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SAMENVATTING

Het wordt om diverse redenen van steeds groter belang om on-line, als monitoringssysteem of als
inspectiemethode, partiële ontladingen te detecteren in gasgeïsoleerd schakelmaterieel (GIS). Doel
van dit onderzoek is het evalueren van verschillende detectiemethoden (elektrische, optische en
akoestische methoden) middels literatuurstudie gevolgd door het opzetten van een laboratorium
kalibratieopstelling. De detectietechnieken zijn vergeleken ten aanzien van kosten, gevoeligheid,
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.
Om een juist beeld te krijgen van het gedrag van een bepaalde methode is er een literatuurstudie
verricht naar welke fouten (soort en grootte) er kunnen optreden in een GIS. De fouten die het
vaakst voorkomen of de meeste schade veroorzaken zijn: een zwevende elektrode, een uitsteeksel
en metaaldeeltjes (vrij bewegend en op een isolator). Hiervan zijn representatieve ijkbronnen
gemaakt, namelijk een naald, een dansend deeltje en een zwevende elektrode in een potje gevuld
met SF6-gas en een naald, een zwevende elektrode en een draadje op een isolator in lucht.
De detectietechnieken die gebruikt zijn in de kalibratieopstelling zijn de akoestische detectietech
niek met ultrasoonopnemers, de optische techniek met fluorescerende plasticvezel en de elektrische
techniek met de breedbandige (spiraal)-antenne voor detectie van de UHF-golven. De directe
stroommeting en de conventionele techniek zijn gebruikt voor kalibratie.
Na het evalueren van de meetresultaten in de kalibratieopstelling en de overige bekend geworden
gegevens was het mogelijk om de detectietechnieken te evalueren ten aanzien van kosten,
gevoeligheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, gebruikersvriendelijkheid, geschiktheid voor on
line monitoring en mogelijkheid voor lokalisatie en identificatie van de ontlading.
Alle aangebrachte fouten waren detecteerbaar met de UHF-methode en zichtbaar in het frequentie
spectrum of in het Point On Wave (p.O.W.)-plaatje. Met deze methode was het mogelijk om
onderscheid te maken tussen de verschillende aangebrachte bronnen door een Point On Wave
(p.O.W.)-plaatje bij een frequentie van ongeveer 1 GHz te maken. De akoestische methode was
ongevoeliger dan de UHF-methode, maar met de akoestische methode is het mogelijk fouten te
lokaliseren. De gebruikte optische methode biedt de mogelijkheid partiële ontladingen te
detecteren, zodat deze methode veel meer toepassingen zal kennen dan alleen lichtboogdetectie.
De combinatie die op dit moment het meest geschikt is om in een GIS on-line partiële ontladingen
te detecteren, identificeren en lokaliseren is de UHF-methode voor detectie en identificatie en de
akoestische methode voor lokalisatie.
Als bijkomstigheid is er tijdens dit onderzoek een breedbandige(spiraal)-antenne ontwikkeld (voor
de UHF-methode) die betere eigenschappen heeft dan de veel gebruikte schijf-antenne.



SUMMARY

For various reasons it is becoming much more important to detect partial discharges in gas
insulated switchgear (GIS) as an on-line monitoring system or an on-line inspection method.
Goal of this researchproject is to evaluate different detection methods (electrical, optical and
acoustical) by means of a literature study followed by the design and operation of a calibration
setup. The detection methodes are compared with respect to costs, sensitivity, reliability and
accuracy. To obtain a proper image of the behaviour of aspecific method first a literature study
towards possible defects (type and size) in GIS was done. The defects which occur most
frequently or cause the largest damage are: a floating electrode, a protrusion and a metal part (free
moving or fixed to an insulator). For each defect a representative calibration source is made,
namely a needie, a rolling bali and a floating electrode in a cell filled with SF6 and a needle, a
floating electrode and a metal wire fixed to an insulator in air.
The detection methods used in de calibration setup are the acoustical method using ultrasone
sensors, the optical method using fluorescent plastic fiber and the electrical method using a
broadband(spiral)-antenna for detection of UHF-waves. The direct and conventional method,
according to lEe 270, were used for calibration.
After the evaluation of the measurement results in the calibration setup and after obtaining other
information it was possible to evaluate the methods with respect to costs, sensitivity, accuracy,
reliability, user-friendlyness, suitability for on-line monitoring and the possibility of locating
partial discharges. With the UHF-methode is was possible to detect all defects and to make
discrimination between different kinds of defects. The acoustical methods was not as sensitive as
the UHF method, but with the acoustical method is was possible to locate the defect. With the
optical method it was possible to detect partial discharges so it easily can be used for other
application besides electrical arc detection. The combination which is, at the moment, the most
suitable for detection, identification and localisation of partial discharges is the UHF method for
detection and identification and the acoustical method for localisation. Additionally, during this re
searchproject, a broadband(spiral)-antenna (for the UHF method) was developed which has better
characteristics than the widely used flat disk UHF coupier.
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1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Afstudeerverslag S.M. Berlijn

"

Het percentage gasgeïsoleerde schakelinstallaties (GIS) neemt over de gehele wereld toe ten
opzichte van openluchtinstallaties. Het plaatsen van een GIS in plaats van een openluchtinstallatie
heeft een aantal voordelen, die voordelen worden gepresenteerd in hoofdstuk 2. Hoewel GIS zeer
betrouwbaar zijn treden er af en toe toch storingen op. Omdat er naar een optimalisering van de
beschikbare ruimte en naar een betrouwbaarheidsverhoging van een GIS wordt gestreefd wordt het
tijdig constateren van defecten door middel van monitoring steeds belangrijker. Een aantal
defecten veroorzaken doorslagen die vooraf worden gegaan door partiële ontladingen.
Om de defecten te detecteren die partiële ontladingen kunnen veroorzaken, kan de GIS bijvoor
beeld met behulp van een impulsspanning worden getest, maar ook kan een partiële ontladingsin
spectie worden gedaan. Door eerst een partiële ontladingsinspectie uit te voeren kan een doorslag
worden voorkomen, in het geval dat de GIS een defect bevat die destructief zal zijn wanneer er
een impulsspanning wordt aangelegd. Met de huidige ontwikkelingen is het mogelijk om on-line
een partiële ontladingsinspectie of zelfs monitoring uit te voeren. Om deze reden krijgt het
detecteren van partiële ontladingen steeds meer aandacht en internationaal wordt er hard gewerkt
aan het ontwerpen en optimaliseren van nieuwe detectietechnieken.
Er zijn een aantal detectietechnieken waarmee een inspectie kan worden uitgevoerd of waarmee de
GIS on-line kan worden bewaakt, namelijk elektrisch, optisch en akoestisch. Voordat het zover is
dat een GIS on-line bewaakt wordt of dat er on-line inspecties zullen plaatsvinden zullen eerst de
mogelijkheden en beperkingen van de diverse detectietechniek goed bekend moeten zijn.
Voor de beheerder van een GIS is het van groot belang om altijd de juiste informatie te krijgen
over de plaats, de grootte en de aard van de aanwezige fouten in de GIS. Met deze gegevens kan
de beheerder namelijk een juiste beslissing nemen over het wel of niet uit bedrijf halen of het
aanpassen van het tijdstip van de volgende onderhoudsbeurt van een GIS. Als het mogelijk is om
de plaats en het type defect te bepalen kan de tijd die nodig is voor het herstellen van het defect
worden verkort.
In het onderzoek, waar dit afstudeerproject deel van uitmaakt, zal worden onderzocht wat de
gevoeligheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en de aanschafkosten van de diverse detectie
technieken zijn. Tevens zal bekeken worden hoe de detectietechnieken geoptimaliseerd kunnen
worden. Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, een praktijkgerichte kennismakingsfase
en een eerste 'kalibratie' . Aan de hand van de informatie verkregen uit dit onderzoek zullen
enkele conclusies worden getrokken over de mogelijkheden in de inspectie en monitoring, er zal
worden aangegeven wat de terreinen voor nader onderzoek en de verwachtingen voor de toekomst
zijn.

pagina 1
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1.2 Afstudeeropdracht

Ontladingsdetectie in gasgeïsoleerd schakelmaterieel

Het evalueren van optische, akoestische en elektrische methodes van ontladingsdetectie in GIS
middels literatuurstudie en rapportage over state-of-the-art gevolgd door het opzetten van een
laboratorium kalibratie opstelling voor het vergelijken van de detectietechnieken ten aanzien van
kosten, gevoeligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

1.3 Onderzoeksopzet

Het onderzoek wordt als volgt in delen gesplitst:

- Literatuur onderzoek
- Rapport over state-of-the-art van detectietechnieken in GIS

- Praktische kennismaking met de detectietechnieken en de ontladingsbronnen
- Evaluatie van de kennismaking

- Meetdoelen bepalen van de kalibratieopstelling
- Ontwerpen en opzetten van de kalibratieopstelling
- Verrichten van de metingen
- Verwerking van de meetresultaten
- Evalueren van de detectietechnieken

- Rapporteren en presenteren van het onderzoek

In de volgende paragrafen zal bij ieder deel een toelichting worden gegeven.

1.3.1 LITERATUUR ONDERZOEK

Het doel van een literatuur onderzoek is het vinden van, zo volledig mogelijke, antwoorden op de
onderzoeksvragen. Bij dit literatuur onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen gesteld:
- Wat is een GIS en waar en waarom wordt het gebruikt?

Waarom en waarvoor wil men nieuwe meettechnieken ontwerpen en ontwikkelen?
Wat veroorzaakt partiële ontladingen in een GIS en wat is het gevolg van deze partiële
ontladingen. Wat is het toegestane ontladingsniveau?
Wat zijn de eigenschappen van de signalen die door de partiële ontladingen worden opgewekt?
Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld signaalvorm, voortplantingssnelheid en signaalspectrum.
Wat voor soort detectiemethoden bestaan er?
Wat voor soort signalen worden er afgegeven door de verschillende sensoren en hoe kunnen
deze het beste worden verwerkt?

pagina 2
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- Wat is de gevoeligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de diverse detectiemethoden?
- Welke fouten kunnen de diverse detectiemethoden wel en niet detecteren?
- Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse detectiemethoden wat betreft kostprijs, on-Iine

gebruik, gevoeligheid voor storing, kalibratie, gebruik voor monitoring?
- Is het beter om bijvoorbeeld twee detectiemethoden te combineren?
- Resultaten van eerder uitgevoerde vergelijkingen tussen detectiemethoden?
- Wat zijn de opstellingen die gebruikt zijn en kunnen daar aanbevelingen uitgehaald worden voor

het ontwerpen en opzetten van een nieuwe kalibratieopstelling. Hierbij wordt gedacht aan onder
andere de positie van de sensoren, bandbreedte van de registratie apparatuur, positie van de
opzettelijk aangebrachte fouten en afmetingen van deze fouten.

1.3.2 RAPPORT OVER STATE-OF-THE-ART VAN DETECTIETECHNIEKEN IN GIS

Wanneer er in voldoende mate antwoorden zijn gevonden op de onderzoeksvragen dan kunnen de
methodes worden vergeleken en conclusie worden getrokken. Bovendien is het dan duidelijk
hoever de stand van de detectietechnieken op dit moment is. Hierover wordt dan een evaluatierap
port geschreven.

1.3.3 PRAKTISCHE KENNISMAKING

Voordat er kan worden begonnen aan het opzetten van een kalibratieopstelling is het noodzakelijk
al enige kennis te hebben over de detectietechnieken en de ontladingsbronnen. Dit om de
beperkingen, voordelen, overeenkomsten en verschillen van de detectietechnieken en ontladings
bronnen te leren kennen en om later keuzes te kunnen maken in de aan te schaffen apparatuur.

1.3.4 EVALUATIE VAN DE KENNISMAKING

Na de praktische kennismaking zal worden besproken welke uitvoering van een detectietechniek
en welke condities voor de bronnen het meest optimaal zijn voor gebruik in een kalibratieopstel
Iing. Zodat de apparatuur besteld kan worden en de bronnen kunnen worden ontworpen.

1.3.5 MEETDOELEN BEPALEN VAN DE KALIBRATIEOPSTELLING

Er zal een selectie worden gemaakt aan de hand van de ervaringen van de kennismaking en het
literatuuronderzoek. Er zullen een aantal fouten en een aantal detectietechnieken gekozen worden
waarmee de kalibratie zal worden uitgevoerd.
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1.3.6 ONTWERPEN EN OPZETTEN VAN DE KALlBRATIEOPSTELLlNG

Het ontwerpen van de kalibratieopstelling vindt voor een groot gedeelte plaats na het literatuuron
derzoek en voor het andere gedeelte tijdens de praktische kennismaking.

1.3.7 VERRICHTEN VAN DE METINGEN

Wanneer de kalibratieopstelling gereed is kan de kalibratie van de verschillende detectietechnieken
worden uitgevoerd.

1.3.8 VERWERKEN VAN DE MEETRESULTATEN

Wanneer de kalibratie afgerond is kunnen de meetresultaten worden verwerkt.

1.3.9 EVALUEREN VAN DE DETECTIETECHNIEKEN

Wanneer alle meetresultaten zijn verwerkt kunnen de met de detectietechnieken verkregen
resultaten worden vergeleken met de resultaten behaald volgens de literatuur en kunnen er
aanbevelingen worden gedaan voor optimalisatie van de detectietechnieken.

1.3.10 RAPPORTEREN EN PRESENTEREN VAN HET ONDERZOEK

Wanneer de laatste metingen zijn verricht en verwerkt zal worden begonnen met het genereren
van het eindrapport. In het eindrapport zullen de resultaten van het gehele onderzoek worden
verwerkt. Indien mogelijk en waardevol zullen de resultaten van de uitgevoerde metingen worden
vergeleken met de resultaten van het literatuuronderzoek. Uiteraard zal een presentatie van de
onderzoeksresultaten, de aanbevelingen en conclusies plaatsvinden.

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Figuur 1 Een indicatie van hoe de verschillende onderdelen van het onderzoek door de
afstudeerperiode heen zijn uitgevoerd in de tijd.
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2 GIS

Afstudeerverslag S.M. Berlijn

Voordat wordt begonnen aan de presentatie van welke ontladingsbronnen er in een GIS kunnen
voorkomen en welke detectietechnieken er zijn om deze ontladingsbronnen te detecteren zal eerst
worden ingegaan op de historie en de eigenschappen van het gas waarmee een GIS gevuld is (SFJ
en waarom een GIS gebruikt wordt en waarom er partiële ontladingsmetingen aan worden
uitgevoerd.

2.1 Historie en eigenschappen van SF6

De superieure diëlektrische eigenschappen van SF6 gas waren in 1920 al bekend, maar in 1940 is
men pas begonnen met onderzoek naar haar onderbrekingscapaciteit. De industriële produktie van
SF6 is in 1947 begonnen in Amerika. SF6 is in 1953 voor het eerst in schakelaars gebruikt en eind
jaren 60 voor het eerst in standaardprodukten. De eerste 400 kV GIS is in Berlijn geplaatst. De
eerste 400 kV GIS in Nederland is in 1974 op de Maasvlakte in gebruik genomen.
Het gebruik van SF6 gas als een onderbrekingsmedium is een belangrijke toepassing van SF6 en
een nog belangrijkere toepassing is met gas geïsoleerd schakelmaterieel dat gebruik maakt van
zowel de koelende en diëlektrische eigenschappen van het gas zodat de afmetingen van het
schakelmaterieel drastisch verkleind kunnen worden.
Een nadeel van SF6 is haar gevoeligheid voor de aanwezigheid van lokale elektrische veldcon
centraties die aanleiding zijn voor elektrische doorslagen.

2.2 Het gebruik van GIS-installaties

Het basis principe waarop GIS gebaseerd is, is dat al het materieel dat verbonden is met de rail
van het onderstation met SF6 geïsoleerd is in een geaarde metalen behuizing die al het materieel
omsluit. Scheiders, spannings- en stroomtransformatoren en vermogensschakelaars zijn in deze
omhulling geplaatst.
De uitstekende diëlektrische eigenschappen van SF6 maken het mogelijk GIS installaties veel
kleiner te maken dan conventionele onderstations. Doordat een GIS compleet geaard is is een GIS
erg veilig. Omdat een GIS-installatie relatief ongevoelig is voor invloeden uit de omgeving zoals
bijvoorbeeld aardbevingen en hoge zand- en zoutconcentraties in de lucht is een GIS ook
betrouwbaar. Genoemde eigenschappen vormen de reden waarom GIS-installaties geplaatst worden
in dicht bevolkte gebieden van Noord Amerika, Europa en Japan alsmede in gebieden met
ongunstige omgevingseigenschappen zoals de Arabische landen, zuid-oost Azië en dicht bij de
kust.
Een voorbeeld van GIS is de Trisep (123-170 kV) van HOLEC, een doorsnede van deze installatie
is getekend in figuur 2.
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Figuur 2
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TRISEP (123-170 kV) van HüLEC, driefasig metaalomhuld, SF6-geïsoleerd
schakelmaterieel.
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2.3 Partiële ontladingsmetingen in GIS

Afstudeerverslag S.M. Berlijn

Er zijn een aantal stadia in het ontwerp en bouwtraject van een GIS. Elk van deze stadia wordt
afgesloten met een bepaalde test, zoals te zien in figuur 3. Een test bestaat uit een aantal onderde
len. Het doel van de verschillende testen waarmee ieder stadium wordt afgesloten is steeds anders.
Wat ze alle gemeen hebben is het uitvoeren van partiële ontladingsmetingen. Het doel van deze
ontladingsmetingen is het aantonen of er partiële ontladingen in de GIS optreden (detectie), waar
ze optreden (lokalisatie), wat voor soort ontladingen het zijn (identificatie) en hoe groot ze zijn
(quantificatie). Hoe deze gegevens geïnterpreteerd worden zal afhankelijk zijn van het doel van de
test waar ze deel van uit maken.

Ontwikkeling

Type test

•
Fabrikage

Fabriek test

•
On-site installatie

Afname test

t
In -bedrijf

In-service test

Figuur 3 Het ontwerp- en bouwtraject van een GIS. Elk stadium wordt afgesloten met
een test die uit een aantal onderdelen bestaat.

Het doel van partiële ontladingsmetingen is het verhogen van de kwaliteit van het produktieproces,
maar niet het verhogen van de kwaliteit van de GIS, omdat kwaliteit en betrouwbaarheid van een
produkt niet door testen verbeterd kunnen worden. Een ontwerp van mindere kwaliteit kan niet
worden verbeterd door uitgebreide testen of door de introductie van nieuwe testtechnieken. Het
doel van partiële ontladingsmetingen is het verzekeren dat een goed ontworpen en potentieel
betrouwbare GIS goed gefabriceerd, verpakt, verscheept en geassembleerd is en dat haar conditie
tijdens het in bedrijf zijn niet ontoelaatbaar verandert.
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Hieronder staat als voorbeeld het programma van een commissioning-test. Partiële ontladingsme
tingen maken deel uit van het onderdeel diëlektrische test.

Voorbeeld programma:
1 contact resistance measurement

2 preparation and filling of compartments
2.1 preparation
2.2 filling
2.3 filling process
2.4 inspection of pressure switches
2.5 tightness of connections between enclosures
2.6 moisture content

3 preparation of filling pressure
3.1 filling pressure
3.2 checking of filling pressure

4 inspection of switchgear operation
4.1 inspection of disconnectors
4.2 inspection of hydraulic operating mechanism
4.3 operating times
4.4 inspection of current transformers
4.5 checking of contact resistance

5 Dielectric testing
5.1 test principle
5.2 test cycle
5.3 acceptance

Een van de testen die steeds meer in de belangstelling komt, is de in-service test. Eens werd er
namelijk gedacht dat een GIS onderhoudsvrij zou zijn. Het is gebleken dat dit niet het geval is. In
een GIS-installatie kunnen een aantal storingen optreden waaronder doorslagen. De schade die
hierdoor veroorzaakt wordt kan groot zijn en dus het herstellen duur zowel qua materiaalkosten
als kosten veroorzaakt door het niet in bedrijf zijn van de GIS (In hoofdstuk 3 wordt hier nader op
ingegaan). Doorslagen worden vooraf gegaan door partiële ontladingen. Wanneer er partiële
ontladingen optreden betekent dit veelal dat er een probleem is. Na een bepaalde periode kunnen
partiële ontladingen degradatie van de isolatie-eigenschappen van zowel het SF6 als van de andere
isolatie-materialen veroorzaken met alle gevolgen van dien. Om het risico beheersbaar te maken is
een toevlucht genomen naar enige vorm van diagnose en selectieve monitoring door middel van
onder andere partiële ontladingsmetingen. Partiële ontladingsmetingen zijn namelijk goed geschikt
voor diagnostiek aan GIS. Een voordeel van partiële ontladingsmetingen is dat ze niet destructief
zijn, een nadeel is dat ze extra apparatuur en inspanning vereisen dat weer bijdraagt in de kosten.
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3 ONTLADINGSBRONNEN

Zoals in hoofdstuk 2 vermeld, duidt de aanwezigheid van partiële ontladingen op een defect in de
GIS. Voor het inzicht in de toepasbaarheid van de diverse detectiemethoden is het noodzakelijk
kennis te hebben over de bronnen van de partiële ontladingen in de GIS en de signalen die deze
bronnen afgeven. Als eerste zal er een overzicht worden gegeven van de typen ontladingsbronnen
en vervolgens zal worden beschreven wat de gevolgen van die defecten en de kans van optreden
van die defecten is. Tenslotte worden de soorten signalen die deze ontladingsbronnen opwekken
behandeld.

3.1 Eerste literatuurstudie ontladingsbronnen

Als eerste zal het verslag volgen van de voor-literatuurstudie waarin onderzocht is wat voor
bronnen er zijn en wat de schade is die ze veroorzaken, daarna volgt het verslag van de detailstu
die van die bronnen die het meeste voorkomen of die het schadelijkst zijn.

3.1.1 GROVE ASSEMBLAGEFOUTEN

Normaal gesproken worden grove assemblagefouten gevonden tijdens afnamekeuringen zodat
geavanceerde diagnostieken voor dit soort fouten niet nodig zijn.
Er zijn echter grove assemblagefouten bekend die tijdens de afnamekeuring niet worden opge
merkt, maar die wel effect hebben op de isolatiekwaliteit, zoals deeltjes die zich onder invloed van
het elektrisch veld verplaatsen en achtergebleven montagematerialen.

3.1.2 VERONTREINIGINGEN

Er zijn verschillende oorzaken voor de aanwezigheid van deeltjes in een GIS. De meest schadelij
ke deeltjes zijn metaaldeeltjes. Door speciale aandacht tijdens het assemblageproces (zoveel
mogelijk in de fabriek in stofvrije ruimtes, zo min mogelijk bij de installatie) en door het gebrui
ken van goed ontworpen en geconstrueerd materieel zal het aantal metaaldeeltjes klein zijn. Toch
is het gebleken dat het totaal voorkomen van de aanwezigheid van metaaldeeltjes onmogelijk is,
ondanks het hoge niveau van kwaliteitsbewaking en zorg tijdens ontwerp en assemblage. De
schade die een metaaldeeltje kan veroorzaken is afhankelijk van haar vorm (naaldvormig,
bolvormig, enz.) en haar plaats (op de hoogspanningsrail, in het SF6-gas, op een isolator, enz.).

3.1.3 DEFECTEN VAN CONTACTEN

Veldsturings-schermen zijn aangesloten met een zwakstroom contact. Dit kan omdat ze slechts
kleine capacitieve stromen hoeven te geleiden. Echter door slechte installatie, trillingen of corona
kunnen deze contacten losraken of oxyderen. Wanneer de contacten slecht worden, kunnen er in
principe micro-ontladingen of zelfs vonken worden gegenereerd (vooral wanneer er transiënte
overspanningen optreden) die corrosieve bij-produkten produceren.
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Dit kan leiden tot verdere verslechtering van het elektrische contact. De stroom die het contact
kan voeren is dan niet meer voldoende om een goede kwaliteit van het verbindingscontact te
handhaven zodat bijvoorbeeld een corona scherm een zwevende component kan worden.

3.1.4 OPPERVLAKTE DEFECTEN

Oppervlakte defecten, bijvoorbeeld uitsteeksels, zijn vaak zeer scherp. Onder normale omstandig
heden (nominale spanning) kan er coronastabilisatie optreden zodat ze niet persé een doorslag
veroorzaken. Uiteraard levert deze fout dan wel een bijdrage aan de verslechtering van de
isolatiekwaliteit van een GIS doordat het SFö gas zich ontleedt. Wanneer echter snelle transiënte
spanningen optreden, bijvoorbeeld bliksem- of schakelspanningen, kunnen deze effecten wel een
doorslag veroorzaken.

3.1.5 ISOLATIEDEFECTEN

Door verschillende oorzaken, waaronder holten die ontstaan zijn door gietfouten, kunnen elektri
sche bomen gaan groeien in het vaste isolatie materiaal. Dit kan uiteindelijk leiden tot het uitvallen
van de GIS-installatie.

3.1.6 CONDITIE VAN HET SFö-GAS

Ten gevolge van partiële ontladingen wordt de SFö-molekulen ontleden. Hierbij ontstaan onder
andere zure produkten wat, vooral als het SFö-gas vocht bevat, resulteert in corrosie en eventueel
in degradatie van de diëlektrische oppervlakken. Wanneer het SFö-gas teveel vocht bevat of de
druk van het gas te laag is wordt de isolatiekwaliteit slechter.

3.1.7 ZWEVENDE COMPONENTEN

De meest voorkomende zwevende componenten zijn ingietsels in isolatoren en corona-schermen
op zowel de geleider als fJp de metalen behuizing.
Een zwevende component neemt een potentiaal aan die bepaald wordt door de verhouding van
haar capaciteit naar de geleider en haar capaciteit naar aarde.
Wanneer als gevolg van deze capaciteiten en de aangelegde spanning de component een potentiaal
aanneemt die het isolatie niveau van de geleider naar aarde overschrijdt dan zal de lading in deze
capaciteit zich ontladen. Indien het oppervlak van een zwevende component glad is dan treedt
geen corona op maar een vonk.
In het geval van een zwevende component zal de grootte van de ontlading voldoende zijn om het
SFö in die hoeveelheden te ontleden, dat uiteindelijk degradatie van het isolatiemateriaal optreedt.
Ontladingen veroorzaakt door zwevende componenten kunnen leiden tot interne doorslagen dat
leidt tot het uitvallen van de GIS-installatie.
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3.2 Overzicht ontladingsbronnen

Er zijn een aantal oorzaken voor het ontstaan van partiële ontladingen in een GIS. Hieronder staat
een overzicht van de bekende ontladingsbronnen.

Type ontladingsbron

Grove assemblagefouten
verontreinigingen

defecten van contacten
oppervlaktedefecten

isolatiedefecten

conditie van het SF6

zwevende componenten

Bijvoorbeeld

- vergeten materialen
- in gas (vrij) • metaaldeeltjes

• stofdeeltjes
• op de isolator - gefixeerde metaaldeeltjes

- elektrostatisch gehechte
metaaldeeltjes

- slechte elektrische en mechanische contacten
- oneffenheden
- uitsteeksels
- veroudering isolator materiaal
- verontreinigingen in de isolator
- fabricagefouten
- oppervlaktesporen
- holten en spleten
- elektrische bomen
- vocht in SF6 gas
- te lage gasdruk
- bij-produkten t.g.v. partiële ontladingen, vonken, corona,

interne doorslagen
- foute gasvulling
- corona-scherm
- elektrostatisch-scherm
- hoogspanningsscherm
- elektrode wel of niet ingegoten in de isolator
- losse elektrische en mechanische contacten
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3.2.1 PRAKTIJKERVARINGEN

Uit de bestudeerde literatuur zijn enkele praktijkervaringen verzameld. Om een goed overzicht te
krijgen zijn de type defecten tezamen met de gegevens over het percentage uitval en de waargeno
men schade in een tabel gezet (zie tabel 1).

3.2.2 CONCLUSIE

Omdat het niet mogelijk is alle fouten te bestuderen worden er een aantal gekozen voor nader
onderzoek op basis van de schade die ze kunnen veroorzaken en hun risico voor de bedrijfsvoe
ring van een GIS (zie tabel 1).
De fouten die in aanmerking komen voor nader onderzoek zijn:

- verontreinigingen (metaaldeeltjes), grootste kans op voorkomen
- defecten van contacten (slechte elektrische contacten), grote kans op voorkomen en op doorslag
- oppervlakte defecten (uitsteeksels), grote kans op doorslag bij transiënte spanningen
- isolatiedefecten (holten), grote kans op voorkomen en op boomvorming
- zwevende componenten (elektrode), grote kans op voorkomen en op doorslag
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Type defect Percentage van defecten bij Gewogen Veroorzaakte schade

Finna A Finna B Finna C Finna D Finna E
percentage

Assemblage fouten 25,0 11,1 7,2 Afhankelijk van de assemblage fout

Verontreinigingen 25,0 50,0 44,4 21,0 28,1 Afhankelijk van vonn en plaats, aantasting van
isolatiekwaliteit

Defecten van contacten 21,4 22,2 24,0 13,5 Zwevende component uiteindelijk doorslag

Oppervlaktedefecten 11,1 3,0 2,8 Aantasting van de isolatiekwaliteit van het SF6
Doorslag bij transiënte spanningen

Isolatiedefecten 30,0 14,3 14,0 11,7 Elektrische boomvorming

SF6 conditie 10,0 2,0 Corrosie en degradatie verschijnselen

Zwevende componenten 25,0 30,0 14,0 13,8 Zeer grote ontladingen
Aantasting isolatiekwaliteit van het SF6
Doorslag

Overig 14,3 11,1 14,0 7,9

Niet toegekend 25,0 40,0 13,0
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3.3 Nadere studie ontladingsbronnen

3.3.1 ONTLADINGSGROOTTES PER ONTLADINGSBRON

Per type defect is in tabel 2 een indicatie gegeven van het ontladingsniveau. Uit deze tabel kan een
indicatie worden verkregen van de vereiste gevoeligheid van partiële ontladingsdetectie en het
lange termijn risico door degradatie van SFö-gas.

Tabel 2 Indicatie van de ontladingsgrootte per ontladingsbron bij wisselspanning
Linksonder: veilig (geen gevaar op doorslag), midden: alert (kans op doorslag),
rechtsboven: gevaar (grote kans op doorslag)

Type defect Lokatie

Metaaldeeltje Gefixeerd op
isolator

Ontladingsniveau in pC
als functie van grootte in mm
10 20 30 40 50 60 70

Vrij bewegend 15
90

35
200

95-450 200
1000

Gefixeerd op
de behuizing

Gefixeerd op
centrale gelei
der

2
6

7
20

-------------------,
5- 12- 35-:

I

15 40 100:
I
I
I

90
300

200
700

Type defect

Zwevende elektroden

Uitsteeksels

Type defect

Ontladingsgrootte in pC

< 100 (afhankelijk van vorm)

Ontladingsgrootte in pC als functie van de vorm van de
holte
ABC DE F G

Holten in isolatiemateriaal 7
60

100
900

100
1250

25
220

10
100

120
1100

100
12000

In tabel 2 zijn een aantal vormen van holten genoemd, hierin is: A een bolvormige holte, Been
spleet evenwijdig met het veld, C spleet loodrecht op het veld, D een holte bij een elektrode, E
verscheidene holten, F een holte met treeing en G treeing bij de geleiderkant.
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3.3.2 MEEST GEBRUIKTE PRESENTATIES VAN GEMETEN SIGNALEN

In veel artikelen worden plaatjes getoond van hoe de verschillende ontladingen onderscheiden
kunnen worden. De meest gebruikte presentaties zijn frequentiespectra en fase-plaatjes. In deze
paragraaf en in hoofdstuk 4 is een selectie gemaakt uit de vele plaatjes om zodoende een beeld te
krijgen van hoe de verschillende ontladingen zich in het tijd en het frequentiedomein gedragen.
Deze informatie is van belang om bij het ontwerpen van de kalibratie opstelling een juiste keuze
van bronnen te kunnen maken.
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Figuur 4 Defecten gemeten met de UHF-techniek

a) frequentiespectrum van 0-1,5 GHz van een zwevende elektrode (Yuen, 1991)
b) fase-plaatje bij 1,25 GHz van een zwevende elektrode (Yuen, 1991)
c) fase-plaatje van een zwevende elektrode (Morra, 1992)
d) fase-plaatje van een uitsteeksel op de geleider (Morra, 1992)
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Defecten gemeten met de akoestische techniek

a) plaatje in het tijddomein van een uitsteeksel op de geleider (Albiez, '91)
b) fase-plaatje van een uitsteeksel op de geleider (Albiez, '91)
c) fase-plaatje van een scherp uitsteeksel op de geleider (Schlemper, '93)
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4 DETECTIETECHNIEKEN

Partiële ontladingen genereren een aantal verschillende verschijnselen. Daarom zijn er diverse
detectietechnieken ontwikkeld waarmee partiële ontladingen gedetecteerd kunnen worden. Eerst zal
een overzicht worden gegeven van deze technieken en vervolgens worden er een aantal uitgekozen
voor nader onderzoek op basis van hun toepasbaarheid en of ze toegepast worden.

4.1 Overzicht detectietechnieken

Partiële ontladingen genereren licht, geluid en EM-straling.
Uit de literatuur blijkt dat de aanwezigheid van partiële ontladingen op vier manieren geconsta
teerd kan worden, door het waarnemen van elektrische, chemische, optische of akoestische
verschijnselen. Een overzicht van de bekende detectietechnieken, de geregistreerde signalen en de
benodigde sensoren staan weergegeven in tabel 3.

Tabel 3 Overzicht van detectietechnieken, de geregistreerde signalen en de benodigde
sensoren.

METHODE SIGNAAL SOORT SENSOR

Elektrisch Laagfrequent « 1 MHz) koppel condensator (extern)
Hoogfrequent (1-20 MHz) capacitieve opnemer (intern)
Ultra-hoogfrequent (> 50 MHz) antenne (intern)

Chemisch gassamenstelling vochtmeter
ontledingsprodukten gaschromatograaf

Optisch licht emissie photodiodes
partiële ontladingen photo multiplier tubes
interne lichtbogen fiber scoop

CCD camera
streak camera

Akoestisch geluidsgolven versnellingsopnemer
partiële ontladingen ultrasoonopnemer
dansende deeltjes condensator microfoon

elektreet microfoon
dynamische microfoon
optisch (glasvezel)
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De chemische detectietechniek zal niet nader worden onderzocht omdat het met deze methode niet
mogelijk is het soort defect te achterhalen. Bovendien is het tot nu toe te duur om met deze
methode on-line metingen te doen, daar het gas in een laboratorium met een gaschromatograaf of
met behulp van andere gecompliceerde apparatuur geanalyseerd moet worden.
De laagfrequente elektrische methode is de conventionele methode volgens IEC 270 en wordt in
paragraaf 4.2 besproken. In de paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5 zal nader in worden gegaan op de
UHF, de optische en de akoestische detectietechnieken.

4.2 Conventionele methode

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de conventionele methode voor het
detecteren van partiële ontladingen volgens IEC 270. Dit om de voor- en nadelen van deze metho
de te leren kennen en in een inzicht te krijgen in de reden waarom men op zoek is gegaan naar
andere detectietechnieken.

4.2.1 IEC517

Volgens IEC 517 moeten in een type-test partiële ontladingsmetingen gedaan worden. Dit om te
laten zien, in correlatie met andere diëlektrische testen, of er en zo ja, waar de zwakke plekken
met betrekking tot diëlektrische sterkte zitten als gevolg van het ontwerp van het materieel. Ook
tijdens routinetesten en afnamekeuringen kunnen partiële ontladingsmetingen worden voorgeschre
ven.

4.2.2 TESTCIRCUIT

IEC 517 refereert naar IEC 270 voor de conventionele methode voor het detecteren van partiële
ontladingen. Een schematische opbouw van het testcircuit is getekend in figuur 6.
Het testobject wordt aangesloten op een (ontladingsvrije) 50 Hz hoogspanningsbron. Wanneer er
een partiële ontlading optreedt in het testobject gaat dit gepaard met een ladingsverschuiving in het
testcircuit. Deze ladingsverschuiving veroorzaakt een stroompuls door de meetimpedantie Zm' De
meetimpedantie in combinatie met het testobject en de koppelcondensator bepalen de pulsduur en
pulsvorm van de gemeten spanningspuls. Deze pulsen worden verder omgevormd en versterkt
zodat het meetinstrument een waarde evenredig met de schijnbare ontlading ziet. In IEC 270
wordt gezegd dat partiële ontladingen in het algemeen verschijnselen zijn die door meerdere
factoren sterk worden beïnvloed. Dit is één van de redenen waarom ze een relatief lage produceer
baarheid hebben.
Evenzo zijn er een aantal factoren die de ontladingsmetingen sterk beïnvloeden. Elektromagneti
sche interferentie (EMI) is één van die factoren die partiële ontladingsmetingen negatief beïn
vloedt. Om toch voldoende nauwkeurig te kunnen meten moet het ruisniveau kleiner of gelijk zijn
aan 50% van het gespecificeerd toegestane partiële ontladingsniveau.
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meet
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J---~---_r~~instru
ment

Figuur 6 Testcircuit volgens IEC 270

In deze figuur zijn:
- Ca het te testen object, de GIS.
- Ck de koppel capaciteit
- Zm de meetimpedantie
- Z impedantie of filter om ontladingspulsen en ruis afkomstig van andere bronnen te reduceren.

4.2.3 VOOR- EN NADELEN VAN DE CONVENTIONELE METHODE

Nadelen
Een nadeel van de conventionele methode is dat deze schijnbare ladingen registreert. Vaak is de
schade die door een partiële ontlading wordt veroorzaakt evenredig met de energie (en dus de
fysische lading) van die ontlading. Evaluatie van de grootte van schijnbare ontladingen geeft een
indicatie van hetgeen er gebeurt, maar is niet voldoende om het soort en de grootte van het defect
te bepalen. Schijnbare ladingen hangen namelijk af van de positie van het defect.
Alleen met kennis over de soort, grootte en plaats van het defect kan de gemeten schijnbare lading
in verband worden gebracht met de echte fysische lading van de partiële ontlading. Het i.s met de
conventionele methode niet mogelijk de lokatie van de partiële ontlading te achterhalen.

Een ander nadeel is dat er een grote ontladingsvrije koppel condensator nodig is voor het
uitvoeren van de partiële ontladingsmetingen. Hiervoor gebruikt men een gas-geïsoleerde
condensator wat niet gemakkelijk is wanneer ontladingsmetingen op lokatie verricht moeten
worden. De condensator heeft een aanzienlijk gewicht en is moeilijk hanteerbaar.

Voordelen
De conventionele methode is een algemeen geaccepteerde methode en er zijn standaardvoor
schriften hoe de metingen moeten worden uitgevoerd. Een ander voordeel is dat, omdat er veel
met deze methode is gewerkt en nog steeds gewerkt wordt, er veel ervaring is met het uitvoeren
van metingen met behulp van deze methode. Methoden om het soort defect te bepalen met PRPD
(Pattern Recognition of Partial Discharges) zijn volop in ontwikkeling.
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4.3 Ultra-hoogfrequentmethode

Afstudeerverslag S.M. Berlijn

Een alternatief voor het meten van partiële ontladingen met de conventionele methode via een
koppelcondensator, is het detecteren van elektrische en magnetische golven met een antenne. In
deze paragraaf wordt deze methode nader geanalyseerd.

4.3.1 SIGNAALVORM EN MEETSYSTEEM

Een partiële ontlading in SF6 wordt gekarakteriseerd door een zeer korte ontladingsduur (orde
grootte 1 ns). Deze ontladingen genereren binnen een GIS elektromagnetische golven met een
breed frequentiespectrum. De meest bekende mode van voortplanting van deze golven in een
coaxiaal systeem is de transversale elektrische mode (TEM). Deze mode bestaat uit frequenties
van dc tot enkele honderden MHz. Boven deze frequentie neemt de amplitude van de golven in
deze mode sterk af. De golven hebben twee geleiders nodig om te propageren en kunnen dus
bijvoorbeeld geen openstaande scheider passeren. Naast de elektromagnetische golven in de TEM
mode genereren partiële ontladingen in een GIS ook transversale elektrische (TE) en transversale
magnetische (TM) golven. Golven in deze modes kunnen boven de afsnijfrequentie zich zowel in
coaxiale systemen, als in holle ruimten voortplanten. De afsnijfrequentie fe wordt in een coaxiaal
systeem gegeven door:

f- 2c
C 7f(do+d)

Hierin is c de lichtsnelheid en zijn do en dj de diameters van de buiten- en binnengeleider van het
systeem. Voor praktische GIS-installaties is deze afsnijfrequentie in de orde grootte van 300 MHz,
zodat de golven in de TE en de TM mode in het ultrahoog frequentie (UHF) gebied liggen. De
UHF methode voor het detecteren van partiële ontladingen in GIS is gebaseerd op het meten van
elektromagnetische golven in de TE en de TM modes. Bij deze methode wordt in de installatie een
elektrode geplaatst die fungeert als antenne. Eventueel kan de elektrode ook voor een venster van
de installatie worden geplaatst, of kan een reeds voor andere doeleinden in de installatie aanwezige
elektrode worden gebruikt. De elektrode wordt aangesloten op een breedband spectrum analysator.
Schematisch is deze opstelling weergegeven in figuur 7.

4.3.2 IDENTIFICATIE SOORT ONTLADING

In figuur 7 zijn een aantal spectra weergegeven die zijn verkregen met deze methode in een
testopstelling. In deze opstelling, bestaande uit een aaneenschakeling van een aantal 400 kV GIS
onderdelen, werden elektromagnetische golven gegenereerd door partiële ontladingen, afkomstig
uit een met SF6 gevulde testceI. In de testcel konden naar believen drie soorten ontladingen
worden gemaakt.
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Schematische weergave van een opstelling waarmee elektromagnetische golven in
het UHF gebied kunnen worden gedetecteerd in een GIS (T. Utsimu et al., 1993)

De eerste soort ontlading is een coronaontlading aan een scherpe naald. Het door deze ontlading
opgewekte spectrum is weergegeven in figuur 8a. De tweede soort ontlading werd veroorzaakt
door een kogeltje dat onder invloed van het aangelegde elektrische veld over een schotelvormige
elektrode rolt. Op deze wijze wordt een partiële ontlading ten gevolge van een bewegend deeltje in
een GIS gesimuleerd. Het door deze ontlading opgewekte spectrum is weergegeven in figuur 8b.
De derde soort ontlading was afkomstig van een in de testcel geplaatste zwevende elektrode. Het
door deze ontlading opgewekte spectrum is weergegeven in figuur 8c. Bestudering van de spectra
laat zien dat de drie verschillende soorten ontladingen ook verschillende spectra opleveren. Het
verschil tussen de diverse ontladingen kan nog duidelijker zichtbaar worden gemaakt in een
experiment, waarbij de spectrum analysator wordt afgestemd op een frequentie die in het spectrum
een grote amplitude heeft. Vervolgens wordt het instrument iedere 20 ms getriggerd op de
positieve nuldoorgang van de voedings<>panning. Op deze wijze kan zichtbaar worden gemaakt
waar in de periode van de 50 Hz de ontlading plaatsvindt. In figuur 9 zijn de op deze wijze
verkregen signalen voor de drie soorten ontladingen weergegeven. Uit dit figuur blijkt dat corona
optreedt, indien de spanning (zowel positief als negatief) voldoende hoog is, het bewegende deeltje
over de hele periode ontladingen genereert en dat de zwevende elektrode vlak na de beide
nuldoorgangen ontladingen veroorzaakt. Proeven uitgevoerd in het 380 kV station van EPZ op de
Maasvlakte laten eenzelfde beeld zien: een maximum in het frequentiespectrum bij 800-900 MHz
en overeenkomstige fase plaatjes (Grool, 1993).
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Figuur 8 Spectra van de elektromagnetische golven in een GIS; (a) corona, (b) bewegend
deeltje, (c) zwevende elektrode (Pearson, 1991)
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Signalen van de spectrum analysator waaruit blijkt waar in de periode van de 50
Hz de partiële ontlading plaats heeft; (a) corona, 750 MHz, (b) bewegend deeltje,
920 MHz, (c) zwevende elektrode, 1000 MHz (Pearson, 1991)
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4.3.3 LOKALISATIE VAN ONTLADINGEN

Ten gevolge van demping van de elektromagnetische golven kan het in de praktijk voor grotere
installaties noodzakelijk zijn om meerdere meetelektroden beschikbaar te hebben. Tevens is het
dan mogelijk juist ten gevolge van de demping de ontlading grofweg te lokaliseren. Een ontlading
veroorzaakt bij een dichtbij gelegen meetelektrode een groter signaal dan bij een verder weg
geplaatste meetelektrode.
Lokalisatie van de ontlading kan nauwkeuriger plaatsvinden in een andersoortig experiment.
Hierbij worden twee meetelektroden aangesloten op een oscilloscoop. Door het tijdverschil te
meten tussen het binnenkomen van de beide signalen, kan met behulp van de lichtsnelheid c de
plaats van de ontlading worden bepaald. In figuur 10 wordt schematisch het principe van dit
experiment weergegeven. De elektroden op een afstand L van elkaar zijn met precies even lange
kabels op een oscilloscoop aangesloten. Als het signaal van elektrode 1 t seconden eerder binnen
komt dan bij elektrode 2 dan heeft de partiële ontlading op een afstand van O.5(L-tc) van elektrode
1 plaatsgevonden. In figuur 11 zijn twee van dergelijke signalen afkomstig van verschillende
elektroden weergegeven.

r--I- )1
~,-E O_._5(1_._tc_)=:J:E ========~~~_O_.5_(1._tc_)_+te_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_----.J~)L

-T
elektrode 1

ontlading T-
elektrode 2

Figuur 10 Schematische weergave van een opstelling waarmee een ontlading kan worden
gelokaliseerd
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Figuur 11 Signalen ten gevolge van een ontlading afkomstig van twee meetelektroden; uit het
tijdsverschil is de lokatie van de ontlading te bepalen
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4.4 Optische methode

Partiële ontladingen, vonken en doorslagen gaan gepaard met emissie van licht. In deze paragraaf
worden detectietechnieken behandeld voor de meting van licht opgewekt door ontladingsver
schijnselen in SF6 gas.

4.4.1 OPTISCHE ONTLADINGSDETECTIE

Optische meetsystemen voor ontladingsdetectie in hoogspanningsmaterieel bestaan uit een meetkop
die via glasvezel verbonden is met de registratie-apparatuur. Dit maakt het meetsysteem ongevoe
lig voor E.M. storingen. Wel moet er in het te bewaken compartiment een optisch venster
aanwezig zijn, wat vaak het geval is in de buurt van scheiders, of een glasvezeldoorvoer
aangebracht worden, bijvoorbeeld op een flens. De lichtemissie van partiële ontladingen, zoals
corona, is zwak. Daarom worden voor detectie wel fotomultiplicatorbuizen gebruikt. (Binns et al.
1990) beschrijft een modelexperiment met een coaxiaal elektrodesysteem (25/75 mm diameter,
1 m lang) gevuld met 3 bar SF6 gas. Ontladingen ontstaan door een scherpe punt te bevestigen op
de wand of op de binnengeleider (bus-bar). Door de hoge gevoeligheid van het detectiesysteem, in
het bijzonder wanneer de gevoeligheid voor UV licht goed is, kan coronalicht vanaf de corona
ontsteekspanning gedetecteerd worden (zie figuur 12).
Zelfs wanneer de ontladingsbron niet direct zichtbaar is, maar zich achter de binnengeleider
bevindt, komt er nog voldoende gereflecteerd licht op de detector. Ook ontladingen door
zwevende deeltjes of deeltjes op de wand, de isolatoren of de geleider zijn in een vroegtijdig
stadium detecteerbaar. De gevoeligheid van de methode kan verhoogd worden door het gebruik
van fluorescerende verf, het toevoegen van een paar procent stikstofgas aan het SF6 gas en het
gebruik van UV doorlatende glasvezel en UV gevoelige detectoren. De detectielimiet ligt bij
enkele pC en hangt af van de plaats, de gasdruk, het soort fout etc. Praktijkvoorbeelden bij GIS
onder bedrijfsomstandigheden zijn niet bekend. 'DOl)

'~.---;---;-;-,~~,.""""-;2';;-0"i=-.----fa,.~J2~J~......-=.C
...,Ui.. • ...... CIc v .."'••

Figuur 12

pagina 26

Detectie van corona licht van a): Scherpe punt bevestigd aan de binnenkant van de
mantel b): scherpe punt aan de HS geleider en c): zwevend gedeelte in de buurt
van de HS geleider (naar Binns et al., 1990)
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4.4.2 LICHTBOOGDETECTIE

Afstudeerverslag S.M. Berlijn

Vonken en boogontladingen geven veel meer licht en duren veel langer in de tijd dan partiële
ontladingen. Ze zijn met goedkope optische apparatuur te detecteren. Voor LS en MS apparatuur
zijn lichtboog detectiesystemen op de markt (o.a. van AEG en ABB), waarmee foutbogen
gelokaliseerd kunnen worden en de boogduur beperkt kan worden door snel af te schakelen als
ook een overstroomrelais een fout signaleert (binnen 35 ms met het ABB LS systeem en binnen
100 ms met het AEG MS systeem). Dit laatste kan schade aan de installatie aanzienlijk beperken
en de veiligheid van personeel, dat werkt aan installaties onder spanning, verhogen. Ook bij GIS
en andere HS apparatuur wordt lichtboogdetectie toegepast. Zo meldt de firma Siemens (Diessner
et al., 1993) dat meer dan 2000 sensoren in GIS stations zijn geïnstalleerd. Ze dienen voor
lokalisatie van interne lichtbogen tijdens on-site tests en tijdens bedrijf en geven een signaal af aan
het vergrendelsysteem (zie figuur 13). De elektronische verwerkingsunit geeft de duur aan van het
lichtsignaal, zodat onderscheid gemaakt kan worden gemaakt tussen vonken (doorslagen bij testen,
inschakelen van scheiders) en lichtbogen.

.
EAU Electronic are evaluation unit
a) Block diagram with GIS sectional view
b) Coupling of the optical waveguide with the

light sensor

Figuur 13

a) b)

Optisch lichtboog detectiesysteem van de firma Siemens AG (Diessner et al, 1993)

Een geheel nieuw detectiesysteem maakt gebruik van fluorescerende plastic vezels die gebruikt
kunnen worden voor detectie van coronalicht in lucht en SF6 gas (Destruel et al., 1992). Deze
vezel is aan de buitenkant transparant voor UV licht en zet dit licht in de kern om in zichtbaar
licht dat aan het uiteinden gedetecteerd kan worden (zie figuur 14). Door de keus van fluoresce
rende stof kan de gevoeligheid aangepast worden aan het emissiespectrum van de lichtbron.
Door het licht aan beide uiteinden met snelle detectoren te meten, kan uit het tijdverschil de
positie van de ontlading langs de vezel bepaald worden. Het verdient aanbeveling na te gaan hoe
een dergelijk systeem zich gedraagt in een SF6 gas omgeving.

4.4.3 ANDERE OPTISCHE TECHNIEKEN EN TOEPASSINGEN

Veel signalen, zoals akoestische trillingen of antennesignalen kunnen met optische sensoren
geregistreerd worden (KEMA, 1993). Ook kunnen elektrisch gemeten signalen via glasvezel naar
de registratie-apparatuur overgestuurd worden. Een voorbeeld hiervan voor registratie van partiële
ontladingen in GIS staat weergegeven in figuur 15.
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fluorescerende
stof

transDarante
vezelmantel

I'i+detector

vezelkern

Figuur 14 Detectie van (UV) licht met behulp van een plastic vezel met fluorescerende
mantel (volgens KEMA, 1993)

Het signaal wordt opgepikt door een elektrode die ingegoten is in een steunisolator . Het systeem
kan partiële ontladingen met een sterkte van 10 tot 1000 pC meten en is uitgetest op een 300 kV
drie-fase omsloten GIS installatie (Goto et al., 1989).

Receiver

Dttectin;
terminal

A""e.ran~ of "o'tiol dischorge sensor
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Optical fibe,
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BPF: Band pass filtt'
AMP: Amplifie'
RF: Rettifie'
AID: Analog-digital con,","e,
E/D: Eleet,ic-optical con,","e,
O/E: Opticiloflttt'ic con'"'"t'
DO: Digital Dutput

Structure of partia. discharge sensor

Figuur 15 p.d. sensor systeem met optische transmissie van het signaal (naar Goto et al.,
1989)

Een optische methode voor akoestisch monitoren van GIS om partiële ontladingen op te sporen,
maakt gebruik van een glasvezel die om het ontladingsvat wordt gewikkeld. Trillingen van het vat
zijn zichtbaar in het spikkelpatroon van het laserlicht dat uit de glasvezel komt (Cosgrave et al.,
1993). De methode heeft beneden 20 kHz een gevoeligheid die voldoende is om corona te
detecteren, maar lijkt minder aantrekkelijk dan akoestische sensoren. Deze zijn vooral boven
20 kHz gevoeliger en bovendien goedkoop commercieel verkrijgbaar.
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4.5 Akoestische methode

4.5.1 ONTSTAAN VAN HET AKOESTISCH SIGNAAL

Zowel botsingen van dansende deeltjes als elektrische ontladingen kunnen worden beschouwd als
bronnen van akoestische signalen.

botsingen
Wanneer een deeltje of een component tegen de metalen behuizing botst, wordt er direct in de
metalen behuizing een geluidsgolf gegenereerd. Wanneer een deeltje of een component tegen een
ander onderdeel van de GIS botst, zal dit zowel een golf in de betreffende onderdelen als in het
SF6 genereren. Deze laatst golf plant zich voort richting de metalen behuizing. Wanneer de golf
door het SF6 de metalen behuizing raakt, dan wordt in de metalen behuizing een golf gegenereerd.

partiële ontlading
Het ontstaan van een akoestische signaal, veroorzaakt door een partiële ontlading, is een complex
fysisch proces. In het proces kunnen de volgende fasen worden onderscheiden:

1) Het proces dat plaats vindt in het gebied met hoge veldsterktes (streamers).

2) De temperatuurverhoging .1T van deze partiële ontlading dat een (0) schokgolf .1p veroor
zaakt, met een breedbandig akoestisch frequentiespectrum (vele kHz).

3) De voortplanting van de schokgolf die soms als een sferische golf en soms zelf als een
vlakke golf wordt voorgesteld. De voortplantingseigenschappen van de golf zijn frequen
tieafuankelijk (bijvoorbeeld de demping).

4) De gas-metaal-overgang, waar de longitudinale golf wordt omgezet in een oppervlakte- en
volumegolven in de metalen behuizing.

5) De voortplanting van de complexe golf in de metalen behuizing die het mogelijk maakt de
golf op de buitenkant van de behuizing te detecteren.

De geluidsgolf plant zich in het SF6-gas voort met een snelheid met een ordegrootte van 130 mIs.
In de metalen behuizing kunnen volume- en oppervlaktegolven optreden. De snelheid van een
volumegolf in aluminium is ongeveer 5500 mIs en van een oppervlaktegolf bedraagt de snelheid
ongeveer 3100 mIs. Zowel in SF6 als in het metaal zal het akoestisch signaal gedempt worden. De
metaalovergang zorgt er bovendien voor, dat niet het gehele signaal uit het SF6 naar het metaal
wordt overgedragen. Dit komt doordat metaal en SF6 niet dezelfde akoestische impedantie hebben.
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Grafische voorstelling
In figuur 16 is getekend hoe de verschillende golven zich voortplanten. De golf van de ontlading
loopt eerst door het SF6 en vervolgens door de metalen behuizing. Het signaal van het metalen
deeltje wordt direct in de metalen behuizing gegenereerd zoals in de figuur aangegeven. Het sig
naalpad is voor de verschillende bronnen duidelijk anders. Door een sensor op de metalen
behuizing te plaatsen kan een akoestische golf die zich door de metalen behuizing voortplant,
gedetecteerd worden. De amplitude en de vorm van het signaal dat afgegeven wordt door de
sensor, zijn van een aantal factoren atbankelijk.

ontlading

lucht

metalen deeltje

I~
4>,

Figuur 16 Verschillende signaal paden tussen de bron en de sensor

4.5.2 SENSOREN

Er zijn een aantal sensoren voor het detecteren van akoestische signalen namelijk:
- versnellingsopnemer
- ultrasoonopnemer
- condensator-microfoon
- elektreet-microfoon
- dynamische-microfoon
- optische (glasvezel) sensor

De eerste twee sensoren, de versnellings- en de ultrasoonopnemer zijn geschikt om akoestische
signalen te detecteren die zich in vaste stoffen voortplanten en de laatste vier (alle soorten
microfonen) zijn geschikt om akoestische signalen in gas en lucht te detecteren. De akoestische
detectie met behulp van glasvezel is op dit moment nog te ongevoelig.
Omdat men het signaal buiten op de behuizing wilt meten blijven alleen de versnellings- en de
ultrasoonopnemer over.
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4.5.3 VERSNELLINGSOPNEMER

Afstudeerverslag S.M. Berlijn

In figuur 16 is een versnellingsopnemer en zijn frequentiekarakteristiek geschetst. Versnellingsop
nemers zijn zo ontworpen dat ze een vrij vlakke frequentierespons hebben, de versnellingsopnemer
kan gebruikt worden voor het detecteren van frequenties tot ongeveer 50 kHz. De meeste
versnellingsopnemers zijn gebaseerd op een piëzo-elektrisch kristal en produceren een spanning
evenredig met de versnelling van het oppervlak waarop ze zijn bevestigd (Vs-2/m). De spanning
over de sensor hangt af van de capaciteit van de meetkabel. Een versnellingsopnemer kan aan een
oppervlak worden bevestigd door middel van een magneet of met behulp van een kleefmiddel.
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Figuur 17 Een versnellingsopnemer en zijn frequentiekarakteristiek FREQUENCY (kHz)

4.5.4 ULTRASOONOPNEMER

In figuur 17 is een ultrasoonopnemer en zijn frequentiekarakteristiek geschetst. Een ultrasoonop
nemer is ontworpen voor een breder frequentiegebied, 30 kHz tot 1 MHz. Het zijn resonantsenso
ren die gemaakt zijn van piëzo-elektrische kristallen.
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Figuur 18 Een ultrasoonopnemer en zijn frequentiekarakteristiek FRECUENCY (kHz)

Ultrasoonopnemers genereren een elektrisch signaal dat evenredig is met de snelheid van het
oppervlak waar ze aan bevestigd zijn (V/ms). Normaal gesproken hebben ultrasoonopnemers een
isolerende basis en zijn beschikbaar in verschillende configuraties, die ervoor zorgen dat ze niet
gevoelig zijn voor EMI. Tussen de sensoren en de metalen behuizing wordt meestal een dunne
laag van akoestische overdrachtspasta aangebracht om een goede akoestische koppeling te
verkrijgen. De sensoren worden op hun plaats gehouden met magneten, tape, elastieke band, etc.
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4.5.5 IDENTIFICATIE

Het is met de akoestische methode ook mogelijk om met behulp van patroonherkenning de
ontladingsbronnen te identificeren. In figuur 19 staat een voorbeeld van op welke manier dit zou
kunnen gebeuren. Het vereist verdere studie om deze' techniek fenomeen beter te kunnen
beschrijven.

4.5.6 LOKALISATIE

Lokalisatie is mogelijk op verschillende manieren:
- met behulp van looptijdbepaling tussen twee sensoren (vaste opstelling)
- met behulp van twee sensoren, die zodanig geplaatst worden dat de signalen op hetzelfde tijdstip

arriveren
- met behulp van een sensor die dan steeds verplaats wordt; nadert men de bron dan wordt het

signaal steeds sterker, neemt de afstand tot de bron toe dan wordt het signaal steeds zwakker.
- met behulp van reflectometrie

4.5.7 SIGNAAL-RUIS VERHOUDING VERBETERING

De efficiëntie van een sensor is afhankelijk van de mate waarin de akoestische impedantie van de
sensor overeenkomt met de impedantie van het systeem waarin de sensor bevestigd is. Hoe beter
de impedantie met elkaar overeenkomen des te beter is de signaal/ruis-verhouding. Goed afge
schermde akoestische detectieapparatuur is meestal ongevoelig voor EMI onder de voorwaarde dat
lussen vermeden zijn. Ruis in een meetsysteem wordt beheerst door twee soorten ruis, laag
frequente-ruis en transiënte-ruis. Laag-frequente ruis overheerst het laag-frequente gebied. Deze
ruis kan ontstaan door trillingen in de beproeven apparaten en de omgeving. Normaal gesproken is
de ruis in het gebied < 10 kHz. Transiënte ruis heeft meestal een breder frequentie gebied en kan
lijken op de signalen van partiële ontladingen. Bronnen van transiënte ruis zijn regen, sneeuw,
opgewaaid zand, enz. In situaties waar men naar de PRPD-patronen gaat kijken, is het misschien
mogelijk deze random ruis er uit te filterel1. Het is ook mogelijk om met behulp van een
versnellingsopnemer en een ultrasoonopnemer ruis te onderscheiden van partiële ontladingen.

4.5.8 AKOESTISCH MEETSYSTEEM

Een meetsysteem voor akoestische metingen is vrij eenvoudig (Endo, 1993) Het bestaat uit een
sensor, een filter, een voorversterker en een data-acquisitiesysteem. De frequentieresponsie van
het gehele meetsysteem bepaalt het grootste deel van de detectiekarakteristieken, zoals dat ook
geldt voor een conventioneel meetsysteem. Uit de literatuur blijkt dat een ultrasoonopnemer het
meest geschikt is voor het detecteren van partiële ontladingen. de ontladingen genereren signalen
met frequentiecomponenten tussen de 25 en 500 kHz, vrij bewegende metaaldeeltjes genereren
zelfs signalen met een frequentie componenten tussen de 10 en 1000 kHz. In figuur 19 uit
(Bargigia et al., 1992) staan voorbeelden van ontladingen in een GIS afkomstig van verschillende
bronnen die met de akoestische methoden zijn gedetecteerd:
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Registratie van akoestische signalen met een spectrum analyser

a) naaldvormig uitsteeksel 10 mm lang
b) naaldvormig uitsteeksel 15 mm lang
c) naaldvormig uitsteeksel 12 (+ 150) mm lang
d) vrij bewegend koperdeeitje 10 mm lang met een diameter van 0,2 mm
e) koperdraadje op een steunisolator dichtbij de binnengeleider, 10 mm lang
en met een diameter van 0,2 mmo

De behaalde gevoeligheid is beter dan 2 pC (CIGRE working group 15-03, 1992) voor corona op
de HS geleider (Lundgaard et al., 1990). Een deeltje met een gewicht van enkele microgrammen
is detecteerbaar (Endo et al., 1993).
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5 INTERPRETATIE VAN GEMETEN SIGNALEN

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het mogelijk is om op verschillende manieren
partiële ontladingen te detecteren in gasgeïsoleerd schakelmaterieel. De gebruiker van monitoring
of meetsystemen zal echter meer gegevens uit de metingen willen halen dan alleen het vaststellen
van het feit dat er partiële ontladingen aanwezig zijn. Hij zal ook met uit de meting bepaalde
parameters uitspraken willen doen. Op deze beide problemen wordt in de volgende twee
paragrafen dieper in gegaan.

5.1 Lokalisatie, quantificatie en identificatie

Om überhaupt tot een uitspraak te kunnen komen over welk soort ontlading het betreft en het
gevaar van deze ontladingen zijn er een aantal parameters nodig. De in de theorie en praktijk
gebruikte parameters die uit de metingen gehaald kunnen worden zijn lokatie, quantiteit en
identiteit. Immers een gebruiker zal willen weten hoe groot de ontladingen zijn (quantificeren),
waar ze zitten (lokalisatie) en met wat voor soort ontlading hij te maken heeft (identificeren) om
het risico te kunnen inschatten. In tabel 4 staan voor de verschillende detectietechnieken de
mogelijkheden (voor zover bekend uit de literatuur) vermeld.

Tabel 4: Mogelijkheden van de verschillende detectietechnieken

I Detectie Lokalisatie Identificatie Quantificatie On-line

lEe 270 mogelijk niet mogelijk PRPD mogelijk nee

Optisch mogelijk mogelijk nog niet bekend moeilijk ja

Akoestisch mogelijk mogelijk frequentie spectrum moeilijk ja

UHF mogelijk moeilijk frequentie spectrum en mogelijk ja
Point On Wave (PRPD)

Het lokaliseren van een defect kan op verschillende manieren gebeuren, maar het meest met de
TOA (Time Of Arrival)-methode. Het quantificeren van een ontlading zal afhankelijk van de
gebruikte detectiemethode op een andere manier gebeuren, daar iedere detectietechniek een andere
grootheid meet. De identiteit van een ontlading kan bepaald worden met PRPD (Pattern Recogniti
on of Partial Discharges)-methoden of door middel van frequentiespectrum-vergelijkingen.

5.2 Analyseren van de drie parameters

Wanneer de drie parameters van een ontlading (lokatie, identiteit, quantiteit) bekend zijn dan zal
daar een analyse op worden uitgevoerd om uiteindelijk tot actie over te kunnen gaan. Welke acties
dat zullen zijn zal afhangen van de fase waarin men de testen uitvoert.
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Figuur 20 Blokschema van de verwerking van de meetgegevens

In figuur 20 is een blokschema getekend. Dit is een voorbeeld van hoe men om zou moeten gaan
met de meetgegevens. In theorie lijkt het blokschema makkelijk uitvoerbaar, maar dat is het niet.
Één probleem ligt bij het blok detecteren en bij het blok lokaliseren, quantificeren en identificeren.
He~. andere probleem ligt bij de risico-analyse. Het eerste is een puur technisch probleem en het
zal een kwestie van tijd en geld zijn om dit probleem op te lossen. Voor een groot deel is dit ook
geln1.:t. Het andere probleem, de risko-analyse is een ved gecompliceerder probleem daar het
antwoord op de vraag "moet ie open ja of nee, meteen of bij de volgende onderhoudsbeurt" niet
zo eenvoudig is. Het antwoord hangt af van het type installatie, de voorgeschiedenis, de kritische
onderdelen enz. Om een goede beslissing te kunnen nemen is het nodig dat er meer monitoring
systemen worden geplaatst en dat de bedrijven die deze monitoringsystemen gebruiken ook met
ervarhgen en resultaten naar buiten komen.
Een hulp bij de risico-analyse is een flowchart zoals getekend in figuur 20.
Misschien is een goede risico analyse niet te maken met alleen partiële ontladingsmetingen en
moeten er meer niet destructieve testen worden uitgevoerd. Vergelijking van onderhoudsstrate
gieën kan misschien de kosten van het beheer verminderen en de beschikbaarheid van de GIS
verhogen. Alleen veel ervaring en onderzoek zal een antwoord kunnen geven op deze vragen.
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Table 4 12 GCB Insulation Failures
Failure Cause of failure

r-
Parts slipped out by circuit breaker

I
operation

(Discharge due to loreign matter. I Foreign matter infiltrated during
r in tank) i assembly
I
I (Foreign matter deposited on__ ..I: Metallic dust generated by circuit
r- insulator surface) breaktr operation
I
I (Partial discharge caused by____ Tree·pattern discharge generation
l_ caused by metallic foreign matter
I foreign matter in insulator) embedded in insulatorI

(lncrease in internal__ J r- Incomplete contact ol shield fitting
partial discharge) ~ (Live·part shield f1oating) - -- ~ Shield litting bolts loosened by

I I ~-

I I
circuit breaker operation

I I Incomplete contact ol conduction
I I (Floating caused by incomplete___ contacts. particularly looseness ol
I r conduction contact)
~ I bolted parts

(SF6 gas decomposition)~_
-~-_ .... ---_._-

(Floating ol electrode embedded __ Looseness ol connecting bolts
I in insulator)
I (Incomplete stroke of contacts)--- Poor contact or floating contactr-
I r Gas pressure loss
I

~-
I Resistance loss on insulator surface(Partial discharge in gas)- - - - ~

I
caused by increased water content

I in gas
I Void discharge and other lailures
l (Insulator aging)- ---- - - -- caused by delects ol insulator
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Figuur 21 Flowcharts a) GIS, b) transformator
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6 DE KALIBRATIEOPSTELLING

Een van de doelen van de afstudeeropdracht was het opzetten van een kalibratieopstelling voor het
vergelijken van de verschillende detectietechnieken. In dit hoofdstuk staat uitgebreid beschreven
hoe de opstelling eruit ziet en de reden waarom juist voor deze opstelling is gekozen.

6.1 De gebruikte GIS

Op de KEMA was een GIS-bol aanwezig die enige tijd geleden voor onderzoeken aan overslagen
over isolatoren in SF6-gas is benut. Deze bol is voor een eerste onderzoek aan de partiële
ontladingsbronnen en aan de detectietechnieken voldoende maar omdat het uit te voeren onderzoek
ook naar andere onderzoeken en naar praktijk situaties herleidbaar moest zijn is ervoor gekozen
om ook een GIS-deel (de GIS-bol met railsysteem) te ontwerpen.

De GIS-bol is een onderdeel van een 400 kV GIS-installatie. De in figuur 22 getoonde GIS-bol is
een verbindingsbol tussen twee of meerdere railsystemen waarin zich hoogspanningsgeleiders
bevinden. In Figuur 23 wordt de opstelling van het GIS-deel getoond.

Figuur 22
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Figuur 23 De GIS-bol met railsysteem

In eerste instantie zullen er ontladingen gemaakt worden in de GIS-bol en de metingen op de
flenzen of op de wand van de bol. In een later stadium zullen er metingen worden gedaan in het
GIS-deel. Dit zal worden gedaan om de invloed van de configuratie op de meetsignalen te
bestuderen.
Ten behoeve van eerder uitgevoerde metingen zijn in de GIS-bol twee elektrodes gemonteerd. Op
de bovenelektrode kan een spanning worden aangesloten die varieert van 0 naar 40 kV. In de
onderelektrode is ten behoeve van eerder uitgevoerde metingen een aanpassing gemaakt zodat de
schijnbare ontladingsgrootte van de ontlading die tussen de onder- en de bovenelektrode plaats
vindt kan worden gemeten.

In de GIS-opstelling zullen verschillende ontladingsbronnen en detectietechnieken worden
geplaatst. Hoe de verschillende ontladingsbronnen en detectietechnieken in de opstelling zijn
bevestigd is uitvoerig beschreven in de navolgende paragraaf 6.2 en 6.3.
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6.2 Ontladingsbronnen in de kalibratieopstelling

6.2.1 TYPEN ONTLADINGSBRONNEN

Er is een groot aantalontladingsbronnen die tot defecten in GIS leiden (zie hoofdstuk 3). Voor de
kalibratieopstelling is het in beginsel niet noodzakelijk alle mogelijke ontladingsbronnen te nemen,
daarom is een keuze gemaakt in het aantal en soort ontladingsbronnen.

Bij het maken van een keuze is gekeken naar:
- is het één van de meest voorkomende fouten (herleidbaarheid naar praktijksituaties)?

wordt de fout ook in andere onderzoeken gebruikt (herleidbaarheid naar onderzoeken elders in
de wereld)?
wat zijn de eigenschappen van het signaal dat de ontladingsbron genereert (de bronnen moeten
verschillende signalen genereren daar er verschillende soorten detectietechnieken gebruikt
worden)?
wat is het ontladingsniveau van de ontladingsbronnen (om de gevoeligheid te kunnen onderzoe
ken)?

Na overweging van deze zaken zijn de volgende ontladingsbronnen gekozen:
- draadje op een isolator in lucht (figuur 24)

zwevende elektrode in lucht (figuur 25)
zwevende elektrode in een SFó-potje (figuur 26)
corona-naald in een SFó-potje (figuur 27)
corona-naald in lucht (figuur 28)
rollend balletje in een SFó-potje (figuur 29)

6.2.2 PLAATS VAN DE BRONNEN IN DE OPSTELLING

De corona-naald, de zwevende elektrode en het draadje op de isolator in lucht worden op de
binnen-elektrode geplaatst. De bron bevindt zich in deze gevallen dus tussen de onder- en de
boven-elektrode in het midden van de GIS-bol. De schijnbare ontladingsgrootte kan worden
gemeten door de spanning te meten over een 50 Ohm weerstand tussen de ring en het centrum van
de gedeelde onderelektrode.
De corona-naald, de zwevende elektrode en het rollend balletje in het SFó-potje worden op een
speciaal aan de onderelektrode bevestigde hulpelektrode geplaatst.
De schijnbare ontladingsgrootte kan worden bepaald uit de spanning over een 50 Ohm weerstand
die tussen de geïsoleerde elektrode in het potje en onderkant van het potje (aarde) is aangesloten.
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Figuur 24 draadje op isolator in
lucht

Figuur 25 Zwevende elektrode in
lucht (3 afmetingen)

Figuur 26 Zwevende elektrode in een SF6-potje
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Figuur 27

Figuur 28
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Corona-naald in een SF6-potje

Corona-naald in lucht
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6.3 Detectietechnieken in de kalibratieopstelling

6.3.1 TYPEN DETECTIETECHNIEKEN

Er zijn een aantal technieken voor het detecteren van partiële ontladingen in GIS. Omdat het niet
mogelijk was in dit onderzoek alle detectietechnieken te onderzoeken zijn er vier technieken
gekozen. Deze vier technieken zijn:
- de conventionele techniek
- de UHF-techniek
- de optische techniek
- de akoestische techniek
Behalve bovenstaande technieken om partiële ontladingen te meten is er in de kalibratie nog een
andere techniek aanwezig. In de kalibratieopstelling bestaat namelijk de mogelijkheid de ontla
dingsgroottes te bepalen met behulp van een stroommeting. Dit is mogelijk doordat de capaciteiten
in de opstelling zeer klein zijn. De waarden gemeten met de vier bovenstaande technieken zullen
steeds met de met door de stroommeting bepaalde waarde worden vergeleken.
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Gebruikte UHF-sensor

Omdat in dit onderzoek een andere UHF-sensor is gebruikt dan in andere onderzoeken wordt in
deze paragraaf een verklaring hiervoor gegeven.
In de literatuur en in praktijk situaties wordt als sensor voor de UHF-techniek een capacitieve
opnemer (schijt) gekozen, met een aansluiting in het midden van de schijf. Na het bekijken van de
(theoretische) werking van zo'n schijf als antenne voor hoogfrequente signalen, bleek deze wat
nadelen te bezitten (Judd, 1994). De schijf-antenne is namelijk geen breedbandige-antenne, maar
heeft een resonante structuur. De resonantiefrequenties zijn gegeven door de relatie:

X X
f. = MI = 3*108*~

IIm 2rtafiiE 2rta

In deze formule is a de straal van de schijf en Xnm de m-de wortel van l'n(x) =0. l'n(x) is de eerste
afgeleide van de Bessel functie van de orde n, Jn(x).
Voor een gegeven afmeting van een schijf zijn de resonantiefrequenties evenredig met Xnm •

De eerste tien waarden van Xnm staan in tabel 5.

Tabel 5: Wortels van l'n(x)=O

In Im IXnm In Im IXnm I
1 1 1,841 1 2 5,331

2 1 3,054 5 1 6,416

0 1 3,832 2 2 6,706

3 1 4,201 0 2 7,016

4 1 5,318 6 1 7,501

De amplitude van het elektrisch veld onder de schijf bij een resonantie wordt gegeven door de
relatie:

Er. = Eu'{ X;mr)cosna
In deze relatie is Eo een constante. Uit bovenstaande relatie volgt dat alleen de oplossingen die
corresponderen met n=O een niet nul elektrische veld component geven in het centrum van de
schijf omdat jn(O) =0 voor alle n >O. Bestuderen van de Bessel functies toont dat alle resonante
veld patronen een lokaal maximum hebben aan de rand van de schijf. Hieruit blijkt dat de
aansluiting van de schijf in het midden niet de optimale positie is, speciaal omdat de dominante
mode die correspondeert met Xu geen elektrisch veld geeft in het centrum van de schijf.

Nu dit bekend is kan, met de wetenschap dat de ontladingen signalen produceren in het gebied van
700 naar 1100 MHz, de afmeting van de antenne worden bepaald wanneer de aansluiting in het
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midden wordt gemaakt. Wanneer de antenne wordt ontworpen voor een resonantie frequentie van
1 GHz dan moet de straal van de schijf tenminste gelijk zijn aan 18 cm (diameter is dan 36 cm).
Omdat een GIS een golfpijp is en omdat de frequentie van de signalen die het best door de pijp
propageren van de afmetingen van de GIS afhangen, zal waarschijnlijk voor iedere GIS een andere
antenne moeten worden ontworpen.
Het is de lezer duidelijk geworden dat er een aantal nadelen aan de schijf-antenne vastzitten. Deze
nadelen zijn: De grote afmetingen van de schijf, voor ieder type GIS zal een andere antenne
moeten worden ontworpen en het is niet mogelijk met deze antenne de frequentiegedrag van de
bronnen en van de GIS te bestuderen. Het is hierom dat er op zoek moest worden gegaan naar een
ander type antenne. Na wat literatuurstudie is gekozen voor een breedbandige antenne in de vorm
van een Archimedes-spiraal-antenne. Een Archimedes-spiraal is een spiraal waarvan de spiraal
functie r = acPs is. r is de positie van de spiraal in poolcoördinaten, a is een constante en in ons
geval gelijk aan 0,4695 cm en cP. is de draaihoek in radialen.
De gain van de antenne blijft constant voor 1,3~ < C < 1,5~ en C > 2,9~. In figuur 30 staan de
power gain en de axial ratio als functie van de frequentie afgebeeld wanneer de antenne ontworpen
is voor 5,0 naar 6,5 GHz (Nakano, et al., 1986). De gebruikte antenne wordt geschaald naar het
frequentie gebied van 500 MHz naar 1,5 GHz. Dit kan na de metingen nog gecontroleerd worden
in een TEM-cel.
In figuur 30 staat een afbeelding van de gebruikte antenne die een diameter heeft van 13,4 cm.
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Figuur 30 Power gain en axial ratio als functie van de frequentie

Figuur 31 Afbeelding van de gebruikte antenne
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6.3.2 PLAATS VAN DE DETECTIETECHNIEKEN IN DE OPSTELLING

Zowel de directe meting van de schijnbare ontladingsgrootte als de conventionele meting worden
op dezelfde plaats aangesloten, namelijk tussen de binnen- en de buiten elektrode wanneer de bron
in de GIS-bol staat en tussen de elektrode in het SF6-potje en de onderkant van het SF6-potje
wanneer een SF6-potje wordt gebruikt (zie figuur 32).
De spiraal-antenne wordt geplaatst in een poort', zoals dat ook met een capacitieve opnemer
gebeurt (zie figuur 7).
De akoestische opnemer kan op een willekeurige plaats worden gezet.
De glasvezels worden in de GIS-bol gelegd of gehangen.

Boven-e lektrode

Binnengeleider

Bu itenge Ie ider
.", r-;--------,--------'.--

········1···..···

Weerstand SOQ /

Zwevende elektrode

Isolatie blokje

Onder-e lektrode

Figuur 32
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7 VERGELIJKING VAN DE DETECTIETECHNIEKEN IN DE KALIBRATIEOP
STELLING

De kalibratieopstelling is ontworpen om de verschillende detectietechnieken te vergelijken ten
aanzien van de kosten, gevoeligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. In deze paragraaf is
nog een andere factor meegenomen, de gebruikersvriendelijkheid, daar deze factor invloed heeft
op de plaats waar deze techniek ingezet kan worden. Eerst zullen per techniek deze factoren
worden besproken en in de laatste paragraaf zal een overzicht worden gegeven.

7.1 De conventionele detectietechniek

7.1.1 KOSTEN

Voor metingen met de conventionele methode in de GIS-bol is de volgende apparatuur gebruikt:
- Naam: Partial Discharge Bridge

Merk: Tettex AG instruments
Type: 9112/05
Prijs: ± ft. 25.000,=

- Naam:
Merk:
Type:
Prijs:

- Naam:
Merk:
Type:
Prijs:

Oscilloscoop
Le Croy
150 MHz
± ft. 10.000, =

Ijkgenerator
Enraf Nonius

± ft. 1500, =

beoordeling

Om op lokatie partiële ontladingsmetingen op deze manier te kunnen uitvoeren is er een koppel
condensator nodig waarvan de prijs ~ 50.000, = bedraagt.

De kosten van de gebruikte apparatuur zijn niet de enige kosten die een rol spelen wanneer de
kosten worden afgewogen voor toepasbaarheid voor monitoring. Daar het niet mogelijk is om hier
exacte cijfers voor te geven zullen de technieken onderling op bovenstaande punten worden
beoordeeld. - - de kosten zijn bij deze methode het hoogst, ++ de kosten zijn bij deze methode
het laagst.
De bijkomende kosten zijn:
- opslag van de apparatuur wanneer niet in gebruik
- arbeidskosten
- aanpassingskosten in nieuwbouw
- aanpassingskosten in bestaande bouw

omclat deze techniek al zo lang toegepast wordt. is in ieder OIltwetp hier al rekening mee geboud... en derlJaIve zijn de extra kosten lang.

pagina 47



HOOFDSTUK 7 VERGELIJKING VAN DE DETECTIETECHNIEKEN

7.1.2 GEVOELIGHEID

Met de conventionele-techniek is het verkregen resultaat samengevat in tabel 5. Het ontladingsni
veau is de gemeten schijnbare lading met de stroommeting, quantiteit de gemeten schijnbare lading
met de ontladingsbrug.

Tabel 5: Resultaten van de metingen met de conventionele methode

Aangebrachte ontladingsbron Constatering

Soort bron Ontladings Quantiteit Identiteit bijlage
niveau figuur

Draadje op isolator in lucht 102 pC 100 pC draadje op isolator Al en A2

Zwevende elektrode in lucht 350 pC 290 pC zwevende elektrode A3 en A4

Zwevende elektrode in SF6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t

Corona-naald in SF6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Corona-naald in lucht 51,4 pC 54,06 pC corona A5 en A6

Rollend balletje in SF6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Het is mogelijk met deze techniek de verschillende aangebrachte fouten te quantificeren en
identificeren. Het identificeren gebeurt door in de fase te kijken naar het tijdstip waarop de
ontladingen plaatsvinden. Het quantificeren gebeurt door de schijnbare lading te meten. Het is
waarschijnlijk met deze methode mogelijk nog andere en kleinere dan de aangebrachte defecten te
vinden.

7.1.3 NAUWKEURIGHEID

In theorie zou de conventionele methode een hoge nauwkeurigheid kunnen hebben. In dit
onderzoek zijn er afwijkingen ten opzichte van de stroommeting gevonden van zelfs 170 pC.
In de praktijk hangt de te behalen nauwkeurigheid van de onderstaand punten af:
- Ervarenheid van de gebruiker
- Nauwkeurigheid van de gebruiker
- Exacte gegevens over het te beproeven object
- Uitvoering van het apparaat.

Zoals hierboven vermeld is één van de factoren die de nauwkeurigheid sterk beïnvloedt de
gebruiker. Een ervaren gebruiker zal een veel hogere nauwkeurigheid halen dan een onervaren
gebruiker terwijl in beide situaties de nauwkeurigheid van de methode als nauwkeurigheid zal
worden v~rmeld. Hoe dit kan wordt in de onderstaande paragraaf verklaard.
De ontladingsbrug is voor een onervaren gebruiker een vrij complex apparaat.
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Het eerste probleem wat men tegenkomt wanneer men met deze methode gebalanceerd wil meten
is de instelling van de brug. De takken van de brug moeten zo ingesteld worden dat de ontladings
brug zo ongevoelig mogelijk is voor storingen (de brug in balans brengen).
Het tweede probleem dat men tegenkomt is de kalibratie van de brug. Dat deze niet zo makkelijk
is als veelal wordt aangenomen wordt bewezen in bijlage A, paragraaf kalibratie. Niet alleen is de
kalibratie niet gemakkelijk, maar wanneer dan de brug in een bepaalde stand gekalibreerd is dan
moet erop gelet worden dat de ontladingen ook in deze stand gemeten worden, daar de kalibratie
niet meer geldig is in een andere stand. Dit wordt veroorzaakt door de niet-lineariteit van de
ingebouwde versterkers. (zie bijlage A, niet lineariteit versterkers)

Als laatste opmerking het volgende: op de ontladingsbrug bevindt zich een analoog-display. Wat
op dit analoge-display wordt afgelezen vertoont nogal grote afwijkingen met datgene wat op de
oscilloscoop verschijnt.

7.1.4 BETROUWBAARHEID

Door enkele eenvoudige handelingen (het draaien aan knoppen op de ontladingsbrug) kan de
werking van het apparaat worden veranderd. Deze eenvoudige handelingen maken de kalibratie
ongeldig terwijl niet te zien is dat deze veranderingen gemaakt zijn. De juiste werking van het
apparaat is alleen te controleren door een nieuwe kalibratie uit te voeren.
Wat in de opstelling met de GIS-bol nog een rol speelt is dat de kalibratie alleen geldig is voor
ontladingen die eenzelfde pulsvorm hebben als de pulsen waarmee gekalibreerd is. Dit wordt
veroorzaakt doordat de ontladingsgrootte gemeten door de ontladingsbrug afhankelijk is van de
genereerde pulsvorm. In bijlage A, paragraaf pulsvormafhankelijkheid is dit nader verklaard. Bij
zwevende elektrode (de meest steile soort) is de afwijking zelfs 170 pC (40%). Omdat van te
voren niet bekend is welke ontladingen er verwacht kunnen worden is dit een element dat de
betrouwbaarheid van de meting sterk beïnvloed.
Of de pulsvormafhankelijkheid ook problemen veroorzaakt in een andere opstelling verdient nader
onderzoek.

7.1.5 GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID

Doordat er zoveel aspecten zijn die de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van de metingen
met deze methode beïnvloeden is de conventionele methode niet geschikt voor gebruikers die niet
op de hoogte zijn van de ins en outs van deze techniek.
Het is niet alleen doordat deze techniek niet on-lïne toegepast kan worden maar ook door de niet
eenvoudige bedieningswijze van deze methode dat deze methode niet geschikt is voor monitoring.

In de paragrafen 7.1.2 t/m 7.1.4 vermelde nadelen van deze methode zijn er de reden van geweest
dat deze methode niet als referentie voor de andere technieken is gebruikt. Een bijkomend nadeel
van deze methode is, dat de oorspronkelijke pulsvorm van de ontlading niet te zien is. De puls die
op de oscilloscoop te zien is, is ernstig misvormt zie bijlage A, figuur A2, A4 en A6.
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7.1.6 OVERIGE METINGEN

Met de conventionele methode zijn nog een aantal metingen gedaan die niet direct voor de
vergelijking met de andere technieken noodzakelijk waren. In de bijlage A, figuur A8 tlm All
zijn de resultaten van deze metingen gepresenteerd. In deze figuren kan gezien worden dat het
fase-patroon niet alleen van het soort ontladingsbron, in dit geval corona, afhankelijk is maar ook
van de aangelegde spanning. Bij een lage spanning vinden er alleen ontladingen plaats op de
positieve spanningstoppen van de aangelegde spanning. Bij een wat hogere spanning vinden er ook
ontladingen plaats op de negatieve spanningstoppen. Deze ontladingen zijn groter dan de
ontladingen die plaatsvinden op de positieve spanningstoppen. Wanneer nu de spanning verhoogd
wordt dan groeit het aantal ontladingen op de negatieve spanningstoppen. Wanneer de spanning
nog hoger wordt dan worden de ontladingen die op de positieve spanningstoppen plaatsvinden
even groot als die op de negatieve spanningstoppen.

7.2 De UHF-detectietechniek

7.2.1 KOSTEN

Voor de metingen met de UHF-techniek is de volgende apparatuur gebruikt:
- Naam: Spectrum analyser

Merk: Hewlett Packard
Type: 8590B
Prijs: ± ft. 25.000, =

- Naam:
Merk:
Type:
Prijs:

- Naam:
Merk:
Type:
Prijs:

Spiraal antenne
Eigen fabrikaat
Archimedes spiraal
ft. 5, = materiaal kosten

Impedantie aanpassing van 200 Ohm naar 50 Ohm
Geen
Geen
Onbekend maar minder dan ft. 100, =

De bijkomende kosten zijn:
- opslag van de apparatuur wanneer niet in gebruik
- arbeidskosten
- aanpassingskosten in nieuwbouw
- aanpassingskosten in bestaande bouw
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7.2.2 GEVOELIGHEID

Met de UHF-techniek is het resultaat van metingen aan de GIS-bol uitgevoerd met diverse
ontladingsbronnen getoond in tabel 6. De UHF-techniek was in staat alle aangebrachte fouten te
detecteren. Het is echter moeilijk corona ontladingen <0,5 pC te detecteren. Een verklariilg
hiervoor kan zijn dat het ruisniveau van de spectrum analyser hoger is dan het achtergrondniveau
van de antenne. Het achtergrondniveau van de antenne is namelijk het ruisniveau van de spectrum
analyser plus enkele naburige sterke zenders, tv-zenders op 654 MHz, 703 MHz en 727 MHz en
een autotelefoonzender of 500 MHz en twee radiozenders op 360 MHz en 100 MHz. Dit zorgt
ervoor dat het signaal van de antenne niet boven het ruisniveau van de spectrum analyser komt bij
zeer kleine ontladingen (zie figuur 33). Wanneer er nu achter de antenne een voorversterker zal
worden geplaatst dan kan naar alle waarschijnlijkheid een betere gevoeligheid worden behaald.
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Figuur 33 Achtergrondniveau antenne en ruisniveau spectrum analyser.

7.2.3 NAUWKEURIGHEID

Het is moeilijk om in dit stadium concrete uitspraken te doen over de nauwkeurigheid van de
UHF-detectietechniek. Het vermoeden is wel dat deze methode in praktijksituaties nauwkeuriger is
dan de conventionele methode. Dit vermoeden wordt bevestigd door verschillende corona
ontladingen met een grootte van variërend van 0,5 naar 8 pC te meten. Er is zeer goed onder
scheid te maken in grootte (zie bijlage B, paragraaf nauwkeurigheid) en de signalen zijn zeer go.ed
reproduceerbaar. Dit wordt bereikt door steeds een voldoend lange tijd (60 seconden) te meten.
De metingen met de UHF-sensor zijn ongevoelig voor de SF(,.druk. Er is op dit moment geen
voor alle bronnen geldige relatie aan te tonen tussen de gemeten schijnbare lading en het door de
antenne gemeten vermogen van de ontlading. Wanneer de resultaten van de metingen aan een
corona-naald in 1 bar SF6 nader bekeken worden, dan is er wel een relatie, maar er zijn te weinig
metingen gedaan om een uitspraak te doen over wat die relatie is (zie bijlage B, paragraaf
nauwkeurigheid). Of er een relatie aan te tonen is tussen echte fysische ontladingsgrootte en
gemeten energie is op dit moment nog niet duidelijk.
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7.2.4 BETROUWBAARHEID

De betrouwbaarheid van deze methode is hoger dan die van de conventionele methode. Het was
eigenlijk de enige methode waarmee snel en eenvoudig de ontladingen gedetecteerd, gequantifi
ceerd en geïdentificeerd kon worden. De opstelling is in een GIS ongevoelig voor invloeden van
buitenaf, omdat de sensor zich in de GIS bevindt en de spectrum analyser op batterij-voeding kan
werken.
In het begin was de gevoeligheid van deze methode een moeilijkheid, maar nadat de juiste
instelling van de spectrum analyser bekend was, groeide het vertrouwen in deze methode alsmaar.
Op een gegeven moment waren er ontladingen die niet door een van de aangebrachte ontladings
bronnen werden veroorzaakt, maar door een niet juiste montage van de opsteIling. Met de UHF
methode werd het snel duidelijk om wat voor soort ontladingen het ging en werd het opsporen
eenvoudiger. (De buitenste onderelektrode was niet geaard en ging zich als een zwevende
elektrode gedragen.)
Doordat de opstelling van de UHF-techniek relatief eenvoudig is, kan snel de opstelling gecontro
leerd worden. Om de verschillende ontladingen te herkennen wordt vaak naar het frequentiespec
trum gekeken dat met behulp van een spectrum analyser verkregen is. Dit is geen waterdichte
methode omdat de spectrum analyser het frequentie spectrum scant en daar tijd voor nodig heeft.
Het kan zo zijn dat op het tijdstip dat er een ontlading plaatsvindt de spectrum analyser in een heel
ander frequentiegebied aan het scannen is, omdat een ontlading geen continu verschijnsel is. Het is
dan ook beter om een bepaald frequentie te nemen en daar een P.O.W. te maken. Als voorbeeld
van dit probleem is het frequentiespectrum en het P.O.W. plaatje van een draadje op een isolator
te nemen. In het frequentiespectrum lijkt het alsof er geen ontlading is terwijl deze met een
P.O.W. wel waargenomen worden. Figuur BI.

7.2.5 GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID

De UHF-methode is vrij eenvoudig en dat maakt deze methode geschikt om ook gebruikt te
worden door een wat onervaren gebruiker. In een ontwikkel stadium of voor metingen in een
laboratorium moet men wel wat inzicht hebben hoe een spectrum analyser meet, voor monitoring
is dit niet het geval. De verkregen P.O.W.-plaatjes van de spectrum analyser zijn evengoed te
interpreteren als de fase-plaatjes van de conventionele methode.
Omdat de gebruikers eenvoudig van de conventionele techniek naar de UHF-techniek over kunnen
schakelen, de sensoren makkelijker aan te brengen zijn dan een koppelcondensator en omdat de
methode niet gevoelig is voor invloeden van buiten af is dit de meest gebruikersvriendelijke
methode.

7.2.6 OVERIGE METINGEN

AIIe metingen waarop de resultaten van de voorgaande paragrafen zijn gebaseerd zijn gedaan met
de spiraal-antenne op een vaste plaats op de GIS-bol. Het is natuurlijk nuttig om te weten of dit nu
ook daadwerkelijk de meest ideale opstelling van deze spiraal-antenne is. Om dit te kunnen
onderzoeken is één ontladingsbron (zwevende elektrode op een isolator in lucht) genomen en is de
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opstelling van de antenne gevarieerd. Er is gebruik gemaakt van een koperen schijf en twee
perspex-platen, één met een dikte van 0,5 cm en één met een dikte van 1,0 cm. De schijven en de
antenne worden als een sandwich steeds op elkaar gelegd. De schijf die het eerste genoemd wordt
is de schijf die het dichtst bij de ontlading is. De metingen zijn gepresenteerd in Bijlage B, figuur
B19 - B30, paragraaf overige metingen.
Het resultaat van deze metingen is dat de drie beste opstellingen zijn:
- 1 cm perspex voor de spiraal-antenne en 0,5 cm perspex erachter (-26,25 dBm)
- 0,5 cm perspex voor de spiraal-antenne, en 1 cm perspex erachter (-28,75 dBm)
- alleen de UHF-antenne op een afstand van 4,8 cm van de achterkant (-28,75 dBm)

Om te controleren of de het perspex voor de spiraal-antennes werkelijk een positieve invloed heeft
is nog een meting gedaan, maar dan met een andere ontladingsbron. De gebruikte bron is een
draadje op een isolator. Zonder perspex was het maximaal gemeten vermogen bij een P.O.W. bij
980 MHz -69,5 dBm en met het perspex -65,5 dBm. De beide P.O.W.plaatjes zien er wel anders
uit. Zonder perspex lijken de ontladingen die op de negatieve helft van de spanning plaatsvinden
groter en met perspex lijken de ontladingen die op de positieve helft van de spanning plaatsvinden
groter. (zie bijlage B, figuur B31 en B32 paragraaf overige metingen) Omdat er slechts twee
bronnen zijn onderzocht kan op dit moment nog niet worden verteld welke opstelling nu de beste
is. Het ziet er echter naar uit dat de plaats en de configuratie van de spiraal-antenne die in eerste
instantie gekozen is, nog niet zo'n slechte keuze is geweest.

7.3 De optische detectietechniek

7.3.1 KOSTEN

Voor de metingen met de optische detectietechniek is de volgende apparatuur gebruikt:
- Naam: Oscilloscoop

Merk: Le Croy
Type: 150 MHz
Prijs: ± ft. 10.000, =

- Naam:
Merk:
Type:
Prijs:

- Naam:
Merk:
Type:
Prijs:
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De bijkomende kosten zijn:
- opslag van de apparatuur wanneer niet in gebruik
- arbeidskosten
- aanpassingskosten in nieuwbouw
- aanpassingskosten in bestaande bouw

7.3.2 GEVOELIGHEID

beoordeling

+
+

De gevoeligheid van deze methode kon tijdens dit onderzoek niet goed worden bepaald daar de
glasfibers breuken bevatten die de gevoeligheid beïnvloeden.
Corona-naald in lucht met een schijnbare ontladingsgrootte van 40 pC en een zwevende elektrode
in lucht met een schijnbare ontladingsgrootte van 1,35 nC waren detecteerbaar. Metingen zijn
gepresenteerd in bijlage C.

7.3.3 NAUWKEURIGHEID

Met deze methode zijn te weinig metingen gedaan om onderbouwbare uitspraken over de
nauwkeurigheid te doen.

7.3.4 BETROUWBAARHEID

Glasvezels zijn erg kwetsbaar, maar er wordt steeds vaker in een onderstation met glasvezels
gewerkt. Wat op dit moment nog niet duidelijk is, is hoe een fluorescerende plasticvezel zich in
SFó gedraagt. Omdat deze optische techniek nog helemaal in het begin van een ontwikkelingspro
ject staat is het op dit moment nog niet mogelijk om uitspraken over de betrouwbaarheid te doen.

7.3.5 GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID

De methode staat nog helemaal in het begin van een ontwikkelingstraject, maar de verwachting is,
ook met de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan dat de gebruikersvriendelijkheid van deze
techniek groot is.

7.3.6 OVERIGE METINGEN

Met de optische methode is het mogelijk de ontlading te lokaliseren.
Doordat aan beide uiteinde van de fiber kan worden gemeten kan uit de verhouding van de
gemeten lichtintensiteit aan de ene kant van de fiber tot de gemeten intensiteit aan de andere kant
van de fiber de plaats van de ontlading worden bepaald (zie figuur C2).
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7.4 De akoestische detectietechniek

7.4.1 KOSTEN

Voor metingen met de akoestische methode is de volgende apparatuur gebruikt:
- Naam: Laagfrequent Akoestische Sensor

Merk: ANRU Physical Acoustics
Type: D9241 A
Prijs: ± ft. 2800, =

- Naam:
Merk:
Type:
Prijs:

- Naam:
Merk:
Type:
Prijs:

- Naam:
Merk:
Prijs:

Versterker
ANRU Physical Acoustics
1220A
± ft. 1800, =

Spectrum Analyser
Hewlett Packard
8590 B
± ft. 25.000, =

8 kanaais voeding voor ultrasoon sensoren
KEMA-bouw

De bijkomende kosten zijn: beoordeling
- opslag van de apparatuur wanneer niet in gebruik
- arbeidskosten
- aanpassingskosten in nieuwbouw +
- aanpassingskosten in bestaande bouw +

7.4.2 GEVOELIGHEID

De laagfrequente-sensor werd pas vlak voor het einde van het praktisch werk van deze afstudeer
opdracht geleverd. Dit is de reden dat er maar erg weinig metingen mee zijn gedaan. De
verkregen resultaten zullen verbeterd kunnen worden naarmate er meer ervaring is met deze
sensor en met de combinatie van deze sensor en de frequency-analyser.
Het was met deze techniek mogelijk om een zwevende elektrode met een schijnbare ontladings
grootte van 600 pC te detecteren met de sensor op de buitenkant van de GIS-bol (± 40 cm
afstand) en een rollend balletje in een SF6-potje met een schijnbare ontladingsgrootte van 11 pC
met de sensor op de onderkant van het SF6-potje (± 5 cm afstand). Het was echter niet mogelijk
om corona te detecteren. De metingen zijn gepresenteerd in bijlage D.
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7.4.3 NAUWKEURIGHEID

Over de nauwkeurigheid van deze methode kunnen nog geen concrete uitspraken worden gedaan.
Een constatering is wel dat de manier van bevestigen invloed heeft op het te meten signaal.
Wanneer de sensoren met vacuümvet en tape worden bevestigd zijn de signalen niet goed
reproduceerbaar. Er zijn veel factoren die de meting beïnvloeden en dat zal deze methode
onnauwkeuriger maken dan de overige methoden. Een van die factoren is de demping in het SF6

gas en in het metaal. Bij deze methode zal het altijd moeilijk blijven de ontladingsgrootte te
achterhalen. Uit de metingen die gedaan zijn in het SF6-vaatje bleek dat het mogelijk is de lokatie
van de ontlading te halen uit een looptijdmeting wanneer de golf direkt van de ontlading door het
gas tegen de wand aankomt waar de sensor zit. Hoe het een en ander zich gedraagt in een bus-bar
dient nog te worden onderzocht.

7.4.4 BETROUWBAARHEID

Doordat de sensoren nu met vacuümvet en tape worden bevestigd is de betrouwbaarheid van deze
methode niet zo hoog. De betrouwbaarheid van deze methode kan verhoogd worden door de
sensoren met lijm te bevestigen, dat tevens ook de reproduceerbaarheid zal verhogen, maar de
mobiliteit zal verlagen.

7.4.5 GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID

De opstelling van de methode is eenvoudig. Het bedienen van de spectrum analyser ook. Veel
meer uitspraken kunnen in dit stadium nog niet worden gedaan.

7.4.6 OVERIGE METINGEN

Voordat de laagfrequent sensor aanwezig was zijn er, om inzicht in de akoestische detectietechniek
te krijgen, metingen uitgevoerd met een ultrasoon-opnemer van het type PAC-R15I-5709, resonan
tie frequentie 150 kHz. Het voert te ver om hier alle resultaten van de presenteren. De metingen
die in een SF6-vat zijn gedaan, zijn uitvoerig beschreven in het afstudeerverslag van e.M. de Jong
en J.M. Kalf met de titel 'Detectie van partiële ontladingen in gasgeïsoleerde schakelsystemen' .
De metingen moesten onder andere een antwoord geven op de onderstaande vragen:
- In de gelezen literatuur staat de akoestische sensor altijd geplaatst op een buis (op een bol

oppervlak). Is dit inderdaad de meest ideale plaats om een sensor te plaatsen?
- Hebben de signalen afkomstig van ruis-bronnen een heel andere karakteristiek dan de signalen

die afkomstig zijn van ontladingen.
- Wat is de met deze sensor te behalen gevoeligheid en plaatsbepaling?
- Zijn de verschillende ontladingsbronnen wel te herkennen met deze methode?
- Tijdens een cursus werd verteld dat de manier van bevestigen van een sensor niet zoveel invloed

heeft, klopt dit wel?
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Uit de metingen bleek dat:
- Aluminium een betere geluidsgeleider was dan perspex of staal.

Verschillende bronnen verschillende soorten frequentiespectra genereerden, zodat onderscheid
tussen elektrische en mechanische bronnen goed gemaakt kan worden.
Dat uit de metingen gedaan in dit kleine vat niet een optimale plaats van de sensor gehaald kan
worden daar de meeste plaatsen voor een echte GIS niet representatief zijn.
De manier van bevestigen heeft wel invloed. Tussen de sensor en het metalen oppervlak mag
zich geen lucht bevinden, daar een metaal lucht overgang een zeer slechte akoestische koppeling
heeft.
De kleinste op deze manier gemeten ontlading is een ontlading van een zwevende elektrode met
een schijnbare ontladingsgrootte van 100 pC.
Het is naar alle waarschijnlijkheid beter met een akoestische emissie sensor met een lagere
resonantiefrequentie te meten. Dit is gebleken doordat de gemeten signalen nog een grote
signaalinhoud hebben bij frequenties onder de resonantiefrequentie:

7.5 Overzicht van de vergelijking

In deze paragraaf zal een overzicht worden gepresenteerd met daarin de resultaten van de criteria
waar de verschillende methoden op getoetst zijn. Het overzicht wordt in tabelvorm, zie tabel 7,
gepresenteerd. Met on-line monitoring wordt bedoeld het op zeer regelmatige basis (bijv. om het
uur tijdens bedrijf of om iedere seconde tijdens een test) controleren van de GIS.

Betekenis van de gebruikte symbolen:
++ in de vergelijking komt deze er als het beste uit
+ in de vergelijking komt deze er als een na beste uit

in de vergelijking komt deze er als een na slechtste uit
in de vergelijking komt deze er als slechtste uit

- + op dit moment nog een twijfel geval

Tabel 7 Overzicht van de vergelijking

Kosten Gevoelig- Nauwkeurig- Betrouwbaar- Gebruikersvr- On-line Lokali-
heid heid heid iendelijkheid monitoring satie

Conventioneel - - + + - - - - - - --

UHF ++ +?+ ++ ++ ++ ++ -+

Optisch - - '1 -+ -+ -+ -+ -+

Akoestisch + - '1 - '2 -+ - ++-+

·1 gebaseerd op de resultaten van het onderzoek tot zover, de resultaten zullen misschien
verbeteren wanneer er meer onderzoek is gedaan.
*2 zie opmerkingen in paragraaf 7.4.4.
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8 METINGEN IN DE OPSTELLING MET RAILSYSTEEM

Op maandag 25 juli, juist voor het einde van deze afstudeeropdracht werd er een railsysteem aan
de GIS-bol geplaatst. Hierdoor was het slechts mogelijk enkele metingen uit te voeren. Het doel
van deze metingen en de resultaten van de metingen worden in dit hoofdstuk gepresenteerd.

8.1 Doel van de metingen

Is het aan het einde van het railsysteem, 6 meter en 3 steunisolatoren van de bron verwijderd,
mogelijk een ontladingsbron te detecteren?
Hoe veranderd het gemeten signaal als de afstand tot de bron gevarieerd wordt?

8.2 De meetopstelling

De gebruikte bron is de zwevende elektrode in lucht. Deze bron is gekozen omdat het door deze
bron gegenereerde signaal over een zeer breed frequentiegebied gelijke intensiteit heeft.
De gebruikte opstelling is de GIS-bol met railsysteem zoals geschetst in figuur 22 en 23.
De gebruikte sensor is de breedband(spiraal)-antenne. De sensor is op drie verschillende plaatsen
gebruikt. Plaats 1 is de plaats die ook gebruikt is in de eerdere opstelling, op de poort van de
GIS-bol zo'n 40 cm van de bron. Plaats 2 is op 3 meter van de bron en met een steunisolator
tussen de bron en de sensor. De sensor is in een poort geplaatst. Plaats 3 is op 6 meter van de
bron en met drie steunisolatoren tussen de bron en de sensor. De sensor is in een poort geplaatst.

8.3 Meetresultaten

De meetresultaten zullen op de onderstaande manieren worden gepresenteerd:
- 3 P.O.W.-plaatjes bij een frequentie van 980 MHz, figuur 34
- 3 P.O.W.-plaatjes bij de gunstigste frequentie, figuur 35
- 3 frequentiespectra van °tot 1,8 GHz, figuur 36
- 3 frequentiespectra van 0,85 tot 1,05 GHz, figuur 37

8.4 Evaluatie van de meetresultaten

Wanneer naar de 3 P.O.W.-plaatje bij een frequentie van 980 MHz gekeken wordt, dan wordt het
signaal verder van de bron steeds zwakker en dus de signaal-ruisverhouding kleiner (34 dB, 21
dB, 21 dB). Uit de 3 P.O.W.-plaatjes bij de gunstigste frequentie blijkt dat het signaal niet veel
zwakker wordt verder van de bron. De gunstigste frequentie is in de buurt van 1 GHz. De spectra
van 0 naar 1,8 GHz op plaats 2 en plaats 3 zien er bijna hetzelfde uit en het spectrum gemeten op
plaats 1 vertoont dezelfde structuur alleen is de amplitude op sommige plaatsen kleiner. Uit de 3
frequentiespectra van 0,85 naar 1,05 GHz blijkt dat de gemeten intensiteiten minder worden bij
frequenties lager dan 990 MHz terwijl de verzwakking van het signaal gering is bij frequenties
tussen de 990 MHz en 1030 MHz. Ontladingen kunnen dus op grote afstand gedetecteerd worden.
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9 EVALUATIE LITERATUUR EN EIGEN WERK

Na het literatuuronderzoek en nadat praktische ervaringen opgedaan zijn is het nuttig om de
gegevens die uit beide onderzoeken naar voren zijn gekomen eens naast elkaar te zetten en te
kijken naar de verschillen en overeenkomsten. In dit hoofdstuk zal een selectie worden gemaakt
uit de gevonden verschillen en overeenkomsten en alleen de opmerkelijkste zullen worden
behandeld.

9.1 De ontladingsbronnen

In paragraaf 3.3.1 is een tabel gepresenteerd met daarin gegevens over de ontladingsgroottes van
verschillende ontladingsbronnen in GIS. De ontladingsgroottes die in ons onderzoek gevonden zijn
voor de diverse ijkbronnen komen daar mee overeen en zijn representatief voor fouten die in GIS
optreden. Ook de gevonden fase-patronen kloppen met de in de theorie bij die ontladingssoort
gegeven fase-patronen.

9.2 De conventionele methode

Als nadeel van de conventionele methode was in hoofdstuk 4 genoemd dat deze methode de
schijnbare lading meet, hierdoor is het moeilijk een voor alle bronnen geldige relatie te vinden
tussen het gemeten vermogen (met bijvoorbeeld de UHF-methode) en de ontladingsgrootte. Per
ontladingsbron is het wel mogelijk een relatie te vinden. De conventionele methode biedt ook geen
mogelijkheden voor lokalisatie.
In de theorie was aangegeven dat de meetimpedantie in combinatie met het testobject en de
koppelcondensator de pulsduur bepalen, maar dat ook de amplitude van de afgegeven puls kan
worden beïnvloed door het soort ontlading is nergens vermeld.
Een ander in de praktijk gevonden nadeel van deze methode is dat de deskundigheid van de
gebruiker de totale nauwkeurigheid beïnvloedt.
In hoofdstuk 4 is genoemd dat het met PRPD-technieken mogelijk is ontladingen te identificeren,
voor zover onder70cht is dit inderdaad mogelijk.
Het in hoofdstuk 4 genoemde voordeel dat de methode een geaccepteerde methode is neemt niet
weg dat de methode de meest gebruikersonvriendelijke is en niet geschikt is voor mensen voor wie
het meten van partiële ontladingen geen regelmatig werk is.

9.3 De UHF-methode

In de artikelen wordt voor deze methode als antenne een capacitieve opnemer gekozen. De reden
waarom men voor deze vorm heeft gekozen is dat deze capacitieve opnemers werden gebruikt om
de 50 Hz spanning te meten. Later is men op het idee gekomen om deze opnemer te gebruiken
voor UHF-metingen. Een van de nadelen van de capacitieve opnemer is dat de opnemer een
resonante antenne is en dat wanneer de antenne wordt ontworpen voor die frequentie die partiële
ontladingen genereren dat de opnemer groot wordt. Dat deze capacitieve opnemer niet de meest
ideale sensor is, is nu bewezen (doordat de gebruikte bronnen herleidbaar gekozen zijn).
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Om te kunnen bewijzen dat de resultaten veel beter zijn, zijn in tabel 8 de in dit onderzoek
behaalde resultaten en door Hampton behaalde resultaten naast elkaar gezet.
De tijdens dit afstudeerproject behaald resultaten zijn tenminste 12,5 dB beter (factor 17,5).
Het minimale door Hampton gemeten ontladingsniveau is 0,3 pC bij gebruik van een 28 dB
voorversterker, in dit onderzoek is dat 0,8 pC zonder versterking. In een ander artikel, Schlemper
1991, is de minimale detecteerbare ontladingsgrootte gedefinieerd als die ontladingsgrootte waarbij
het signaal 5 dB groter dan het ruisniveau. Dit ontladingsniveau was bij Schlemper 5 pC met
versterker. In dit onderzoek is dat 1,2 pC zonder versterking.
De in de theorie als moeilijkste detecteerbare ontladingsbron bestempeld, het deeltje op een
isolator, kan in de gelezen artikelen pas gedetecteerd worden wanneer het draadje langer is dan 10
mmo In dit onderzoek is een draadje met een lengte van 6 mm al detecteerbaar, terwijl de kritische
lente 15-20 mm is.
Wat er nog als voordeel bovenop komt is dat de tijdens dit onderzoek behaalde resultaten allemaal
bij één bepaalde frequentie zijn verkregen. Anderen nemen de voor elk type ontladingsbron de
gunstigste frequentie.

Tabel 8 Resultaten van dit onderzoek vergeleken met die van Hampton

Soort Bron Resultaat Hampton (in dB Resultaat KEMA (in dB boven het
boven het ruisniveau, met 28 ruisniveau en in 4 bar SF6)

dB versterking en in 5 bar SF6)

Corona-naald, 19 dB, P.O.W. 750 MHz 3,5 dB, P.O.W. 980 MHz
< 1 pC 25 dB, max. uit freq.spectrum 3,5 dB, max. uit freq.spectrum

Rollend balletje, 18 dB, P.O.W. 920 MHz 18,3 dB, P.O.W. 980 MHz
10-15 pC 35 dB, max. uit freq.spectrum 23,9 dB, max. uit freq.spectrum

Zwevende elektrode, 13 dB, P.O.W. 1000 MHz 42,5 dB (l bar), P.O.W. 980 MHz
1 nC 66 dB, max. uit freq.spectrum 55,0 dB, max. uit freq.spectrum

63,8 dB (4 bar), 7 nC

Dat de gedetecteerde intensiteit het hoogst is in het frequentiegebied van 700-1100 MHz, kan ook
door dit onderzoek worden bevestigd.
In figuur 38 staan zowel een P.O.W.-plaatjes als de frequentiespectra van het onderzoek van
Hampton en het eigen onderzoek naast elkaar.
De P.O.W. plaatjes vertonen grote gelijkenis. De frequentiespectra ook alleen bij corona lijken ze
in eerste instantie niet op elkaar maar dat komt omdat het signaal uit dit onderzoek nauwelijks
boven het ruisniveau van de spectrum analyser uitkomt. Wanneer het ruisniveau in het plaatje van
Hampton wordt opgetild dan vertonen de plaatjes wel gelijkenis.
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Figuur 38a P.O.W. Plaatjes van Hampton naast die van dit onderzoek
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Voorlopige resultaten van de spiraalantenne geplaatst in het railsysteem

De metingen die gepresenteerd zijn in hoofdstuk 8 bevestigen het vermoeden dat ontstaan was
tijdens deze afstudeeropdracht dat wanneer men ontladingen wilt meten in een GIS er geen
resonante UHF-sensor gebruikt moet worden maar een breedbandige sensor.
In gelezen artikelen wordt geschreven dat het UHF-signaal dempt met 2 dB per meter en zelfs 10
dB wanneer een steunisolator wordt gepasseerd. Dit zal inderdaad zo zijn, wanneer naar een
frequentie wordt gekeken die in het gebied ligt dat snel wordt gedempt door coaxiale transmissie
systeem. Wanneer er echter een breedbandige sensor wordt gebruikt en in een frequentiegebied
wordt gekeken dat wel goed wordt voortgeplant in het coaxiale transmissiesysteem dan kan de
demping zeer klein zijn.

9.4 De optische methode

In de literatuur staat vermeld dat de optische methode alleen wordt toegepast voor lichtboogdetec
tie.Dit zodat snel kan worden afgeschakeld wanneer er een interne lichtboog optreedt zodat de
schade voor mens en materieel kan worden beperkt. Met de in dit afstudeerproject gebruikte
techniek is het mogelijk om al in een eerder stadium dan wanneer de lichtboog ontstaat een
waarschuwing te geven zodat de veiligheid nog groter wordt.
De in dit afstudeerprojekt gebruikte methode voor ontladingsdetectie is uniek. Nergens anders
wordt een dergelijk systeem toegepast voor ontladingsdetectie.
Omdat in het afstudeerprojekt nog niet kon worden beschikt over goede glasvezels is het nog niet
mogelijk om een goede evaluatie te maken.

9.5 De akoestische methode

Het is logisch dat in een week onderzoek niet de resultaten zoals in de literatuur vermeld staat
kunnen worden behaald. In de literatuur wordt vermeld dat het detecteren van een ontlading met
een grootte van 2 pC kan worden gemeten. De in het eigen onderzoek behaalde gevoeligheid is 11
pC.
Het is wel gebleken dat lokalisatie inderdaad mogelijk is en dat de manier van bevestigen wel
degelijk invloed heeft.
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10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

10.1 Conclusies

- Het is mogelijk met de UHF-techniek de geselecteerde bronnen, die de meest kritische fouten in
GIS representeerde, te detecteren, namelijk een metaaldeeltje op een isolator kleiner dan 10 mm
(namelijk 6 mm), een vrij bewegend deeltje, corona en een zwevende elektrode.

- Het is mogelijk met de breedbandige(spiraal)-antenne een zwevende elektrode te detecteren op
een afstand van 6 meter en met drie steunisolatoren tussen de bron en de sensor zonder dat de
amplitude van het gemeten signaal significant verminderd.

- Het is mogelijk met de UHF-techniek ontladingen te identificeren door bijvoorbeeld een P.O.W.
plaatje te analyseren.

- Er is een evaluatie gemaakt van de gebruikte technieken, zie tabel 7, waaruit blijkt dat de enige
techniek die op korte termijn geschikt zal zijn is voor continu monitoring en on-line inspecties
de UHF-techniek is, daar de anderen zich of nog in een experimenteer-stadium bevinden of
minder goede eigenschappen hebben op het gebied van kosten, gevoeligheid, nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid.

- De veel gebruikte capacitieve opnemer is niet de meest geschikte sensor voor UHF-metingen.
De provisorische gebouwde breedband(spiraal)-antenne geeft al beter resultaat. Het is te
verwachten dat wanneer deze antenne professioneel wordt gebouwd en er een versterker wordt
gebruikt de te behalen resultaten nog veel beter zullen zijn.

- Op korte termijn zal de UHF-techniek samen met de conventionele methode kunnen worden
gebruikt voor controle tijdens het ingebruiknemen en afnamekeuringen van een GIS.

- De ontwikkelde optische techniek kan partiële ontladingen detecteren. Haar gevoeligheid zal
beter worden wanneer de juiste apparatuur er is.

- De akoestische methode is geschikt voor het lokaliseren van de ontladingen of on-line inspectie,
maar minder geschikt voor on-line monitoring, daar er veel te veel sensoren nodig zullen zijn.

- De conventionele techniek kan worden verbeterd, het in deze methode gebruikte RLC-circuit
gaar zich voor zeer hoogfrequente ontladingen gedragen als een filter. Dit filter zorgt ervoor dat
de amplitude van snelle ontladingen niet een op een worden doorgegeven.

- Alleen de schijnbare-ontladingsgrootte meenemen als parameter om een ontlading te beoordelen
is niet juist. Een deeltje op een isolator die een ontladingsniveau heeft van 20 pC is op dat
moment al veel schadelijker dan een slecht contact dat een ontlading heeft van 100 pC.

- De ideale combinatie op dit moment is, UHF voor detectie en identificatie en quantiteit bepaling
en lokaliseren van de ontlading met de akoestische techniek.

10.2 Aanbevelingen

- De ontwikkelde UHF sensor professionaliseren en opnieuw in de kalibratie opstelling testen.
- De ontwikkelde sensor testen in de GIS-bol met railsysteem om te kijken of deze sensor ook

kleine ontladingen die verder van de sensor zitten kan detecteren.
- Het onderzoeken van de transmissie eigenschappen van het UHF-signaal onderzoeken, het is

gebleken dat er een structuur in de frequentiespectra aanwezig is. Er moet meer basiskennis

pagina 69



HOOFDSTUK 10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

worden opgebouwd over propagatie van deze signalen, welke verzwakking wordt veroorzaakt
door het transmissiesysteem en wat door de eigenschappen van de antenne.

- Als blijkt dat een geprofesionaliseerde spiraal-antenne nog beter werkt dan die gebruikt is
tijdens dit onderzoek een patent/octrooi aanvragen.

- De conventionele techniek verbeteren. Onderzoeken of het gebruikte RLC-circuit vervangen kan
worden door alleen een R.

- Het onderzoeken van het gedrag van een fluorescerende vezel in een SF6-omgeving.
- Het onderzoeken wat de gevoeligheid is van de akoestisch techniek.
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de fluorescerende glasvezel techniek.
- Ontwikkelen van een kennissysteem voor foutherkenning. Eerst moeten er gegevens worden

verzameld in een data-base zodat de kennisregels kunnen worden toegepast voor risico-analyse.
Later kan dat kennissysteem dan gebruikt worden voor het maken van risico-analyses.

- Relatie vinden tussen gemeten vermogen (UHF) en fysische lading
- Vinden van een relatie tussen gemeten vermogen of partiële ontladingsniveau en isolatiekwaliteit
- Voor het detecteren van ontladingen alleen kijken naar P.O.W. en niet naar het frequentiespec-

trum omdat bijvoorbeeld een draadje op een isolator niet te zien is in het frequentiespectrum
maar wel in de P.O.W.

10.3 Toekomstverwachtingen

- De conventionele techniek zal over enkele jaren voor het meten van partiële ontladingen in GIS
niet meer de enige mogelijkheid zijn. Het is veel goedkoper om deze metingen te doen met
sensoren die al in de GIS gebouwd zijn voor on-line monitoring. Het is veel goedkoper omdat
een ontladingsvrije koppelcondensator nier meer nodig is. UHF-methode is geschikt omdat het
in staat zal zijn dezelfde gevoeligheid en (en misschien hogere) nauwkeurigheid te halen.

- Bij het beoordelen van een ontlading zullen veel meer parameters worden meegenomen dan
alleen zijn ontladingsgrootte. Te denken valt aan identiteit, lokatie en gegevens van het systeem.

- De grove lokalisatie zal gebeuren met de UHF-techniek en het fijnere lokaliseren met de
akoestische techniek.

- Voor het maken van risico-analyses zal gebruik worden gemaakt van kennissystemen waarmee
het ook mogelijk zal zijn een advies te geven ten aanzien van vragen zoals 'Moet ie open ja of
nee, en zo ja wanneer; nu of bij de volgende onderhoudsbeurt?'. Op wat voor termijn dit ook in
Nederland zal worden toegepast is atbankelijk van op wat voor termijn de benodigde kennis zal
zijn opgebouwd.

- In veel artikelen wordt bekeken of het mogelijk is de bliksemspanningstest bij een afnamekeu
ring te laten wegvallen omdat ook nu al in een vroeger stadium partiële ontladingen kunnen
worden gemeten. Het is nu mogelijk om voordat de bliksemspanningsproef wordt uitgevoerd de
hele installatie ontladingsvrij te maken zodat er minder risico is voor het beschadigen van de
installatie bij een bliksemspanningsproef. De bliksemspanningsproef zal blijven omdat het doel
van een bliksemspanningsproef niet alleen het bekijken van de aanwezigheid van partiële
ontladingen in de installatie is. De gehele opstelling en constructie moet natuurlijk tegen een
blikseminslag kunnen, hierbij valt te denken aan vermogensschakelaars en scheiders, en de
enige manier om dit te testen is door een bliksemspanningstest uit te voeren.

- De vraag naar niet destructieve testmethoden zal toenemen.
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Bijlage A: METINGEN MET DE CONVENTIONELE TECHNIEK

Tld1v 6_

CH1 .6 V ..

24-Mcy-94
16:33:08

Tld1v 1"'8

CH1 .6 V ..
CH2 20mV !

Figuur Al (boven): Draadje op een isolator in lucht, plaats van de ontladingen in de fase.

Figuur AZ (onder): Draadje op een isolator in lucht, boven: de stroommeting, onder: meting
met de ontladingsbrug
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Figuur A3(boven): Zwevende elektrode in lucht, tijdstip van de ontladingen in de fase.

Figuur A4(onder): Zwevende elektrode in lucht, boven: integraal van het stroomsignaal,

midden: de meting met de ontladingsbrug, onder: de stroommeting.
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24-t"loy-94
14: 15: 06

24-Mcy-94
14:11:40

Figuur A5(boven): Corona-naald in lucht, plaats van de ontladingen in de fase.

Figuur A6(onder): Corona-naald in lucht, boven: de meting met de ontladingsbrug, onder: de
stroommeting.
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Kalibratie

Volgens de literatuur zou de kalibratie moeten gebeuren zoals geschetst in figuur A7

Figuur A7: kalibratieopstelling

Het kalibreren van de partial discharge bridge bleek toch helemaal niet zo eenvoudig als
aangenomen werd. Nadat de kalibrator, de partial discharge bridge en de oscilloscoop waren
aangesloten werden de volgende meetresultaten verkregen:

Tabel Al: Meting 1

Meting 1, elektrode afstand 3,5 cm.

stand kalibrator Vscoop in Volt Stand van de Vscoop*Stand in Vscoop*Stand/V50

in pC PD-brug Volt

5 1,55 10 15,5 0,0997
50 1,55 100 155,5 1
500 5,031 100 503,1 3,235
5000 0,844 1000 844,0 5,4277

Tabel A2: Meting 2

Meting 2, elektrode afstand 3,5 cm.

stand kalibrator Vscoop in Volt Stand van de Vscoop*Stand in Vscoop*Stand/V50

in pC PD-brug Volt

5 0,019 1000 19 0,106
50 0,1797 1000 179.9 1
500 0,5789 1000 578,9 3,218
5000 0,842 1000 842 4,680
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In de laatste kolom (V.coop*standlV50 zou bij stand kalibrator 5 pC 0,1 bij 50 pC 1, bij 500 pC 10
en bij 5000 pC 100 moeten staan. Reden voor de gevonden afwijking is de capaciteit waarover de
kalibrator stond. De capaciteit waarover de kalibrator staat aangesloten heeft invloed op de door
de kalibrator afgegeven lading. Dit kan worden verklaard door het vervangingsschema van de
kalibrator en zijn belasting. (zie figuur A8)

Hieruit volgt dat:

Figuur A8 Vervangingsschema van de ijkge
nerator en haar belasting

Ckastj
Qsample ::: Qkastje * C Ce

kastje + sample

In ons geval is Csample (zonder teflon) ongeveer 20 pF, Ckastje is in de stand 5 pC 1,2 pF in stand 50
pC 12 pF, in stand 500 pC 120 pF en in stand 5000 pC 1200 pF, Ckabel is in de orde grootte van 1

oF en Ckoppel is 25 pF.
Dat de invloed van de capaciteit werkelijk zo groot is wordt aangetoond door de volgende drie
metingen (Tabel A3, Tabel A4 en Tabel A5). De ontladingsgroottes die worden gemeten kloppen
met de ontladingsgroottes die verwacht worden aan de hand van de bovenstaande formule.

Tabel A3: Meting 3, eerste meting voor het vaststellen van de invloed van een parallel
condensator

Meting 3, elektrode afstand 3,5 cm met teflon blokje van 3 cm hoog tussen de elektroden.

stand kalibrator V.coop in Volt Stand van de V.coop*Stand in V.coop*StandlV50

in pC PD-brug Volt

5 6,188 1 6,188 0,118
50 5,266 10 52,66 1
500 2,070 100 207,0 3,93

5000 0,356 1000 356 6,76
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Meting 4, tweede meting voor het vaststellen van de invloed van een parallel
condensator

Meting 4, elektrode afstand 3,5 cm met teflon blokje van 3 cm hoog tussen de elektroden en
een extra capaciteit (parallel) van 678 pF.

stand kalibrator Vscoop in Volt Stand van de Vscoop*Stand in Vscoop*Stand/V50

in pC PD-brug Volt

5 1,28 1 1,28 0,138
50 0,928 10 9,28 1
500 0,919 100 91,9 9,903
5000 0,525 1000 525 56,627

Tabel A5: Meting 5, derde meting voor het vaststellen van de invloed van een parallel
condensator

Meting 5, elektrode afstand 3,5 cm met teflon blokje van 3 cm hoog tussen de elektroden en
een extra capaciteit (parallel) van 490 pF.

stand kalibrator Vscoop in Volt Stand van de Vscoop*Stand in Vscoop*Stand/V50

in pC PD-brug Volt

5 2,266 1 2,266 0,129
50 1,75 10 17,5 1
500 1,688 100 168,8 9,646
5000 0,814 1000 814 46,514

Niet Iineairiteit versterkers

Wanneer de kalibrator op dezelfde stand blijft staan en er ook niets aan de configuratie veranderd
wordt, worden de volgende resultaten verkregen:

stand kalibrator 50 pC, brug op stand 10
brug op stand 100
brug op stand 1000
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Pulsvormatbankelijkheid

Afstudeerverslag S.M. Berlijn

Zowel met de stroommeting als met de ontladingsbrug konden in de GIS-bol opstelling de grootte
van een ontlading worden bepaald. Over het sample werd met behulp van de kalibrator een lading
aangebracht. Deze lading werd met behulp van de stroom gemeten en de brug werd zo afgeregeld
dat de brug hetzelfde aangaf als de stroommeting.
Wanneer nu met beide technieken de ontladingen ten gevolge van de corona-naald, de zwevende
elektrode en het draadje op de isolator in lucht werden gemeten dan werd het resultaat volgens
tabel A6 verkregen.
Bij positieve corona en bij het draadje op de isolator zijn de afwijkingen kleiner dan 10%. Bij de
zwevende elektrode en bij negatieve corona is de afwijking het grootst, dit valt te verklaren
doordat de puls voor deze gevallen het steilst is. Wanneer er nu even wordt gekeken in figuur A2,
A4 en A6 dan kan er geconstateerd worden dat hoe stijler de puls is hoe groter de afwijking is.

Tabel A6: Meting voor pulsatbankelijkheid

ontladingsbron gemeten stroom integraal gemeten met de brug

corona v=+ 51,4 pC 54,06 pC
corona v=+ 41,3 pC 42,0 pC
corona V =- 220 pC 259,4 pC

zwevende elektrode V =- 350 pC 284 pC
v=+ 410 pC 240 pC

Draadje op isolator V =- 102 pC 100 pC
V=+ 107 pC 98,4 pC
V=+ 137 pC 124,2 pC
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Overige metingen
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16:39:20

l' -- ,-_.")"--_., - -T- 1 "[I -. --'----T-l

~-+-I-I--i---l-'l! -_.j .---j .. -I· -- {
t----t----t----1----r----+---- ----,----t----l.----', T/dlv 5ms
I. ' -- I I ,r-- 'i'- . j'--!-'-"i-'~ _. -r ---·l-----ir-··T·-1

'-,\,'j[1 ~--1
, I ~ .' : J~~
i \' I . : -:- I' I I; :! 1 ..... I ' j I i
1---. -···t -.-.- .. ' - I . ,... .. 1- 0'-'- .- ....~ "---'~" .--- ·-1· .. · '.. -l
~ , : i ! .... I I i I i
; I ~ I , ~ 1 iJ! l

; 1 I , : -r ' { I , ;

t- -;--'-f"-'--~"..+--·-T - i····! .'. -+. ----I· ..·--i
i __ --l __ -_~----t-- __ l--_-+---·t----~----t··--·----l.
j I I : '=i= I I ! ( • CH1.6 V ..r--- _·t __.. J._ ·•· ..1-·· ·-t· ..- .. -+..... 'j-" -. - ,.... -. i' .-..._.+..... '1,

L__J......L...1_o~_.. _L .J L. L_ .. L__J__J

Figuur A8 (boven)
Figuur A9 (onder)

pagina VIII

v = 5,0 kV, ontladingsgrootte 50 pC
V = 5,6 kV, ontladingsgrootte 150 pC



KEMA:l( Ontladingsdetectie in GIS Afstudeerverslag S.M. Berlijn

20-May-94
15:44:18

1
I

.-.,
i

20-t"lay-94
15: 12:33

f.-.------ _
, . {

,.... .. . ~ •-- 1.
, I

t

."
______ ... l T/d1v 5 ms

, I

-..-.,
I

---- ..;
CH1 .~ v •

J

Figuur A10 (boven) V = 6,0 kV, ontladingsgrootte 175 pC
Figuur All (onder) V = 7,0 kV, ontladingsgrootte 275 pC
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Figuur BI (boven) P.O.W van een draadje op een isolator
(onder) Frequentiespectrum van een draadje op een isolator
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Figuur B2 (boven) P.O.W. van een zwevende elektrode in lucht
(onder) Frequentiespectrum van een zwevende elektrode in lucht
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Figuur B3 (boven) P.O.W. van een zwevende elektrode in 1 bar SFó

(onder) Frequentiespectrum van een zwevende elektrode in 1 bar SFó
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Figuur B4 (boven) P.O.W. van een zwevende elektrode in 2 bar SF6

(onder) Frequentiespectrum van een zwevende elektrode in 2 bar SF6
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Figuur B5 (boven) P.O.W. van een zwevende elektrode in 4 bar SF6

(onder) Frequentiespectrum van een zwevende elektrode in 4 bar SF6
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Figuur B6 (boven) P.O.W. van een corona-naald in 1 bar SF6

(onder) Frequentiespectrum van een corona-naald in 1 bar SF6
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Figuur B7 (boven) P.O.W. van een corona-naald in 2 bar SF6

(onder) Frequentiespectrum van een corona-naald in 2 bar SF6
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Figuur B8 (boven) P.O.W. van een corona-naald in 4 bar SFó

(onder) Frequentiespectrum van een corona-naald in 4 bar SFó
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Figuur B9 (boven) P.O.W. van een corona-naald in lucht
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Figuur BlO (boven) P.O.W. van een rollend balletje in 1 bar SF6

(onder) Frequentiespectrum van een rollend balletje in 1 bar SF6
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Figuur BIl (boven) P.O.W. van een rollend balletje in 2 bar SF6

(onder) Frequentiespectrum van een rollend balletje in 2 bar SF6
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Figuur BI2 (boven) P.O.W. van een rollend balletje in 4 bar SF6

(onder) Frequentiespectrum van een rollend balletje in 4 bar SF6
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Figuur B13 (boven) Frequentiespectrum van 850-1050 MHz, schijnbare ontladingsgrootte 0,5 pC
Figuur B14 (onder) Frequentiespectrum van 850-1050 MHz, schijnbare ontladingsgrootte 1,0 pC
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Figuur B15 (boven) Frequentiespectrum van 850-1050 MHz, schijnbare ontladingsgrootte 1,2 pC
Figuur B16 (onder) Frequentiespectrum van 850-1050 MHz, schijnbare ontladingsgrootte 3,5 pC
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Figuur BI7 (boven) Frequentiespectrum van 850-1050 MHz, schijnbare ontladingsgrootte 8,0 pC
Figuur BIS (onder) Resultaten in grafiekvorm
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Figuur B19 (boven) Frequentiespectrum van alleen de spiraal-antenne
Figuur B20 (onder) Frequentiespectrum van spiraal-antenne/koperplaat/l,5 cm perspex
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Figuur B21 (boven) Frequentiespectrum van spiraal-antenne/koperplaatlO,5 cm perspex
Figuur B22 (onder) Frequentiespectrum van spiraal-antenne/koperplaat
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Figuur B23 (boven) Frequentiespectrum van spiraal-antenne/O,S cm perspex/koperplaat/l cm
perspex

Figuur B24 (onder) Frequentiespectrum van 0,5 cm perspex/spiraal-antenne/I cm perspex
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REF -10.0 dBm tlIATTEN 0 dB
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REF -10.0 dBm tlIATTEN 0 dB
PEAK
LOG
10
dBl

CENTER 900 MHz
RES BW 3 MHz VBV 1 MHz

SPAN 1.800 GHz
liISWP 10 eac

Figuur B25 (boven) Frequentiespectrum van 1 cm perspex/spiraal-antenne/O,5 cm perspex
Figuur B26 (onder) Frequentiespectrum van spiraal-antenne/O,5 cm perspex

pagina XXVIII



KEMA~ Ontladingsdetectie in GIS Afstudeerverslag S.M. Berlijn

4&4133114 JUL 06. 1994

REF -10.0 dBm *ATTEN 0 dB
PEAK
LOG
10
dBI i

Jl---l---l--I------jl-~f------jf------j----t-__t-___l

..
I~V~ I~JA

.~

tw ,~~~ 11 ~.A

I I~
,'~ I~

~H ~ f' \
!

~ff1
! ' Vt~

I

MA SB
SC FC ,

CORR lJJJ..,- JJ" ft

CENTER 900 MHz
RES BW 3 MHz VBlI 1 MHz

SPAN 1. S00 GHz
*SlIP 10 lIec

I

i

:

iL. ft.~.,,I LH
II

Vrt~ r~ 1
1

\
WIUl

~f\r·I ~A I

i IIV~ Ij \ :~\ i
r \ tJ

,,~

:,

I~A .~ j \J

MA SB
sc FC
CORR

4&11 5S. 56 JUL 06. 1994

REF -10.0 dBm *ATTEN 0 dB
PEAK
LOG
10
dBl

START 0 Hz
*RES Bil 3 MHz *VBlI 1 MHz

STOP 1.S00 GHz
*SlIP 10 lIec

Figuur B27 (boven) Frequentiespectrum van O,S cm perspex/spiraal-antenne/I cm perspex/ko
perplaat

Figuur B28 (onder) Frequentiespectrum van spiraal-antenne/l,S cm perspex/koperplaat
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BIJLAGE B METINGEN MET DE UHF-TECHNIEK
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RES BW S 104Hz VBW 1 104Hz

SPAN 1.800 GHz
*sWP 10 eGC

,

SWEEPTIIo4E I ,H
10 eGC ,; I \

~" I I •
-I i"V rJ 1/ I

,
, I , ,I 4 1 ! I I:

: I .i " ~ 'Y J
" ~1 V J ~ ~ilj' )I, I!~! nl; ,I :i

! i "j\ j /;
LJ..-r~, I

, ----
r~'j y~ 111,'h. 11 , i , i,

i~jJJ Jj) )

_-u _

~9.50.g8 JUL 07. 1994

REF -10.0 dBm fATTEN 0 dB

PEAK
LOG
10
dBI

MA SB
SC FC
CORR

START 0 Hz
RES BW S 104Hz VBW 1104Hz

STOP 1.820 GHz
fSWP 10 ege

Figuur B29 (boven)
Figuur B30 (onder)

Frequentiespectrum van spiraal-antenne/l,S cm perspex
Frequentiespectrum van 0,5 cm perspex/spiraal-antenne/l cm perspex ,MkVlr'le

ide;. no...ûr C\t,.hte,re 1'\ ~~~\dd.~St.
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REF -65.0 dBm "ATTEN 0 dB
PEAK
LOG
2
dBI

CENTER 990. 000 MHz
RES BW 9 MHz VBW 1 MHz

SPAN 0 Hz
SWP 20 lIIeQC

Figuur B31 (boven) P.O.W bij 980 MHz alleen spiraal-antenne
Figuur B32 (onder) P.O.W bij 980 MHz 0,5 cm perspex/spiraal-antenne/1 cm perspex
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BIJLAGE C METINGEN MET DE OPTISCHE TECHNIEK

Bijlage C: METINGEN BIJ DE OPTISCHE TECHNIEK

Gevoeiligheid

I ::
! f * it- .. r ~ ...,._-. _..---.-.... -' jo. . - -
I ' 1 : '1 ..,.: r ~ - :t----t---- ---- ,----7----*---- ----+---~~--·-T----

I i I I + I .
! I I I I I I I'

I I I -+ . .1

?4-Mar-94
11:35:44

T/d1v .1 Jls

CH2 10 mV ! (~)

CH3 5 mV D (~ICl\Yt2el)
CH4 2 mV Q C91a.S\le.z.e1)

Figuur Cl Corona-naald in lucht, schijnbaar ontladingsniveau 40 pC
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T/d1v .1 J..lS CH2 1 V ft tt)
CH3 5 mV ft (~\~"t.te')
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Figuur C2 Zwevende elektrode in lucht, schijnbaar ontladingsniveau 1,35 pC
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BIJLAGE D METINGEN MET DE AKOESTISCHE TECHNIEK

Bijlage D METINGEN BIJ DE AKOESTISCHE TECHNIEK

Jh 92. 23 JUL 07. 1994

REF -S0.0 dam fATTEN 0 dB

PEAK
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MA SB
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CENTER BEl. 00 kHz
fRES BIII 1 kHz

OFFST 47El. 0 kHz
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j;h 27. 0S JUL 07. 1994

REF -se~ dam fATTEN 0 dB
PEAK
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10
dBI

MA SB
SC FC
CORR

MKR 10.S kHz
-S9.8B dam

START -10.0 kHz
fRES BW 1 kHz

OFFST 490.0 kHz STOP 290.0 kHz
fVBW 1 kHz fSWP 1.0 .ac

Figuur Dl(boven):
Figuur D2(onder):
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Zwevende elektrode in lucht, 600 pC, P.O.W bij 60 kHz.
Zwevende elektrode in lucht, 600 pC, frequentiespectrum van -10 kHz tot
290 kHz
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REF -20.0 dBm fATTEN 0 dB
PEAK
LOG
11
dBI

START -10.0 kHz
fRES BW 1 kHz

OFFST 415. 0 kHz STOP 290.0 kHz
fVBW 1 kHz fSWP 1.0 eeè

Figuur D3(boven):
Figuur D4(onder):

Rollend balletje in 4 bar SF6, 11 pC, P.O.W bij 88,2 kHz.
Rollend balletje in 4 bar SF6, 11 pC, frequentiespectrum van -10 kHz tot
290 kHz
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