkomt uit de inschakelveer opslaan in de
uitschakelveer. Zo kan de schakelaar, bij commando
van de uitschakelspoel, minimaspoel of zekering, een
veilige uitschakeling verzekeren. Beide veren zijn
aangeduid in bovenstaande figuur: de inschakelveer is
de grote veer (A) en de uitschakelveer de kleine veer
(B).

• Hulpcontacten
• Uitschakelspoel
• Minimaspoel
• Set van 3 overstroomrelais en 1 wisselcontact
• Wisselcontact voor melding van doorgesmolten
zekering
• Asverlengstukken
• Afneembare hendel
• Zekeringen

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1989 (België)
E.M.E. GP2Y
E.M.E. produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Werkingsprincipe

De EME GP2Y maakt gebruik van het autocompressie
systeem, dit is een systeem dat de beblazing zelf
veroorzaakt tijdens de uitschakeling. Omdat geen
documentatie beschikbaar is van het autocompressiesysteem van EME wordt het voorbeeld gegeven met de
Gardy FUCO (die op exact dezelfde werkwijze de autocompressie hanteert). Dit type wordt ook een balg of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

De datasheet van de EME GP2Y is niet beschikbaar,
hieronder volgen de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Waarde Eenheid
Nominale spanning (Un )
17,5
kV
Nominale stroom (In )
630
A
Nominale frequentie (fn )
50
Hz
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting (cosϕ >0,7) 630
A

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.

2

5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

Smeltveiligheden
4

Voor - en nadelen

! Ervaring leert dat dit een betrouwbare schakelaar is.

% Door het beblazen van de boog kan de boog

vroegtijdig onderbroken worden. Dit kan aanleiding geven tot overspanningen.

1–2

5
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In - en uitschakelveer

5.2

Gegevens

• Chassis: geplooid staal, voorzien van anticorrosielaag
• Contacten: verzilver of vertind koper/ messing
• Isolatoren: epoxy-hars met verlengde ribben voor
de kruipweg te verlengen
• Vaste contacten, hoofdmessen en boogmessen
• Inschakelen: eerst boogmes, dan hoofdmes
• Uitschakelen:
boogmessen

eerst

hoofdmessen,

dan

Het in - of uitschakelen van de last gebeurt door het
opspannen van veren. Tijdens dit opspannen wordt
de energie opgeslagen in de veren. Op het optimale
moment worden de veren gelost zodat de schakelcontacten met een vlugge beweging kunnen in - of
uitschakelen. Tijdens het sluiten zal de schakelaar de
energie die vrijkomt uit de inschakelveer opslaan in de
uitschakelveer. Zo kan de schakelaar, bij commando
van de uitschakelspoel, minimaspoel of zekering, een
veilige uitschakeling verzekeren. Beide veren zijn
aangeduid in bovenstaande figuur: de inschakelveer is
de grote veer (groen omcirkeld) en de uitschakelveer
de kleine veer (blauw omcirkeld).
5.3

Toebehoren

• Aardmessen: snel of normaal
• Motorbediening
• Hulpcontacten
• Uitschakelspoel
• Minimaspoel
• Set van 3 overstroomrelais en 1 wisselcontact
• Wisselcontact voor melding van doorgesmolten
zekering
• Asverlengstukken
• Afneembare hendel
• Zekeringen

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1974 (Duitsland)
Felten & Guilleaume KLF 20/400-275-SU
Felten & Guilleaume is overgenomen door Eaton

3

1

Eigenschappen

De datasheet van de F&G KLF 20/400-275-SU is niet
beschikbaar, deze van andere types (vb. 20kV/ 630A)
wel. Vandaar volgen hieronder de gegevens van het
kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen:
Bij actieve belasting (cosϕ ≥0.7)
voor 20 schakelingen (ILN )
Bij inductieve belasting (cosϕ ≥0.15)
voor 20 schakelingen (IT 20 )
Bij capacitieve belasting (cosϕ ≥0.15)
voor 20 schakelingen(IC20 )

2

Waarde
20/24
400

Werkingsprincipe

Deze lastscheider (met zekeringcombinatie) maakt
gebruik van het autocompressie-systeem.
Het
werkingsprincipe van deze schakelaar wordt hierboven afgebeeld en in de volgende nummering (die
overeenkomt met de nummering van de figuur) besproken:

1. Schakelaar in gesloten toestand.
2. Schakelaar opent: hoofdcontacten scheiden eerst
terwijl het afbrandcontact (bal) voor geleiding
zorgt. Lucht wordt ingezogen in het mes van het
Eenheid
afbrandcontact.
kV
3. De draaihoek is groot genoeg dat het afbrandconA
tact de kracht van de schakelbeweging ondervind.

400

A

15

A

15

A

4. Door de kinetische snelheid van het hoofdcontact
wordt het afbrandcontact met een hoge snelheid
’meegetrokken’ terwijl de eventuele boog tussen
het de afbrandcontacten plaatsvind. Intussen gaat
ook de lucht die in het mes van het afbrandcontact gezogen was onder druk (door veer) de boog
beblazen.
5. Schakelaar in open toestand.
6. Bij blikseminslag wordt de stroom enkel via
de hoofdcontacten geleid (die de dynamische
krachtwerking kunnen verdragen/ niet ongewenst
openen).

Smeltveiligheden
(Merlin Gerin Soléfuse)

4

Voor - en nadelen

! Bij lekken is er geen schadelijk effect voor het
milieu ↔ SF6 .

% Afbrandcontact

kan

blijven

steken

na

uitschakeling.

% Door deze gevaarlijke situatie (i.v.m.

het afbrandcontact dat blijft steken) werd de schakelaar
aangeduid als toestel met groot gevaar en diende
het zo snel mogelijk vervangen te worden.

1–2

5
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5.1

5.2

Autocompressie

Doorsnede schakelaar

In bovenstaande figuur in nogmaals de compressie van
lucht (voor het beblazen van de boog) geı̈llustreerd. In
chronologische volgorde moeten de figuren van boven
naar beneden bekeken worden voor het zuigen van de
lucht. Dit gebeurt tijdens de uitschakeling terwijl de
hoofdcontacten bewegen (zoals uitgelegd op punt 4 van
vorige pagina).
5.3

Smeltveiligheden: It-karakteristiek

De gebruikte smeltveiligheden zijn Merlin Gerin
Soléfuse: In =80A. De It-karakteristiek ziet is hieronder terug te vinden (met rood omcirkeld).

1. Veer
2. Hoofdcontacten
3. ’Kantelbuis’ van het afbrandcontact
4. Koppelstang/ aandrijfstang
5. Aandrijfmechanisme
6. Aardingsschakelaar

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1973 (Duitsland)
Felten & Guilleaume LTKFE 20/400-275-SU
Felten & Guilleaume is overgenomen door Eaton

3

1

Eigenschappen

De datasheet van de F&G LTKFE 20/400-275-SU is
niet beschikbaar, deze van andere types (vb. 20kV/
630A) wel. Vandaar volgen hieronder de gegevens van
het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting (cosϕ ≥0.7)
voor 20 schakelingen (ILN )
Bij inductieve belasting (cosϕ ≥0.7)
voor 20 schakelingen (IT 20 )
Bij capacitieve belasting (cosϕ ≥0.7)
voor 20 schakelingen (IC20 )

2

Waarde
20/24
400

Werkingsprincipe

Deze lastscheider (met zekeringcombinatie) maakt
gebruik van het autocompressie-systeem.
Het
werkingsprincipe van deze schakelaar wordt hierboven afgebeeld en in de volgende nummering (die
overeenkomt met de nummering van de figuur) besproken:

1. Schakelaar in gesloten toestand.
2. Schakelaar opent: hoofdcontacten scheiden eerst
terwijl het afbrandcontact (bal) voor geleiding
zorgt. Lucht wordt ingezogen in het mes van het
Eenheid
afbrandcontact.
kV
3.
De
draaihoek is groot genoeg dat het afbrandconA
tact de kracht van de schakelbeweging ondervind.

400

A

15

A

15

A

4. Door de kinetische snelheid van het hoofdcontact
wordt het afbrandcontact met een hoge snelheid
’meegetrokken’ terwijl de eventuele boog tussen
het de afbrandcontacten plaatsvind. Intussen gaat
ook de lucht die in het mes van het afbrandcontact gezogen was onder druk (door veer) de boog
beblazen.
5. Schakelaar in open toestand.
6. Bij blikseminslag wordt de stroom enkel via
de hoofdcontacten geleid (die de dynamische
krachtwerking kunnen verdragen/ niet ongewenst
openen).

Smeltveiligheden
(SIBA)

4

Voor - en nadelen

! Bij lekken is er geen schadelijk effect voor het
milieu ↔ SF6 .

% Afbrandcontact

kan

blijven

steken

na

uitschakeling.

% Door deze gevaarlijke situatie (i.v.m.

het afbrandcontact dat blijft steken) werd de schakelaar
aangeduid als toestel met groot gevaar en diende
het zo snel mogelijk vervangen te worden.

1–2

5
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5.1

5.2

Autocompressie

Doorsnede schakelaar

In bovenstaande figuur in nogmaals de compressie van
lucht (voor het beblazen van de boog) geı̈llustreerd. In
chronologische volgorde moeten de figuren van boven
naar beneden bekeken worden voor het zuigen van de
lucht. Dit gebeurt tijdens de uitschakeling terwijl de
hoofdcontacten bewegen (zoals uitgelegd op punt 4 van
vorige pagina).
5.3

Smeltveiligheden: It-karakteristiek

De gebruikte smeltveiligheden zijn van SIBA. Hieronder volgen enkele gegevens + de It-karakteristiek
(In =25A rood omcirkeld) uit de datasheet van de
smeltveiligheid.
• Un = 10/24 kV (nominale spanning)
• In = 25 A (nominale stroom)
• I1 = 63 kA (maximale uitschakelstroom)
• I3 = 90 A (minimale uitschakelstroom)

1. Veer
2. Hoofdcontacten
3. ’Kantelbuis’ van het afbrandcontact
4. Koppelstang/ aandrijfstang
5. Aandrijfmechanisme
6. Aardingsschakelaar

2–2

Lastscheider
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy FUC
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Gardy FUC maakt gebruik van het autocompressie
systeem om de boog te beblazen. Dit type wordt ook
een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

De kenplaat van de lastscheidingsschakelaar is niet
meer aanwezig, daarom word de schakelaar uitgewerkt
als voorbeeld van het 17,5 kV - type (bestaat ook in 12,
24 en 36 kV).
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Houdspanning (Ud )
fase - aarde/ isolatieafstand
Bliksemstootspanning (U p )
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting
Bij transformator op nullast
Bij lijn op nullast
Bij kabel op nullast
Nominale inschakelstroom
bij kortsluiting

2

Waarde
17,5
630
50/ 60

Eenheid
kV
A
Hz

25

kA/1s

63

kA piek

45/ 60
95/ 110

kV
kV piek

630
16
25
63

A
A
A
A

50

kA piek

Testen

De FUC lastscheidingsschakelaar van Gardy werd
getest in de proeflaboratoria van KEMA, EDF en
LHPP. Er werd getest volgens de IEC 60265 (vroegere
IEC 265) categorie B (100 schakelingen). De testen
gebeurden telkens bij hetzelfde toestel zonder daarbij
enig nazicht door te voeren. Op de volgende pagina
staan enkele resultaten.

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Nederlandstalige datasheets.
% Vonkenkamers breken af (gevaar doordat er geen
boogbeblazing meer is). Reeds meerdere malen
in keuringsverslagen als opmerking aangeduid.

% Distributienetbeheerders duiden de Gardy FUC

aan als een schakelaar met gróót gevaar (vanwege
het afbreken van de vonkenkamers). Ze gaven aan
de klanten de opdracht om de schakelaar onmiddellijk te vervangen door een ander merk.

1–2
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Testen

5.2

Bediening + aandrijving

Door de torsieveren die helpen bij de vlugge in - en
uitschakeling van de contacten, is de schakelbeweging zelf onafhankelijk van de bedienaar. De energie
die wordt opgestapeld tijdens de beweging van de aandrijfhendel word vrijgegeven onder de vorm van een
snelle schakelbeweging van de contacten.

(a) Sluiten en openen op 400A, cos ϕ=0,7 bij 24 kV

(b) Inschakeling op kortsluiting 67,5 kA piek op 12 kV

(c) Testen van Gardy FUC

Ook volgens de EDF HN 41-E-01 heeft de
Gardy FUC testen ondergaan. Deze testen hebben
betrekking met de diëlektrische eigenschappen in
vochtige omgevingen en bij condensatie.

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1984 (België)
Gardy FUC/C-12-630
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Gardy FUC/C maakt gebruik van het autocompressie systeem om de boog te beblazen. Dit type
wordt ook een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Fase - aarde
Isolatieafstand
Bliksemstootspanning (U p )
Fase - aarde
Isolatieafstand
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting
Bij transformator op nullast
Bij een lijn of nullast
Bij een kabel op nullast

Waarde
12
630
50/ 60
35
45

Eenheid
1.
kV
A
Hz
2.
kV
kV

75
85
25
63

kV piek 3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
kV piek
kA/1s 4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
kA piek
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.

630
16
25
63

A
A
A
A

Relais: Gardy RTE 4A

Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.

5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4
2

Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).

Voor - en nadelen

! Nederlandstalige datasheets.
% Vonkenkamers breken af (gevaar doordat er geen
boogbeblazing meer is). Reeds meerdere malen
in keuringsverslagen als opmerking aangeduid.

% Distributienetbeheerders duiden de Gardy FUC

aan als een schakelaar met gróót gevaar (vanwege
het afbreken van de vonkenkamers). Ze gaven aan
de klanten de opdracht om de schakelaar onmiddellijk te vervangen door een ander merk.

1–2
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5.1

5.2

Instellen relais

Aanduiding componenten

In functie van de selectiviteit zal de relais verschillend worden ingesteld (tussen In en 1.6 x In ). Dit wordt
gedaan door de kromme van de RTE 4A op de kromme
van smeltveiligheid te plaatsen, zie linkse figuur. Voorbeeld: de nominale stroom van een 400
√ kVA transformator is 21A bij 11 kV (11 kV . 21 A . 3 = 400 kVA).
Voor de nominale stroom van 21A toe te laten moet de
relais van 20A op 1.05 ingesteld worden. Kortsluitingen en de kortstondige inschakelstromen van transformatoren worden opgevangen door smeltveiligheden,
zie de rechte figuur (bvb. 40 A).
5.3

oscillogrammen

De nummering op bovenstaande figuur correspondeert met de opsomming hieronder:
1. en 2. Isolatoren
3. Hoofdcontact
4. en 5. Overgang schakelaar/ beveiligingsrelais

Sluiten/ openen 400 A cos ϕ= 0.7 EDF test bij 24 kV

6. Aansluitcontact
8. Beweegbare messen
9. Isolator
10. en 11. Aansluiting HOV - smeltveiligheid
12. Isolator
13. Veer voor te openen
14. Veer voor het sluiten (torsieveer)
15. en 16. Grendel voor veer gewapend te houden
18. Vijzen voor bevestiging
20. Bevestigingsplaat
33. Isolator

Inschakelen op kortsluiting KEMA test 67,5 kA piek op
12 kV

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy FUCO
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Gardy FUCO maakt gebruik van het autocompressie systeem om de boog te beblazen. Dit type
wordt ook een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Fase - aarde
Isolatieafstand
Bliksemstootspanning (U p )
Fase - aarde
Isolatieafstand
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting
Bij transformator op nullast
Bij een kabel op nullast
Maximale In voor (Gardy) zekering

2

Smeltveiligheden

Waarde
12
400
50/ 60

Eenheid
kV
A
Hz

35
45

kV
kV

75
85

kV piek
kV piek

400
16
63

A
A
A

63

A

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Nederlandstalige datasheets.
% Vonkenkamers breken af (gevaar doordat er geen
boogbeblazing meer is). Reeds meerdere malen
in keuringsverslagen als opmerking aangeduid.

% Distributienetbeheerders duiden de Gardy FUC

aan als een schakelaar met gróót gevaar (vanwege
het afbreken van de vonkenkamers). Ze gaven aan
de klanten de opdracht om de schakelaar onmiddellijk te vervangen door een ander merk.

1–2
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5.1

• Hulpcontacten (2 NO en 2 NC of 4 NO en 4 NC
van 380V/20A of 220V/2A).

Toebehoren

• Elektrische motoraandrijving (in plaats van de
manuele bediening).

• Thermisch maximumstroomrelais.
• Nulspanningsrelais, ogenblikkelijk of met vertraagde (0 - 10s) werking.
• Klemmenstrook: elk toestel waarvan voor de
bedrading van minstens een onderdeel noodzakelijk is, wordt uitgerust met een klemmenstrook.
• Bediening op afstand door middel van wormwiel.

• Capacitieve
isolatoren
17,5kV/175pF; 24kV/125pF).

(12kV/250pF;

• Contact dat de doorsmelten van de smeltveiligheden aanduid.

• Al dan niet vergrendelde aardingsmessen.

2–2

Lastscheider
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy FUC/111-17,5-630
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Gardy FUC maakt gebruik van het autocompressie
systeem om de boog te beblazen. Dit type wordt ook
een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische korteduurstroom (I p )
Houdspanning
fase - aarde/ isolatieafstand
Bliksemstootspanning (U p )
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting
Bij transformator op nullast
Bij lijn op nullast
Bij kabel op nullast
Nominale inschakelstroom
bij kortsluiting

2

Waarde
17,5
630
50/ 60
25
63

Eenheid
kV
A
Hz
kA/1s
kA piek

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).

45/ 60
95/ 110

kVe f f
kV piek

3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).

630
16
25
63

A
A
A
A

4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.

50

kA piek

Testen

De FUC lastscheidingsschakelaar van Gardy werd
getest in de proeflaboratoria van KEMA, EDF en
LHPP. Er werd getest volgens de IEC 60265 (vroegere
IEC 265) categorie B (100 schakelingen). De testen
gebeurden telkens bij hetzelfde toestel zonder daarbij
enig nazicht door te voeren. Op de volgende pagina
staan enkele resultaten.

2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.

5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Nederlandstalige datasheets.
% Vonkenkamers breken af (gevaar doordat er geen
boogbeblazing meer is). Reeds meerdere malen
in keuringsverslagen als opmerking aangeduid.

% Koppeling (witte isolator met 2 schubben) breekt
gemakkelijk bij onderhoud van de cabine onder
spanning (bij besproeiing met vloeistof).

% Distributienetbeheerders duiden de Gardy FUC

aan als een schakelaar met gróót gevaar (vanwege het afbreken van de vonkenkamers & isolatoren). Ze gaven aan de klanten de opdracht om
de schakelaar onmiddellijk te vervangen.
1–2
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Testen

5.2

Bediening + aandrijving

Door de torsieveren die helpen bij de vlugge in - en
uitschakeling van de contacten, is de schakelbeweging zelf onafhankelijk van de bedienaar. De energie
die wordt opgestapeld tijdens de beweging van de aandrijfhendel word vrijgegeven onder de vorm van een
snelle schakelbeweging van de contacten.

(a) Sluiten en openen op 400A, cos ϕ=0,7 bij 24 kV

(b) Inschakeling op kortsluiting 67,5 kA piek op 12 kV

(c) Testen van Gardy FUC

Ook volgens de EDF HN 41-E-01 heeft de
Gardy FUC testen ondergaan. Deze testen hebben
betrekking met de diëlektrische eigenschappen in
vochtige omgevingen en bij condensatie.

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1961 (België)
Gardy Soufflarc
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

2

Werkingsprincipe

De Gardy Soufflarc maakt gebruik van het magnetisch beblazen van de boog. De blaasspoel zorgt voor
een krachtwerking (F in bovenstaande figuur) waardoor de boog (geel in de figuur) verlengd wordt. Bij
grotere stroomwaardes wordt ook de kracht F groter
waardoor de boog langer zal worden. Doordat de boog
wordt verlengt zal de weerstand stijgen en door de
luchtstroming ’verfrist’ de geı̈oniseerde lucht.

1

Eigenschappen

De kenplaat van de lastscheider met zekeringcombinatie is niet meer aanwezig. Ook op de datasheet zijn
geen waarden van spanningen of stromen aangegeven.
Vandaar volgt hieronder een samenvatting van de
uitvoeringsvormen van de Gardy Soufflarc. Op de
volgende pagina ziet u telkens de bijhorende foto (bij
Uitvoeringsvormen).
• Lastscheidingsschakelaar
smeltveiligheden.

driepolig

zonder

• Lastscheidingsschakelaar éénpolig met zekeringcombinatie.
• Lastscheidingsschakelaar driepolig met zekeringcombinatie op de messen.
• Lastscheidingsschakelaar driepolig met zekeringcombinatie op de messen.

Onderstaand vind u de uitleg van een blaasspoel
praktisch toegepast op de Gardy Soufflarc. Tijdens de
opening van de lastscheider, wanneer het mes net uit
de bek (bovenstaande figuur) is vertrokken, raakt deze
net de ’vonkenvanger’ (g). De spoel (c) is ingeschakeld
en wordt doorkruist door de gehele bedrijfsstroom. Het
resultaat hiervan, tussen de 2 ’kaken van de bek’, is dat
de boog intens magnetisch beblazen wordt die ontstaat
wanneer de messen uit de bek vertrekken. De naam
’Soufflarc’ is afkomstig van het beblazen (souffle) van
de boog (arc).

3

Voor - en nadelen

! Isolatoren zijn in kunststof in plaats van bakeliet (wat vroeger bij het type ’Soufflarc’ werd gebruikt). Voordeel: minder breekbaar.

% Door het beblazen van de boog kan de boog
vroegtijdig onderbroken worden. Dit kan aanleiding geven tot overspanningen.

1–2

4
4.1
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Onderbrekingsvermogen ifv cos ϕ

4.4

Uitvoeringsvormen
Verticaal

Horizontaal (met zekeringcombinatie)

In bovenstaande figuur is de onderbrekingsmacht
van de schakelaar Soufflarc weergegeven, ongeacht
van de aangesloten smeltveiligheden. De maximale
onderbrekingsstroom (zie rechtsboven op figuur) is
afhankelijk van de spanning, zolang de cos ϕ hoger is
dan 0,9.
4.2

Opbouw

De driepolige bediening gebeurt door een gemeenschappelijke as of een hoofdas die voorzien is van
een gemeenschappelijke vergrendeling die getriggerd
wordt door de stroomonderbreker.
Het onderbreken van de stroom wordt uitgevoerd door
door middel van het bewegen van de aandrijfstok. De
magnetische beblazing laat toe grote vermogens uit te
schakelen.
Naast deze handmatige bediening zal de lastschakelaar
ook uitschakelen wanneer de stroom door de smeltveiligheden te hoog wordt.
De schakelaar bestaat uit een metalen frame bestaand
uit: 6 isolatoren,
4.3

Verticaal (met zekeringcombinatie)

Horizontaal compact (met zekeringcombinatie)

Maximaal onderbrekingsvermogen transfo

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: onbekend (België)
Merlin Gerin Isolarc 17 CI 292
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Werkingsprincipe

De Merlin Gerin Isolarc 17 CI 292 maakt gebruik van
het autocompressie systeem om de boog te beblazen.
Dit type wordt ook een balg - of pufferschakelaar genoemd.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Houdspanning (Ud )
Fase - aarde
Isolatieafstand
Bliksemstootspanning (U p )
Fase - aarde
Isolatieafstand

Waarde
17,5
400
50/ 60

Eenheid
kV
A
Hz

45
60

kV
kV

95
110

kV piek
kV piek

Maximale In voor zekering

100

A

2

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.

Smeltveiligheden

5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

4

Voor - en nadelen

! Nederlandstalige datasheets.
! Eenvoudige aanduiding

van
schakelaars
(lastscheider (met of zonder zekeringcombinatie) is blauw geverfd, scheider is oranje
geverfd).

% Vonkenkamers breken af (gevaar doordat er geen
boogbeblazing meer is). Reeds meerdere malen
in keuringsverslagen als opmerking aangeduid.

1–2
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Smeltveiligheden

5.2

Beveiligen van transformatoren:
ligheid

smeltvei-

De lastscheider is niet uitgevoerd met smeltveiligheden maar dit is wel mogelijk. Hieronder wordt een
kort overzicht geven hoe de correcte smeltveiligheid
gekozen kan worden voor de Isolarc 17 CI. Er dient
een transformator van 400 kVA beveiligd te worden bij
een spanning van 11 kV. Merlin Gerin biedt hiervoor 2
types smeltveiligheden aan: de Soléfuse (kaliber 31,5
A) en de Fusarc (kaliber 40 A). In de opstelling van het
museum is een Fusarc geı̈nstalleerd.

5.3 Beveiligen van transformatoren: thermische
losser

Op bovenstaande figuren zijn de geı̈nstalleerde
smeltveiligheden te zien, deze mochten maximaal
100A bedragen (zie kenplaatje lastscheidingsschakelaar). Deze zekering bedraagt 16 A (In ). De kleinste uitschakelstroom (I3 ) is 50 A en de maximale
uitschakelstroom (I1 ) bedraagt 40 kA. Hierna volgt hoe
een correcte smeltveiligheid in functie van de toepassing kan gekozen worden.

Stromen tot 10xIn worden door de schakelaar onderbroken voor dat de smeltveiligheid doorsmelt. Zo
wordt de zekering gespaard en hoeft deze niet vervangen te worden. Hogere stromen dan 10xIn worden wel
door de smeltveiligheid onderbroken. Onderstaande
tabel geeft de beschikbare thermische lossers weer van
Merlin Gerin voor het type Isolarc.

2–2

Lastscheider
Bouwjaar: onbekend (Noorwegen)
Norsk Elektrisk & Brown Boveri FN 17,5
Norsk Elektrisk & Brown Boveri: overgenomen & geëvolueerd in ABB

2

Werkingsprincipe

De uitleg van de 2 werkingsprincipes (stroomonafhankelijke en stroomafhankelijke beblazing) zijn op
de volgende pagina weergegeven en verwijzen naar onderstaande figuren.

1

2.1

Stroomonafhankelijke beblazing

2.2

Stroomafhankelijke beblazing

Eigenschappen

De datasheet van de Norsk Elektrisk & Brown Boveri
FN is niet beschikbaar. Hieronder volgen de gegevens
van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Inschakelvermogen
op kortsluiting (Ima )

Waarde
17,5
630
50

Eenheid
kV
A
Hz

25

kA/1s

60

kA

3

Voor - en nadelen

! Er is boogbeblazing (in vergelijking met andere
types lastscheiders).

% De bluskamers zijn gemaakt uit een kunststof

die na verloop van tijd afsterft. Een oude schakelaar kan dus bij de minste schok het blusprincipe
verliezen waardoor gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan.

1–2
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2. Door de beweging van uitschakeling trekt de
schakelaar zuiger (E) mee waardoor de veer
samen word gedrukt.
3. Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog in buis (F).
4. Door de samengedrukte veer wordt zuiger (E)
teruggeduwd dat voor een luchtstroom zorgt.
5. Deze luchtstroom voert de geı̈oniseerde lucht af
zodat herontsteking vermeden wordt na de 1ste
nuldoorgang van de stroom.

De Norsk Elektrisk & Brown Boveri FN maakt gebruik
van 2 principes om de boog te beblazen:
• Stroomonafhankelijke beblazing door lucht (air
blast in figuur links boven). De lucht wordt
samengeperst tijdens het openen van de contacten
(cilinder die meebeweegt met de schakelbeweging).
• Een stroomafhankelijke lucht-beblazing die
gebeurt wanneer de wanden van het mondstuk
blootgesteld worden aan de hitte van de boog
(wordt gas-beblazing genoemd in de datasheet
maar is gecomprimeerde lucht).
De combinatie van deze blaastechnieken is te zien in
de grafiek in de linkerkolom. De eerste figuur (links
boven) geeft de gesloten toestand weer met aanduiding
van de lucht - en gas beblazing en de bedieningsstaaf
(die de cilinder van de stroomonafhankelijke beblazing
mee doet bewegen met de schakelbeweging). In de 2e
figuur krijgt de schakelaar een uitschakelcommando.
De 3e figuur geeft de schakelaar weer terwijl deze aan
het sluiten is (zie richting van de zwarte pijl op de bedieningsstaaf). In de 4e positie is de schakelaar terug
in gesloten toestand.
4.1 Stroomonafhankelijke beblazing
Zie figuur onder 2.1: stroomonafhankelijke beblazing. Als voorbeeld van stroomonafhankelijke beblazing wordt het autocompressie-systeem van de Gardy
Fucom als voorbeeld genomen. De contacten van de
Norsk Elektrisk & Brown Boveri FN hebben een andere vorm maar het werkingsprincipe is gelijk aan dat
van de Gardy Fucom.

De veer wordt, ongeacht de stroomsterkte, telkens
evenveel samengedrukt. Dit resulteert dat de zuiger
telkens evenveel wordt gecomprimeerd. De beblazing
van de boog (met als oorzaak de ingedrukte zuiger) is
dus onafhankelijk van de stroomsterkte, vandaar de benaming ’stroomonafhankelijke beblazing’.
4.2

Stroomafhankelijke beblazing

Zie figuur onder 2.2: stroomafhankelijke beblazing.
Ook bij dit principe van autocompressie is geen extern
drukvat nodig. De 3 toestanden van de schakelaar zijn
in bovenstaande figuur weergegeven:
(A) gesloten toestand
(B) tijdens opening
(C) open toestand
In de gesloten toestand vloeit de stroom van het ’vaststaand contact’ naar het ’bewegend contact’. Dan
volgt een bevel van uitschakeling waardoor de schakelaar zich naar de toestand ’tijdens opening’ begeeft.
Er ontstaat een boog tussen de contacten waardoor
in de drukkamer een overdruk wordt opgebouwd.
De gecomprimeerde lucht kan niet ontsnappen uit
de drukkamer doordat de boog de volledige ruimte
tussen de contacten inneemt. Pas als de boog stopt
(stroom gaat door de natuurlijke nuldoorgang) wordt
het geı̈oniseerde gas beblazen waardoor eventuele
doorslag vermeden word.
De hoeveelheid druk die wordt opgebouwd in de
drukkamer is afhankelijk van de boogintensiteit die op
zich afhankelijk is van de stroomsterkte. De stroomsterkte bepaalt dus de kracht van beblazing van de
boog, vandaar de benaming ’stroomafhankelijke beblazing’.

1. Bij het openen van de hoofdcontacten (A) en (B)
commuteert de stroom naar de afbrandcontacten
(C) en (D).
2–2

Lastscheider
Bouwjaar: 1974 (Duitsland)
Siemens 3CA 24
Siemens produceert nog MS-schakelmateriaal

2

Werkingsprincipe

De Siemens 3CA 24 maakt gebruik van het autocompressie systeem om de boog te beblazen.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische korteduurstroom (I p )
Houdspanning (Ud )
fase-aarde
tussen polen
isolatieafstand
Bliksemstootspanning (U p )
fase-aarde
tussen polen
isolatieafstand
Inschakelvermogen
op kortsluiting Ima
Onderbrekingsvermogen
actieve belasting(cosϕ ≥0.7)
voor 20 schakelingen (ILN )
inductieve belasting(cosϕ ≥0.15)
voor 20 schakelingen IT 20
capacitieve belasting(cosϕ ≥0.15)
voor 20 schakelingen IC20

Waarde
20/24
400

Eenheid
kV
A

16
40

kA/1s
kA piek

55
55
75

kV
kV
kV

95
95
110

kV piek
kV piek
kV piek

40

kA piek

400

A

10

A

40

A

De uitschakeling wordt uitgelegd aan de hand van
bovenstaande figuur. Het pad van de stroomgeleiding
is met rood ingekleurd.
A. De schakelaar bevindt zich in de eerste fase van
opening. De stroom vloeit via de afbrandcontacten (rood ingekleurd). De hoofdcontacten zijn
gearceerd.
B. Doordat, door de uitschakeling, de lucht wordt
gecomprimeerd in de ’gaskamer’ (witte kamer
in de figuur) zal deze de gaskamer verlaten ter
plaatse van de boog onder een hoge snelheid. Dit
zorgt voor deı̈onisatie van de lucht zodat het terg
geleiden van de boog vermeden wordt.
C. De boog is gestopt met geleiden (na de 1e nuldoorgang), er is geen stroomgeleiding meer (ook
te zien in de figuur). Het afbrandcontact wordt nu
met hoge snelheid terug in in het bewegende contact getrokken door een torsieveer.
D. Bewegend contact en afbrandcontact zijn in de
open positie.

3

Voor - en nadelen

! Er is boogbeblazing (in vergelijking met andere
types lastscheiders).

% Door het beblazen van de boog kan de boog

vroegtijdig onderbroken worden. Dit kan aanleiding geven tot overspanningen.

1–2
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4.1

Aanduiding componenten

4.2

Omgevingsfactoren

4.2.1

Plaatsingshoogte

De hoogte van de plaatsing van de schakelaar heeft
een beduidende invloed op de houdspanning (Ud ). Tot
1000 meter boven de zeespiegel hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden (hoogste punt in België,
Signal de Botrange, is 694 m). Vanaf 1000 meter moet
een correctiefactor (a) in rekening gebracht worden.
De doorslagspanning wordt dus kleiner naarmate de
lucht ijler word/ de schakelaar hoger word geplaatst.

Isoleervermogen =

Isoleervermogen ≤ 1000m
(1)
1, 1.a

Bovenstaande formule in grafiek:
1. Thermische bouten M12x25
2. Geribbelde isolator (verhogen kruipafstand)

4.2.2

Temperatuur

De schakelaar heeft een (getest) werkingsgebied tussen
de temperatuurgrenzen van +40◦ C en -25◦ C. De
gemiddelde maximale temperatuur over 24 uur mag
+35◦ C bedragen.
4.2.3

Relatieve vochtigheid

De relatieve vochtigheid, waarbij een veilige werking
van de schakelaar gegarandeerd kan worden, is 70 %.
3. Aandrijfas schakelaar
4. Isolator bedieningsarm
5. Bewegende contactbuis
6. Geribbelde isolator (verhogen kruipafstand)
7. Frame
8. Thermische beugel
9. ’Gaskamer’/ drukluchtkamer

2–2

Lastscheider met zekeringcombinatie
Bouwjaar: 1971 (Duitsland)
Voigt & Haeffner TB 44-10/ 400
Voigt & Haeffner bestaat niet meer

De Voigt & Haeffner TB 44-10/400 maakt gebruik van
het autocompressie systeem om de boog rotatief te beblazen. Onderstaande figuur wordt besproken aan de
hand van de alfabetische nummering.

De datasheet van de Voigt & Haeffner TB 44-10/400 is
niet beschikbaar. Daarom worden bij eigenschappen de
gegevens van het kenplaatje genoteerd. Er is wel een
datasheet van de Siemens 3CJ2 lastscheider beschikbaar dat dezelfde werking heeft als deze schakelaar.
Vandaar worden figuren voor het werkingsprincipe/ extra informatie datasheet uit te leggen hieruit gebruikt.

1

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Nominale frequentie (fn )
Thermische
korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische
korteduurstroom (I p )
Onderbrekingsvermogen
Bij actieve belasting (cosϕ >0.7)
voor 20 schakelingen (ILN )

2

A Schakelaar in gesloten stand.

Eigenschappen
Eenheid
kV
A
Hz

15

kA

38

kA piek

D Nu wordt ook het bewegende afbrandcontact
gescheiden van de schakelaar. Hierdoor ontstaat
de boog (8) die een overdruk creëert waardoor
deze, in de smalle luchtspleet (3), beblazen word.

400

A

E Schakelaar in open toestand, de booggeleiding is
gestopt.

Werkingsprincipe

Onderstaande nummering correspondeert met de figuur
rechts boven.
3. Platte vonkenkamer
5. Hoofdcontact
6. Afbrandcontact
8. Plaats van de boogvorming

B Bevel van opening: het hoofdcontact (5) wordt
eerst geopend waardoor de stroom commuteert
naar het afbrandcontact (6).

Waarde
10/12
400
50

C Wanneer het afbrandcontact volledig uit de
schakelaar is ontstaat de boog (8).

3

Voor - en nadelen

! Bij problemen zijn alle componenten zichtbaar
(in tegenstelling tot vele andere lastscheiders).

% Bij het inschakelen kunnen, indien de schake-

laar een fysieke stoot heeft gehad, de afbrandcontacten naast de bluskamer (zwarte plastieken
gleuf) ’schieten’. Gevolg: bij het volgende afschakelcommando geen afschakeling maar ontploffing.
1–2
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4.1

Aanduiding componenten

4.2

Plaatsingshoogte

De hoogte van de plaatsing van de schakelaar heeft
een beduidende invloed op de houdspanning (Ud ). Tot
1000 meter boven de zeespiegel hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden (hoogste punt in België,
Signal de Botrange, is 694 m). Vanaf 1000 meter moet
een correctiefactor (a) in rekening gebracht worden.
De doorslagspanning wordt dus kleiner naarmate de
lucht ijler word/ de schakelaar hoger word geplaatst.
U ≥ U0 .Ka

(1)

Met:
• U: Isoleervermogen ifv de plaatsingshoogte
• U0 : Isoleervermogen ≤ 1000m
• Ka : Correctiefactor hoogte

• Y-as: correctiefactor hoogte (Ka )
• X-as: hoogte van plaatsing
1. Smalle luchtspleet voor boogbeblazing
2. Hoofdcontacten
3. Afbrandcontacten
De lastscheider bevat geen aardingsmessen. (Bovenste
figuur is de lastscheider met zekeringcombinatie uit de
datasheet van de Siemens 3CJ2.)

4.2.1

Voorbeeld plaatsingshoogte

Voor een vereiste doorslagspanning van 75 kV wordt
een schakelaar met tenminste 90 kV isolatieniveau
vereist.
90kV ≥ 75kV.1, 2

(2)
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Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
EIB (Electricité Industrielle Belge): type onbekend
EIB is overgenomen door Alstom

3

Algemene kenmerken

Een eigenschap aan vele oudere scheidingsschakelaars,
ook deze EIB, is dat de onderbreking telkens éénfasig
moest gebeuren. Hierbij werd op afstand, met behulp
van een geı̈soleerde schakelstok, de schakelaar bediend. Dit gebeurde fase per fase (in tegenstelling tot
de moderne scheiders die nu altijd 3-fasig onderbroken
worden). De bediening voor waar de schakelstok dient
in te grijpen is rood omcirkeld in onderstaande figuur.

1

Eigenschappen

De datasheet van de EIB is niet beschikbaar. Vandaar
volgen hieronder enkel de gegevens van het kenplaatje.
Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )

2

Waarde
12
350

Eenheid
kV
A

Type: scheider zonder aarding

4
De EIB is een scheidingsschakelaar zonder aarding
(A), bij onderhoud of herstelling is veilig werken dus
niet verzekerd. De opgeslagen energie in het netwerk,
na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals
bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

Voor - en nadelen

! Eenvoudige opbouw, enkel mechanische componenten.

% De scheider bevat geen aardingssysteem.

Bij
uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net
nog opgeslagen energie bezitten.

% De isolatoren hebben geen ’schubben’/ is niet
gekarteld, dit ten nadele van de kruipafstand.

1–2
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De datasheet van de EIB is niet beschikbaar, vandaar
volgen hieronder enkele eigenschappen van de schakelaar.
5.1

5.2

Kenplaat

Doordat het kenplaatje die aanwezig is op de schakelaar niet meer duidelijk is volgen hieronder enkele
foto’s waarbij scherpgesteld is op enkele gegevens van
het kenplaatje.

Nadeel: kruipafstand

Zoals reeds vermeld bij de voor - en nadelen is de isolator, van de schakelmessen ten opzichte van het frame,
niet gekarteld. Dit heeft als nadeel dat de kruipweg
kleiner is waardoor de houdspanning (Ud ) kleiner is ten
opzichte van een schakelaar met gekartelde isolatoren.
Een voorbeeld van een gekartelde isolator is hieronder
weergegeven.

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
CEM (Construction Electro-Mécanique) SR III bob

3

Algemene kenmerken

De scheidingsschakelaar maakt gebruik van een
driepolige onderbreking. Hiervoor is slechts, bij in
- of uitschakeling, 1 schakelbeweging nodig. De 3
fasen worden dus samen onderbroken, dit in tegenstelling tot veel oudere scheidingsschakelaars waarbij
met een schakelstok de scheiding fase per fase moest
gebeuren. Bij de CEM SR is de bediening eenvoudiger
door middel van een hendel die op de schakelaar zelf is
gemonteerd. Onderstaand voorbeeld geeft aan waar de
schakelaar, via de schakelstok, bediend moest worden.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische korteduurstroom (I p )

2

Waarde
12
400
25
63

Eenheid
kV
A
kA/1s
kA piek

Type: scheider zonder aarding

De CEM SR is een scheidingsschakelaar zonder aarding (A), bij onderhoud of herstelling is veilig werken
dus niet verzekerd. De opgeslagen energie in het
netwerk, na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

4

Voor - en nadelen

! De isolatoren bevatten 2 ’kartelingen’/ zijn
geribbeld. Dit verhoogt de kruipafstand.

! Driepolige bediening met hendel op schakelaar
gemonteerd.

% In deze vorm bezit de scheider geen aard-

ingssysteem. Bij uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net nog opgeslagen energie bezitten.

1–2
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De datasheet van de CEM SR is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder enkele eigenschappen van de
schakelaar.
5.1

5.2

Kenplaat

Doordat het kenplaatje die aanwezig is op de schakelaar niet meer duidelijk is volgen hieronder enkele fotos waarbij scherpgesteld is op enkele gegevens van het
kenplaatje.

Voordeel: kruipafstand

Zoals reeds vermeld bij de voor - en nadelen is de
isolator, van de schakelmessen ten opzichte van het
frame gekarteld. Dit heeft als voordeel dat de kruipweg groter is waardoor de houdspanning (Ud) groter
is ten opzichte van een schakelaar zonder gekartelde
isolatoren. Een voorbeeld van een volledig gekartelde
isolator is hieronder weergegeven (tegenwoordig worden de isolatoren wel al volledig gekarteld uitgevoerd.
Hoe hoger de spanning, hoe meer schubben/ hoe langer
de isolator).

Het symbool van de schakelaar (scheidingsschakelaar
zonder aarding) is telkens rood omcirkeld en is hetzelfde zoals het symbool weergegeven op vorige pagina (bij Type: scheider zonder aarding).

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Gardy: type onbekend
Gardy is overgenomen door Schneider Electric

3

Algemene kenmerken

De scheidingsschakelaar maakt gebruik van een
driepolige onderbreking. Hiervoor is slechts, bij in of uitschakeling, 1 schakelbeweging nodig. De 3 fasen
worden dus samen onderbroken, dit in tegenstelling
tot veel oudere scheidingsschakelaars waarbij met een
schakelstok de scheiding fase per fase moest gebeuren.
Bij de Gardy is de bediening eenvoudiger door middel
van een hendel die op de schakelaar zelf is gemonteerd
(rood omcirkeld in onderstaande figuur).

1

Eigenschappen

De datasheet van de Gardy is niet beschikbaar. Ook het
kenplaatje is niet aanwezig op de schakelaar. Vandaar
volgt hier geen opsomming van de eigenschappen van
de scheidingsschakelaar.

2

Type: scheider zonder aarding

4

Voor - en nadelen

! Driepolige bediening met hendel op schakelaar
gemonteerd.

% De scheider bevat geen aardingssysteem.
De Gardy is een scheidingsschakelaar zonder aarding
(A), bij onderhoud of herstelling is veilig werken dus
niet verzekerd. De opgeslagen energie in het netwerk,
na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals
bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

Bij
uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net
nog opgeslagen energie bezitten.

% De isolatoren hebben geen ’schubben’/ is niet
gekarteld, dit ten nadele van de kruipafstand.

% De

isolatoren zijn uit bakeliet gemaakt.
Bij invloed van externe factoren (temperatuur/
’schokken’) breken deze gemakkelijk.

1–2

5

Extra informatie datasheet

De datasheet van de Gardy is niet beschikbaar, vandaar
volgen hieronder enkele eigenschappen van de schakelaar.
5.1

Nadeel: kruipafstand

Zoals reeds vermeld bij de voor - en nadelen is de isolator, van de schakelmessen ten opzichte van het frame,
niet gekarteld. Dit heeft als nadeel dat de kruipweg
kleiner is waardoor de houdspanning (Ud ) kleiner is ten
opzichte van een schakelaar met gekartelde isolatoren.
Een voorbeeld van een gekartelde isolator is hieronder
weergegeven.

5.2

Contactmechanisme

Op onderstaande figuur is het contactmechanisme
weergegeven. De messen (bewegende contacten) worden hierbij geklemd tussen de vaste contacten waardoor de contactdruk verzekerd wordt via veren. Het
voordeel van dit systeem is dat de contactdruk zal
vergroten waardoor de overgangsweerstand, tussen
messen en de vaste contacten, verkleind. Dit verkleind
de weerstand en de verliezen in de schakelaar.

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Merk & type: onbekend

4

1

Eigenschappen

De datasheet van de schakelaar is niet beschikbaar.
Ook het kenplaatje is niet aanwezig op de schakelaar. Vandaar volgt hier geen opsomming van de eigenschappen van de scheidingsschakelaar.

2

Algemene kenmerken

De scheidingsschakelaar maakt gebruik van een
driepolige onderbreking. Hiervoor is slechts, bij in of uitschakeling, 1 schakelbeweging nodig. De 3 fasen
worden dus samen onderbroken, dit in tegenstelling
tot veel oudere scheidingsschakelaars waarbij met een
schakelstok de scheiding fase per fase moest gebeuren.
Bij de schakelaar is de bediening eenvoudiger door
middel van een hendel die op de schakelaar zelf is
gemonteerd (rood omcirkeld in onderstaande figuur).

Locatie museum

Omdat de gegevens van de schakelaar niet beschikbaar
wordt aangegeven waar de schakelaar is geplaatst in het
museum.

5

Voor - en nadelen

! Driepolige bediening met hendel op schakelaar
gemonteerd.

3

Type: scheider zonder aarding

De schakelaar is een scheidingsschakelaar zonder aarding (A), bij onderhoud of herstelling is veilig werken
dus niet verzekerd. De opgeslagen energie in het
netwerk, na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

% De scheider bevat geen aardingssysteem.

Bij
uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net
nog opgeslagen energie bezitten.

% De isolatoren hebben geen ’schubben’/ is niet
gekarteld, dit ten nadele van de kruipafstand.

% De

isolatoren zijn uit bakeliet gemaakt.
Bij invloed van externe factoren (temperatuur/
’schokken’) breken deze gemakkelijk.
1–2

6

Extra informatie datasheet

De datasheet van de schakelaar is niet beschikbaar,
vandaar volgen hieronder enkele eigenschappen van de
schakelaar.
6.1

Nadeel: kruipafstand

Zoals reeds vermeld bij de voor - en nadelen is de isolator, van de schakelmessen ten opzichte van het frame,
niet gekarteld. Dit heeft als nadeel dat de kruipweg
kleiner is waardoor de houdspanning (Ud ) kleiner is ten
opzichte van een schakelaar met gekartelde isolatoren.
Een voorbeeld van een gekartelde isolator is hieronder
weergegeven.

6.2

Contactmechanisme

Op onderstaande figuur is het contactmechanisme
weergegeven. De messen (bewegende contacten) worden hierbij geklemd tussen de vaste contacten waardoor de contactdruk verzekerd wordt via veren. Het
voordeel van dit systeem is dat de contactdruk zal
vergroten waardoor de overgangsweerstand, tussen
messen en de vaste contacten, verkleind. Dit verkleind
de weerstand en de verliezen in de schakelaar.

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Merk & type: onbekend

4

1

Eigenschappen

De datasheet van de schakelaar is niet beschikbaar.
Ook het kenplaatje is niet aanwezig op de schakelaar. Vandaar volgt hier geen opsomming van de eigenschappen van de scheidingsschakelaar.

2

Algemene kenmerken

De scheidingsschakelaar maakt gebruik van een
driepolige onderbreking. Hiervoor is slechts, bij in of uitschakeling, 1 schakelbeweging nodig. De 3 fasen
worden dus samen onderbroken, dit in tegenstelling
tot veel oudere scheidingsschakelaars waarbij met een
schakelstok de scheiding fase per fase moest gebeuren.
Bij de schakelaar is de bediening eenvoudiger door
middel van een hendel die op de schakelaar zelf is
gemonteerd (rood omcirkeld in onderstaande figuur).

Locatie museum

Omdat de gegevens van de schakelaar niet beschikbaar
wordt aangegeven waar de schakelaar is geplaatst in het
museum.

5

Voor - en nadelen

! Driepolige bediening met hendel op schakelaar
gemonteerd.

% De scheider bevat geen aardingssysteem.

Bij
uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net
nog opgeslagen energie bezitten.

% De isolatoren hebben geen ’schubben’/ is niet
3

Type: scheider zonder aarding

De schakelaar is een scheidingsschakelaar zonder aarding (A), bij onderhoud of herstelling is veilig werken
dus niet verzekerd. De opgeslagen energie in het
netwerk, na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

gekarteld, dit ten nadele van de kruipafstand.
Deze schakelaar is dus niet toepasbaar in een
buitenopstelling (regen). In een binnenopstelling
moet deze regelmatig worden gekuist.

% De

isolatoren zijn uit bakeliet gemaakt.
Bij invloed van externe factoren (temperatuur/
’schokken’) breken deze gemakkelijk.

1–2

6

Extra informatie datasheet

De datasheet van de schakelaar is niet beschikbaar,
vandaar volgen hieronder enkele eigenschappen van de
schakelaar.
6.1

Nadeel: kruipafstand

Zoals reeds vermeld bij de voor - en nadelen is de isolator, van de schakelmessen ten opzichte van het frame,
niet gekarteld. Dit heeft als nadeel dat de kruipweg
kleiner is waardoor de houdspanning (Ud ) kleiner is ten
opzichte van een schakelaar met gekartelde isolatoren.
Een voorbeeld van een gekartelde isolator is hieronder
weergegeven.

6.2

Contactmechanisme

Op onderstaande figuur is het contactmechanisme
weergegeven. De messen (bewegende contacten) worden hierbij geklemd tussen de vaste contacten (zonder behulp van veren zoals bij andere types lastscheidingsschakelaars). Er wordt wel gebruik gemaakt
van het principe van ’contactvingers’. Hierbij is, bij
de vaste contacten, het contact niet uit 1 stuk geleidend materiaal maar uit verschillende (2 in dit voorbeeld) geleidende delen. Hierdoor wordt de kracht per
’vinger’ maximaal in vergelijking met 1 contactplaat.

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Merk & type: onbekend

4

1

Eigenschappen

De datasheet van de schakelaar is niet beschikbaar.
Ook het kenplaatje is niet aanwezig op de schakelaar. Vandaar volgt hier geen opsomming van de eigenschappen van de scheidingsschakelaar.

2

Algemene kenmerken

De scheidingsschakelaar maakt gebruik van een
driepolige onderbreking. Hiervoor is slechts, bij in
- of uitschakeling, 1 schakelbeweging nodig. De 3
fasen worden dus samen onderbroken, dit in tegenstelling tot veel oudere scheidingsschakelaars waarbij
met een schakelstok de scheiding fase per fase moest
gebeuren. Bij de schakelaar is de bediening eenvoudiger door middel van een hendel die op de schakelaar
zelf is gemonteerd (rood omcirkeld in onderstaande
figuur), deze stuurt de ’schakelstang’ (rode stang in onderstaande figuur).

Locatie museum

Omdat de gegevens van de schakelaar niet beschikbaar
wordt aangegeven waar de schakelaar is geplaatst in het
museum.

5

Voor - en nadelen

! Driepolige bediening met hendel op schakelaar
gemonteerd.

! De

scheider is uitgevoerd als aarder. Bij
uitschakeling (voor bvb. onderhoud) en aarding
is de schakelaar spanningsloos (maar meten is
noodzakelijk!).

3

Type: aarder

De schakelaar is een scheidingsschakelaar met aarder
(B). Via twee schakelbewegingen (uitschakelen + aarden) wordt de schakelaar geopend en geaard. De
eventueel resterende energie in een netwerk kan gedissipeerd worden via de aarde nadat de scheidingsschakelaar is geopend.

% De isolatoren hebben geen ’schubben’/ is niet

gekarteld, dit ten nadele van de kruipafstand.
Deze schakelaar is dus niet toepasbaar in een
buitenopstelling (regen). In een binnenopstelling
moet deze regelmatig worden gekuist.

% De

isolatoren zijn uit bakeliet gemaakt.
Bij invloed van externe factoren (temperatuur/
’schokken’) breken deze gemakkelijk.
1–2

6

Extra informatie datasheet

De datasheet van de schakelaar is niet beschikbaar,
vandaar volgen hieronder enkele eigenschappen van de
schakelaar.
6.1

Nadeel: kruipafstand

Zoals reeds vermeld bij de voor - en nadelen is de isolator, van de schakelmessen ten opzichte van het frame,
niet gekarteld. Dit heeft als nadeel dat de kruipweg
kleiner is waardoor de houdspanning (Ud ) kleiner is ten
opzichte van een schakelaar met gekartelde isolatoren.
Een voorbeeld van een gekartelde isolator is hieronder
weergegeven.

6.2

Contactmechanisme

Op onderstaande figuur is het contactmechanisme rood
omcirkeld. De messen klemmen hierbij het vaste contact waardoor de geleiding verzekerd word. Toch is dit,
in vergelijking met vele andere systemen van (oude)
scheiders, niet het beste systeem. De contactdruk
wordt niet verzekerd (geen externe veren om de messen
op de vaste contacten te drukken) en er is geen gebruik van ’schakelvingers’ (verschillende messen die
elk een maximale contactdruk hebben in plaats van 1
groot contact). Dit zorgt ervoor dat de overgangsweerstand niet geminimaliseerd is waardoor deze voor verliezen kan zorgen tijdens geleiding.

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: 1992 (België)
E.M.E. MI
E.M.E. produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Algemene kenmerken
• Chassis van geplooid staal, voorzien van een anticorrosie laag.
• Vaste contacten in hooggeleidend koper of messing, verzilverd of vertind.
• Steunisolatoren in epoxyhars met verhoogde
kruipweg.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische korteduurstroom (I p )
Toegekende isolatieklasse
Tussen fasen
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Isolatieafstand
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
# schakeling mechanisch (M0)

2

Waarde
12
630
25
16
62.5

Eenheid
kV
A
kA/1s
kA/3s
kA piek

28
75

kV
kV piek

32
85
1000

• Bewegende contacten door middel van dubbele
kV
messen.
kV piek
cycli C-O
• Drijfstangen in glasvezel versterkt epoxyhars.
• Manuele bediening van 90◦ .

Type: scheider zonder aarding

• Geen veersysteem voor te openen of te sluiten.

4

Voor - en nadelen

! Eenvoudige opbouw, enkel mechanische componenten.

! Schakelaar

is uitbreidbaar (motorgestuurd,
aardingsschakelaar,. . . )

De EME MI is een scheidingsschakelaar zonder aarding (A), bij onderhoud of herstelling is veilig werken
dus niet verzekerd. De opgeslagen energie in het
netwerk, na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

% In deze vorm bezit de scheider geen aard-

ingssysteem. Bij uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net nog opgeslagen energie bezitten.

1–2

5

Extra informatie datasheet

5.1

Toebehoren

• Uitbreidbaar met aansturing van motor:
Motorbediening type L (light): voor in - en
uitschakelen van de scheider. Manuele bediening
niet meer mogelijk.

• De scheider kan worden uitgevoerd als aardingsschakelaar (aangebouwde vergrendelde
aardmessen).
• Hulpcontacten (2NO + 2NC of 1NO + 1 NC) voor
standaanduiding beschikbaar.
• Sturing van de motorbediening.
• Bedieningspaneel voor motorbediening.
• Vaste hendel/ schakelstok voor bediening schakelaar (zoals in museum).
• Afneembare hendel/ schakelstok voor bediening
schakelaar.
• Hangslotvergrendeling
• Elektromagnetische vergrendeling, bestaat in 2
uitvoeringen:

Motorbediening type H (heavy): voor in - en
uitschakelen van de scheider. Manuele bediening
mogelijk.

Vastzetten zonder spanning.
Vastzetten met spanning.

• Mechanische sleutelvergrendeling.

Motorbediening type D (Direct): voor in - en
uitschakelen van de scheider. Manuele bediening
niet meer mogelijk. Ontworpen voor toepassingen
met langere levensduur (> 10 000 CO - cycli).

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: 1993 (België)
E.M.E. MI
E.M.E. produceert nog MS-schakelmateriaal

3

Algemene kenmerken
• Chassis van geplooid staal, voorzien van een anticorrosie laag.
• Vaste contacten in hooggeleidend koper of messing, verzilverd of vertind.
• Steunisolatoren in epoxyhars met verhoogde
kruipweg.

1

Eigenschappen

Grootheid
Nominale spanning (Un )
Nominale stroom (In )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Thermische korteduurstroom (Ik / tk )
Dynamische korteduurstroom (I p )
Toegekende isolatieklasse
Tussen fasen
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
Isolatieafstand
Houdspanning (Ud )
Bliksemstootspanning (U p )
# schakeling mechanisch (M0)

2

Waarde
17.5
400
20
16
62.5

Eenheid
kV
A
kA/1s
kA/3s
kA piek

38
95

kV
kV piek

45
110
1000

• Bewegende contacten door middel van dubbele
kV
messen.
kV piek
cycli C-O
• Drijfstangen in glasvezel versterkt epoxyhars.
• Manuele bediening van 90◦ .

Type: scheider zonder aarding

• Geen veersysteem voor te openen of te sluiten.

4

Voor - en nadelen

! Eenvoudige opbouw, enkel mechanische componenten.

! Schakelaar

is uitbreidbaar (motorgestuurd,
aardingsschakelaar,. . . )

De EME MI is een scheidingsschakelaar zonder aarding (A), bij onderhoud of herstelling is veilig werken
dus niet verzekerd. De opgeslagen energie in het
netwerk, na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

% In deze vorm bezit de scheider geen aard-

ingssysteem. Bij uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net nog opgeslagen energie bezitten.

1–2

5

Extra informatie datasheet

5.1

Toebehoren

• Uitbreidbaar met aansturing van motor:
Motorbediening type L (light): voor in - en
uitschakelen van de scheider. Manuele bediening
niet meer mogelijk.

• De scheider kan worden uitgevoerd als aardingsschakelaar (aangebouwde vergrendelde
aardmessen).
• Hulpcontacten (2NO + 2NC of 1NO + 1 NC) voor
standaanduiding beschikbaar.
• Sturing van de motorbediening.
• Bedieningspaneel voor motorbediening.
• Vaste hendel/ schakelstok voor bediening schakelaar (zoals in museum).
• Afneembare hendel/ schakelstok voor bediening
schakelaar.
• Hangslotvergrendeling
• Elektromagnetische vergrendeling, bestaat in 2
uitvoeringen:

Motorbediening type H (heavy): voor in - en
uitschakelen van de scheider. Manuele bediening
mogelijk.

Vastzetten zonder spanning.
Vastzetten met spanning.

• Mechanische sleutelvergrendeling.

Motorbediening type D (Direct): voor in - en
uitschakelen van de scheider. Manuele bediening
niet meer mogelijk. Ontworpen voor toepassingen
met langere levensduur (> 10 000 CO - cycli).

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Merlin Gerin Isolarc S
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Algemene kenmerken

De Merlin Gerin Isolarc S maakt gebruik van een
driepolige onderbreking. Hiervoor is slechts, bij in of uitschakeling, 1 schakelbeweging nodig. De 3 fasen
worden dus samen onderbroken, dit in tegenstelling
tot veel oudere scheidingsschakelaars waarbij met een
schakelstok de scheiding fase per fase moest gebeuren.
Bij de Merlin Gerin is de bediening eenvoudiger door
middel van een hendel die op de schakelaar zelf is
gemonteerd (rood omcirkeld in onderstaande figuur).
De bediening gebeurt met behulp van een schakelstok.

1

Eigenschappen

Het kenplaatje van de Merlin Gerin Isolarc S is niet
aanwezig maar de datasheet is wel beschikbaar, vandaar worden de eigenschappen weergegeven van een
type van het Isolarc S gamma (met Un = 36 kV).
Grootheid
Waarde Eenheid
Nominale spanning (Un )
36
kV
Nominale stroom (In )
400
A
Nominale frequentie (fn )
50/60
Hz
Aantal schakelingen
Mechanisch (M1)
1000
Elektrisch (E3)
100
(fase - aarde/ isolatieafstand)
Houdspanning (Ud )
75/100
kV
Bliksemstootspanning (U p )
170/195 kV piek
Thermische korteduurstroom (Ik / tk ) 16
kA/1s
Dynamische korteduurstroom (I p )
40
kA piek

2

Type: scheider zonder aarding
4

Voor - en nadelen

! Driepolige bediening met hendel op schakelaar
gemonteerd.

! De
De Merlin Gerin Isolarc is een scheidingsschakelaar
zonder aarding (A), bij onderhoud of herstelling is
veilig werken dus niet verzekerd. De opgeslagen energie in het netwerk, na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

isolatoren bevatten ’schubben’/zijn
geribbeld. Dit verhoogd de kruipweg en dus
ook de houdspanning (Ud ).

% De scheider bevat geen aardingssysteem.

Bij
uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net
nog opgeslagen energie bezitten.

1–2

5
5.1

Extra informatie datasheet
Varianten

De Merlin Gerin Isolarc S bestaat ook in een versie
met aardingsmechanisme. Het voordeel hiervan is dat
bij opening (en aarding) de resterende energie op het
netwerk gedissipeerd kan worden via aarde en veilig
werken dus verzekerd kan worden (maar meten blijft
wel noodzakelijk!). De scheidingsschakelaar Isolarc
S is gemakkelijk te herkennen aan de oranje kleur van
het frame.

5.2

Contactmechanisme

Op onderstaande figuur is het contactmechanisme
weergegeven. De messen klemmen zich hierbij op het
vaste contact waardoor de geleiding verzekerd word.
Toch is dit, in vergelijking met vele andere systemen van (oude) scheiders, niet het beste systeem. De
contactdruk wordt niet verzekerd (geen externe veren
om de messen op de vaste contacten te drukken) en
er is geen gebruik van schakelvingers (verschillende
messen die elk een maximale contactdruk hebben in
plaats van 1 groot contact). Dit zorgt ervoor dat de
overgangsweerstand niet geminimaliseerd is waardoor
deze voor verliezen kan zorgen tijdens geleiding.

Daarnaast wordt ook een lastscheiders-versie van deze
schakelaar geproduceerd. Hierbij wordt een bluskamer
en afbrandcontacten op de schakelaar voorzien. Ook
een veer, voor de vlugge in - en uitschakeling wordt aan
de schakelaar aangebracht. De lastscheider (Isolarc I)
is gemakkelijk te herkennen aan de blauwe kleur van
het frame.

Ook de lastscheider van Merlin Gerin kent verschillende uitvoeringsvormen.
De eerste, zie bovenstaande figuur, is de lastscheider met zekeringcombinatie waarbij de zekeringen onder de schakelaar
worden geplaatst. Indien deze opstelling te groot is
kan voor de 2e opstelling gekozen worden waarbij de
smeltveiligheden op de schakelaar zijn gemonteerd.
Daarnaast kan nog een beveiligingsrelais aangebracht
worden op de schakelaar, zie 3e figuur.

2–2

Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (onbekend)
Merk & type: onbekend

3

Algemene kenmerken

De scheidingsschakelaar maakt gebruik van een
driepolige onderbreking. Hiervoor is slechts, bij in
- of uitschakeling, 1 schakelbeweging nodig. De 3
fasen worden dus samen onderbroken, dit in tegenstelling tot veel oudere scheidingsschakelaars waarbij
met een schakelstok de scheiding fase per fase moest
gebeuren. Bij de scheider is de bediening eenvoudiger
door middel van een hendel die op de schakelaar zelf is
gemonteerd. Onderstaand voorbeeld geeft aan waar de
schakelaar, via de schakelstok, bediend moest worden.

1

Eigenschappen

De datasheet van de schakelaar is niet beschikbaar.
Ook het kenplaatje is niet aanwezig op de schakelaar. Vandaar volgt hier geen opsomming van de eigenschappen van de scheidingsschakelaar.

2

Type: scheider zonder aarding

4

Voor - en nadelen

! Driepolige bediening met hendel op schakelaar
gemonteerd.

! De
De scheider is een schakelaar zonder aarding (A),
bij onderhoud of herstelling is veilig werken dus niet
verzekerd. De opgeslagen energie in het netwerk, na
uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals bij
de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).

isolatoren bevatten ’schubben’/ zijn
gekarteld. Hierdoor verhoogt de kruipweg en de
houdspanning Ud .

% De scheider bevat geen aardingssysteem.

Bij
uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net
nog opgeslagen energie bezitten.

1–2
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Extra informatie datasheet

De datasheet van de scheider is niet beschikbaar, vandaar volgen hieronder enkele eigenschappen van de
schakelaar.
5.1

Voordeel: kruipafstand

Zoals reeds vermeld bij de voor - en nadelen is de
isolator, van de schakelmessen ten opzichte van het
frame gekarteld. Dit heeft als voordeel dat de kruipweg groter is waardoor de houdspanning (Ud) groter
is ten opzichte van een schakelaar zonder gekartelde
isolatoren. Een voorbeeld van een volledig gekartelde
isolator is hieronder weergegeven (tegenwoordig worden de isolatoren wel al volledig gekarteld uitgevoerd.
Hoe hoger de spanning, hoe meer schubben/ hoe langer
de isolator).

5.2

Contactmechanisme

Op onderstaande figuur is het contactmechanisme rood
omcirkeld. De messen klemmen hierbij het vaste contact waardoor de geleiding verzekerd word. Toch is dit,
in vergelijking met vele andere systemen van (oude)
scheiders, niet het beste systeem. De contactdruk
wordt niet verzekerd (geen externe veren om de messen
op de vaste contacten te drukken) en er is geen gebruik van schakelvingers (verschillende messen die elk
een maximale contactdruk hebben in plaats van 1 groot
contact). Dit zorgt ervoor dat de overgangsweerstand
niet geminimaliseerd is waardoor deze voor verliezen
kan zorgen tijdens geleiding.
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Scheidingsschakelaar
Bouwjaar: onbekend (België)
Merlin Gerin Isolarc S
Merlin Gerin is overgenomen door Schneider Electric

3

Algemene kenmerken

De Merlin Gerin Isolarc S maakt gebruik van een
driepolige onderbreking. Hiervoor is slechts, bij in
- of uitschakeling, 1 schakelbeweging nodig. De 3
fasen worden dus samen onderbroken, dit in tegenstelling tot veel oudere scheidingsschakelaars waarbij
met een schakelstok de scheiding fase per fase moest
gebeuren. Bij de Merlin Gerin is de bediening eenvoudiger door middel van een hendel die op de schakelaar zelf is gemonteerd. Deze stuurt de stang die voor
de in - en uitschakelbeweging zorgt (rood omcirkeld in
onderstaande figuur).

1

Eigenschappen

Het kenplaatje van de Merlin Gerin Isolarc S is niet
aanwezig maar de datasheet is wel beschikbaar, vandaar worden de eigenschappen weergegeven van een
type van het Isolarc S gamma (met Un = 36 kV).
Grootheid
Waarde Eenheid
Nominale spanning (Un )
36
kV
Nominale stroom (In )
400
A
Nominale frequentie (fn )
50/60
Hz
Aantal schakelingen
Mechanisch (M1)
1000
Elektrisch (E3)
100
(fase - aarde/ isolatieafstand)
Houdspanning (Ud )
75/100
kV
Bliksemstootspanning (U p )
170/195 kV piek
Thermische korteduurstroom (Ik / tk ) 16
kA/1s
4
Dynamische korteduurstroom (I p )
40
kA piek

2

Type: scheider zonder aarding

Voor - en nadelen

! Driepolige bediening met hendel op schakelaar
gemonteerd.

! De

isolatoren bevatten ’schubben’/zijn
geribbeld. Dit verhoogd de kruipweg en dus
ook de houdspanning (Ud ).

% De scheider bevat geen aardingssysteem.

Bij
uitschakeling (voor bvb. onderhoud) kan het net
nog opgeslagen energie bezitten.

De Merlin Gerin Isolarc is een scheidingsschakelaar
zonder aarding (A), bij onderhoud of herstelling is
veilig werken dus niet verzekerd. De opgeslagen energie in het netwerk, na uitschakeling, kan niet gedissipeerd worden zoals bij de aarder (B) of aardingsschakelaar (C).
1–2
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5.1

Extra informatie datasheet
Varianten

De Merlin Gerin Isolarc S bestaat ook in een versie
met aardingsmechanisme. Het voordeel hiervan is dat
bij opening (en aarding) de resterende energie op het
netwerk gedissipeerd kan worden via aarde en veilig
werken dus verzekerd kan worden (maar meten blijft
wel noodzakelijk!). De scheidingsschakelaar Isolarc
S is gemakkelijk te herkennen aan de oranje kleur van
het frame.

5.2

Contactmechanisme

Op onderstaande figuur is het contactmechanisme
weergegeven. De messen klemmen zich hierbij op het
vaste contact waardoor de geleiding verzekerd word.
Toch is dit, in vergelijking met vele andere systemen van (oude) scheiders, niet het beste systeem. De
contactdruk wordt niet verzekerd (geen externe veren
om de messen op de vaste contacten te drukken) en
er is geen gebruik van schakelvingers (verschillende
messen die elk een maximale contactdruk hebben in
plaats van 1 groot contact). Dit zorgt ervoor dat de
overgangsweerstand niet geminimaliseerd is waardoor
deze voor verliezen kan zorgen tijdens geleiding.

Daarnaast wordt ook een lastscheiders-versie van deze
schakelaar geproduceerd. Hierbij wordt een bluskamer
en afbrandcontacten op de schakelaar voorzien. Ook
een veer, voor de vlugge in - en uitschakeling wordt aan
de schakelaar aangebracht. De lastscheider (Isolarc I)
is gemakkelijk te herkennen aan de blauwe kleur van
het frame.

Ook de lastscheider van Merlin Gerin kent verschillende uitvoeringsvormen.
De eerste, zie bovenstaande figuur, is de lastscheider met zekeringcombinatie waarbij de zekeringen onder de schakelaar
worden geplaatst. Indien deze opstelling te groot is
kan voor de 2e opstelling gekozen worden waarbij de
smeltveiligheden op de schakelaar zijn gemonteerd.
Daarnaast kan nog een beveiligingsrelais aangebracht
worden op de schakelaar, zie 3e figuur.
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