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Abstract

In the past twenty years several diagnostics for watertreeing, in frequency domain as weil as in
time domain, have been investigated. In collaboration with KEMA, one time-domain-method
using Return Voltage Measurements has been applied to XLPE cables in order to relate the
Return Voltage (RV) with their water tree content. Five cables, with initially unkown conditions,
were put at our disposal by KEMA for the tests. The cables have been wetted via the centraI
conductor, in order to activate the water trees (specially the so-called vented trees).

The cables are charged at 1 kV and subsequently grounded, both for a specifled time. The
dielectric response of the cable insulation a spectrum of dielectrical processes, with
characteristic time constants. By choosing a combination of charging and discharging times,
one can zoom in on a specific part of the response spectrum. The charging and discharging
time have been varied systematically (Charging times: Ss, SOs and SOOs, discharging times:
0,5s, Ss, SOs, SOOs and 5000s). The Return Voltages have been measured with an
electrometer, making use of its very high input impedance.

Different processes contributing to the RV can be described with an overall timeconstant,
which depends on the charging and discharging times. Two models are presented. Adielectric
model gives insight in the macroscopie behaviour of the deteriorated XLPE-insulation. In this
model the Debye-model has been used for the dielectric reponse function. An electrical model
emphasizes the local character of water trees. In this model the watertrees are represented by
a resistance in series with a capacitance.

In both models the RV is described by the sum of two exponential functions with different time
constants and equal amplitudes, but with opposite signs. The smaller time constant is caused
by the dielectric processes in the cabie. The larger one is caused by the impedance of the
electrometer and Ieakage currents. The measured RVs have been fitted with respect to this
function. A slight systematical deviation is caused by the presence of a whole spectrum of
processes, while only one overall time constant is present in the exponential function.
Dominant time constants have values in the order of one minute.

The amplitudes of the RVs correlate with the number and the maximum length of the vented
trees at the centraI conductor. Presumably, the vented trees at the outer conductor have no
influence, because they have not been wetted. The bowtie-trees do not seem to contribute to
the measured Return Voltages.
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Samenvatting

In de afgelopen twee decennia is onderzoek gedaan naar verscheidene waterboom
diagnostieken voor XLPE-kabels, zowel in het frequentiedomein, als in het tijddomein. Een
methode in het tijddomein, die gebruik maakt van "Return Voltage Measurements" bleef hierbij
onderbelicht. In opdracht van KEMA te Arnhem is het verband onderzocht tussen de aantas
ting van XLPE-kabels door waterbomen en de "Return Voltage" (RV). Door KEMA zijn vijf
kabels ter beschikking gestekt Hiervan was de conditie vóór het onderzoek onbekend. Ter
activering van de waterbomen (vooral de vented trees) zijn de kabels via de centrale geleider
van binnen natgemaakt.

De kabel wordt opgeladen met een gelijkspanning van 1kV en vervolgens kortgesloten, beide
gedurende een bepaalde tijd. Hierna wordt de RV vastgelegd. In de (al dan niet aangetaste)
kabel bevindt zich een spectrum aan diêlektrische processen met karakteristieke
tijdconstanten. Door de keuze van de laad- en de sluittijd wordt als het ware "ingezoomdD op
een deel van dat spectrum. De laad- en sluittijden zijn systematisch gevariêerd (laadtijden: Ss,
SOs, SOOs; sluittijden 0,5s, Ss, SOs, SOOs en 5000s). De Return Voltage is gemeten met een
hoogohmige elektrometer.

Bij meting van de RV kunnen de verschillende processen, afhankelijk van de laad- en sluittijd,
met één effectieve tijdconstante beschreven worden. Met dit uitgangspunt zijn ter illustratie
twee modellen gepresenteerd. Een diêlektrisch model geeft inzicht in het macroscopisch
gedrag van de aangetaste XLPE-isolatie. Voor de diêlektrische responsiefunctie is hier
gekozen voor het Debye-model. Het elektrische model, waarin een waterboom voorgesteld
wordt door een hoge weerstand en een condensator, legt meer de nadruk op op het lokale
karakter van een waterboom.

Voor beide modellen is de RV een som van twee exponentiêle functies met twee tijdconstanten
en twee amplitudes, gelijk van grootte maar tegengesteld van teken. De eerste, korte,
tijdconstante geeft informatie over de diêlektrische processen in de kabel. De tweede wordt
veroorzaakt door de meet- en lekimpedantie van de meetopstelling, samen met de
kabelcapaciteit. De gemeten RVs zijn gefit aan deze functie. Een lichte systematische
afwijking is het gevolg van de aanwezigheid van een spectrum aan processen, terwijl in de
gefitte functie slechts één proces is vertegenwoordigd. Uit de meetresulaten blijkt, dat de
dominante processen een tijdconstante in de orde van één minuut hebben.

De amplitudes van de Return Voltages zijn gecorreleerd aan het gehalte én de maximale
lengte van de vented trees aan de geleiderzijde. De vented trees aan de aardmantelzijde
hadden vermoedelijk geen invloed, doordat ze niet nat zijn gemaakt. De bowtie-trees in enkele
kabels lijken geen bijdrage te leveren aan de Return Voltage.
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1. Inleiding

De isolatie van middenspanningskabels (1 okV-20kV) werd van oudsher uitgevoerd met in olie
gedrenkt papier, omhuld met een loodmantel en gepantserd met een staalband. Na de Tweede
Wereldoorlog deden kunststoffen (plastics) hun intree als alternatief voor papier en lood.
Midden jaren zestig werden, vooral in Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten, vele
kilometers kabel gelegd met een isolatie van polyetheen (PE), cross-linked polyetheen (XLPE)
en soms andere synthetische polymeren. Voordelen van deze kunststofisolaties boven papier
en lood waren, zo werd gedacht, minder milieuschade en een (zeer) lange levensduur, want de
isolatie zou weinig gevoelig voor omgevingsinvloeden zijn. Verder was met een XLPE-isolatie
een hogere belastbaarheid mogelijk wegens een hogere toelaatbare kabeltemperatuur.
Na enkele jaren bleek in de kunststof-kabelverbindingen een vrij hoge foutfrequentie voor te
komen: 0,53 foutl100kmljaar [Stu95]. Nadere inspectie wees uit, dat de (PEIXLPE) isolatie van
deze kabels was aangetast.
Deze aantastingen hadden een diffuse, boomachtige structuur en werden naar deze
eigenschap ''waterbomen'' (Engels: water trees, water treeing (proces van aantasting»
genoemd. Er bleken twee duidelijk te onderscheiden types voor te komen: boomachtige,
relatief lange/grote "vented trees" (vt's), en waaier of vlinderstrik-achtige, kleine "bow-tie trees"
(btt's). Vented trees beginnen altijd op een geleider; de kern of de mantel. Sow-tie trees zijn
geheel door de kunststof omsloten.

1.1 Waterbomen

Waterbomen zijn chemische aantastingen van het polyetheen. Zowel vented trees als bow-tie
trees groeien onder invloed van een wisselspanningsveld (in de richting van het veld) in
aanwezigheid van waterdamp [Ste89]. Ze bestaan uit kleine (1-5J.1m) holtes (micro voids),
verbonden door een soort kanaalstructuren «1 J.1rn diameter). Uit onderzoek naar de
(chemische) bestanddelen in de waterbomen komen de volgende punten naar voren:

-In vented trees komen carboxylaat-groepen voor. Dit zijn de geïoniseerde eindgroepen van de
PE-molekuulketen, in staat om metaalionen te binden en zo organische zouten te vormen.
Deze blijken in btt's niet voor te komen.
-In btt's komen wel anorganische zouten voor
-Andere aan het polymeer gerelateerde groepen, zoals carboxyl- en carbonylgroepen blijken
niet méér voor te komen in de waterbomen, dan in het omringende PE.
-Het type waterboom, en de verouderingscondities hebben en grote invloed op de chemische
bestanddelen erin [Ros92].

In de literatuur [Hvi98b, Ros92] worden twee typen groeiprocessen aangewezen die bepalend
zijn: elektromechanische, en elektrochemische processen. De algemene mechanische
beschadigingstheorie gaat er van uit, dat waterbomen ontstaan door een mechanische
(over)spanning. Ze beginnen op microbreukjes rond waterdruppels, ingesloten in de isolatie
(btt's), of op plaatsen met een hoge ingebouwde of door transport dan wel bjj het leggen of de
montage veroorzaakte mechanische spanning (vt's). Vented trees kunnen, net als btt's, ook op
verontreinigingen beginnen. Processen die voor voldoende mechanische spanning zorgen om
het (breuk)groeiproces (van vooral btt's) in stand te houden zjjn osmose, oververzadiging,
condensatie van water, en Maxwell-spanning door de veldversterking aan de top van een
waterboom.

Er werd echter ook groei geconstateerd bij mechanische spanningen die als te laag werden
beschouwd om beschadigingen aan te richten. Er blijken twee processen te bestaan die groei
mogelijk maken bij lage mechanische spanningen. "Crazing zones" zijn sponzige gebieden in
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het polymeer. Ze bestaan uit microholtes met kanalen en polymeervezels. Deze zones breiden
zich bij een veel lagere mechanische spanning uit, dan nodig is voor een breukgroeiproces
zoals hierboven genoemd. Een tweede proces is het zgn. "environmental stress cracking"
(ESe). Polaire vloeistoffen, detergenten en olieachtige bestanddelen bevorderen "crazing" en
daarmee mechanische aantasting van het PE.

De groei van bow-tie trees is beperkt. Voor het groeiproces zijn voedingsstoffen nodig, in de
vorm van zouten etc. Voor btt's die geheel omsloten zijn door PE, is de voorraad beperkt tot
wat zich in de verontreiniging bevond bij initiatie van de waterboom. Vented trees echter
kunnen meestal beschikken over een "oneindige" bron van buiten de isolatie, omdat ze
beginnen op het aardscherm, of op de kem van de kabel.

Vented trees vormen ook in deze tijd nog steeds de grootste bedreiging voor de levensduur
van de kabel. Aan de kop van de waterboom treedt veldversterking op. Bij lengtes groter dan
60% à 80% van de isolatiedikte blijkt dit een kritische reductie van de doorslagspanning te
geven [Hvi98b]. Overigens blijkt, dat in het zeldzame geval dat de vented tree de hele isolatie
is overgestoken, dit in normaal bedrijf geen relevante reductie van de doorslagspanning
oplevert, doordat er geen veldversterking meer optreedt. Het aangetaste (XL)PE is blijkbaar
isolerend genoeg om de bedrijfsspanning nog te kunnen houden. De (lokale) diêlektrische
eigenschappen van (vented) trees gevonden in [Ste89] zijn een permittiviteit (er van 2,3..6 en
een verlieshoek tanö=20.10-4. Deze blijkt volgens [Ros92] wel (sterk) afhankelijk van de
veldsterkte waarmee de meting is uitgevoerd. Het PE in de rest van de isolatie heeft een
permittiviteit van (er=2,26 en een tanö=4.10-4. De hogere permittiviteit wordt verklaard uit de
aanwezigheid van water (~O). Voor de geleidbaarheid geeft [Ste89] een waarde 0<1,3.10-8
(nmr1

, en [Hei94] een (JR:10-8 (Qmr1
•

1.2 Diagnostische methodes

Vooral de aantasting door vented trees veroorzaakt problemen voor de elektriciteitsbedrijven.
Dit geldt met name voor de eerste generatie (XL)PE-kabels. Bij latere generaties kabels zijn
waterdichte mantels en betere (schonere) productieprocessen toegepast. Hierdoor zijn deze
minder gevoelig voor aantasting door watertreeing, het enige bekende verouderingsproces van
(XL)PE-kabels.
Met vervanging van de kabels zijn hoge kosten gemoeid, zodat vervangen op grond van
bijvoorbeeld (beperkte) statistische gegevens onverantwoord is. Hierdoor hebben de
elektriciteitsbedrijven behoefte aan (niet destrudieve) diagnostische methodes om de conditie
van de kabelisolatie te kunnen bepalen.

Aan zulke diagnostieken moeten enkele belangrijke voorwaarden worden gesteld:

• De diagnostiek moet selectief zijn voor de processen die gepaard gaan met (aantasting
door) waterbomen. Processen in eindsluitingen, kabelmoffen en eventueel andere
garnituren kunnen de meetresultaten beInvloeden. Tevens blijken er, afhankelijk van de
toegepaste materiaalsoorten, verschillende responsies op te treden. Ook bij de produktie
van nieuwe kabels ontstaan bijprodukten in of op de isolatie, die soms bij bepaalde
diagnostieken responsies geven, gelijkend op de responsies van aangetaste kabels [Hei93].

• De methode moet goed "in het veld" toepasbaar zijn. In het laboratorium zijn hogere
gevoeligheden mogelijk dan in het veld. Een praktisch bruikbare detediemethode voor
waterbomen mag dus niet uitgaan van zulke hogere gevoeligheden. De lengte van de
kabels in het veld is ook een belangrijke factor m.b.t. toepasbaarheid. Een grotere lengte
van de kabel vermindert de invloed van garnituren. Bij toepassing van diagnostieken die
gebruik maken van spanningen met hogere frequenties, kan de benodigde laadstroom een
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praktische beperking vormen van zo'n methode. Ook de eenvoud van de methode is een
factor bij de toepasbaarheid.

• De meetresultaten verkregen met een diagnostiek moeten in principe correleren met de
doorslagvastheid van een kabel. In de literatuur wordt vaak een correlatie gevonden tussen
de responsie van de diagnostiek en de "AC breakdown strength", de doorslagspannings
vastheid. Ook wordt een positieve correlatie gevonden tussen responsies en de dichtheid
van bowtie-trees [o.a. IId93]. De dichtheid van de bowtie-trees blijkt echter vrij weinig
invloed te hebben op de doorslagvastheid (en zo op de levensduur) van de kabel. De lengte
van de vented trees en de spanningvastheid zijn wèl sterk gecorreleerd. Hieruit volgt, dat
een diagnostische techniek gericht zal moeten zijn op de detectie van vented trees, en niet
zozeer op die van bowtie-trees.

In de onderzoeken naar waterboomdiagnostieken zijn twee hoofdrichtingen te onderscheiden.
De ene richting bestudeert vooral waterbomen en bijbehorende processen. In het

laboratorium worden kunstmatig/versneld verouderde kabels bemeten en vergeleken met een
model of met in het veld verouderde kabels. De condities waaronder is verouderd blijken
daarbij een grote invloed te hebben op de ontstaans- en groeiprocessen van de waterbomen in
de isolatie [Ros92]. Metingen aan stukken laboratorium-verouderde kabels zijn vaak niet
representatief voor in het veld verouderde kabels.

De andere richting benadrukt het onderzoek naar een bepaalde diagnostiek en de
waarde daarvan m.b.t. waterboomdetectie. De verschillende diagnostieken zijn gebaseerd op
metingen in het tijd- (vaak DC-spanning of -stroom) of in het frequentie-domein (AC-spanning
of -stroom).

1.2.1 Metingen in het frequentiedomein

In het frequentiedomein wordt de diêlektrische responsie van een kabel of kabelsample
bepaald. Gemeten grootheden zijn daarbij de complexe permittiviteit en/of de verlieshoek
(tano). De spanningen waarbij gemeten wordt variêren van 0,1 Uotot 2,5Uo.
Enkele onderzoeken beperken zich tot (verlieshoek)metingen op één frequentie (0,1 Hz, 50Hz
of 60Hz). Resultaten van tano-metingen bij 0,1 Hz zijn niet eenduidig. In [Hei94] wordt
verwezen naar een relatie tussen de doorslagspanning en de tano. Tevens wordt erin
verwezen naar onderzoek, waaruit blijkt, dat er een correlatie bestaat tussen de 0,1 Hz
doorslagspanning en de verouderingsgraad, maar dat de verlieshoek (bij 0,1 Hz) geen
informatie geeft over veroudering (zie ook [Gäf95]). In [Kus95] wordt een belangrijk verband
gevonden tussen niet lineair gedrag van tano-metingen bij verschillende spanningen (van
O,5Uoto 2,5Uo) en de conditie van de kabelisolatie. Het gedrag wordt niet-lineair boven Uo. Een
invloedrijke (en storende) parameter blijkt de temperatuur te zijn.
In [lId93] wordt de tano-meting bij 50Hz als een mogelijke indicator genoemd voor waterbomen
in XLPE-kabels. Echter, de praktische toepasbaarheid op langere kabels is beperkt i.v.m. de
laadstroom. In dit onderzoek is tevens een relatie tussen de niet-lineaire spannings
afhankelijkheid van de tano en de dichtheid van bowtie-trees gebleken.
Eén onderzoek [BuI94] gebruikt een afgeleide grootheid van tano, gemeten bij 60Hz, nl. de
Total Harmonie Distortion (THD). Deze wordt bepaald door een Fourier-transformatie toe te
passen op de verliesstroom, en van de hieruit volgende individuele signalen de THD te

i:(v(;)Y
bepalen volgens: THD(%) = i=2

V
(1) ·100%

Er wordt een goede correlatie gevonden met de lengte van de vented trees. De verlieshoek en
de THD blijken een redelijk beeld te geven van de kabelconditie.
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Veel onderzoek wordt gedaan naar tan&- en e"-metingen over een frequentie-spectrum.
Verschillende onderzoeken geven nl. als resultaat, dat een meting op één frequentie teveel
afhangt van parameters als vochtigheid van de kabel, temperatuur en materiaalsoort.
Opvallend is, dat de gebruikte frequentiedomeinen sterk variêren in bandbreedte: van een vrij
smalle band (0,1Hz-1Hz) tot een vrij brede band (0,01 Hz..10kHz). De metingen in de literatuur
strekken zich uit van 1mHz tot 1MHz. Het blijkt, dat vooral spectra in de lage frequenties
«1 Hz) informatie geven over de kabelconditie, met betrekking tot de waterboom-inhoud. In
[HoI97] wordt een goede correlatie gevonden tussen de nonlineariteit (mbt. spanning) van e"
metingen en de doorslagspanningsvastheid. Samen met de frequentieresponsie op 0,1 Hz-1 Hz,
om omgevingsinvloeden te onderscheiden van waterboomeffecten, geeft dit niet-lineaire
gedrag een goed resultaat. In [Hvi98a] wordt een niet-lineair gedrag van tan5 voor U>0,2Uo
met succes gerelateerd aan de dichtheid van btrs. Net als voor enkelvoudige frequenties, blijkt
dat de verliezen op zichzelf sterk afhankelijk zij van de kabelcondities (vochtigheid,
temperatuur, materiaalsoort) [Gaf95, Kus95].
In het algemeen wordt als nadeel van tan&-metingen genoemd, dat geleidings- en
polarisatiecomponenten niet te scheiden zijn van elkaar [Nem97].

1.2.2 Metingen in het tijddomein

De mogelijke meetmethodes in het tijddomein komen in het schema van figuur 1.1 naar voren.

Steeds wordt het proefobject (kabel of isolatiesample) opgeladen gedurende een bepaalde tijd.
Gedurende die tijd kan de polarisatiestroom gemeten worden. Als de spanningsbron wordt
weggehaald, kan de "decay voltage" worden gemeten. De depolarisatiestroom wordt
gedurende het kortsluiten I aarden gemeten. Na het opheffen van de kortsluiting is de
terugkerende spanning, ook wel return voltage genoemd, op de kabel te meten.

depolarisatiey stroom

/i return voltage

kortsluitenl
aarden

Tijd

"open klemmen"

ontladiogsspanning

opladen

figuur 1.1: mogelijke diagnostische metingen in
het tijd-domein

polarisatie
stroom

Vooral de depolarisatiestroom is hierbij redelijk vaak onderzocht. In mindere mate worden ook
Return Voltage Measurements gebruikt in onderzoeken, ter vergelijking met andere methodes.
De andere methodes, polarisatiestroom, en metingen van de "decay voltage" zijn tot nu toe
weinig onderzocht.

In [Hei93] wordt voor de
polarisatiestroom vergelijkbare
resultaten gevonden als voor de
depolarisatiestroom. Gemeld Uo
wordt echter, dat de
DC(=geleidings)-component ten
gevolge van de isolatie de
meting van de waterboom
(=polarisatie)component in de v·

I f
weg staat. Het blijkt moeilijk
deze twee componenten in de
polarisatiestroom van elkaar te
scheiden. Ook zijn er wegens
de benodigde gevoeligheid bij
de stroommeting aan een
bekrachtigde kabel praktische
bezwaren tegen polarisatie
stroom metingen [Nem97].
Hierdoor wordt de depolarisatie
stroom verkozen boven de
polarisatiestroom.
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Voor de depolarisatiestroom blijkt ook het niet-lineaire gedrag van die stroom in afhankelijkheid
van de laadspanning gecorreleerd te zijn met natte, verouderde kabels. Droge verouderde
kabels, en niet verouderde kabels blijken een lineair gedrag te vertonen [Hei93]. Dit gedrag is
aangetoond voor verscheidene materiaalsoorten en kabeltypes. Er is een sterk vermoeden, dat
in [Hei94] bevestigd wordt, dat de amplitude en beginhelling van de depolarisatiestroom niet
alleen afhankelijk is van het waterboomgehalte van de kabelisolatie, maar ook sterk van de
kabelconditie in het algemeen. Materiaalsoort, vochtigheidsgraad, temperatuur, maar ook vorm
en grootte van de isolatie spelen hierbij een grote rol. Overigens wordt een grote
depolarisatiestroom wèl als teken van veroudering gezien, maar hoeft veroudering niet altijd
een grote stroom te veroorzaken [Hei94]. In [Hvi98b] wordt het vermoeden geuit, dat de niet
lineaire responsie wellicht informatie geeft over de lengte van de waterbomen, terwijl dit in
[Hei93] sterk wordt tegengesproken.

Met betrekking tot spanningsmetingen wordt de decay-voltage alleen besproken in [Nem97].
Hierin wordt gesteld dat de helling ervan een maat is voor de geleiding. De helling van de
return voltage is dan karakteristiek voor de diêlektrische processen in de kabel. Voordeel van
de spanningsmetingen t.o.v. stroommetingen is de onafhankelijkheid van de vorm en grootte
van de isolatie. Verder kunnen geleidings- en polarisatiecomponent apart gemeten worden
(door de beginhelling van de decay- en returnvoltage te beschouwen), èn is volgens [Nem97]
de spanningsmeting minder gevoelig voor storingen, omdat er redelijk grote spanningen
gemeten worden. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden, dat de vereiste hoog
ohmigheid voor spanningsmetingen aan XLPE-kabels de gevoeligheid voor storing van het
meetinstrument juist groter maakt.

Het gebrek aan ervaring, consistentie in de resultaten en een algemeen aanvaarde inter
pretatie maken, dat metingen in het tijddomein vooralsnog een beperkte waarde hebben
[Kus95].

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar Return Voltage Measurements voor XLPE
isolatiediagnose. De RVM's worden alleen gebruikt ter vergelijking met andere methoden.
Vooral de invloed van verschillende combinaties van laad- en sluittijden zijn niet onderzocht.
Vanwege het langzame (VLF) karakter van de diêlektrische processen lijkt een spannings
meting juist erg geschikt.
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2. Return Voltage Measurements

In dit hoofdstuk wordt de diagnostische methode geanalyseerd die gebruik maakt van de
terugkerende spanning na opladen en kortsluiten van een XLPE-kabel. Verder wordt een
elektrisch model van waterbomen gegeven.

2.1 De diëlektrische processen

Als wordt aangenomen dat het isolatiemateriaal lineair, homogeen en isotroop is, kan in de wet
van Ampère: .

(1)

de diêlektrische verplaatsing D worden uitgedrukt als:

D(t,~) =EoE(t,~) + p(t,~) (2)

Hierin is p(t,~)de polarisatievector van het materiaal. Deze kan worden gesplitst in [He195]

(met Xe de elektrische susceptibiliteit):
t

P(t,~) = EoZeE(t,~)+ I:1P(t,~) =EoZeE(t,~) + Eo Jf(t - i) .E(i,~)di (3)
o

De eerste term in het rechterlid verwijst naar snelle, instantane polarisatieprocessen. De
convolutie-integraal verwijst naar langzame processen, en vertegenwoordigt zo de
geheugenwerking van het diêlelektricum. In deze integraal is f(t) de responsiefunctie van het
diêlektricum, die voldoet aan:
f{t)=O \lt<O A limf(t)=O

t-+«>

Substitutie van (3) en (2) in (1), met ](t,~) =o"E(t,~)en E,. =1+ Ze' levert:

V x H(t,~) =o"E(t,~) + EOE,.!.- E(t,~) + Eo!.- Jf(t - i)· E(i,~)di (4)a a o
De procedure bij een Return Voltage-meting is als volgt:

opladen

U. 1------.

kortsluiten I aarden

V(t)
M /, return voltage

Tijd [s]

De kabel wordt gedurende Ïiaed=t, opgeladen met spanning Uo en vervolgens gedurende Ïelulf=tr
t, kortgesloten. Na opheffing van de kortsluiting op t=t2 kan over de kabel een terugkerende
spanning, de Return Voltage, worden gemeten.
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Bij het meten van de spanning is de meetimpedantie idealiter oneindig hoog. Er loopt dan geen
stroom buiten de kabelisolatie om. Voor de lijnintegraal vanaf de buiten- naar de binnen
diameter van de kabelisolatie wordt (4) voor t>t2:

d d'
aU(t)+&o&r-U{t)+&oUo(j{t)- f{t-t1))+&0- Jf(t-T).U(T)dT =0 (5)

~ ~~

Deze vergelijking bestaat uit een geleidingscomponent aU(t) , een component met de snelle

I
. . dU(t)

po ansatleprocessen (&O&r~ ) en twee componenten met de langzame

(geheugen)processen, nl. het effect van het opladen (derde component) en het effect na
opheffen van de kortsluiting van de RV op zichzelf.

In deze vergelijking is de diêlektrische responsiefunctie f(t) nog onbekend. In de literatuur [o.a.
29, Thaeming] wordt soms voor de zgn. algemene responsie gekozen:

A
f(/) =(:J' +(:.) _. . Hoewel deze lIJnelie bij vergelijking mei gemeten responsies een

goede fit blijkt te leveren, kan de functie op zich niet gerelateerd worden aan bekende fysische
(watertreeing/polarisatie) processen in de XLPE-isolatie.

Als illustratie wordt in het onderstaande uitgegaan van het zgn. Debye-model met één
I11& --

tijdconstante [29]: f(t) = _re Tv .

TD
Dit model is volgens sommigen zelden geschikt als model voor relaxatie I depolarisatie
processen in vaste stoffen. Ook [HeI97] noemt dit nadeel. Hij vermeldt tevens, dat het Debye
model veronderstelt, dat de dipolen, betrokken bij polarisatie, geen invloed op elkaar
uitoefenen. Deze aanname is geldig voor polaire vloeistoffen, maar niet in vaste diêlektrische
materialen. In dit verslag wordt er van uitgegaan, dat de waterbomen, mits niet uitgedroogd, in
feite "gevuld" zijn met polaire vloeistoffen, waardoor het Debye model toch van waarde zou
kunnen zijn voor aantasting door waterbomen. Een tweede argument om het Debye-model hier
te gebruiken, is het feit, dat het Debye model analytisch behandeld kan worden en de
parameters te relateren zjjn aan tijdconstanten in gemeten responsies. Uit [Tha97], blijkt, dat
het Debye-model goed kan dienen als eerste benadering van metingen aan (aangetaste)
XLPE-isolatie.

Als f(t) wordt gesubstitueerd in de differentiaalvergelijking (5), en op deze vergelijking de
_!- d !-

operatie e TV ~ e TV wordt toegepast, volgt:

(6)

(7)
4u

Deze homogene lineaire tweede orde DV heeft de volgende oplossing, waarbij het begin van
de meting op t=O is gelegd door de transformatie t -+ t + t2 :

U(t) = A·e~1 +B·eJ.,.t
De wortels in deze oplossing zijn:

(
U l1&r 1 ).1,,2 =-t --+--+- ±t

&o&r &rTD TD
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De beginvoorwaarden zijn: U(O) = 0 (geen spanning bij start van de meting) en

~
u 1:1 ( tLU/) J t

SLUlT

= Uo----5.... 1- e-~ e-~ (volgt uit (5) voor t=t2. waarbij de laatste term wegvalt).
dt t=O Er 'fD

Hiermee wordt de oplossing:

1:1 ( tLU/) J t
SLUlT

UO~ l-e-~ e-~

Er'fD ()U(t) = e Àtt - e~t ,voor t>O.
Àt-~

2.2 Het elektrisch model

(8)

Afgaande op de structuur van de waterbomen (vooral van vented trees) in de kabelisolatie is
het mogelijk, een elektrisch model hiervan op te stellen. In dit model wordt ervan uitgegaan,
dat de waterboom zelf t.o.v. het XLPE zich gedraagt als een slechte isolator. ofwel een zwakke
geleider met weerstand Rw. Bepaalde/geschatte waardes uit de literatuur hiervoor zijn: PxLPE
orde 1013 Qm en Pwaterboom orde 5.107 Om.

binnengeleider
kabel

vented tree

XLPE-isolatie

kabel(aard)scherm

lengte L

Ck
Rw

+
VCw Cw

+
Vk

Rmeet

Het niet-aangetaste gebied tussen de waterboom en de kabelmantel of kern (aangegeven
tussen de stippellijntjes) wordt gerepresenteerd door een condensator Cw. De onaangetaste
bulk van de isolatie is nagenoeg gelijk aan de totale kabelcapaciteit Ck•

De geleiding van de isolatie (isolatieweerstand) en de meetimpedantie staan parallel, en
kunnen bij de spanningsmeting niet van elkaar worden onderscheiden. Hiervoor is de
weerstand Rmeel opgenomen.
Als de verdeling van de waterbomen over de kabellengte homogeen is. dan is het model
lengte-onafhankelijk, en kunnen de capaciteiten en de weerstand respectievelijk worden
uitgedrukt in de eenheden [F/m] en [Qm].
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Vew

M

o
Tijd [sj

gedrag volgens
2-de orde DV

I

Bij opladen is Vkabel=Uo, en stijgt de spanning Vew{t) met tijdconstante Tw= RwCw' zodat na de

laadtijd t"" de spanning op lijdstip I, V'"(I,) =V'" (I...,)~ U0 -(I - /::' ) bedraagt

Bij kortsluiten gedurende tsluir trt1 ontlaadt Cw zich weer met tijdconstante tw, en resteert de

spanning: V",(I,) = V",(1,)./:::' = Uo ·/;: -(1- e-'::, ).

Na opheffen van de kortsluiting, bij begin van de meting op t=t2 zal de spanning over de
kabelcapaciteit Cknul zijn, en de spanning over Cw zich met t::::rtw verdelen over Cw en Ck.
Vervolgens zal Ckleeglopen door de isolatie- en de meetimpedantie Rmeet met t:::::RmeetCk.
(Rmeet is de meetimpedantie 11 isolatieweerstand)
Als het tijdstip t=t2 als nul wordt gesteld waarmee Vew{t2)~Vew{O), dan geldt voor de spanning
Vk{t) over de kabel de volgende differentiaalvergelijking:

(9)

met randvoorwaarden: Vk(O) = 0 en 1(0) = VCw (0)
Rw

Oplossing van deze tweede orde, lineaire, OVen substitutie van de randvoorwaarden levert:

Uoe ',:::, (1- e ',::,,)

Vk(t) = ( ) .(eA,t-e~t),metwortels: (10)
RwCk Ä,-~
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2.3 De RVAf-metingen, vergelijking met de modellen

Een beschouwing van de vergelijkingen (8) en (10) levert de volgende voorbeeldgrafiek van de
functie U(t):

U{t)
M VIqJ

voor het elektrisch model:

o
~ Tijd [sj

De spanning komt relatief snel op, bereikt een maximum, en zal, vanwege de lek-impedantie
daarna langzaam exponentieel afnemen. In de praktijk kan de spanning niet met oneindig hoge
impedantie worden gemeten. De onvermijdelijke meetimpedantie wordt bij de analyse
meegenomen. Bij relatief lage waarden van Rmeet zullen de tijdconstanten, met name de
stijgende flank van de RV, meer door instrumentele/externe parameters (Rmeet en CiJ dan door
de fysisch interessante parameters (Rw en Cw) worden bepaald.

Bij "standaard" diagnostiseringprocedures van RV-metingen wordt de amplitude uitgezet tegen
de laadtijd ~aadl waarbij de verhouding tussen de laad- en sluittijd vast wordt gekozen. De vorm
van zo'n (discreet) "RVM-spectrum" geeft informatie over de conditie van de isolatie. Uit o.a.
[Nem97] blijkt, dat de amplitude van de RV niet altijd met zekerheid selectief is voor het effect
van watertreeing op XLPE-kabelisolatie. Factoren als temperatuur en vochtigheid hebben ook
een grote invloed op de amplitude. Naast de maximale amplitude zijn de tijdconstanten en de
helling van de grafiek op t=O interessante parameters.

Hieronder worden deze vier kengetallen van de RV-grafiek weergegeven voor elk beschreven

model. Voor beide modellen geldt t." = ~~ • en V." ~ A -((~t~..,-(~) ..,\ ), (12)

met A constante uit de oplossing van de DV:

t:. ( 'UAD J 'SLU"U0~ 1- e--;,; e--;:;;-

&'''D
Voor het diêlektrisch model: A = , en

A,-~

U ( _'I.«DJ _'SLU"
__0_ l-e 'I"D e 'I"D

RwCk
A = ---------

A,-~

1
De tijdconstanten van beide modellen zijn "} = -~ en
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de helling op 1= 0 bedraagt ~I,.. =A .(.1, - A,).
Met de benaderingen !i.Er «Er en een "kleine" 0' (diêlektrisch model) respectievelijk Cw«Ck

en een "grote" Rmeet (elektrische model) gelden voor de parameters amplitude A, tijdconstanten

. dU(fll .
't1,'t2 en de helling d de volgende relatIes:

t t=O

diêlektrisch elektrisch
A ~ [ I~D) 'uurr

C ( '-)'=Uo e:' l-e-~ e-~ Uo c: 1- e r
w e r.

't1 'te Tw = RwCw

't2 U/EO Er

1+ aTD / EO Er RmeetCt

dU(t) A [ ,~"J '.= C [ -'-y~-- U0 ---.5...- 1- e---;;;- e----;;;- U _w_ l-e r w r.

dt 0
t=O ErTD CtTw

2.4 Betekenis RVM voor de toestand van de kabel

De bovenstaande tabel suggereert, dat Cwen Rw eenduidig volgen uit respectievelijk de
amplitude en de afgeleide van U(t) op t=O indien een lange (>S't) laadtijd en een korte sluittijd
gekozen worden. Echter, waterbomen zijn verschillend in grootte, hetgeen resulteert in een
verdeling over Rw en Cw. In termen van het Debye-model betekent dit dat we te maken hebben
met een verdeling van polarisatie-/relaxatietijden. Om deze reden is het aantrekkelijk om
metingen uit te voeren met verschillende laad- en sluittijden: polarisatieprocessen trager dan
de laadtijd worden nauwelijks aangesproken en relaxatieprocessen sneller dan de sluittijd zijn
grotendeels beëindigd voor de start van de meting. Door de keuze van een combinatie laad
en sluittijd wordt feitelijk "ingezoomd" op een bepaalde tijdschaal. Met RV-metingen over
XLPE-kabelisolatie trachten we tijdschalen te vinden, waarin relaxatieprocessen t.g.v.
waterbomen bepalend zijn voor de terugkerende spanning.

In de modelvorming is verondersteld, dat relaxatietijden niet afhangen van de grootte van het
macroscopische elektrische veld. Bij het opladen vinden de polarisatie-processen plaats bij
een veld van orde kV/cm, terwijl er geen extern veld heerst tijdens de kortsluiting van de kabel
en de meting. (Chemische) processen, al dan niet samenhangend met waterbomen, met een
korte polarisatietijd tijdens het laden, en een lange relaxatietijd daarna resulteren in een soort
"batterijwerking" van de kabel.

Voor het onderhoud aan de kabels is het, zoals in de inleiding gesteld, van belang te weten in
welke mate de kabels zijn aangetast, ofwel met welke dichtheid n de waterbomen voorkomen
en wat de (maximale) lengte I ervan is. Uitgaande van waterbomen die gekarakteriseerd
kunnen worden met één waarde voor Cw en Rw kan sterk simplificerend worden gesteld, dat Cw
evenredig is met n en Rw omgekeerd evenredig is met n. Voor wat de lengte betreft stellen we,
dat Rw evenredig en Cw onafhankelijk is van I. Voor waternomen die de isolatie voor meer dan
de helft zijn overgestoken zal Cwechter met I toenemen. In onderstaande tabel is aangegeven
hoe de gemeten parameters afhangen van n en I, waarbij -1 staat voor omgekeerd evenredig,
ovoor onafhankelijk en 1 voor evenredig. Tevens is aangegeven hoe de parameters afhangen
van de totale kabellengte L.
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Rw C w A 'tw

~dt 1=0

n= dichtheid -1 1 1 0 1
I = max. lengte 1 0 0 1 -1
L= kabellengte -1 1 0 0 0

We zien dat de parameters onafhankelijk zijn van de kabellengte (dit in tegenstelling tot een
depolarisatiestroommeting). Idealiter zou A een directe maat zijn voor de dichtheid van
waterbomen en 'tw voor de lengte daarvan. .
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3. Meetopstelling

In dit hoofdstuk wordt de meetopstelling beschreven voor de RV-metingen. Daarbij komen de
uitgangspunten voor de meetopstelling, de ijking en het bepalen van de isolatiewaarde van de
opstelling aan bod.

3.1 Uitgangspunten, meetschema

Uit hoofdstuk 2 is gebleken, dat voor een zinvolle meting van de terugkerende spanning een
(zeer) hoge meetimpedantie vereist is. Als eis voor de meetimpedantie geldt, dat de twee in de
gegeven modellen voorkomende tijdconstanten voldoende van elkaar verschillen:

T:
RmeetCt »RwCw' Dit leidt tot de voorwaarde: Rmeet » d .Bij RV-metingen in de literatuur,

t

uitgevoerd met een lange laadtijd en een korte sluittijd, bleek de dominante tijdconstante orde
SOs te bedragen. Uitgaande van een kabelcapaciteit per meter van C~2S0pF/m wordt de
voorwaarde: Rmet,.»2.1011n (voor 1 meter kabel). De minimaal benodigde meetimpedantie
wordt proportioneel lager bij langere kabels. Uitgaande van minimaal 10 meter kabel is een
meetimpedantie Rmeet>1011n gewenst.

Een dergelijke hoge meetimpedantie brengt met zich mee, dat de lek in de meetopstelling
geminimaliseerd moet worden. Om het aantallekpaden te beperken is gestreefd naar een
minimaal aantal elementen in de meetopstelling. Deze elementen moeten een hoge
impedantie naar aarde hebben. Schone oppervlaktes en voldoende lange kruipwegen voor de
lekstromen zijn hierbij van belang.

De functies die in de meetopstelling geïntegreerd moeten worden, zijn:
- het laden van de kabel gedurende een instelbare tijd
- het kortsluiten van de kabel gedurende een instelbare tijd
- veiligstellen van de schakeling na, en bij calamiteiten tijdens, de meting (reset-functie)

Deze functies zijn met het meetschema in figuur 3.1 gerealiseerd:

A B R2 R3 RG2l4 (227pF)

Rl

HVDC

+

RG2l4
(221 pF)

Kabel onder test

figuur 3.1: RVM-testopstelling
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De hoogspanningsbron moet een DC-spanning kunnen leveren. Daar het te leveren vermogen
gering is, is hier gekozen om de bron uit te voeren met een zgn. Greinacher cascade
schakeling.
De schakelaars in het schema zjjn hoogspanningrelais van het merk Crydom, types DAT712
10 (maakrelais) en D8T712-10 (breekrelais). Deze relais kunnen eenvoudig aangestuurd
worden (stuurspanning 12V), en hebben -in open toestand- een typische impedantie van
10130. De maximale gelijkspanning die de relais kunnen schakelen is 8kV. In het schema is
relais A een maakrelais, 8 en C zijn breekrelais.
De dempweerstanden R1 ,R2 en R3 dienen om de stromen bij in- en uitschakelen van de relais
gecontroleerd te laten verlopen; de maximale stroom is dan UwRc!emp• De weerstanden zijn
zwevend, of op teflon steuntjes gemonteerd om de lekstromen zo laag mogelijk te houden.

VlJt

/

0----1-------0

guarded cable

figuur 3.2: principe van guarding

De spanning wordt gemeten met een elektrometer, type Keithley 610C. De ingang van deze
elektrometer bestaat uit twee FETs, waarmee een hoge ingangsimpedantie verkregen wordt.
(Max. 10140) De Keithley heeft een analoge uitgang. Dit uitgangssignaal wordt door een
computer geregistreerd (zie paragraaf 3.2).
De Keithley 61 OC beschikt over een beperkte mogelijkheid tot "guarding". Guarding is een
techniek om de lekstromen over
bijvoorbeeld connectoroppervlakken te
minimaliseren, door het aanbrengen van
een extra elektrode, die door de
elektrometer op dezelfde potentiaal wordt
gehouden als de te meten spanning (zie
fig. 3.2). Deze optie is echter niet benut,
omdat de ingangsconnector van het
gebruikte type elektrometer niet triaxiaal

is uitgevoerd. De lekstroom van de +
ingang naar aarde over deze connector
bleek het effect van de guarding teniet te
doen.

De relais worden aangestuurd met de schakeling uit figuur 3.3, waarin de schakelende
elementen JK-FlipFlops zijn.

L-----+--+----l J
B

A

c

J Q

K R

1tmer 2 f----.-+---i J Q

K R

flfJuur 3.3: aansturing schakelrelais

2--.-.------'---+----I

3-------i

Met knop "1" worden de relais A en 8
bekrachtigd, waardoor de kabel opgeladen
wordt tot Ua. De timers 1 zorgen bij aan- en
uitschakelen van de relais voor de juiste
schakelvolgorde. De laadtijd wordt met een
separate chronometer bijgehouden. Knop
"2- haalt de bekrachtiging van de relais A en
a, waarmee de spanningsbron ontkoppeld
wordt en activeert tevens timer 2. Deze is
instelbaar van O,5s tot 128s, in stapjes van
0,5s. Gedurende de ingestelde periode sluit
relais C de kabel kort, vervolgens start de
meting. Knop "3" is de reset-knop, die alle
relais in onbekrachtigde stand zet. Dit is de
veilige situatie, waarin de kabel onder test
geaard is via de (breek)relais a en C, en het
(maak)relais A de spanningsbron ontkoppelt
van de rest van de schakeling.
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3.2 Keithley/Computer-combinatie, ijking

De uitgangsspanning van de analoge uitgang op de Keithley variêert van OV tot -3V (bij volle
schaal). De computerinterface-kaart is geschikt voor een ingangsspanning van OV tot 9V. Met
een versterker, die opgenomen is tussen de Keithley en de computer worden de
signaalniveau's op elkaar afgestemd. De versterkingsfactor G bedraagt -2,65 ±1%, over een
frequentiegebied van OHz tot ca. 1,8 Hz. Hierdoor variêert de ingangsspanning op de interface
kaart van OV tot ca. 8V. Een programma leest de kaart uit, en voorziet de samples van een
tijdlabel.

Een ijking van de Keithley/computer-eombinatie is uitgevoerd om een meetwaarde van de
computer te vertalen naar de aangeboden spanning aan de Keithley. In figuur 3.4 is de digitale
waarde van de spanning van de computerinterface uitgezet tegen de aangeboden spanning.

IJking Keithley -> Computer

.-/.
/

./-r
/"

~V
-/'

./

3500
3000
2500

12000
~ 1500>Q

1000
500

o
o 10 20

V..ngeboclen

30

rif/uur 3.4: ijking spanningsrneting

Deze grafiek resulteert in een lineair verband: Vgemeren = schaalfactor .3,00·10--4 .VcompuJer'

De schaalfactor hangt af van de instelling van het meetbereik op de Keithley en bedraagt in het
geval van figuur 3.4 30V (volle schaal).

3.3 Iso/atiewaarrle van de meetopstelling

De isolatiewaarde bestaat uit de lekimpedantie van alle verbindingen parallel aan de
meetimpedantie (ingangsimpedantie Keithley). De laatste wordt gedomineerd door de
ingangsconnector. Mogelijke bronnen in de opstelling voor lekstromen zijn:
- ingangsconnector Keithley
- connectoren in de meetkabels
- de relais
- teflon steunen voor de dempweerstanden
Om de lekstromen te beperken zijn de oppervlaktes van de relais en connectoren behandeld
met het reinigingsmiddel 2-propanol.

Als de opstelling tot een bepaalde beginspanning wordt opgeladen zal de spanning dalen met
een tijdconstante die bepaald wordt door enerzijds de capaciteit van de meetkabels (RG214,
zie fig. 3.1) samen met de eventueel aangesloten kabel, en anderzijds door de isolatiewaarde
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van de opstelling. Met een gemeten 't en een bekende CopsteHing kan de isolatiewaarde zo
worden bepaald.

U(t)

VMR

Testmetingen wezen uit, dat de spanning na lange tijd niet naar nul, maar naar een bepaalde
spanning naderde. Kennelijk gedraagt het
systeem zich alsof er een stroombron in het circuit
aanwezig is, mogelijk de ingang van de Keithley.
Dit gedrag is in het vervangingsschema van figuur Ck
3.5 gemodelleerd.

figuur 3.5: VVS van ingang
elektrometer

Er kunnen twee typen tests worden uitgevoerd:

• U(t~t=o = OV: relais C wordt geopend, en de

spanning u(t)=11-.-.:., ) wordt

geregistreerd. Met een korte meettijd (t.o.v.
't=RC) kan de waarde van de bron I bepaald

worden uit 1= cdUI .Voor langere meettijden zal de spanning exponentiêel naar de
dt t=O

eindwaarde naderen. Uit de gemeten tijdconstante volgt de isolatiewaarde R.
• U(t),=o = Uo, met Ua een lage spanning, hier 3V, 30Ven SOV. De spanning gedraagt zich

volgens: U(t)= U.'-.:., +RI(I -.-.:., ). Uit de tijdconstante en eindwaarde volgt weer de

isolatiewaarde en de grootte van de parasitaire stroombron.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de testmetingen vermeld, onder verschillende
omstandigheden. Daar de kabels ten tijde van deze metingen nog niet bekrachtigd zijn
geweest, wordt geen terugkerende spanning hiervan verwacht, zodat de kabels puur fungeren
als een (extra) capaciteit. Er is één meting gedaan aan het systeem zonder 10kV-kabel (door
relais C te openen).

Vstart Kabel Isolatiewaarde R (Q) I (pA)
0 Wb02 - 3,8
0 Wb02 - 3,9
0 Wb02 - 3,9
0 Wb02 - 4,3
0 Wb02 2,5 .1011 2,7
0 WbOS 3,0 .1011 2,3
30V Geen 1,4 .10" -
30V Wb02 1,24.10" -
30V Wb03 1,7 .1011 8,9
SOV Wb02 1,33.1011 11
3V Wb02 5,4 .10" 2,2
3V Wb03 4,2 .1011 28

Tenslotte zijn nog twee metingen uitgevoerd, met 1 kV hoogspanning over het (open) relais A.
Een stroompad over dit relais resulteert in een extra bijdrage in de lekstroom. Een typische
waarde was 35pA; significant hoger dan de waarden uit de tabel. Als 30pA aan de lek over
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relais A wordt toegeschreven, volgt de impedantie van het relais uit: lkV = 3,3 _1013 n. Dit
3OpA

stemt overeen met de specificaties van de relais. Dit geeft tevens aan, dat tijdens de RV
metingen de hoogspannings bron uitgezet moet worden.

De niet-ideale eigenschappen van de opstelling kunnen samengevat worden met:

• De isolatiewaarde van de meetopstelling R > 1,2.1011 Q. Dit is voor kabellengtes> 10
meter afdoende.

• In het systeem is een stroombron uaanwezig", waarvoor maximaal een waarde gemeten is
van 11 pA. Een dergelijke stroom zou op een korte kabel met een C=2,5nF een extra

bijdrage leveren met dOl = llpA =4,4 mV. Bij korte kabels meteen lage Return
dt t=0 2,5nF s

Voltage en grote tijdconstantes verstoort dit de metingen. Bij langere kabels zal de
stroombron geen significante inbreuk doen op de validiteit van de metingen.

• Tijdens de metingen moet de hoogspanningsbron uit worden gezet, immers een stroom

dUI mVvan 35pA geeft (op een korte kabel) = 14-.
dt t=0 S

25



4. Kabeltests en analyse resultaten

In dit hoofdstuk worden de bemeten kabels beschreven en de RV-meetresultaten
gepresenteerd. De meetresultaten worden aan een beschouwing ondelWorpen.

4.1 De kabels

De KEMA heeft vijf verschillende stukken kabel beschikbaar gesteld met een lengte variêrend
van 10 meter tot 45 meter. De kabelgegevens zijn in de volgende tabel vermeld:

FabrikantIType Capaciteit Maten Nominale Productie- KEMA typering
Spanning jaar

Kaiser Aluminium 17,5 nF 1x400mm/35 5,8/10kV 1977 Wb02
Kathene
K+D XLPE 15,1 nF 1x400mm 5,8/10kV 1977 Wb03

RM/35
Delta Crompton 8,8 nF 1x240mm125 12/20kV nieuw Wb06
Kaiser Aluminium 2,6 nF 1x240mm/25 12/20kV 1980 Wb07
Kathene
Kaiser Aluminium 2,5 nF 1x240mm125 12/20kV 1980 Wb08
Kathene

Kabel Wb06 is nieuw en daarmee vrij van waterbomen. De andere kabels zijn, door
veroudering tijdens normale bedrijfsvoering, in mindere of meerdere mate aangetast. Omdat
de kabels al geruime tijd geleden (maanden) uit de grond zijn gehaald, zijn deze waarschijnlijk
uitgedroogd. Uit de literatuur blijkt dat aangetaste XLPE-isolatie bij uitdroging zijn typische
diêlektrische responsie verliest. In Nederland bedraagt de relatieve vochtigheid op ca. 1 meter
diepte 100%. Om bovengronds deze situatie te simuleren is in overleg met de KEMA besloten
alle kabels, behalve Wb06, te conditioneren door water in te brengen via de centrale geleider.
Bij kabel Wb06 was dit technisch niet mogelijk, vanwege de structuur van de binnengeleider.
Dit vormde geen belemmering voor de RV-metingen, daar Wb06 geen waterbomen bevat, en
dus niet geconditioneerd hoefde te worden.
Een andere belangrijke conditie is de temperatuur. Deze is in het hoogspanningslaboratorium
van de TU-Eindhoven zeer constant.

Van alle kabels zijn de uiteinden voorzien van eindsluitingen: De buitenmantel is over ca. 1m
velWijderd. Het aardscherm is vervolgens langs de kabel teruggeslagen, en de overgang
tussen de blootliggende isolatie en de kabelmantel is voor een kort stuk omwikkeld met een
halfgeleidende folie.
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4.2 Meetomstandigheden

Zoals in paragraaf 2.4 gesteld, wordt met de keuze van de laad- en sluittijd bepaald, welke
processen (selectie naar hun tijdconstanten) worden gemeten in de Return Voltage. Volgens
de literatuur treden in RVM-spectra vooral relaxatieprocessen op met tijdconstanten in de orde
van tientallen seconden. Op basis hiervan is gekozen voor de volgende combinaties van laad
en sluittijden:

Laadtijd Sluittijd Minimale gewenste
rusttiid

5 seconden 0,5 s 0,5 h
Ss
50 s

50 seconden Ss 5h
50 s
500 s (8'20")

500 seconden Ss 2 daaen
50 s
500 s (8'20")
5000 s (1h23')

De "rusttijd" is nodig, om de relaxatieprocessen in kabels zo goed mogelijk te "ontladen".
Gedurende deze tijd, ongeveer 360 keer de laadtijd, wordt de kabel kortgesloten en geaard.

Gedurende de eerste 100 seconden is de RV om de halve seconde bemonsterd, daarna elke
seconde. De totale meetduur bedraagt ca. 10 minuten, met uitzondering van de meting bij
5000s sluittijd, waar gedurende 20 minuten is gemete'n.

Als laadspanning is telkens een waarde van 1kV toegepast. Metingen met korte laad- en
sluittijden zijn vaker uitgevoerd (tot vier maal). De resultaten hiervan zijn gemiddeld.

4.3 Meetresultaten

De verkregen Return Voltages zijn gefit aan de volgende exponentiêle functie:
y{t)=A(eÀ1 (t-to) - e~ (Ho) ).

Als minimalisatiemethode is de zogenaamde "Powell's method" gebruikt, beschreven in
[Pre86]. De hiermee te minimaliseren functie is:

t(y{t)- y; J2
2 ;=1 l\y

%, = , waarbij Yi de meetwaarde, l\y de geschatte meetonnauwkeurigheid, n
n-np

het aantal meetpunten en np het aantal te fitten parameters is. Verstoorde metingen worden
herkend aan een hoge -lr, en zijn na visuele inspectie van de fit verworpen. De extra
parameter to is ingevoerd, omdat de start van de meting op de computer niet altijd samenvalt
met het opheffen van de kortsluiting na de sluittijd. Door op de eerste twintig seconden van de
gemeten data de bovenstaande fit toe te passen wordt in eerste instantie to nauwkeurig
verkregen. De zo gevonden waarde voor to wordt vervolgens als vaste grootheid meegenomen
in de fit over de totale meettijd, om de parameters voor A, À1(=-1!'t1) en À2(=-1!'t2) te bepalen.
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Ret\m Voltages, gemeten en gefitowr totale meettijd, Vlaad 1kV
3.------,------r--..-------r-----,.----,

Return Voltages, gemelen en gefit over totale meettljd, V1aad 1kV
2O.------,------r--..-----.-----..-----.
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figuur 4.1: voorbeelden RV-meting en fit, met tL.AAD=50s, tSLUrr=50s (links) en tSLUrr=5s (rechts)

De fits zijn uitgevoerd alsof de waterbomen met één tijdconstante relaxeren. Dit is uiteraard
niet het geval, zodat '[1 correspondeert met een "effectieve" relaxatietijd. De consequentie is,
dat '[1 enigszins gaat afhangen van de duur van de meting. Omdat we een vergelijking van de
kabels onderling willen maken is dit geen probleem, zolang we de fitprocedure consequent
toepassen. Opvallend is, dat veelal de spanning bij de langere kabels (wb02, wb03 en wb06)
bij t>>r nog steeds lijkt te stijgen, terwijl bij de kortere kabels (wb07 en wb08) de RV wel daalt.
Een mogelijke oorzaak hiervoor kan gevonden worden in een verschil in respons bij op- en
ontladen (zie par. 2.4). Bij korte kabels speelt de meetweerstand een belangrijke rol, zodat de
RV eerder daalt. Bovendien is de respons van deze kabels relatief hoog, waardoor de eerder
genoemde alineaire processen minder invloed hebben.

Als de spanning niet daalt, neemt de tijdconstante '[2 een (t.o.v. '[1) grote negatieve waarde aan
in de fit. Een bijdrage van relaxatieprocessen in '[2 kan niet onderscheiden worden van het
effect van de meet parallel aan de lekimpedantie of de in paragraaf 3.3 genoemde offsetstroom
op de RV. De parameter '[2 is daarom alleen gebruikt om de validiteit van de meting te
controleren; '[2 moet voldoende groot zijn t.o.v. '[1.

De gevonden waardes voor A, '[1 en dVI = A .(2.--_1Jzijn in de staafdiagrammen van
dt ,=0 1') 1'2

flQuur 4.2-4.4 per laad-/sluittijd-combinatie weergegeven. De resultaten worden in de volgende
paragrafen bediscussiêerd.
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Amplitude RVM met T_laad = 5 seconden
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figuur 4.2: amplituden RVM-metingen
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Tijdconstante RVM met T_laad =5 seconden
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figuur 4.3: tijdconstanten RVM-metingen
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dUIdt RVM met T laad =5 seconden

0,6 -,-------------------------,
_ 0,5 -1-----
lil
:;: 0,4 +-----1

~ 0,3 +-----1
:5 0,2 +--r----.---I

"C
0,1
0,0

Dwb02

.wb03
Dwb06

Dwb07

.wboa

0,55 Ss

T_sluit (s)

505

dUIdt RVM met T laad =50 seconden

Elwb02

.wb03
Dwb06

Dwb07

.wboa___I_~_o:::::::IDiI___I_----~___1

1,0 ,-------------------------,

(i) o,a +-----1

~ 0,6 +-----1...3 0,4 +-----1

"C 0,2 -1-----1

0,0

Ss 505

T_sluit (s)

5005

dUIdt RVM met T_laad =500 seconden

1,0

_ o,a
lil
:; 0,6
"C
:5 0,4
"C

0,2

0,0

-

~ J--

Dwb02

.wb03
Dwb06

Dwb07

.wboa

Ss 505 5005

T_sluit (s)

50005

figuur 4.4: dUidt RVM-metingen
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4.4 Verband tussen RV-metingen en (relaxatie)processen in de kabels

In de kabels vinden diverse relaxatieprocessen plaats van verschillende aard (fysisch,
chemisch) en met verschillende relaxatietijden. Door achtereenvolgens de tijd-constanten, de
amplituden en de beginhellingen te beschouwen kan een uitspraak gedaan worden over de
grootte-orde van de tijdconstanten van deze processen.

1. Als uitgegaan wordt van eenzelfde tijdconstante voor de polarisatie~ als de relaxatie
processen, dan wordt de mate waarin een proces met tijdconstante 't na laden en sluiten

van de kabel geactiveerd is beschreven door (zie hoofdstuk 2): g(r)~ e_''';'' . ()- e-";" J.
De tijdconstante van het proces, dat het sterkst vertegenwoordigd is bij een bepaalde

combinatie van laad- en sluittijd is: T ma, = (t L.A;D ) . In figuur 4.5 is bij gelijke laad- en

In 1+ LAAD.

tSLUIT

sluittijden log('tmax) aangegeven. De waarden voor de tijdconstanten, gemeten bij
tlaad=tsluit=5, 50 en SOOs zijn ter vergelijking in de grafiek gezet.

Figuur 4.5: Vergelijking gemeten tau met "tau_max."

Olo

-+-tau_max

• wb02

wb03

X wb06

::t( wbO?

• wbOS

5 50

laad =t sluit- -

500

Voor t1aad=tsluit=5s zijn de gemeten tijdconstanten aanzienlijk langer dan de waarde verwacht
op grond van de maximale gevoeligheid. Voor tlaad=tsluit=500s zijn ze juist korter. Bij sas
stemmen de gemeten tijdconstanten overeen met 'tmax. Blijkbaar zijn processen van de
orde 1 minuut dominant, hetgeen overeenstemt met datgene wat in de literatuur wordt
aangetroffen.
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Figuur 4.6: "Gecorrigeerde" amplitude, Uaad = 5005
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2. Bij een gegeven
laadtijd worden alle
processen met
tijdconstantes tot dat
tijdstip geactiveerd.
Hoe langer de sluit
tijd, hoe meer pro
cessen vervolgens
worden gedeacti
veerd voor de start
van de meting. Door
bij een lange laadtijd
het verschil tussen
de amplitudes met
verschillende sluit-
tijden te beschouwen, kan een spectrum van de kabelresponsie geconstrueerd worden: Bij
een laadtijd van SOO seconden staan in figuur 4.6 de verschillen A(tSLUIT=S)-A(tSLUrT=SO),
A(tsLUIT=SO)-A(tSLUIT=SOO) en de onveranderde A(tsLUrT=SOO). Hiermee wordt globaal de
relatieve bijdragen van de processen naar de responsietijd gescheiden. Ook hier blijken
processen met een responsietijd in de orde van een minuut relatief sterk vertegenwoordigd
te zijn.

3. In het elektrische waterboommodel (paragraaf 2.2) wordt de helling op t=0 gegeven door:

dU(t)1 C 1 ( _IUAD: _{\'l.UIT-- =Uo~- 1-e r" e r"

dt 1=0 Ck 'w
In de realiteit is er sprake van een heel spectrum aan processen. De diverse tijdconstanten
kunnen behandeld worden als (kleine) capaciteiten Cw,i (die hier voor het gemak gelijk van
waarde verondersteld worden), in serie met de waterboomweerstand Rw,i, via welke de
kabelcapaciteit Ck opgeladen wordt. De totale laadstroom op t=O wordt zo gegeven door:

I(O)=C
k

dU(t)1 = LUoCW'i(l_e-ll'r~D :e-'SI~~IT
dt 1=0 I "

Hierin is de verdeling over de waterbomen en daarmee over tijdconstanten nog niet
opgenomen. Veronderstel deze constant tot een zekere T=Teind. Dan kan 1(0) worden

uitgedrukt als: 1(0) =t ~r, UoCw (1- e_II.~D Je _ISI~~!IT , en met de limiet n~co, ~Ti~O
1=1 n~'1 "

zodanig dat n~Ti=Teind en voldoend grote Teind kan de som worden benaderd met de

integraal: 1(0)= UoCw I! [l_e-IL~iD Je-ISL~IT d,.
'emd 0'

Deze integraal is een functie van de verhouding tlAAD/tsLUrT. Door de waarde van de
gemeten begin hellingen te delen door de factor onder de integraal voor de bijbehorende
tlAAD en tSLUrT op basis van een gelijke verdeling van de tijdconstanten kan een uitspraak
gedaan worden over de werkelijke verdeling.
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Figuur 4.7: gecorrigeerde dUIdt
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Figuur 4.? bevestigt eerdere indicaties, dat er weinig processen met tijdconstanten in de orde
van honderden seconden aanwezig zijn. De nadruk in deze grafiek ligt op het gebied van
seconden tot tientallen seconden. Opgemerkt moet worden, dat we hier naar de tijdsafgeleide
van de RV kijken, en daarmee in vergelijking met de amplituden in fig. 4.6 snelle processen
relatief sterk zien.

4.5 Vergelijking RV-metingen met de kabelconditie

De KEMA heeft de conditie van de isolatie bepaald door steeds 5 cm 3 van het materiaal onder
de microscoop te bekijken. Om de verschillende (typen) waterbomen goed van het
onaangetaste XLPE te kunnen onderscheiden worden de waterbomen gekleurd met
methyleenblauw. [SteSg]

Dit heeft geleid tot de volgende tabel met aantallen en maximale gevonden lengtes in het
beschouwde volume van de isolatie:

Kabel Bowtie-trees Max. lengte Vented trees (vanaf Max. lengte
(% isolatiedikte) aardscherm / geleider) (% isolatiedikte)

Wb02 SO S% 15/0 15% /-
Wb03 1 12% 0/0 - / -
Wb06 - (nieuw) - - (nieuw) -
WbO? 3 4,5% 5/3 1S% / 5%
Wb08 5 2,5% 60/2 3?% /4%

Uitgangspunt bij onderstaande beschouwingen is een homogene verdeling van de
waterbomen over het hele kabelisolatievolume, waarbij bovenstaande getallen karakteristiek
zijn voor de gehele kabel.

Uit beschouwing van de amplitudes, tijdconstanten en dU/dt's van de gemeten RVs blijkt:
WbO? en wbOS onderscheiden zich duidelijk van de andere kabels. Dit geldt niet voor de
500/5000 meting. Deze meting is (weken) later is uitgevoerd, waardoor de kabels deels
uitgedroogd kunnen zijn, zodat de responsie lager is. Een verklaring gebaseerd op het
verschil in dimensies en daarmee de veldsterkte bij gelijke spanning tussen wbO?, wb08
enerzijds en wb02 en wb03 anderzijds lijkt niet waarschijnlijk. Als de aangelegde spanning
(1 kV) ter plaatse van de waterbomen tot een hoger veld leidt, zouden de processen daar
heviger geactiveerd worden (zie paragraaf 2.1).
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Kabel o binnen- o aard- dikte E-binnen- E-buiten-
geleider (mm) mantel (mm) isolatie geleider geleider

(mm) (kVlcm) (kVlcm)
Wb02 24,7 33,3 8,6 1,36 1,01
Wb03 24,6 32,8 8,2 1,41 1,06
Wb06 16,0 33,3 17,3 0,85 0,41
Wb07 18,8 31,7 12,9 1,02 0,60
Wb08 18,8 32,0 13,2 1,00 0,59

Uit bovenstaande tabel blijkt juist, dat de kabels Wb07 en Wb08 een lager veld ervaren; er
is dus zelfs een negatieve correlatie met de veldsterkte. Uit vergelijking van de kabel
conditie met de gemeten amplituden valt een correlatie op tussen de kabels Wb07, Wb08
en het gehalte èn de maximale lengte van de vented trees dat begint vanaf de binnen
geleider. Wat betreft de vented trees aan de buitengeleider zou een veel sterkere respons
van kabel Wb08 verwacht worden. Echter, alleen aan de binnengeleider van de kabels is
water ingebracht, zodat vt's aan het aardscherm mogelijk geen bijdrage leveren. Het
aantal èn de max. lengte van de vt's vanaf de binnengeleider van de kabels Wb07 en 08 is
ongeveer gelijk. De overeenkomst in amplitude van de kabels Wb02, 03 en 06 bevestigt
dit in feite; droge, aangetaste isolatie gedraagt zich "als nieuw".

De tijdconstanten van de kabels wb02 en wb03 zijn meestal ca. 10% hoger dan van de
andere drie kabels. Dit is vooral duidelijk bij de meting met t1aad=50s, tsluit=500s. In paragraaf
2.4 is een lineaire correlatie gesuggereerd tussen de lengte van de waterbomen en de
tijdconstante. De enige correlatie in de zin van lengte van waterbomen tussen de
kabelcondities en de tijdconstanten geldt voor de btt's. Echter, de amplituden van de
signalen leken aan te geven dat vooral vt's bij de binnengeleider de RV bepaalden.
Waterbomen hebben ook een statistische verdeling wat betreft hun diameter. Het
ontbreken van een duidelijke correlatie met de realxatietijden hangt mogelijk hiermee
samen: waterbomen van gelijke lengte kunnen een grote spreiding in Rw en Cwvertonen.
Kabel Wb06 geeft bij de meting met t1aad=500s, tsluit=5000s een duidelijk hogere tijdcon
stante. Metingen bij deze lange tijden kunnen beïnvloed zijn door (variërende) lekstromen
en/of offsetstromen.

De dUidt-grafieken geven in feite hetzelfde resultaat en correlatie als de amplituden.

De meetresultaten bevestigen het idee, dat de kabels geconditioneerd, in dit geval nat moeten
zijn om de waterbomen a.h.w. te activeren. Bij de interpretatie van RVM-spectra moeten
daarom de omstandigheden goed gedefinieerd zijn. Verder is het aan te bevelen om RVM
spectra te analyseren in relatie tot resultaten van andere diagnostieken.
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Conclusies

Het fitten van Return Voltages met een exponentiële functie met twee tijdconstanten
geeft een goede beschrijving van het gedrag ervan. Een licht systematische afwijking
is toe te schrijven aan het feit, dat de gemeten spanning feitelijk een convolutie is over
de verdeling van relaxatietijden. De dominante tijdconstanten van relaxatieprocessen
in XLPE-isolatie liggen in de orde van een minuut. De relaxatietijden vertonen slechts
een geringe variatie met de toestand van de kabel.

Wat betreft de correlatie tussen de conditie van de kabels en de gemeten Return
Voltages kan geconcludeerd worden, dat de amplitudes van de Return Voltage zowel
met het aantal als de maximale lengte van de vented trees aan de met water
verzadigde geleiderzijde correleert. De kabels met vented trees aan de aardmantel
zijde, waar geen vocht is ingebracht, gedragen zich min of meer "als nieuw".

De bowtie-trees lijken geen invloed te hebben op de gemeten Return Voltages.

De praktische waarde van de RV-meting als diagnostische methode wordt, afgezien
van de correlatie met de kabelconditie, beperkt door de benodigde duur van de meting.
Als verscheidene metingen uitgevoerd moeten worden vormt de benodigde rusttijd van
de kabel overigens een grotere beperking.

Aanbevelingen

Conditionering van de kabels is noodzakelijk, vooral m.b.t de vochtigheid in de kabel
aan de binnengeleider èn aan het aardscherm. Met name met water verzadigde
waterbomen dragen bij aan de Return Voltage.

Bij tests aan korte kabels «10m) is een hoge meetimpedantie met guarding aan te
bevelen; de meetimpedantie domineert in de impedantie tussen de elektroden van de
kabel. Bij lange kabels (>100m) zal de lekweerstand van de isolatie belangrijker
worden en wordt de eis aan de meetimpedantie minder hoog.
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Inleiding

Een onderdeel binnen de opleiding tot elektrotechnische ingenieur aan de TU Eindhoven vormt
het zogenaamde Bibliotheekpraktikum. Het doel daarvan is tweeledig. Ten eerste het aanleren
van vaardigheden m.b.t. het doeltreffend zoeken naar literatuur over een bepaald onderwerp,
en ten tweede het rapporteren daarover. Dit verslag is de rapportage zoals in de laatste zin
hiervoor bedoeld.

Kader literatuuronderzoek

Sinds de jaren zeventig wordt er als isolatiemateriaal in middenspanningskabels (1 okV) niet
alleen gepantserd papier-lood (GPLK) maar ook de kunststof 'cross-linked polyetheen' (XLPE)
gebruikt.

Hoewel aanvankelijk gedacht werd dat de kunststof waterdicht zou zijn, blijkt dit niet het geval
te zijn. Erger, onder invloed van water (in dampvorm) en een elektrisch veld onstaan
aantastingen in de kabelisolatie. Deze aantastingen, die chemisch van aard zijn, beginnen op
microscopisch kleine onreinheden in de isolatie, en op oneffenheden aan de rand van de
isolatie. Deze aantastingen worden waterbomen genoemd. Naar hun vorm onderscheiden,
worden ze (in het engels) vented trees of bow-tie trees genoemd. Vented trees zijn vaak lang
en beginnen aan de rand van de isolatie (kem of mantel), bow tie trees zijn klein(er), hebben
de vorm van een vlinderdas (bow-tie) en komen midden in de isolatie voor. De waterbomen
verminderen lokaal de isolerende eigenschappen van de isolatie. Hierdoor kan zo'n
waterboomkanaal een doorslag in de kabel vergemakkelijken.

Tegenwoordig worden deze kabels voorzien van een zgn. waterscherm. om het indringen van
waterdamp, een essentiêle factor bij het onstaan van waterbomen, te verhinderen. Niettemin
kan zo'n scherm door mechanische invloeden beschadigen, met de logische nare gevolgen
van dien.

Voor de elektriciteitsbedrijven is het daarom interessant om over een diagnostische methode te
beschikken, waarmee de conditie van de kabelisolatie bepaald kan worden. Dit probleem is
doorgegeven aan de KEMA te Arnhem, die zich op dit moment op een specifieke
diagnostische methode richten, waarbij gebruik wordt gemaakt van zgn. Return Voltages,
terugkerende spanningen. In het onderzoek hiernaar staat de volgende vraag centraal:
In hoeverre kunnen Return Voltage Measurements (RVM-metingen) een bruikbare indicatie
zijn voor de degradatie van XLPE-isolatie van middenspanningskabels door waterbomen?

De RVM-methode werkt als volgt. De kabel wordt gedurende een bepaalde tijd 'opgeladen' met
een gelijkspanning (orde enkele kVs). Daarna wordt de kabel kortgesloten gedurende een
bepaalde tijd. Door allerhande polarisatie- en relaxatieprocessen met verschillende
tijdconstanten in de kabelisolatie kan na opheffen van de kortsluiting een spanning gemeten
worden: de Return Voltage.

Doel van de afstudeeropdracht is te bepalen of er een correlatie bestaat tussen de RVM en de
mate van aantasting van de kabelisolatie. Belangrijke parameters bij de correlatie van RVM
metingen en kabelisolatietoestand zijn de amplitude en de beginhelling van de terugkerende
spanning.
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Doel literatuuronderzoek

In het kader van bovenstaande afstudeeropdracht is enig literatuuronderzoek wenselijk. Het
samen met de afstudeerbegeleider geformuleerde doel is het verkijgen van een (kort) overzicht
van de huidige situatie van het onderzoek op dat gebied. Vooral toepassingen van de RVM
methode bij diagnostisering van XLPE-kabels staan in de aandacht. Mocht dit niet voldoende
resultaat geven dan kan de zoekopdracht naar de volgende richtingen uitgebreid worden:
• toepassing van de RVM-methode ter diagnostisering van andere componenten of

component-delen (andere typen kabels, transformatoren, andere isolaties);
• vergelijking van de RVM-methode met andere diagnostiseringsmethodes, zoals

verlieshoekmetingen.

Afbakening zoekveld, selectiecriteria

Een eerste verkenning wees uit, dat volledige concentratie op toepassing van RVM op XLPE
kabelisolatie een te mager resultaat zou opleveren. Aan de andere kant zou uitbreiding in
beide richtingen zoals in het doel hierboven omschreven te wijdomvattend zijn.

Dit in aanmerking genomen en de afstudeeropdracht beschouwend, zijn er twee richtingen
geformuleerd die relevant zijn.

1.) Toepassing van de RVM-methode bij diagnostisering van isolatiematerialen. Uit deze
literatuur kan informatie verkregen worden over de RVM-methode als diagnostische
methode. Deze stroming richt zich derhalve op de diagnostiek zelf. Literatuur in deze
categorie moet zich werkelijk op de methode richten, niet zozeer op het ermee behaalde
resultaat!

2.) Diagnostische methoden ter detectie van waterbomen in XLPE-kabelisolatie. De nadruk
Hgt op het te detecteren defect in zijn specifieke omgeving. Onder dit punt vallen ook
samenvattende/vergelijkende artikelen over de verscheidene diagnostieken die gebruikt
worden om waterbomen in xlpe-isolaties op te sporen. Literatuur uit deze categorie lijkt
algemener. Een grote restrictie zit echter in de toepassing op waterboomdetectie in de
XLPE-isolatie.

Soms is van deze strenge selectieregels afgeweken op grond van de inhoud. Dit zijn dan
vooral artikelen (of proefschriften) die iets meer de nadruk leggen op de groei of het ontstaan
van waterbomen, dan op de detectie ervan.

Omdat niet een volledig (historisch) overzicht van de literatuur over het onderwerp gezocht
wordt, maar de aandacht juist uitgaat naar de huidige stand van onderzoek is er vooral gezocht
in de periode na 1994, ofwel vanaf januari 1995.
Voor enkele bronnen was het eenvoudig om periodes verder terug in de tijd mee te nemen, en
is daar ook in gezocht.

Ook is soms geselecteerd op levertijd en taal; het vertalen zou te lang gaan duren.

Lijst van zoektermen en gebruikte combinaties

Om voldoende selectief te kunnen zoeken in de verschillende bronnen, zijn er vier
verschillende combinaties van enkele zoektermen gebruikt. Het bleek, dat hiermee elk relevant
artikel in een bron opgespoord kon worden. Dit is steekproefsgewijs gecontroleerd door bij de
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meeste bronnen naast de genoemde combinaties ook losse zoektermen en evt. andere
combinaties dan de reeds gebruikte in te geven.

De combinaties van zoektermen die in dit literatuuronderzoek zijn gebruikt zijn:

• Return Voltage

• Return Voltage Measurement OR (-s)

• XLPE AND insulation

• Water tree OR (-s) OR (-d) OR (-ing)

• Recovery voltage AND (cabie OR (-s) )

Lijst van geraadpleegde bronnen:

In dit literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de hieronder staande bronnen. Alle relevante
literatuur over het gewenste onderwerp kan met grote zekerheid in één van de genoemde
bronnen gevonden worden.

Bron
Bibl. Cat. TUE Boeken
Bibl. Cat. TUE Tijdschr.
INSPEC
ETDE Database
GUN

Medium
Online
Online
CDROM
CDROM
Internet

Periode

jan. 1995 - dec. 1998
jul. 1993 - dec. 1998
1982 - heden

Aantal literatuurverwijzingen per geraadpleegde bron

Bron
VUBIS Boeken
VUBIS Tijdschriften
INSPEC
ETDE Database
GUN

Aantal in eerste instantie geselecteerde artikelen per bron
2
3
31
10
1

Sneeuwbalmethode

Basispublikatie is in dit geval een artikel van Hvidsten uit 1998 [27] : "Understanding water
treeil1g mechanisms in the development of diagnostic test methods." Argument voor de keuze
voor dit artikel is ten eerste het publicatiejaar. Het is een recent artikel, waardoor verwacht mag
worden dat gerefereerd wordt naar andere relevant artikelen en rapporten van de afgelopen vijf
jaar. Tevens is het onderwerp, hoewel enigszins afwijkend van eerder gestelde criteria, van
basaal belang binnen het kader van het onderzoek. Verder is het een IEEE-''Transaction", die
eenvoudiger voor iedereen toegangkelijk is dan proceedings van kleine symposia.

Het overzicht is weergegeven op de volgende pagina.
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1989 Crine [7] Steennis [51] Evers [12]

1995 Gäfvert [17]

Patsch [42]
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~
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Heizmann [22]

1991

1993

1997

1996

1994

1992 Fourmigué [15]

1990

1998 Hvidsten [27]
Primair Artikel

_---:~~ Hvidsten [26]
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Citatiemethode

Voor het toepassen van de citatiemethode is gebruik gemaakt van de Science Citation Index,
op het medium CDROM. Gezocht is in de jaargangen 1991 tot en met 1998.

De volgende reeds gevonden en in bezit zijnde publikaties zijn gebruikt in pogingen om ze als
basisartikeI te laten dienen. Deze artikelen kwamen èf niet voor in de SCI àf ze gaven geen
relevant resultaat bij zoeken naar citaties ervan. Met relevant wordt bedoeld dat de artikelen
voldoen aan de eerder weergeven zoekcriteria.
De onderstaande (basis)publikaties zijn gekozen om hun relevantie en om hun
publicatiedatum, die in de door mij beschouwde periode vrij vroeg liggen.

Steennis, E.F., 1989, [51]
Gäfvert, U., 1990, [16]
Ross, R, 1992, [48]
Heizmann, Th. , 1993, [21]

Verder is nog gezocht op auteursnaam. Weer is gekeken naar relevante artikelen en naar
relevante citaties van die artikelen. Ook hier werd geen succes geboekt.
Gecontroleerde auteurs:

Benjaminsen, J.T.; Da Silva, E; Evers, E; Faremo, H.; Gäfvert, U.; Heizmann, Th.; Holmgren,
8.; Hvidsten, S.; lIdstad, E; Nikolajevic, S.V.; Patsch, R; Ross, R; Steennis, EF.; Werelius, P.

De oorzaak van het gebrek aan resultaat ligt in het feit, dat het onderzoek waar dit
literatuuronderzoek zich op richt niet zozeer fundamenteel is, maar vooral door de industrie
gestimuleerd wordt. De betrokken onderzoekers/auteurs ontmoeten elkaar vooral op specifieke
symposia en conferenties. De proceedings of rapporten hiervan zijn meestal niet opgenomen
in de SC!.

Als laatste optie is gepoogd basisartikelen te vinden door te zoeken op "keywords" en "basis
index"-woorden. Hiervoor zijn de beproefde zoektermen en combinaties gebruikt, eerder
genoemd in dit verslag. Hieruit kwamen geen nieuwe artikelen voort.
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Conclusies

Uit de verzamelde literatuur blijkt dat enkele groepen onderzoekerslbedrijven zich bezighouden
met (waterboom-)diagnostieken voor (XLPE)-kabels.

De duidelijkst herkenbare groepen worden hier genoemd:

• Noors/Zweedse groep:

Betrokken bedrijven Auteurs / Onderzoekers
Vattenfall Utveckling, Stockholm Holmgren, B., Krivda A.
ABB Corporate Research, Västeras Gäfvert, U.
Kungliga Tekniska Högskolan Gubanski, S.M.
NTNU, Norwegian University of Science Hvidsten, S., lIdstad, E., Sletbak, J.
and Technology
Norwegian Electric Power Research Faremo, H.
Institute (EFI)

• Nederland:

Kema, Arnhem

• Zwitserland

Ross, R; Steennis, E.F.

Swiss federallnstitute of TechnologyHeizmann, Th.; Zaengl, W.S.
Zürich:

• Duitsland

University of Siegen

• Duitsland

TU IImenau

Romero, P.; Patsch, R; Paximadakis, A.

Porzel, R; Sturm, M.

De diagnostieken/sjgnalen die gebruikt zjjn in de literatuur om (XLPE)-kabels te diagnostiseren
zijn de volgende:

• Return Voltage Measurements
• Decay Voltage
• Verlieshoek / tan Ö/ E (permittiviteit)
• Polarisatiestroom
• Depolarisatiestroom / relaxatiestroom, specifieke methode: Isothermal Relaxation Current

(IRC)
• TSC, Thermally Stimulated Current
• Depolarisatielading

Enkele opvallende conclusies:
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• Non-lineair gedrag van de dielektrische eigenschappen van de kabel correleert met het
gehalte aan bow-tie-trees in de kabelisolatie. Dit non-lineaire gedrag kan correct worden
verklaard door bepaalde groeimodellen.

• Resultaten van diëlektrische spectroscopie correleren met de (AC) doorslagspanning.
• De lengte van de vented trees correleert met de (AC) doorslagspanning.
• Uitgedroogde waterbomen zijn moeilijk of niet te detecteren met verscheidene methodes
• De RVM-methode lijkt een goede manier om het gehalte vented trees te bepalen
• Er zijn duidelijke verschillen in laboratorium en in het veld verouderde kabels: laboratorium

verouderde kabels zjjn dus niet geschikt om de kwaliteit van een diagnostische methode te
bepalen

• Er is een positief verband tussen polarisatie/-depolarisatiestroom, de verlieshoek en de
RVM-methode

Aanbevelingen ter verder onderzoek

De volgende bronnen zouden nog kunnen worden geraadpleegd:

Compendex
ISTP
Current Contents
Online Contents
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