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ABSTRACT

This report describes measurements on partial discharges

in three-phase distribution-transformers (10 kV - 100 kVA) ,

Measurements on partial discharges in general are briefly

discussed.

A description is given of a practical design for a

measuring system, with a low sensitivity to electrical

interference, especially in an industrial environment.

An important part of the investigation deals with the

location of partial discharges in transformers.

An approximate location could be obtained by energising

the Y-connected low-voltage windings.of the transformer in

different ways.

More accurate location was derived from simultaneous

measurements at two terminals of the transformer and

an analysis of the polarities and magnitudes of the two

signals caused by each partial discharge.



SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft metingen aan partiele ontladingen

in distributietransformatoren (10 kV - 100 kVA) •

Bet meten aan partiele ontladingen in het algemeen wordt

kort behandeld.

Er wordt een beschrijving gegeven van een meetopstelling

die ook in een industriele omgeving weinig gevoelig is

voor storing. Een belangrijk deel van het onderzoek

betreft het lokaliseren van partiele ontladingen in

transformatoren. Beperkte lokalisatie is verkregen door

de transformator aan de in ster geschakelde laagspan

ningszijde op verschillende manieren te bekrachtigen.

Meer nauwkeurige lokalisatie is verkregen door de

elektrische signalen van een partiele ontlading te meten

op twee klemmen van de transfornlator en de optredende

polariteits- en amplitudeverschillen te analyseren.
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lNLElDlNG

Een partiele ontlading is een gedeeltelijke doorslag van

een isolatie-medium tussen twee geleiders. Hoewel partiele

ontladingen niet zulke fatale gevolgen hoeven te hebben

als volledige doorslagen, wenst men ze om een aantal re

denen te voorkomen.

- Partiele ontladingen kunnen op den duur isolatie

materiaal aantastenen tot volledige doorslag leideni

- Partiele ontladingen kunnen radiostoring veroorzaken.

De doelstellingen van dit afstudeerwerk zijn in eerste

instantie: ervaring opdoen in het meten van partiele

ontladingen ten behoeve van het onderzoek in de vakgroep.

Aspekten die daarbij belangrijk zijn:

- de opbouw van een meetopstellingi

- het afwegen van verschillende meetmethodeni

- het onderdrukken van stoorsignalen.

Daarnaast wordt het onderzoek toegespitst op het meten

van partiele ontladingen in transformatoren, in het bij

zonder distributietransformatoren met een beperkt ver

mogen en beperkte spanning. De in dit verslag beschreven

metingen zijn gedaan aan transformatoren met een vermogen

van 100 kVA en een spanning van 10 kV primair en 380/220 V

secundair, van het fabrikaat lEO, Breda.

De ontsteekspanningen en de ontladingsgroottes ZlJn in

dit verslag slechts globaal aangeduid, ter bescherming

van de belangen van de fabrikant.

Ook zal worden getracht de partiele ontladingen te

lokaliseren.
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I. PARTIELE ONTLADINGEN EN MEETSYSTEMEN

1.1. Oorzaken van partiele ontladingen

Partie Ie ontladingen ontstaan in delen van een isolatie

medium waar de veldsterkte zo hoog wordt dat ionisatie

kan optreden. Twee verschijningsvormen van partiele ont

ladingen zijn: corona en ontladingen in discontinuiteiten

van het isolatiemateriaal.

Het eerstgenoemde treedt op aan randen en punten van ge

leiders ten gevolge van plaatselijk te hoge veldsterkte.

Het laatstgenoemde is het geval bij bijvoorbeeld twee

verschillende isolatiematerialen in serie. Voor de veld

sterkten E1 en E 2 in de twee materialen geldt:

E = E £'1
2 1 £-2

( 1 )

De veldsterkte nodig voor ionisatie is voor de twee

materialen in het algemeen verschillend. Zo kan in het

ene materiaal de ionisatie veldsterkte eerder bereikt

worden dan in het andere. Berucht in deze zijn gasgevulde

holten in vast isolatiemateriaal.

1.2. Vervangingsschema

Beschouw een ontlading in een holte in isolatiemateriaal

zoals in fig. 1.1. Voor deze configuratie is eveneens

een gangbaar vervangingsschema getekend.
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f hI JCb I rh +
Va

.1 h! lt -

Fig. 1.1

Cb : capaciteit van isolatiemateriaal in serie met

de holte

C : capaciteit van de holtec
C : capaciteit van het omgevende isolatiemateriaala

Ret mechanisme van de partiele ontlading is als voigt

voor te stellen. Veronderstel aan de klernmen van het

objekt een sinusvormige spanning. De spanning Vc is

aanvankelijk een evenredig deel van V . Wanneer V dea c
waarde VI bereikt, de ontsteekspanning van de holte,

daalt Vc zeer snel tot V2 ' de doofspanning van de holte.

Condensator Cc wordt door de ontlading tijdelijk kort

gesloten.

Na dit proces voigt Vc weer de sinus en kan de ontlading

zich herhalen.

--- t

Fig. 1.2
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De snelle daling van VI naar V2 veroorzaakt een span

ningspuls waardoor meten aan de ontlading mogelijk wordt.

1.3. Definitie van de ontladingsgrootte

De grootte van een ontlading wordt gedefinieerd als de

ladingsverschuiving die door de ontlading wordt ver

oorzaakt. Indien condensator Cc door de ontlading wordt

kortgesloten en de spanningsverandering is dVc dan is

de ladingsverschuiving:

door middel van dV gemeten
a

Q = dV [c + -:::-Ca~:--:::C:--b ]
c c c Ca + Cb

of Qc = dVc (Cc + Cb ) a 1 s Ca » Cb

Dit wordt de werkelijke ontladingsgrootte genoemd.

dVc is echter niet meetbaar, dVa kan gemeten worden.

De relatie tussen dVc en dVa is:

Cb Cb
dVa = dVc C

a
+ C

b
~dVc C

x

Duidelijk is dat dV »dV .c a
De ladingsverplaatsing die

wordt is Qa'

(2 )

(3 )

(4)~

( 5)

IQal kan de schijnbare ontladingsgrootte genoemd worden,

in engelstalige literatuur:

apparent discharge magnitude.

De relatie tussen de schijnbare en de werkelijke ont

ladingsgroottes Q en Q is afhankelijk van de verhoudinga c

~ Cx is de totale capaciteit van het objekt.
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(6 )

Cc en Cb worden door de geometrie van objekt en holte

bepaald, zie fig. 1.1.

In eerste benadering wordt formule (6) voor deze geo

metrie:

( 7)

Uit (7) is in te zien dat de werkelijke ontlading veel

groter kan zijn dan de schijnbare ontlading.

1.4. Meetmethoden voor partiele ontladingen

Het onderzoek beperkt zich tot elektrische meetmethoden.

Het principe van deze methoden is het registreren van

de pulsen die door de ontladingen worden veroorzaakt.

Deze pulsen hebben een frekwentiespectrum waarin vooral

de frekwenties van ca. 10 kHz tot ca. 500 kHz van belang

zijn. Deze pulsen moeten gemeten in aanwezigheid van

hoogspanning met een frekwentie van 50Hz.

In fig. 1.3 wordt het principe van het meten aangegeven.

HV

~
testobjekt

Z
m o

Fig. 1.3

Ck is de koppelkondensator die de hoogspanning en het

meetcircuit moet scheiden.
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Ck bestaat uit twee hoogspanningscondensatoren in serie,

elk 100 pF. Twee condensatoren in serie zijn ontladings

vrij tot 18 kV eff.

Het netwerk Ck en Zm dient een hoogdoorlaat karakteris

tiek te hebben om ontladingen te kunnen meten.

Twee verschillende methoden zijn gebruikt om ontladingen

te meten.

a. Met behulp van de ERA-III ontladingsdetektor. De ontla

dingspulsen worden weergegeven op een ellipsi een

lissajous-figuur die uit twee 50 Hz sinusvormige signalen

wordt opgebouwd. Zm is een resonante kring waardoor in

een smalle band een grote gevoeligheid wordt verkregen.

Fig. 1.4

Voordeel: het patroon van ontladingen ten opzichte van

50 Hz wordt duidelijk weergegeven. Uit dit patroon zlJn

in bepaalde gevallen de oorzaken van de ontladingen te

herkennen.

Nadeel: de ontladingspulsen kunnen niet afzonderlijk op

een snelle tijdbasis bestudeerd worden. De volgende meet

methode is opgezet om dit bezwaar op te heffen.

b. Het signaal over een meetimpedantie Z wordt na filtering
m

en versterking rechtstreeks op een oscilloscoop weerge-

geven. De ontladingspuls is nu op een snelle tijdbasis

weer te geven.

Nadeel: de geringe gevoeligheid ten opzichte van de

ERA III.
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1.5. Ret vaststellen van de grootte van ontladingen

a. Met ERA-III.

Ret principe bij ERA is,dat men het signaal van de.ontlading

vergelijkt met een calibratiespahning.

Cx E
q

Fig. 1.5

Voor hoogfrekwente verschijnselen mag de transformator

als een oneindige impedantie gezien worden.

De spanning V als gevolg van een ontlading ter grootte

E in C is:x x

V E
Ck Cx

(8 )= (C
k + C )x C 'C + Ck x q x

I
C

q

t
V

Fig. 1.6

1De spanning V als gevolg van de calibratiespanning

E isq

(9 )

r l

LX
--- ---L. ...

Fig. 1.7



Verder geldt:

Men regelt de

Dan voIgt uit

- 8 -

Q = E Cx x x
calibratiespanning

8, 9 en 10:

(10)

zodanig af dat V = VI

CxQ = E C (1 + --)x q q Ck
(11 )

AIle grootheden uit deze formule kunnen bepaald worden,

hiermee kan de ontlading Qx berekend worden.

l.6. Bestudering van de puIsvorm

Bestudering van de pulsvorm is mogelijk door middel van

het meetcircuit van fig. 1.8. Om de pulsvorm goed weer

te geven moet de RC-tijd groter zijn dan de pulsduur.

Voor onze toepassing zijn de eerste microseconden van

de puIs van belang.

Ca x
R o

Fig. 1.8

De RC-tijd van het meetcircuit wordt bepaald door de

meetweerstand R en Ck met Cx in serie.
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1. 7. De capaciteit van het objekt; Cx

Uit het voorgaande blijkt dat Cx bekend moet zijn om de

grootte van ontladingen te bepalen.

De methode om Cx te meten berust op spanningsverdeling

van een pulsvormige spanning over twee capaciteiten.

Deze methode is gekozen, omdat het verschijnsel analoog

is aan dat bij echte ontladingen.

Het gebruikte meetinstrument heeft een zeer hoge ingangs

impedantie en een geringe ingangscapaciteit, om de me

ting niet te belnvloeden.

C.
1

C.
1

U.
(~ - 1)
U2

o
Fig. 1.9

(12 )

Indien het objekt een transformatorwikkeling is, moeten

de nodige beperkingen in acht genomen worden.

Hiertoe beschouwen we het capacitieve vervangingsschema

voor hoge frekwenties.

A A-.I... C

cD
p

sB
-.t-1
B

...L
Fig. 1.10
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Ret is slechts megelijk de capaciteit tussen aansluit

punt A en aarde te meten. Het teepassen van deze capa

citeit veer entladingsmetingen is slechts gerechtvaardigd

indien partiele entladingen zich dicht bij A bevinden.

Veer gemeten waarden zie appendix 1.
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2. ONDERDRUKKEN VAN STORINGEN

2.1. Aard van de storingen

De frekwentie van het te meten signaal bij ontladings

metingen ligt ruwweg tussen 10 kHz en 1 MHz. In dit fre

kwentiegebied zijn storingen mogelijk van: thyristoren,

collectormachines, gasontladingen enz. In het algemeen

moet een meetopstelling beschermd worden tegen:

- Elektrische velden:~ Dichtbij de bron van een E

Magnetische velden:~ respectievelijk H-veld.

- Elektromagnetische straling: Ver (>}~) van de bron

- Netstoring

Om de eerste drie vormen van storing te ~oorkomen is een

goede afscherming noodzakelijk. Om de laatstgenoemde

vorm van storing te voorkomen is netfiltering noodzake

lijk.

2.2. Afscherming

Uitgangspunt voor het opzetten van een afgeschermd meet

systeern was het vermijden van een kostbare geheel afge

schermde ruimte. In plaats daarvan is getracht op andere

wijze het inkoppelen van stoorsignalen te voorkomen. De

basis van het meetsysteem is een aardvlak, bestaande

uit een brede metalen plaat met lage impedantie. Op deze

plaat wordt het meetobjekt, de transformator, geplaatst.

De bak van de transformator wordt met de aardplaat ver

bonden. De bak doet nu dienst als afscherming voor het

inwendige van de transformator. Het signaal wordt gemeten

aan een van de transformatorklernmen en gaat via koppel

condensator en ingangsunit naar het meetinstrument. In

fig. 2.1 wordt een mogelijke meetopstelling gegeven. De

aardplaat wordt voortgezet tot onder het meetinstrument.

Aardlussen worden hierdoor zo goed mogelijk vermeden.
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-----'\
I ~=---:,'l

1'7-"1 11

i'
-:..cor III I

J\.Ck. ::: B M
I I

-1 ~II
I ~ L~;== - =-=- --- -:-1:

J

TR - A

N

~ "--../ \.../ "-- -
Fig. 2.1

A .: aardpJJ.aa t

Ck : koppelcondensator

M meetinstrument geaard op de plaat

I : ingangsunit

TR: transformator

N netontstoringsfilter, geaard op de plaat

B koperen buis

Om de storende invloed van ingekoppelde flux te ver

kleinen is de meetkabel in een koperen buis gelegd. [6]

De buis wordt laag impedant met de aardplaat verbonden.

2.3. Netstoringen

De te meten signalen hebben een frekwentiespectrum van

10 kHz tot 1 MHz. Het is ongewenst dat stoorsignalen binnen

dat frekwentiegebied via de netvoeding het meetsysteem be

reiken. In de voeding is een LC-filter (appendix 7) ge

schakeld, met een grensfrekwentie van circa 1400 Hz.

Daardoor worden stoorsignalen in voldoende mate onderdrukt.
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3. METING VAN ONTLADINGSNIVEAUS

3.1. Principeschema

Een van de mogelijkheden om partiele ontladingen in

transformatoren te meten is gegeven in fig. 3.1. De

transformator wordt aan de laagspanningszijde bekrach

tigd met een regelbare driefasenspanning.

ERA-III
w

v

u flI-__rv"V"lr"\

n(Jf------------!

LS HS

Fig. 3.1

De ontladingen worden aan de hoogspanningsklemmen ge

meten. Fig. 3.1 geeft een van de diverse aansluitmoge

lijkheden voor het meetinstrument. Op deze manier vindt

men geen aanwijzing omtrent de plaats van de ontladingen

en dus is ook de grootte onzeker, vanwege de verzwakking

die in de wikkeling optreedt. Lokalisatie is gewenst om

iets over grootte en oorzaak van de partiele ontlading

te kunnen zeggen.

3.2. Beperkte lokalisatie

Een eerste stap in de richting van lokalisatie van ont

ladingen wordt gedaan door ontladingsniveaus te beschouwen

in relatie met de spanningsverdeling in de wikkelingen.

Aan de hand van een voorbeeld zal dit worden verduidelijkt.
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Beschouw schema 3.2.a. De transformator wordt aan laag

spanningszijde gevoed met een regelbare spanning u.
AIleen fase v wordt gevoed. U t :

100%

iI)'2 'Irl, 50%
I

t------I.... W

100%

f
V

u

0 U

n a b Fig. 3.2

Aan hoogspanningszijde wordt klem V geaard. Flux;-I

doorloopt transformatorbeen V en verdeelt zich dan over

transformatorbeen U en W. Over spoel V ontstaat door ¢
een spanning Ui. Over de spoelen U en W ontstaat U2/2

ten gevolge van J/2. De spanningsverdeling over de

hoogspanningswikkelingen is weergegeven in fig. 3.2.b.

De spanning is uitgedrukt in procenten van U2 .

We veronderstellen dat ontladingen naar aarde zullen op

treden waar de spanning het grootst is, in dit voorbeeld

het linkerdeel van wikkeling V en het rechterdeel van

wikkeling W. Dan zullen ontladingen het sterkst gemeten

worden aan klem W en verzwakt aan klem U. Dit blijkt
,

inderdaad het geval te zijn.

Er zijn negen verschillende aansluitmogelijkheden, analoog

aan fig. 3.2, die negen verschillende spanningsverdelingen

veroorzaken. De resultaten van deze negen metingen zijn

vermeld in appendix 2, en leiden tot de volgende con

clusies:
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- ontladingen worden het sterkst gemeten nabij de plaatsen

waar de spanning naar aarde het hoogst is. Elders worden

ontladingen verzwakt gemeten. Dit bevestigt de gedane

veronderstelling.

- AIle wikkelingen vertonen ongeveer hetzelfde ontla

dingspatroon. Het verschil in grootte van ontladingen

in de verschillende wikkelingen is maximaal een faktor

twee.

De ontsteekspanning van de ontladingen in de verschil

lende wikkelingen verschilt minder dan 20%.

3.3. Ontladingsmeting met externe spanningsbron

Om vast te stellen of ontladingen plaatsvinden tussen

hoogspanningswikkeling en aarde dan weI tussen twee delen

van de hoogspanningswikkeling wordt de hoogspanning uit

een externe bron betrokken. De spanningsverschillen in

de hoogspanningswikkeling zijn daardoor klein.

De nu optredende ontladingen vinden plaats tussen hoog

spanningswikkeling en aarde dan weI tussen hoog- en

laagspanningswikkeling.

o
externe
transformator

LS HS meetinstrument
Fig. 3.3

Van belang is dat de transformator die de hoogspanning

opwekt ontladingsvrij moet zijn.

Met deze schakeling werden ontladingen gemeten die sterke

overeenkomst vertonen met hetgeen in de vorige paragraaf
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is gemeten. Dit betekent dat het merendeel van de ont

ladingen tussen hoogspanningswikkeling en aarde c.q.

laagspanningswikkeling plaatsvinden.

Een methode die over dit probleem meer uitsluitsel geeft

wordt gegeven in par. 4.3.
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4. LOKALISATIE DOOR MIDDEL VAN TWEE-KANAALS METING

4.1. Meetmethode

am tot lokalisatie van partiele ontladingen te komen,

zijn de ontladingspulsen gelijktijdig op twee aansluit

klemmen b.v. de eindpunten van de wikkeling gemeten.

Hiertoe is het circuit van fig. 4.1 toegepast.

W

z

z

o

Fig. 4.1

W = transformatorwikkeling

Ck = koppelcondensator

Z = meetimpedantie

F 1 = 50 Hz onderdrukkingsfilter

B = buffer

F 2 = hoogdoorlaatfilter

Ck vormt met Z een hoogdoorlaatfilter.

Z is een weerstand. Omdat de 50 Hz onderdrukking van Ck
en Z niet voldoende is, wordt F 1 toegepast. F 1 is een

selectief 50 Hz onderdrukkingsfilter. De buffer dient

om een impedantieaanpassing te krijgen voor de SOn

meetkabel. F 2 is een hoogdoorlaatfilter om de harmonischen

van 50 Hz te onderdrukken waarvoor F1 niet werkzaam is.
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De schema's van het meetsysteem zijn weergegeven in

appendix 3. Getracht wordt informatie betreffende de

plaats en aard van de ontladingen te ontlenen aan drie

aspekten van de gemeten signalen:

- looptijd

- polariteit

- amplitude.

4.2. Looptijd

Indien een ontlading optreedt in punt x van de wikkeling,

fig. 4.5, dan heeft het signaal een zekere tijd nodig om

de meetpunten A en B te bereiken. Ret tijdsverschil zou

informatie kunnen geven omtrent de plaats van de ontlading.

Men kan de ontladingspuls onderscheiden in een capacitieve

puIs en een lopende golf. ~ 0]

De capacitieve puIs voIgt het capacitieve netwerk van

fig. 4.5. Uitgaande van een af te leggen weg van 1,5 meter

in olie, bedraagt het tijdverschil ca. 10 nano-seconden.

Dit is te gering om nauwkeurig gemeten te worden. De

lopende golf voIgt de geleider. Ret maximaal te verwachten

tijdverschil is ca. 12 microseconden vanwege de lange af

te leggen weg (1800 meter) door de wikkeling. Ret is

echter niet mogelijk gebleken de lopende golf component

te onderscheiden.

4.3. Polariteit

De polariteit van de ontladingen geeft informatie omtrent

de aard ervan. ~ OJ
In fig. 4.2.a. is de wikkeling afgebeeld met schematisch

een ontlading naar aarde. Op de punten A en B meet men

dan pulsen van gelijke polariteit, hetzij positief dan

weI negatief.
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t = 0.5 microsec/cm

B

a .. b.

Fig. 4.2

Fig. 4.2.b. laat de gemeten pulsen zien van een ge

simuleerde ontlading.

In fig. 4.3 is sprake van een gesimuleerde ontlading

tussen twee punten van de wikkeling. Op de punten A en

B meet men pulsen met tegengestelde polariteit. Fig.

4.3.b. toont de gemeten pulsen.

A.~l

a.

t= 0.5 microsec/em

b.
Fig. 4.3
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De metingen van fig. 4.2.b. en fig. 4.3.b. ZlJn gedaan

met behulp van een pulsgenerator, die op ontladingen

gelijkende pulsen opwekt. Daarna is aan werkelijke ont

ladingen gemeten.

Van enkele tientallen ontladingen is de polariteit van

VA en VB vastgesteld. In geen enkel geval werd een

tegengestelde polariteit gemeten. Op grond hiervan stellen

we dat ontladingen tussen delen van de wikkeling niet

voorkomen.
een

Foto 4.3.c. toont oscillogram van een echte ontlading,

meer oscillogrammen vindt men in appendix 4.

t = 0.5 microsec/cm Fig. 4.,3. c

Om onderscheid te maken tussen ontladingen naar aarde

en naar de laagspanningswikkeling is hetzelfde principe

toegepast. Fig. 4.4 geeft het schema.



- 21 -

LS HS

B A

t = 5 microsec/cm
a.'

b.
Fig. 4.4

Indien de ontlading tussen hoogspanningswikkeling en

aarde plaatsheeft:

I. meet men op de plaatsen A en B pulsen van gelijke

polariteit.

Heeft de ontlading plaats tussen hoog- en laagspannings

wikkeling, II, dan meet men pulsen met een tegengestelde

polariteit.

Enkele oscillogrammen van deze polariteitsmetingen worden

gegeven in fig. 4.4 en appendix 5. In aIle gevallen is

een tegengestelde polariteit gemeten, waaruit de con

clusie mag worden getrokken dat ontladingen in de gemeten

transformatoren in het algerneen tussen de hoog- en

laagspanningswikkeling plaatsvinden.

4.4. Amplitude

de
De frekwentie van ontladingspulsen is zo hoog dat voar

de transformatorwikkeling een capacitief vervangings

schema mag worden toegepast. [3] [4]
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B

Fig. 4.5

Met: A en B = meetpunten

C = shuntcapaciteit

K = serie capaciteit

L = lengte van de wikkeling

Vindt in punt x een ontlading plaats, dan wordt het sig

naal daarvan verzwakt gemeten in punt A en B.

Voor de verzwakking van het signaal in een uniforme wik

keling is afgeleid dat deze bepaald wordt door sinh (x/L)

rJ In het geval van de geteste transformatoren is

echter geen sprake van een uniforme wikkeling. De hoog

spanningswikkelingen zijn ieder samengesteld uit vier

afzonderlijke spoelen. De eigenschappen van de wikkeling

zijn moeilijk in formule uit te drukken en zouden leiden

tot een gecompliceerde berekening.~ Daarom is een empi

rische methode gevolgd om uit de verhouding VA/VB de

plaats van de ontlading te bepalen.

De gevolgde methode houdt in dat op een aantal punten van

de wikkeling een gesimuleerde ontlading is geinjecteerd.

De gemeten waarden van VA/VB zijn weergegeven als functie

van de plaats x, fig. 4.6.

B. Kallberg heeft voor een dergelijke situatie een

computerprogramma ontwikkeld, in een recente publicatie. [8J
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In appendix 6, a, b, c worden de grafieken gegevenF~g6r4l6
de drie hoogspanningsspoelen van de transformator.

Bet aantal plaatsen waar ontladingen geinjecteerd kunnen

worden is beperkt. Slechts waar de vier spoelen doorver

bonden zijn, is de wikkeling toegankelijk.

Om de grafiek, fig. 4.6, te controleren met de transfor

mator onder olie, is in A door middel van hoogspanning

een reele ontlading veroorzaakt. De ontladingen worden

opgewekt door de hoogspanningswikkeling te verbinden met

een sample bestaande uit enige lagen isolatiemateriaal

met daartussen luchtlagen die ontladingen veroorzaken

(zie fig. 4.7).

t------------.----.... A

\ \ \ \\\\

L..-_---1~ B

Fig. 4.7
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Andere plaatsen dan A en B zijn niet toegankelijk onder

hoogspanning. Voor 20 log VA/VB is na enkele metingen

gevonden:

20 log VA/VB = 14,3 + 0,2

Dit past vrij goed in het beeld van fig. 4.6.

Bij het meten van ontladingen die in de wikkeling optreden

vindt men waarden van VA/VB die tussen de ijkwaarden van

fig. 4.6 liggen. Door interpolatie toe te passen zou een

te grote nauwkeurigheid van de gezochte plaats x gesug

gereerd worden. De wikkeling bestaat uit vier afzonder

lijke spoelen. Binnen deze spoelen is niets bekend over

de verzwakking van het signaal. De lokalisatie is beperkt

tot het vinden van de spoel waarin de ontlading optreedt.

Resultaten van VA/VB voor ontladingen gemeten met schema

4.8 zijn gegeven in tabel 4.9.

40%

u
o

rvvv"'"----.----4'-- V -... A

u

v

n

LS HS

Fig. 4.8

De waarde van 20 log VA/VB voor 11 gemeten ontladingen.

14,3

14,3

14,1

12,8

12,5

11,3

9,8

10,3

15,5

15,7

15,2

Tabel 4.9
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Deze getaiien kunnen ingevuid worden in fig. 4.6.

Geconstateerd kan worden, dat de ontiadingen afkomstig

zijn uit spoei 1 van wikkeiing V. De ontiadingen met

verhoudingen 15,5-15,7 en 15,2 zijn of afkomstig van het

eind van wikkeiing V, dan wei van wikkeiing U.
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5. RESULTATEN

Een meetopstelling voor het meten aan partiele ontladingen

in transformatoren is gerealiseerd. Bij de constructie is

speciaal gelet op het onderdrukken van stoorsignalen.

Beperkte lokalisatie, het bepalen van de hoogspannings

wikkeling waar de ontlading plaats heeft, is mogelijk

gebleken door de transformator aan de laagspanningszijde

op diverse manieren te bekrachtigen.

Lokalisatie van het spoeldeel waar de ontlading plaats

heeft is bereikt met het vergelijken van de amplitudes

van de signalen van een ontlading op twee aansluit

klemmen.

Of de ontlading optreedt tussen hoogspanningswikkeling en

aarde, danwel tussen hoo~spanningswikkelingen laagspan

ningswikkeling, danwel intern in de hoogspanningswikkeling

kon bepaald worden door de polariteit van de signalen op

diverse punten te meten.

Geconstateerd is dat in de onderzochte transformatoren

ontladingen optraden tussen hoog- en laagspanningswikke

ling.

Om tot een verdere lokalisatie te komen zou men berekeningen

en metingen moeten doen aan afzonderlijke spoeldelen van

de betreffende transformatoren.
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APPENDIX 1

Capaciteitsmeting aan de geteste transformator.

Meting van capaciteit behorend bij de ontladingsmetingen

beschreven in de paragrafen 3.1 en 3.2.

w

v

u

LS

C. = 1000 pF
1.

U. = 4,8 V
1.

HS

U2 = 3,2 + 0,1 V Cx = 500 pF + 10%

In het meetschema wordt C tussen U en V bepaald voorx
andere fasen is C hetzelfde, binnen de aangegeven foutgrens.x

Meting van capaciteit behorend bij de ontladingsmeting be

schreven in paragraaf 3.3.

w

( _ .... -
ui--- 2

Ie
I x
I

LS I

= 1000 pFC.
1.

U. =
1.

4,8 V

U2 = 2,2 + 0,1 V Cx = 1200 pF + 8%



- 30 -

APPENDIX 2

Overzicht spanningsverdelingen en ontladingsniveaus.

Negen mogelijke spanningsverdelingen in de hoogspanningswikke

lingen, ontstaan door verschillende manieren van bekrachtigen.

In de tekeningen worden de HS-wikkelingen afgebeeld. Voor de

duidelijkheid zijn de wikkelingen als lijnen afgebeeld en zlJn

de verbindingen weggelaten. De percentages duiden in de teke

ningen op de spanningsverdeling en in de kolom "spanning" op de

grootte van de spanning t.o.v. een willekeurig gekozen waarde.

De gemeten ontladingen staan vermeld achter de fase waaraan

ze gemeten zijn.

I Bekrachtiging fase u

spanningsverdeling ontladingen spanning

90%

55%
100%

groot

o
_fJ U

100%
.fI V-.-

o 40% {zeer klein
1- -------,.....---1S2' W middelgroot

I "
,40) .-

I
1100% 
I

100% 60% {zeer klein
-------~~W middelgroot

40%
85%

60% o
--------fi' V

o 100%
--------9J U

{

zeer klein
groot
groot

40%
85%
100%

-40% o
--------91 ~\I

60% geen
-------~fiSV

60% -40% geen
-----------00 U



- 31 -

APPENDIX 2 (blad 2)
II Bekrachtiging fase v
Spanningsverdeling ontladingen spanning

0 " -50% geenj

f!J W

-50% 50% geen
o V

50%
{lJ U

50% 100% {zeer klein 80% *
9 W groot 90% *~

groot 100% *~~

100% 0
flJ V

0 50% {zeer klein 80% *
f21 U middelgroot 90% ~~

middelgroot 100% *~~

50% 0
(;/ W

0 100% {zeer klein
¢ V groot 90%

groot 100%
100% SO%

¢ U1middelgroot 90% ~~

groot 100% *~~
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APPENDIX 2 (blad 3 )

III Bekrachtiging fase w

spanningsverdeling ontladingen spanning

0 100% {groot 80%
" W groot 100%

100% 40% { middelgroot 80%
f!J V groot 100%

40% 0

" U

-40% 60% geen
f2) W

60% 0
f2) V

0 -40% geen
" U

100% ~ W

0 60% imiddelgroot 80% **
f2) V middelgroot 100% ***

60% 100-% reer klein 60% *
e u groot 90% **

groot 100% ***

* = ontladingen treden continue op
** = ontladingen treden op om de 5 a 10 seconden
*** = ontladingen treden op om de 2 a 3 seconden
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APPENDIX 3

Schema tweekanaals- meting,behorend bij hoofdstuk 4.

C
k

= 50 pF.

Zm wordt gevormd door de weerstanden in filter F 1

Filter Fi

in

R

2C

R

uit

R 280 K

C 11 nF

Filter F2
i1

in

1 nF

10 K

uit
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APPENDIX 4

Oscillogrammen van partiele ontladingen.

VA en VB zijn gemeten aan de aansluitklemmen van

een hoogspanningswikkeling. (zie par.4.3~ analoog aan fig. 4.3c)

Iedere opname geeft twee ontladingen weer.

t = 0.5 microsec/cm

V~ t

t 0.5 microsec/cm
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APPENDIX 5

Oscillogrammen van partiele ontladingen.

VA is het signaal gemeten aan de hoogspanningswikkeling.

VB is het signaal gemeten aan de laagspanningswikkeling.

Meting volgens par.4.3. analoog aan fig. 4.4.

1

t ~ 5 microsec/cm

t ~ 5 microsec/cm
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APPENDIX 6 a

Wikkeling U ( meting volgens par.4.4.)

20 log VA/VB als funetie van de plaats van de ontlading.

w = aantal wikkelingen. ( 1 em = 250 wikkelingen)

12
A o
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APPENDIX 6 b

Wikkeling V ( meting volgens par.4.4.)

20 log VA/VB als funetie van de plaats van de ontlading.

w = aantal wikkelingen. ( 1 em = 250 wikkelingen)

A 0

944

1472

2000

~928
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APPENDIX 6 e

Wikkeling W ( meting volgens par.4.4)

20 log VA/VB als funetie van de plaats van de ontlading.

w = aantal wikkelingen. ( 1 em = 250 wikkelingen)

20 log VA/VB
-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 ..

A 0
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APPENDIX 7

Netontstoringsfilter zoals toegepast in par.2.3.

L 1 mHo

C 12,5 ~F.

f 1400 Hz.
g

¢ I...A..A..A..I

I
¢

L

c

B"NET BELASTING

L

C

I¢ ry-y-y"\ fJ
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