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Tóm tắt: 
 

Một trong số các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của cáp điện một chiều cao áp (HVDC) là sự 
biến thiên của phân bố điện trường trong lớp cách điện sinh ra từ sự kết hợp giữa chênh lệch 
nhiệt độ trong cáp, không đồng nhất về điện dẫn và sự tích điện không gian. Mục đích của 
nghiên cứu này là thảo luận về mối quan hệ giữa tuổi thọ của cách điện với sự tích điện không 
gian trong cáp điện một chiều cao áp cách điện polymer liên kết ngang (HVDC-XLPE) dựa trên 
các mô hình về tuổi thọ cách điện phụ thuộc vào ứng xuất điện, với sự xem xét của việc không 
hoặc có xảy ra hiệu ứng đảo chiều điện cực của điện áp đặt. Trong các mô hình này, ảnh hưởng 
của hệ số tăng cường điện trường (FEF), mật độ trung bình của điện tích (QM) và mức năng 
lượng của các điện tích tích lũy trong vật liệu khi có điện trường đặt đến độ bền của vật liệu cũng 
được đề cập. Phép đo thực nghiệm điện tích không gian cùng các đại lượng liên quan đến tuổi 
thọ cách điện trên các mẫu phẳng và cáp mô hình sẽ được thảo luận. 
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Abstract: 
 

One of the factors that affects HVDC cable is the field distribution inside the insulation resulting 
from combined processes of temperature gradient in the cables, non-linear conductivity and 
space charge accumulation. The purpose of this work is to present and discuss a relationship 
between insulation life and space charge in HVDC-XLPE cable based on the models of 
insulation life under electric stress with and without voltage inversion. In these models, criteria 
such as Field Enhancement Factor-FEF, space-averagedcharge density (QM) and minimum and 
maximum trap depths (∆min, ∆max) and their influence on material's durability are also 
mentioned. Space charge measurements and results concerning insulation life on plaque samples 
and model cable will be discussed.    
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