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INRICHTING EN WERKWIJZE VOOR HET METEN VAN CONDENSVORMING EN/OF
CORROSIEVOORTGANG

Inrichting voor het meten van condensvorming en/of
corrosievoortgang van een elektrisch geleidende
leiding, omvattende een isolator die zich rondom de
leiding uitstrekt; ten minste één elektrische geleider,
waarbij de of elke geleider zodanig aangebracht is dat
ten minste een gedeelte van de isolator tussen de
leiding en genoemde geleider ligt, zodanig dat de
leiding een eerste pool van een condensator vormt,
genoemde geleider een tweede pool van die
condensator vormt, en het gedeelte ertussen een
diëlektricum vormt; en ten minste één meetinstrument
ingericht om voor elke geleider een representatieve
waarde te bepalen voor de capacitieve werking van de
overeenkomstige condensator.

1

BE 2014/0429

Inrichting en werkwijze voor het nieten van condensvorming en/of corrosievoortgang
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting en werkwijze voor het meten van
condensvorming en/of (als gevolg daarvan) corrosievoortgang bij thermisch geïsoleerde leidingen.
5

Daarnaast heeft de uitvinding betrekking op een toezichtregelaar voor gebruik in een dergelijke
inrichting.
Voor het transport van sommige fluïda is het belangrijk dat deze zo min mogelijk onderhevig zijn
aan thermische verliezen. De leidingen voor het transport van zulke fluïda, kouder dan de
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omgevingstemperatuur, worden daarom typisch thermisch geïsoleerd met dampdichte isolatie of
een dampscherm langs de buitenkant. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de pijpleidingen te omgeven
met isolatieschalen. Vaak wordt zo tevens akoestisch geïsoleerd, zodat de geluidsoverlast wordt
verminderd.
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In zulke installaties bestaat echter het gevaar van condensvorming. Doordat de installaties typisch
zijn blootgesteld aan omgevingslucht, en indien er een lek bestaat in het omhullende dampscherm,
kan het vocht in de omgevingslucht condenseren op de leiding, op het raakvlak met de binnenkant
van de isolatie. Typisch wordt hiervoor het aan het Engels ontleende begrip 'corrosion under
insulation' (CUI) gebruikt. Na verloop van tijd kan zulk gecondenseerd vocht leiden tot corrosie
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van de leiding, waardoor de leiding beschadigd wordt (het metaal corrodeert en de leiding verliest
op den duur haar stroomeffïciëntie, effectiviteit, sterkte en waterdichtheid). Het is moeilijk om zulk
gecondenseerd vocht te verwijderen en het vervangen van een volledige installatie is bovendien erg
duur. Daarom wordt condensvorming best opgespoord voordat de eigenlijke corrosie optreedt, of
toch zo vroeg mogelijk, zodat een goedkopere gedeeltelijke vervanging van de isolatie mogelijk is.
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Bekende systemen om condensvorming op de leiding en, als gevolg van condensvorming,
voortgang van corrosie te meten maken gebruik van thermische camera's om locaties met
afwijkend warmtegedrag op te sporen. Deze oplossing is echter niet efficiënt, omdat ze duur en
onhandig is en bijvoorbeeld niet toelaat om in 'blinde hoeken' warmte- en/of koudeverliezen op te
30

sporen. Bovendien is de interpretatie van zulke thermische detectie moeilijk: het is niet eenduidig
of een warmte- of koudeverlies te wijten is aan een lokaal dunnere isolatie dan wel aan een
dampschermlek.
Het is een doel van de onderhavige uitvinding om een efficiënte oplossing te bieden om de
vorming van condens en/of de voortgang van corrosie te meten en/of te analyseren. Bijkomende
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doelen van de voorliggende uitvinding bestaan erin dat deze eenvoudig, goedkoop, duurzaam en
nauwkeurig is.
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Hiertoe voorziet de uitvinding in een inrichting voor het meten van condensvorming en/of
corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding, omvattende: een isolator, in casu de
thermische en/of akoestische isolatie, die zich rondom de leiding uitstrekt; ten minste één
5

elektrische geleider die zodanig aangebracht is over, op of in de isolator, dat ten minste een
gedeelte van de isolator tussen de leiding en de of elke geleider ligt, en dat de leiding een eerste
pool van een condensator vormt, de of elke geleider een tweede pool van die condensator vormt, en
het gedeelte ertussen deel uitmaakt van een diëlektricum; en ten minste één meetinstrument
ingericht om voor elke geleider een waarde te bepalen die representatief is voor de capacitieve
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werking van de overeenkomstige condensator.
Deze oplossing laat toe om efficiënt de condensvorming en/of de corrosievoortgang te meten. De
inventiviteit van deze oplossing is onder meer gelegen in het vernieuwende inzicht van de uitvinder
dat het bepalen van een waarde die representatief is voor een capacitieve werking van een op die
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manier gevormde condensator toelaat om eenvoudig en nauwkeurig de condensvorming en/of
corrosievoortgang te meten. Immers, wanneer de leiding condens en/of corrosie vertoont, verandert
het diëlektricum tussen de geleider en de leiding en/of het overlappende oppervlak van de twee
polen van de condensator, en zal dit zich uiten in een verandering van de gemeten waarde.

20

Volgens een uitvoeringsvorm is het meetinstrument ingericht om een waarde te bepalen voor een
of meer van de volgende parameters: een capaciteit, een permittiviteit, een oplaadtijd, een
ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of elektrische polariteit of
binding, magnetisme, en een geleiding.
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Volgens een uitvoeringsvorm is de geleider één van de volgende: een spoelvormig gewikkelde
geleider die rond of in de isolator is aangebracht; een longitudinale geleider die in of op de isolator
is aangebracht; en een geleidende coating of bekleding voor de isolator. Een dergelijke
longitudinale geleider kan bijvoorbeeld zijn uitgevoerd in de vorm van een staaf, een draad of een
langwerpige plaat. Een dergelijke longitudinale geleider kan ook buiten, in plaats van op, de
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isolator zijn aangebracht.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat de inrichting een toezichtregelaar die is ingericht om
condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding te analyseren op basis van de waarden die
zijn bepaald door het of elk meetinstrument.
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In deze tekst wordt 'meten' gebruikt om aan te geven dat een waarde wordt bepaald voor of
toegekend aan een bepaalde grootheid, terwijl met 'analyseren' wordt bedoeld dat iets in meer
detail wordt onderzocht en geëvalueerd. Verwante terminologie voor het 'analyseren' van CUI is
ondermeer: 'bewaken', 'detecteren', 'opsporen', 'inspecteren', 'evalueren', 'identificeren',
5

'bepalen', 'determineren'. De keuze voor 'analyseren' is niet-beperkend.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat de inrichting ten minste één temperatuursensor ingericht om
een temperatuur te meten, bij voorkeur één van volgende temperaturen: een
omgevingstemperatuur, een oppervlaktetemperatuur ter hoogte van de isolator en/of een

10 fluïdumtemperatuur;

en/of ten minste één vochtigheidssensor ingericht om een vochtigheidsgraad

te meten; en is de toezichtregelaar ingericht om bij het analyseren van de corrosievoortgang en/of
beginnende condensvorming rekening te houden met de gemeten temperatuur en/of het of elk
meetinstrument is ingericht om bij het meten van de corrosievoortgang en/of condensvorming
rekening te houden met de gemeten temperatuur en/of de gemeten vochtigheidsgraad. Op die
15

manier kan ook bij wisselende temperaturen en wisselende vochtigheid van bijvoorbeeld
omgevingslucht toch nauwkeurig de corrosievoortgang en/of condensvorming worden gemeten
en/of geanalyseerd.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat het of elk meetinstrument en/of de toezichtregelaar een
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geheugenruimte ingericht voor opslag van ten minste één vooraf bepaalde referentiewaarde voor de
of elke condensator; en is de toezichtregelaar ingericht om: de door het of elk meetinstrument
bepaalde waarde te vergelijken met de overeenkomstige referentiewaarde; en de condensvorming
en/of corrosievoortgang te analyseren op basis van de afwijking tussen de bepaalde waarde en de
referentiewaarde. Op die manier kan de condensvorming en/of corrosievoortgang over een langere
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tijd worden gemeten en/of geanalyseerd.
Volgens een uitvoeringsvorm is het of elk meetinstrument ingericht om de bepaalde waarde naar
de toezichtregelaar te zenden. Deze verzending kan draadloos plaatsvinden, of via één of meer
daarvoor voorziene communicatiekabels. Op die manier kan de condensvorming en/of de
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corrosievoortgang gecentraliseerd worden geanalyseerd, bijvoorbeeld door een computer.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat het of elk meetinstrument een eerste klem en een tweede
klem; en is de eerste klem gekoppeld met de leiding; en de tweede klem gekoppeld met de
overeenkomstige geleider. Op die manier is het meetinstrument uitgerust om (een representatieve
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waarde voor) de capacitieve werking van de condensator afdoende te bepalen. De vakman zal
inzien dat de eerste klem ook gekoppeld kan zijn met een geleidende buitenzijde van de leiding of
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met een bijkomende elektrische geleider die rond de leiding is gewikkeld, bijvoorbeeld voor een
leiding die niet uit zichzelf elektrisch geleidend is.
Volgens een uitvoeringsvorm is het of elk meetinstrument geïntegreerd in de isolator. Op die
5

manier kan het meetinstrument beter beschermd zijn tegen beschadiging vanuit de omgeving rond
de geïsoleerde leiding.
Volgens een mogelijke uitvoeringsvorm wordt voor elke geleider een meetinstrument voorzien.
Het is echter ook mogelijk om één meetinstrument te voorzien voor meerdere geleiders, waarbij
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het meetinstrument ingericht is om bijvoorbeeld na elkaar waarden te meten voor de meerdere
condensatoren gevormd door de meerdere geleiders.
Volgens een uitvoeringsvorm zijn meerdere geleiders op steekafstand van elkaar aangebracht langs
de isolator. Op die manier kan condensvorming en/of corrosievoortgang over een grotere lengte
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van de leiding worden gemeten en/of geanalyseerd met toch de mogelijkheid om voldoende
nauwkeurig te bepalen op welke locatie er zich eventueel condens vormt en/of corrosie voordoet.
Met 'steekafstand' wordt de (min of meer) regelmatige afstand bedoeld waarop entiteiten herhaald
worden langs een drager. Hier wordt daarmee specifiek bedoeld dat de geleiders zich op (min of
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meer) regelmatig herhaalde afstand van elkaar bevinden. Op die manier is het mogelijk om over
een zo lang mogelijke lengte van de isolator de condensvorming en/of corrosievoortgang van de
leiding te controleren, maar toch voldoende nauwkeurig te kunnen bepalen aan welk gedeelte van
de leiding er condensvorming en/of corrosievoortgang plaatsvindt.
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Volgens een uitvoeringsvorm strekt de of elke geleider zich uit over de volledige lengte van de
isolator. Op die manier kan effectief de condensvorming en/of de corrosievoortgang voor de gehele
lengte van de isolator worden gemeten en/of geanalyseerd.
Volgens een uitvoeringsvorm is het of elk meetinstrument ingericht om periodiek de
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representatieve waarde te bepalen. Op die manier kan nauwkeurig de evolutie van de capacitieve
werking worden bijgehouden, zodat veranderingen daarin tijdig gedetecteerd kunnen worden, om
zo voldoende vroeg te kunnen ingrijpen tegen condensvorming en/of corrosie.
Volgens een uitvoeringsvorm is de of elke geleider opgenomen in een beschermende coating. Op
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die manier kan de geleider zelf beter worden beschermd voor condensvorming en/of optreden van
corrosie, of tegen kortsluiting met de leiding zelf.
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Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm is de leiding elektrisch geleidend doordat ze uit een
elektrisch geleidend materiaal is vervaardigd, zoals metaal of ICP ('intrinsically conducting
polymer'). Volgens een andere uitvoeringsvorm is de leiding echter elektrisch geleidend doordat ze
5

elektrisch geleidend is gemaakt door haar te omwikkelen of te bedekken (longitudinaal of circulair)
met een bijkomende elektrische geleider, bijvoorbeeld een draad (al dan niet zelf geïsoleerd). De
vakman begrijpt dat ook dan sprake kan zijn van een 'elektrisch geleidende leiding', ook als de
leiding zelf is vervaardigd uit een niet-elektrisch geleidend materiaal, zoals bijvoorbeeld (nietgeleidende) kunststof. De vakman begrijpt tevens dat, waar in deze aanvrage sprake is van de
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elektrische werking van de leiding zelf, daarmee de elektrische werking van de bijkomende
elektrische geleider kan worden bedoeld. De vakman zal eveneens inzien dat dan bijvoorbeeld de
koppeling van klemmen 'met de leiding' plaatsvindt door deze te koppelen met (te verbinden met)
de bijkomende elektrische geleider, mutatis mutandis.
Indien de leiding zelf is vervaardigd uit een niet-metaal (of algemener uit een materiaal dat niet kan
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corroderen), zal de vakman inzien dat geen corrosievoortgang gemeten en/of geanalyseerd dient te
worden, maar enkel condensvorming. Ook condensvorming is op zichzelf immers hinderlijk: zo
kan condens de isolator verzwaren en mechanisch verzwakken, elektronische componenten in de
isolator beschadigen, de efficiëntie van de isolatie verminderen, of lekken en zo bijvoorbeeld
bouwconstructies beschadigen. Het voorzien van een bijkomende elektrische geleider kan wel
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helpen om condensvorming te meten en/of te analyseren.
Verder voorziet de uitvinding in een toezichtregelaar voor gebruik in een inrichting zoals
hierboven beschreven, welke toezichtregelaar is ingericht om condensvorming en/of
corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding te analyseren op basis van de waarden die
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zijn bepaald door het of elk meetinstrument. Op die manier kan de corrosievoortgang
gecentraliseerd worden geanalyseerd.
Verder voorziet de uitvinding in een werkwijze voor het meten van condensvorming en/of
corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding . De werkwijze omvat de volgende
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stappen: het aanbrengen van een isolator rondom de leiding; het aanbrengen van ten minste één
elektrische geleider over, op of in de isolator zodanig dat ten minste een gedeelte van de isolator
tussen de leiding en de geleider ligt, en dat de leiding een eerste pool van een condensator vormt,
de geleider een tweede pool van de condensator vormt, en het gedeelte ertussen een diëlektricum
vormt; en het voor elke geleider bepalen van ten minste één waarde die representatief is voor de
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capacitieve werking van de overeenkomstige condensator.
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De vakman zal inzien dat analoge voordelen en doelstellingen als voor de inrichting gelden voor de
overeenkomstige werkwijzen, mutatis mutandis.
Volgens een uitvoeringsvorm wordt een of meer van de volgende parameters van de door de
5

geleider en de leiding gevormde condensator gemeten: een capaciteit, een permittiviteit, een
oplaadtijd, een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of
elektrische polariteit of binding, magnetisme, en een geleiding.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze het analyseren van condensvorming en/of
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corrosievoortgang van de leiding op basis van de bepaalde waarden. Hierbij kan men aan de hand
van de uitgevoerde metingen afleiden of het diëlektricum tussen de geleider en de leiding, en/of het
overlappende oppervlak van de geleider en de leiding, is gewijzigd, en op basis van deze
wijzigingen condens, corrosie of enige andere (zoals mechanische) verandering detecteren.
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Volgens een verder ontwikkelde uitvoeringsvorm wordt een oppervlaktetemperatuur gemeten, bij
voorkeur ter hoogte van (een buitenzijde van) de isolator, en/of een fluïdumtemperatuur; en/of
wordt een vochtigheidsgraad gemeten, bij voorkeur van omgevingslucht; en wordt bij de stap van
het analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang, rekening gehouden met de
gemeten temperaturen en/of de gemeten vochtigheidsgraad; en/of wordt bij de stap van het meten
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van de condensvorming en/of corrosievoortgang, rekening houden met de gemeten temperatuur
en/of de gemeten vochtigheidsgraad. Op die manier kan rekening worden gehouden met het effect
van een gewijzigde omgevingstemperaturen en/of hun verschillen op de capacitieve werking van
de door de geleider en leiding gevormde condensator, zodat ook bij veranderende temperaturen
corrosie of condens nauwkeurig kan worden gedetecteerd.

25
Volgens een uitvoeringsvorm wordt ten minste één vooraf bepaalde referentiewaarde opgeslagen
voor de of elke condensator. Optioneel kunnen verschillende referentiewaarden voor verschillende
temperaturen en/of vochtigheidsgraden worden opgeslagen. Het analyseren kan dan het vergelijken
van de of elke bepaalde waarde met de overeenkomstige referentiewaarde; en het afleiden van de
30

condensvorming en/of corrosievoortgang op basis van de afwijking tussen de bepaalde waarde en
de referentiewaarde, omvatten.
Volgens een uitvoeringsvorm kan het analyseren op afstand van de leiding gebeuren, bijvoorbeeld
in een toezichtregelaar in de vorm van een centrale server, waarbij de bepaalde waarde naar de
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toezichtregelaar worden verzonden.
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Het bepalen van de waarden die representatief zijn voor de capacitieve werking van de door een
geleider en de leiding gevormd condensator, kan bijvoorbeeld gebeuren door een op de isolator
geplaatst of in de isolator geïntegreerd meetinstrument.
5

Volgens een uitvoeringsvorm worden meerdere geleiders op steekafstand van elkaar langs de
isolator aangebracht. Het is echter ook mogelijk om één enkele geleider over de volledige lengte
van de isolator te voorzien.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze de stap van: periodiek bepalen van de
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representatieve waarde.
Volgens een mogelijke uitvoeringsvorm is de geleider ingericht om zich rondom een buitenomtrek
van de isolator uit te strekken. Op die manier kan condensvorming en/of corrosievoortgang over de
volledige omtrek van de leiding geanalyseerd worden.
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Volgens een uitvoeringsvorm is de geleider ingericht om zich voldoende dicht bij de leiding uit te
strekken zodat de condensator een voldoende hoge capaciteit heeft voor een nauwkeurige meting
van de representatieve waarde.
20

Volgens een mogelijke uitvoeringsvorm strekt de geleider zich uit over een bepaalde lengte in de
lengterichting van de leiding en heeft de geleider een bepaalde weerstand per lengte-eenheid. Op
die manier wordt een RC transmissielijn gevormd. Het meten van de capaciteit of de
eigenfrequentie van een dergelijke RC transmissielijn zal niet alleen toelaten om corrosie te
detecteren, maar ook om de exacte locatie van de corrosie langs de leiding te kennen
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gebruikmakend van één enkele resistieve geleider. De vakman zal inzien dat een vergelijkbare
redenering kan worden gemaakt voor een LC transmissielijn of een LCR transmissielijn.
In de hierboven beschreven uitvoeringsvormen is telkens één leiding voorzien. De vakman zal
echter inzien dat ook meer dan één leiding kan worden gebruikt als eenzelfde pool van een
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gevormde condensator. Tevens zal de vakman inzien dat in een situatie waar meer dan één leiding
wordt omsloten door één isolator, het ook mogelijk is om meerdere inrichtingen zoals hierboven
beschreven toe te passen, bijvoorbeeld één inrichting voor elke leiding.
De uitvinding zal nu nader worden beschreven aan de hand van in de tekening weergegeven
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uitvoeringsvoorbeelden. Deze uitvoeringsvoorbeelden zijn bedoeld voor een beter begrip van de
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hierboven beschreven eigenschappen, voordelen en doelstellingen van de uitvinding; ze beperken
de uitvinding geenszins.
In de tekening toont/tonen:
figuur 1 een perspectivisch aanzicht van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de
5

uitvinding;
figuur 2 een perspectivisch aanzicht van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de
uitvinding;
figuren 3A en 3B perspectivische aanzichten van enkele uitvoeringsvormen van een inrichting
volgens de uitvinding;
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figuren 4A en 4B dwarsdoorsneden van de inrichtingen van respectievelijk figuren 3A en 3B;
figuur 5 een dwarsdoorsnede van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding;
figuur 6 een dwarsdoorsnede van een andere uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de
uitvinding; en
figuren 7A en 7B twee langsdoorsneden van uitvoeringsvormen van een inrichting volgens de

15

uitvinding, waarbij ook de geleiders (3A, 3B) die doorheen het doorsnedevlak uitsteken zijn
getoond.
In de tekening is aan eenzelfde of analoog element eenzelfde verwijzingscijfer toegekend.
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Figuur 1 toont een perspectivisch aanzicht van een deel van uitvoeringsvorm van een inrichting
volgens de uitvinding. In deze uitvoeringsvorm omvat de inrichting een cilindrische metalen
leiding 1, zoals bijvoorbeeld voor het transport van koelvloeistof. Hier is gekozen voor een metalen
leiding, maar dit is niet noodzakelijk. In sommige uitvoeringsvormen is de leiding 1 vervaardigd
uit een elektrisch geleidend materiaal dat aan beschadiging door condensvorming of corrosie
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onderhevig kan zijn, zoals bijvoorbeeld metaal. In andere uitvoeringsvormen kan ook een nietmetalen, niet-elektrisch geleidende leiding, die met een bijkomende elektrische geleider, zoals een
draad (al dan niet geïsoleerd), is omwikkeld of bedekt (longitudinaal of circulair), gebruikt worden:
in dit geval zal condensvorming worden gemeten en/of geanalyseerd en geen corrosievoortgang,
maar condens is water en kan schade veroorzaken (lekkend water of doorweekte en dus zwaardere
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en minder efficiënte isolatie). In andere uitvoeringsvormen kan een niet-metalen leiding worden
gebruikt die wel zelf is vervaardigd uit een elektrisch geleidend materiaal (zoals ICP) maar niet aan
corrosie onderhevig zal zijn. Ook in deze uitvoeringsvormen zal condensvorming van belang zijn,
en corrosievoortgang nauwelijks of niet. Rond de leiding 1 is een eveneens cilindrische thermische
(of tevens akoestische) isolator 2 met een dikte d aangebracht, die zich in dit voorbeeld rondom de

35

volledige omtrek van de leiding 1 uitstrekt. Het is echter niet noodzakelijk dat de isolator 2 zich
rondom de volledige omtrek van de leiding 1 uitstrekt, maar omwille van thermische en/of
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akoestische efficiëntie wel verkieslijk. In andere uitvoeringsvormen kunnen leiding 1 en isolator 2
andere vormen hebben, zoals bijvoorbeeld een balkvorm, naargelang de noden van het gebruik.
Het is bovendien niet noodzakelijk zo dat leiding 1 en isolator 2 per se een gelijkaardige vorm
moeten hebben: uitvoeringsvormen kunnen bestaan waarin de leiding 1 bijvoorbeeld rond is (zoals
5

hier) en de isolator 2 hoekig, of andersom. In dit voorbeeld is de isolator 2 aangebracht langs de
volledige getoonde lengte van de leiding 1. Op die manier is de thermische en/of akoestische
isolatie effectiever.
Rondom de isolator 2 is een spoelvormige geleider 3 gewikkeld. In dit voorbeeld wordt een enkele
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geleider 3 getoond, maar er kunnen eveneens meerdere geleiders gebruikt worden. Deze geleider 3
is getoond aan de buitenkant van de isolator 2, maar andere uitvoeringsvormen kunnen erin
voorzien dat de geleider 3 (deels) in de isolator 2 is gelegen, bijvoorbeeld om hem beter tegen
mechanische beschadiging van buitenaf te beschermen. In sommige uitvoeringsvormen kan de
geleider 3 zelf zijn opgenomen in een beschermende coating, om zo de geleider 3 elektrisch,

15

thermisch en/of mechanisch beter te beschermen. Tevens kan een elektrisch geleidende coating of
bedekking op zich dienst doen als geleider 3.
De vakman ziet in dat de plaatsing van de geleider 3 er hier voor zorgt dat de isolator 2 geheel
tussen de leiding 1 en de geleider 3 ligt. In andere uitvoeringsvormen kan slechts een gedeelte van

20

de isolator 2 ertussen liggen, wat overeenstemt met de voorziening hierboven dat de geleider 3 ook
(deels) in de isolator 2 kan zijn gelegen. In alle gevallen is voorzien dat de leiding 1 een eerste pool
van een condensator vormt, de geleider 3 een tweede pool van die condensator vormt, en het
gedeelte van de isolator met dikte d dat ertussen ligt onderdeel uitmaakt van een diëlektricum van
de condensator.

25
Door deze opstelling is het mogelijk om aan de hand van de capacitieve werking van de
condensator meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de leiding 1. Op die manier kan
condensvorming en/of corrosievoortgang worden gemeten, omdat condens of corrosie aan de
leiding voor een gewijzigde capacitieve werking van de condensator zorgt. Voor het meten van de
30

capacitieve werking is een meetinstrument 4 voorzien. Het meetinstrument 4 is hier getoond aan de
buitenzijde van de isolator 2, maar kan eveneens geïntegreerd zijn in de isolator 2 of volledig
daarvan gescheiden zijn. Het meetinstrument is met een eerste klem gekoppeld 5 aan de leiding 1
en een tweede klem gekoppeld 6 aan de geleider 3. Hier zijn de koppelingen (5, 6) als elektrische
geleiders getoond die langs een efficiënt pad naar respectievelijk de leiding 1 en de geleider 3

35

lopen, maar in andere uitvoeringsvormen kunnen de koppelingen (5, 6) anders worden geleid of
voorzien.
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Meer in het bijzonder is het meetinstrument 4 ingericht om een waarde bepalen die representatief is
voor die capacitieve werking, zoals bijvoorbeeld een capaciteit, een permittiviteit, een oplaadtijd,
een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of elektrische
polariteit of binding, magnetisme, een geleiding.
5
Figuur 1 toont tevens een (algemeen voorgestelde) toezichtregelaar (9) die draadloos
communiceert met het getoonde meetinstrument 4. Op die manier kan de toezichtregelaar (9) op
basis van de bepaalde waarde of waarden de condensvorming en/of de corrosievoortgang
analyseren. De vakman ziet in dat de toezichtregelaar (9) geautomatiseerd kan zijn om zelf
10

(eventueel periodiek) de condensvorming en/of de corrosievoortgang te analyseren, en onder
bepaalde voorwaarden hiervan melding te maken aan één of meer geïnteresseerde partijen, zoals de
eigenaar of uitbater van de installatie waartoe de leiding 1 behoort, of een verhuurder van of
zorgdrager voor de beschreven inrichting. De vakman apprecieert dat de toezichtregelaar hiertoe
kan zijn uitgerust met instelbare beslissingslogica en communicatiemiddelen.

15
Figuur 2 toont een perspectivisch aanzicht van een deel van een andere uitvoeringsvorm van een
inrichting volgens de uitvinding. In deze uitvoeringsvorm omvat de inrichting een cilindrische
metalen leiding 1 waarrond zich een thermische isolator 2 uitstrekt, analoog als in figuur 1.
In deze figuur is de geleider 3 echter niet spoelvormig gewikkeld, maar is gekozen voor een
20

langwerpige plaat die zich uitstrekt over de lengte van de leiding 1. De plaatvormige geleider 3 is
met een vlakke zijde gericht naar de leiding 1, met een tussenafstand d. De geleider 3 zoals hier
getoond is geïntegreerd in de isolator 2, zodanig dat een gedeelte van de isolator 2 tussen de leiding
1 en de geleider 3 ligt. Opnieuw ziet de vakman in dat een dergelijke opstelling ervoor zorgt dat de
leiding 1 een eerste pool van een condensator vormt, de geleider 3 een tweede pool van die

25

condensator vormt, en het gedeelte van de isolator dat ertussen ligt een diëlektricum vormt. De
geleider 3 is van een zodanige aard dat hij zich voornamelijk aan één zijde van de leiding 1
uitstrekt, waardoor de capacitieve werking in hoofdzaak aan die zijde wordt gemeten. Eventueel
verminderde nauwkeurigheid aan de andere zijde van de leiding 1 kan bijvoorbeeld genegeerd of
ingecalculeerd worden wanneer verwacht wordt dat condensvorming en/of corrosievoortgang

30

slechts of vooral aan de naar de geleider 3 gericht zijde zal optreden.
Ook hier is een meetinstrument 4 voorzien dat aan een eerste klem koppelbaar 5 is met de leiding 1
en aan een tweede klem koppelbaar 6 is met de geleider 3. Het meetinstrument 4 is hier
geïntegreerd in de isolator 2, maar zoals bij figuur 1 kan het eveneens elders aangebracht zijn,

35

naargelang de noden van het gebruik. Op die manier kan de capacitieve werking van de
condensator worden gemeten, zodat het mogelijk is om condensvorming en/of corrosievoortgang te
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meten, omdat condens of corrosie aan de leiding voor een gewijzigde capacitieve werking van de
condensator zorgt.
In figuur 2 (en enkele van de volgende figuren) is geen toezichtregelaar getoond, omdat ook
'standalone' gebruik van de inrichting zonder zo'n toezichtregelaar mogelijk is. De bepaalde
5

waarden worden dan als dusdanig gebruikt om de condensvorming en/of corrosievoortgang te
meten zonder bijkomende analyse. Eventueel kan hiervoor een geheugenruimte voorzien zijn in het
of elk meetinstrument 4, welke geheugenruimte uitgelezen kan worden. Het is ook mogelijk om
bijvoorbeeld een display te voorzien waarop de gemeten waarde wordt weergegeven. Volgens nog
een andere variant kan een alarminrichting zijn voorzien voor het geven van een alarm wanneer de

10

gemeten waarde in een vooraf bepaald bereik ligt. Ook indien wel een toezichtregelaar voorzien is,
kan een dergelijke geheugenruimte en/of display en/of alarminrichting voorzien zijn voor het of elk
meetinstrument 4.
Figuren 3A en 3B tonen perspectivische aanzichten van enkele uitvoeringsvormen van een

15

inrichting volgens de uitvinding. In beide figuren is een metalen leiding 1 getoond, waarrond zich
een thermische isolator 2 uitstrekt, op een analoge wijze zoals in figuren 1 en 2. In figuur 3A is de
geleider 3 voorzien als een dunwandige cilindrische geleider die de isolator 2 volledig rondom
omsluit, en dat over zijn volledige lengte. In andere uitvoeringsvormen kan voorzien zijn dat de
geleider 3 zich slechts over een gedeelte van de lengte van de isolator 2 uitstrekt, bijvoorbeeld tot

20

aan een vertakking of een uitstekende meter of kraan, en/of dat slechts een gedeelte van de isolator
2 tussen de leiding 1 en de geleider 3 ligt. Deze laatste situatie stemt overigens overeen met de
uitvoeringsvorm getoond in figuur 6 voor wat betreft de isolator 2 die slechts gedeeltelijk (met een
gedeelte (2A) zoals in figuur 6) tussen de leiding 1 en de geleider 3 ligt. Ook hier vormt de leiding
1 een eerste pool van een condensator, de geleider 3 een tweede pool van die condensator, en de

25

isolator 2 ertussen een diëlektricum. Verder is een meetinstrument 4 voorzien dat aan een eerste
klem koppelbaar 5 is met de leiding 1 en aan een tweede klem koppelbaar 6 is met de geleider 3.
De vakman ziet in dat deze opstelling voordelig toelaat om de capacitieve werking van de aldus
gevormde condensator te meten of op een andere wijze nader te bepalen. Op die manier is het
mogelijk om de condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding te meten, aangezien een

30

verandering in de genoemde capacitieve werking erop kan wijzen dat er zich condens vormt op of
aan de leiding 1 of in het tussenliggende gedeelte van de isolator 2, dan wel (tevens) corrosie
voordoet op of aan de leiding 1.
In figuur 3B is de geleider 3 voorzien als een dunwandige geleider die de isolator 2 niet volledig

35

rondom omsluit: de geleider strekt zich niet uit over een langwerpige zone van de isolator 2. In
deze zone is een meetinstrument 4 aangebracht, op de isolator 2. Een voordeel van een dergelijke

2014/0429

12

BE 2014/0429

uitvoeringsvorm bestaat erin dat het op die manier mogelijk is om eenvoudig achteraf een reeds
geïsoleerde 2 leiding 1 van een geleider 3 en bijhorend meetinstrument 4 te voorzien - er moet zo
immers weinig of geen verandering worden gemaakt aan de reeds geïnstalleerde leiding 1 en
isolator 2. Het meetinstrument 4 is op vergelijkbare wijze koppelbaar 5, 6 als het meetinstrument
5

van figuur 3A, zodat ook voor deze uitvoeringsvorm de mogelijkheid ontstaat om aan de hand van
de capacitieve werking van de aldus gevormde condensator meer inzicht te krijgen in de
condensvorming en/of corrosievoortgang. De getoonde koppeling 5 tussen het meetinstrument 4 en
de leiding 1 is in de figuur getoond als een rechtstreekse geleider. Andere uitvoeringsvormen
kunnen echter voorzien dat deze koppeling 5 op een andere wijze wordt gemaakt, bijvoorbeeld

10

door de betreffende geleider te leiden tot een 'bloot' gedeelte van de leiding 1, zoals een reeds
uitstekende kraan (zoals kraan (11) in figuur 7A) of meter enzovoort, omdat zulke 'blote' gedeeltes
elektrisch gezien immers dezelfde (of nagenoeg dezelfde) spanning hebben als de leiding 1 zelf.
Dit kan voordelig zijn omdat zulke 'blote' gedeeltes gemakkelijker bereikbaar zijn voor de
betreffende koppeling 5.

15
Figuren 4A en 4B tonen dwarsdoorsneden van de inrichtingen van respectievelijk figuren 3A en
3B. In figuur 4A is, overeenkomstig met de uitvoeringsvorm getoond in figuur 3A, een cilindrische
leiding 1 voorzien, waarrond zich een tevens cilindrische, thermische (of tevens akoestische, maar
in elk geval elektrische) isolator 2 met een dikte d uitstrekt. Rondom de omtrek van de isolator 2
20

strekt zich een geleider 3 uit, die hier is uitgevoerd als een dunwandige holle cilinder. De vakman
zal inzien dat ook andere dwarsdoorsnedes mogelijk zijn, zoals een vierkante of zeshoekige leiding
1 en/of isolator 2, zonder dat dit toepassing van de voorliggende inrichting verhindert. De
opstelling zorgt ervoor dat de leiding 1 een eerste pool van een condensator vormt, de geleider 3
een tweede pool van die condensator vormt, en de isolator 2 er (hier geheel) tussen een

25

diëlektricum. De vakman ziet in dat het meten van de capacitieve werking van de aldus gevormde
condensator eenvoudig toelaat om de condensvorming en/of corrosievoortgang te meten van de
leiding 1, met behulp van meetinstrument 4. Bovendien is in deze uitvoeringsvorm in de isolator 2
een temperatuursensor T voorzien om een temperatuur te meten. De temperatuursensor T is in deze
uitvoeringsvorm gekoppeld 12 met het meetinstrument 4, om dat toe te laten bij het meten van de

30

condensvorming en/of corrosievoortgang rekening te houden met de gemeten temperatuur, omdat
die een invloed kan hebben op de capacitieve werking van de condensator. De vakman zal inzien
dat de aldus gemeten temperatuur ook kan worden kenbaar gemaakt aan een toezichtregelaar (niet
getoond) om daarmee rekening te houden bij diens analyse van de condensvorming en/of
corrosievoortgang. De vakman zal inzien dat het ook mogelijk is om meerdere

35

temperatuursensoren (bv. een oppervlaktetemperatuursensor en een fhüdumtemperatuursensor) of
(tevens) een vochtigheidssensor te voorzien om de relevantie van de gemeten of bepaalde waarde
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voor de capacitieve werking te verhogen.
In figuur 4B is, overeenkomstig met de uitvoeringsvorm getoond in figuur 3A, een cilindrische
leiding 1 voorzien, waarrond zich een tevens cilindrische, thermische (of tevens akoestische, maar
in elk geval elektrische) isolator 2 met een dikte d uitstrekt. Analoge bemerkingen en voordelen
5

zoals hierboven beschreven voor figuren 3B en 4A zijn van toepassing.
Figuur 5 toont een dwarsdoorsnede van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de
uitvinding. De leiding 1 bevindt zich hier centraal ten opzichte van de isolator 2, maar andere
uitvoeringsvormen kunnen erin voorzien dat de leiding zich niet centraal bevindt ten opzichte van

10

de isolator, maar bijvoorbeeld meer aan de kant van één zijde van die isolator. Rond een gedeelte
van de omtrek van de isolator 2 is een elektrische geleider 3 aangebracht, die hier is uitgevoerd als
een dunwandige, aan één langsribbe (deels) onderbroken balkvormige geleider, zodat deze goed
aansluit om de isolator 2 die eveneens balkvormig is. De geleider 3 is aan één van de vier hoeken
onderbroken en verbonden met een meetinstrument 4.

15
Figuur 6 toont een dwarsdoorsnede van een andere uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de
uitvinding. Er is zonder verlies van algemeenheid een cilindrische metalen leiding 1 voorzien,
waarrond zich een isolator (2A, 2B) uitstrekt; in deze uitvoeringsvorm strekt de isolator (2A, 2B)
zich uit rondom de volledige omtrek van de leiding 1. In de isolator (2A, 2B) is een geleider 3
20

geïntegreerd, zodanig dat een gedeelte (2A) van de isolator met een dikte d tussen de leiding 1 en
de geleider 3 ligt. Een ander gedeelte (2B) van de isolator ligt niet tussen de leiding 1 en de
geleider 3. In de getoonde uitvoeringsvorm zijn de isolatiematerialen van de twee gedeelten (2A)
en (2B) verschillend gekozen, maar deze keuze staat de vakman vrij naargelang de noden van
gebruik. De opstelling zorgt ervoor dat de leiding 1 een eerste pool van de condensator vormt, de

25

geleider 3 een tweede pool van de condensator vormt, en het tussenliggende gedeelte (2A) een
diëlektricum. Een meetinstrument 4 bepaalt een waarde die representatief is voor de capacitieve
werking van de aldus gevormde condensator, om zo de condensvorming en/of corrosievoortgang
van de leiding te meten.
In de figuur is getoond dat koppeling 5 zich niet doorheen (een uitsparing in) geleider 3 uitstrekt,

30

maar contact maakt met leiding 1 op een andere wijze (aangegeven door de gebogen
verbindingslijn in de tekening) - bijvoorbeeld via een 'bloot' gedeelte van de leiding - om te
voorkomen dat er een directe elektrische geleiding zou ontstaan tussen koppeling 5 en geleider 3.
De vakman ziet in dat ook andere manieren van koppeling mogelijk zijn, mits in acht genomen
wordt dat geen directe elektrische geleiding (kortsluiting) ontstaat tussen koppeling 5 en geleider 3.

35
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Figuren 7A en 7B tonen twee langsdoorsneden van uitvoeringsvormen van een inrichting volgens
de uitvinding. In figuur 7A is zonder verlies van algemeenheid één leiding 1 getoond met daaraan
een kraan (11). Over een gedeelte van de lengte van de leiding 1 is een isolator 2 voorzien
(gearceerd getoond). De vakman zal inzien dat het niet noodzakelijk is dat slechts één isolator 2
5

wordt gebruikt, maar dat dit de voorstelling in de figuur eenvoudiger maakt. Er zijn een eerste
geleider (3A) en een tweede geleider (3B) voorzien, die in de tekening uit het doorsnedevlak
steken. De eerste geleider (3A) en de tweede geleider (3B) zijn beide spoelvormig gewikkeld
rondom respectieve gedeeltes van de lengte van de isolator 2, om zo toe te laten met meer
nauwkeurigheid de condensvorming en/of corrosievoortgang over de overeenkomstige gedeeltes

10

van de leiding 1 te meten of tevens te analyseren. In deze uitvoeringsvorm is gekozen voor
draadvormige geleiders (3A en 3B) die zijn geschikt om te wikkelen rondom de isolator 2, maar de
vakman zal inzien dat de geleiders (3A, 3B) ook (deels) in de isolator 2 kunnen worden
aangebracht. De vakman zal eveneens inzien dat het niet noodzakelijk is dat alle gebruikte
geleiders eenzelfde vorm hebben, maar dat naast een spoelvormig gewikkelde geleider

15

bijvoorbeeld een plaatvormige geleider kan worden gebruikt, of een staaf of een (deels)
omhullende (ronde of hoekige) cassette of een eenvoudige geleidende draad. Een dergelijke
opstelling voorziet dat de leiding 1 een eerste pool van zowel een eerste als een tweede
condensator vormt, de eerste geleider (3A) een tweede pool van de eerste condensator vormt, de
tweede geleider (3B) een tweede pool van de tweede condensator vormt, en de isolator 2 een

20

diëlektricum voor zowel de eerste condensator als de tweede condensator vormt. Door voor de
eerste geleider (3A) een eerste meetinstrument (4A) en voor de tweede geleider (3B) een tweede
meetinstrument (4B) te voorzien die respectievelijk via een eerste klem koppelbaar (5A, 5B) zijn
met de leiding 1 en via een tweede klem koppelbaar (6A, 6B) zijn met de respectieve geleiders
(3A, 3B), is het mogelijk om voor elke geleider (3A, 3B) een waarde te bepalen die representatief

25

is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator. Op die manier is het mogelijk
om de condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding 1 te meten. Doordat meerdere
geleiders (3A, 3B) zijn voorzien, is het bovendien mogelijk om nauwkeuriger te bepalen aan welk
gedeelte van de leiding 1 er zich condens vormt dan wel (tevens) condensatie voordoet, zodat het
niet nodig is om de gehele leiding 1 te vervangen indien slechts lokaal een gevorderde
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condensvorming en/of corrosievoortgang wordt vastgesteld. In dit uitvoeringsvoorbeeld is gekozen
om koppeling (5B) te maken met een uitstekend 'bloot' gedeelte (dat wil zeggen een gedeelte dat
gemakkelijk bereikbaar is doordat het niet volledig door isolatiemateriaal is omsloten) van de
leiding 1, namelijk de kraan (11). De vakman zal inzien dat een dergelijke koppeling met een
'bloot' gedeelte van de leiding in bepaalde uitvoeringen eenvoudiger kan zijn dan een directe
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koppeling met de leiding. In dit uitvoeringsvoorbeeld is tevens voorzien dat de koppeling (5A)
tussen het eerste meetinstrument (4A) en de leiding 1 via (een klem voorzien aan) het tweede
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meetinstrument (4B) wordt gemaakt, zodat dezelfde (of nagenoeg dezelfde) spanning staat op
zowel de eerste pool van de eerste condensator als de eerste pool van de tweede condensator. De
vakman zal inzien dat een dergelijke aanpak desgewenst een eenvoudige koppeling toelaat van de
meetinstrumenten met de leiding.
5

De vakman zal tevens inzien dat op eenvoudige wijze bijkomende sensoren kunnen worden
voorzien, zoals bijvoorbeeld een eerste temperatuursensor (niet getoond) aan een 'bloot' gedeelte,
zoals een aftakking, een kraan 11, een hulpstuk, en dergelijke meer, om een fluïdumtemperatuur te
meten, een tweede temperatuursensor (niet getoond) aan een buitenzijde van de isolator 2 om een
oppervlaktetemperatuur te meten, en/of één of meer vochtigheidssensoren (niet getoond) om bij

10

voorkeur een vochtigheidsgraad van de omgevingslucht te meten. Deze gemeten temperaturen
en/of vochtigheidsgraden kunnen worden gebruikt om de precisie van andere metingen of
bepalingen te verhogen.
Verder is een toezichtregelaar (9) voorzien, die is ingericht om op basis van de door de

15

meetinstrumenten (4A, 4B) bepaalde waarden de condensvorming en/of corrosievoortgang te
analyseren. In sommige uitvoeringsvormen kan tevens een parallel met koppeling (5A) aangelegde
communicatiekabel (niet getoond) worden benut voor het doorzenden van de door het tweede
meetinstrument (4B) bepaalde waarde naar de toezichtregelaar (9), via het eerste meetinstrument
(4A). De vakman zal inzien dat een eenvoudige implementatie hiervoor bijvoorbeeld een meester-

20

slaaf opstelling kan zijn, waarbij alle meetinstrumenten zo in aaneenschakeling hun bepaalde
waarde doorzenden naar het volgende meetinstrument, om de bepaalde waarden uiteindelijk naar
de toezichtregelaar (9) te zenden.
In figuur 7B is eveneens zonder verlies van algemeenheid één leiding 1 getoond, over welker

25

lengte zich een isolator 2 uitstrekt, rondom haar omtrek. Voor de isolator 2 gelden analoge
bemerkingen als hierboven voor figuur 7A. Er zijn ook vier geleiders getoond (3A, 3B, 3C),
waarvan er één slechts deels zichtbaar zijn (niet genummerd). De eerste geleider (3A), de tweede
geleider (3B) en de derde geleider (3C) zijn alle uitgevoerd als een omhullende cassette of kooi die
zich rondom de leiding 1 uitstrekt over een gedeelte van de lengte van de isolator 2, en zijn
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zodanig geïntegreerd in de isolator 2 dat slechts een gedeelte van de isolator 2 tussen de leiding 2
en de respectieve geleiders (3A, 3B) ligt. De vakman zal inzien dat ook hier voor het gemak van de
voorstelling gekozen is voor gelijkaardig gevormde geleiders, maar dat dit geen beperking voor de
inrichting vormt. Op die manier vormt de leiding 1 een eerste pool van zowel een eerste
condensator, een tweede condensator, als een derde condensator (en nog meer, voor de deels
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getoonde, niet-genummerde geleiders), de eerste geleider (3A) een tweede pool van de eerste
condensator, de tweede geleider (3B) een tweede pool van de tweede condensator, de derde
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geleider (3C) een tweede pool van de derde condensator, en het tussenliggende gedeelte van de
isolator 2 een diëlektricum voor de eerste, de tweede en de derde condensator. Door voor elke
geleider (3A, 3B, 3C) een overeenkomstig meetinstrument (4A, 4B, 4C) te voorzien dat via een
eerste klem koppelbaar 5 is met de leiding 1 en via een tweede klem koppelbaar 6 is met de
5

overeenkomstige geleider (3A, 3B, 3C), is het mogelijk om een waarde te bepalen die
representatief is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensators.
Bovendien is een toezichtregelaar (9) voorzien, die op afstand draadloos (10) communiceert met de
meetinstrumenten (4A, 4B, 4C), die hem hun bepaalde waarden zenden, om op basis daarvan de

10

condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding 1 te analyseren. Hiervoor kan de
toezichtregelaar zijn uitgerust met een geheugenruimte, waarin vooraf representatieve waarden
voor de capacitieve werking van elke condensator kunnen worden opgeslagen, die kunnen worden
vergeleken met nieuwe bepaalde waarden bij het analyseren van de condensvorming en/of
corrosievoortgang, om zo een beter inzicht te krijgen in de verandering van de capacitieve werking

15

over een langere tijd. De vakman zal inzien dat een dergelijke aanpak kan worden geautomatiseerd,
bijvoorbeeld doordat de toezichtregelaar (9) zelf een complexere structuur en werking heeft,
waarbij on-site een eerste analyse wordt gemaakt, en/of off-site wordt geanalyseerd in welke mate
er condensvorming en/of corrosievoortgang is opgetreden.

20

In tabel 1 zijn enkele meetresultaten van een proefopstelling van een uitvoeringsvorm van een
inrichting volgens de uitvinding weergegeven, voor een opstelling die geen condensvorming of
corrosievoortgang vertoonde. De proefopstelling omvatte een eerste leiding met daarrond een
eerste geleider gescheiden van de eerste leiding door een eerste isolator, zodanig dat de eerste
leiding een eerste pool van een eerste condensator vormde, de eerste geleider een tweede pool van
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die eerste condensator, en de eerste isolator ertussen een eerste diëlektricum. De proefopstelling
omvatte tevens een tweede leiding met daarrond een tweede geleider gescheiden van de tweede
leiding door een tweede isolator, zodanig dat de tweede leiding een eerste pool van een tweede
condensator vormde, de tweede geleider een tweede pool van die tweede condensator, en de
tweede isolator ertussen een tweede diëlektricum. In de proefopstelling waren de eerste leiding en

30

de tweede leiding elektrisch aan elkaar gekoppeld (i.e. op dezelfde leidingpotentiaal gebracht),
maar de vakman ziet in dat ook één leiding of twee niet-gekoppelde leidingen mogelijk waren. Aan
zowel de eerste condensator als aan de tweede condensator werd een meetinstrument gekoppeld,
waarbij elk meetinstrument was ingericht om een waarde voor de ontlaadtijd van de respectieve
condensator te meten, om daarmee de capaciteit van de condensator te bepalen. Het eerste

35

meetinstrument fungeerde als 'master', het tweede als 'slave' daarvan. Tevens werd een
omgevingstemperatuursensor voorzien om een omgevingstemperatuur te meten, en twee
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watertemperatuursensoren om een eerste watertemperatuur van het getransporteerde water in de
eerste leiding en een tweede watertemperatuur van het getransporteerde water in de tweede leiding
te meten.
In de eerste kolom (sensorld) is een identificatie van het betreffende meetinstrument weergegeven:
5

de aanduiding 0 duidt het eerste meetinstrument aan (de 'master'), de aanduiding 1 duidt het
tweede meetinstrument aan (de 'slave').
In de tweede kolom (value) zijn de waarden weergegeven voor de overeenkomstige capaciteiten
van de condensatoren. Deze waarden zijn uitgedrukt in picofarad, en zijn berekend op basis van
gemeten ontlaadtijden.

10

In de derde kolom (temperature ambient) zijn de gemeten omgevingstemperatuurwaarden
weergegeven. Deze zijn gemeten door de omgevingstemperatuursensor, en zijn uitgedrukt in een
eenheidsloze voorstelling op basis van een temperatuurscoëfficiënt (NTC/PTC). De metingen zijn
nauwkeurig tot op gehele getallen. De precieze waarde van deze omgevingstemperatuurwaarden is
voor deze meetopstelling niet van belang.

15

In de vierde kolom (temperature water) zijn de gemeten watertemperaturen van de
overeenkomstige leidingen weergegeven, in een gelijkaardige voorstelling als die van de
omgevingstemperatuurwaarden met analoge precisie en betekenis.
In de vijfde kolom (timestamp) zijn de tijdstippen weergegeven waarop de betreffende metingen
werden uitgevoerd.

20

De meetgegevens zijn gesorteerd in de tabel volgens: ten eerste de tijdstippen, en ten tweede de
meetinstrumentidentificatie, omdat de sensoren 0 en 1 beurtelings een meting maakten. Op die
manier is de evolutie van de gemeten waarden duidelijk te volgen. Men ziet dat de waarden voor
de capaciteiten relatief stabiel blijven binnen een bereik van ongeveer 160 pF tot 200 pF voor
sensor 0 en 620 pF tot 680 pF voor sensor 1. Er is een enkele uitschieter, zoals bijvoorbeeld de

25

waarde'811' gemeten op 02-04-2014 14:25:55 voor sensor 0. Deze'81 l'-uitschieter is het gevolg
van het aanraken van de inrichting, waardoor duidelijk de invloed van de nabijheid van een
menselijke hand op de capacitieve werking van de condensator zichtbaar is. De vakman ziet in dat
de inrichting op die manier ook kan ingezet worden om bijvoorbeeld na te gaan of
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, of om mechanische schade te detecteren of

30

analyseren.
Er is met behulp van een tweede proefopstelling van een uitvoeringsvorm van een inrichting
volgens de uitvinding aangetoond dat de capacitieve werking aan invloed van condensvorming
onderhevig is, voor een opstelling met artificiële vochtinbrenging. De proefopstelling omvatte een

35

leiding met daarrond een geleider gescheiden van de eerste leiding door een isolator, zodanig dat
de leiding een eerste pool van een condensator vormde, de geleider een tweede pool, en de isolator
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ertussen een diëlektricum. In de proefopstelling betrof het een minerale wolisolator, met
aluminiumfolie aan de buitenzijde (zodat de isolator dampdicht was). De vakman ziet in dat de
keuze voor deze materialen geheel als voorbeeld geschiedt, en dat de proefopstelling ook anders
kan worden geconfigureerd. Aan de condensator werd een meetinstrument gekoppeld, ingericht om
5

regelmatig een waarde voor de ontlaadtijd van de respectieve condensator te meten, om zodoende
de capaciteit van de condensator te bepalen. Tevens werd een omgevingstemperatuursensor
voorzien om een omgevingstemperatuur te meten, en een watertemperatuursensor om een
watertemperatuur van het getransporteerde water in de leiding te meten.
In de proefopstelling is vanaf een bepaald tijdstip T met behulp van een injectiespuit vocht (in casu

10

water) ingebracht in de isolator (dus in het diëlektricum), om zo versneld condensvorming te
kunnen simuleren. Vóór tijdstip T lagen de bepaalde capaciteitswaarden tussen 0 nF en 1 nF
volgens een nagenoeg constant verloop. Na tijdstip T (dus wanneer vocht werd ingebracht om op
die manier artificieel condensvorming te simuleren) schommelden de bepaalde capaciteitswaarden
(met grote schokken) tussen 16 nF en 133 nF, met begrip voor een correctie naargelang

15

temperatuurverschillen. De zo bekomen resultaten tonen duidelijk aan dat de capacitieve werking
van de condensator gevormd door de proefopstelling beïnvloed werd door de aanwezigheid van
vocht in de isolator (het diëlektricum).
De vakman begrijpt dat vele modificaties en varianten denkbaar zijn binnen het kader van de

20

uitvinding, dat enkel bepaald wordt door de hierna volgende conclusies.
Tabel 1
sensorld

25

30

35

value

temperatureambient

temperaturewater
temperature_water

0

169

469

466

02-04-2014 14:23:51

0

165

469

466

02-04-2014 14:24:53

0

811

470

466

02-04-2014 14:25:55

0

170

469

467

02-04-2014 14:29:46

0

166

470

467

02-04-2014 14:30:48

0

166

470

467

02-04-2014 14:31:50

0

172

471

467

02-04-2014 14:32:51

0

165

471

467

02-04-2014 14:33:53

0

173

471

467

02-04-2014 14:34:55

0

166

471

467

02-04-2014 14:35:57

0

164

469

467

02-04-2014 14:36:59

0

165

468

467

02-04-2014 14:38:00

0

207

467

467

02-04-2014 14:39:02
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0

158

466

467

02-04-2014 14:40:04

0

165

465

467

02-04-2014 14:41:06

0

165

465

467

02-04-2014 14:42:08

0

167

464

467

02-04-2014 14:43:10

0

163

464

467

02-04-2014 14:44:12

0

160

464

467

02-04-2014 14:45:14

0

168

463

467

02-04-2014 14:46:15

0

167

464

467

02-04-2014 14:47:17

0

165

463

467

02-04-2014 14:48:19

0

165

463

467

02-04-2014 14:49:21

0

165

463

467

02-04-2014 14:50:22

0

164

464

467

02-04-2014 14:51:24

0

165

463

467

02-04-2014 14:52:26

0

165

464

467

02-04-2014 14:53:28

0

160

464

467

02-04-2014 14:54:30

0

165

463

467

02-04-2014 14:55:31

0

165

463

467

02-04-2014 14:56:33

0

163

463

467

02-04-2014 14:57:35

0

162

464

469

03-04-2014 10:34:16

0

164

464

469

03-04-2014 10:35:17

1

644

490

469

03-04-2014 10:35:18

0

203

464

469

03-04-2014 10:36:20

1

681

486

469

03-04-2014 10:36:20

0

168

464

469

03-04-2014 10:37:23

1

637

486

469

03-04-2014 10:37:23

0

170

464

469

03-04-2014 10:38:25

1

639

486

469

03-04-2014 10:38:25

0

157

464

469

03-04-2014 10:39:27

0

163

465

469

03-04-2014 10:40:29

1

632

486

469

03-04-2014 10:40:30

0

173

465

469

03-04-2014 10:41:32

1

635

486

469

03-04-2014 10:41:32

0

162

466

469

03-04-2014 10:42:34

1

635

487

469

03-04-2014 10:42:34

0

170

466

469

03-04-2014 10:43:37

1

635

486

469

03-04-2014 10:43:37
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Conclusies
1. Inrichting voor het meten van condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch
geleidende leiding (1), omvattende:
5

- een isolator (2) die zich rondom de leiding (1) uitstrekt;
- ten minste één elektrische geleider (3), waarbij de of elke geleider zodanig aangebracht is dat ten
minste een gedeelte (2A) van de isolator (2) tussen de leiding (1) en genoemde geleider (3) ligt,
zodanig dat de leiding (1) een eerste pool van een condensator vormt, genoemde geleider (3) een
tweede pool van die condensator vormt, en het gedeelte ertussen (2, 2A) een diëlektricum vormt;

10

en
- ten minste één meetinstrument (4) ingericht om voor de of elke geleider een waarde te bepalen
die representatief is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator.
2. De inrichting volgens conclusie 1, waarbij het meetinstrument (4) is ingericht om een waarde te

15

bepalen voor een of meer van de volgende parameters: een capaciteit, een permittiviteit, een
oplaadtijd, een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of
elektrische polariteit of binding, magnetisme, en een geleiding.
3. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de geleider (3) één van de

20

volgende is:
- een spoelvormig gewikkelde geleider (3) die rond of in de isolator (2) is aangebracht;
- een longitudinale geleider (3) die in of op de isolator (2) is aangebracht; en
- een geleidende coating of bekleding voor de isolator (2).

25

4. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, omvattende een toezichtregelaar (9) die is
ingericht om condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding (1) te analyseren op basis
van de waarden die zijn bepaald door het of elk meetinstrument (4).
5. De inrichting volgens conclusie 4, omvattende ten minste één temperatuursensor ingericht om

30

een temperatuur te meten, bij voorkeur ter hoogte van de isolator (2), en/of ten minste één
vochtigheidssensor ingericht om een vochtigheidsgraad te meten; waarbij de toezichtregelaar (9) is
ingericht om bij het analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang rekening te
houden met de gemeten temperatuur en/of de gemeten vochtigheidsgraad.

35

6. De inrichting volgens conclusie 4 of 5, waarbij het of elk meetinstrument en/of de
toezichtregelaar een geheugenruimte omvat ingericht voor opslag van ten minste één vooraf
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bepaalde referentiewaarde voor de of elke condensator; en waarbij de toezichtregelaar (9) is
ingericht om:
- de door het of elk meetinstrument (4) bepaalde waarde te vergelijken met de overeenkomstige
referentiewaarde; en
5

- de condensvorming en/of corrosievoortgang te analyseren op basis van de afwijking tussen de
bepaalde waarde en de referentiewaarde.
7. De inrichting volgens één der conclusies 4-6, waarbij de toezichtregelaar op een afstand van het
ten minste één meetinstrument is gelegen, en het of elk meetinstrument (4) is ingericht om de

10

bepaalde waarde naar de toezichtregelaar (9) te zenden.
8. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij:
- het of elk meetinstrument (4) een eerste klem en een tweede klem omvat;
- de eerste klem gekoppeld (5) is met de leiding (1); en

15

- de tweede klem gekoppeld (6) is met de overeenkomstige geleider (3).
9. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het of elk meetinstrument (4) is
geïntegreerd in de isolator (2).

20

10. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de ten minste één geleider
meerdere geleiders (3) omvat die op steekafstand van elkaar zijn aangebracht langs de isolator (2).
11. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de ten minste één geleider
bestaat uit één geleider (3) zich uitstrekt over de volledige lengte van de isolator (2).

25
12. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het of elk meetinstrument (4) is
ingericht om periodiek de representatieve waarde te bepalen.
13. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de of elke geleider (3) is
30

opgenomen in een beschermende coating.
14. Toezichtregelaar voor gebruik met één of meer inrichtingen volgens één der voorgaande
conclusies, welke toezichtregelaar is ingericht om door het ten minste één meetinstrument bepaalde
waarden te ontvangen en om condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch

35

geleidende leiding (1) te analyseren op basis van de ontvangen waarden.
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15. Werkwijze voor het meten van condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch
geleidende leiding (1), omvattende:
- aanbrengen van een isolator (2) rondom de leiding (1);
- aanbrengen van ten minste één elektrische geleider (3) zodanig dat ten minste een gedeelte (2A)
5

van de isolator (2) tussen de leiding (1) en de geleider (3) ligt, en dat de leiding (1) een eerste pool
van een condensator vormt, de geleider (3) een tweede pool van de condensator vormt, en het
gedeelte ertussen (2, 2A) een diëlektricum vormt;
- voor elke geleider (3), het bepalen van een waarde die representatief is voor de capacitieve
werking van de overeenkomstige condensator.

10

16. De werkwijze volgens conclusie 15, waarbij het bepalen omvat:
bepalen van een waarde voor één of meer van de volgende parameters: een capaciteit, een
permittiviteit, een oplaadtijd, een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een
chemische of elektrische polariteit of binding, magnetisme, en een geleiding.
15
17. De werkwijze volgens één der conclusies 15-16, omvattende:
- analyseren van condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding (1) op basis van de
bepaalde waarden.
20

18. De werkwijze volgens conclusie 17, omvattende:
- meten van een temperatuur, bij voorkeur ter hoogte van de isolator (2); en/of
- meten van een vochtigheidsgraad; en
waarbij bij het analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang, rekening wordt
gehouden met de gemeten temperatuur en/of de gemeten vochtigheidsgraad.

25
19. De werkwijze volgens conclusies 17 of 18, waarbij het analyseren omvat:
- opslag van ten minste één vooraf bepaalde referentiewaarde voor de of elke condensator;
- vergelijken van de of elke bepaalde waarde met de overeenkomstige referentiewaarde; en
- analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang op basis van de afwijking tussen de
30

bepaalde waarde en de referentiewaarde.
20. De werkwijze volgens één der conclusies 17-19, waarbij het analyseren uitgevoerd wordt door
een toezichtregelaar op een afstand van de leiding en de bepaalde waarden die representatief zijn
voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator, gecommuniceerd worden naar

35

de toezichtregelaar.

2014/0429

23

BE 2014/0429

21. De werkwijze volgens één der conclusies 15-20, waarbij het bepalen uitgevoerd wordt door één
of meer in de isolator geïntegreerde meetinstrumenten (4).
22. De werkwijze volgens één der conclusies 15-21, waarbij het aanbrengen van de ten minste één
geleider omvat:
aanbrengen van meerdere geleiders (3) op steekafstand van elkaar langs de isolator (2).
23. De werkwijze volgens één der conclusies 15-22, waarbij het aanbrengen van de ten minste één
geleider omvat:
aanbrengen van een geleider (3) over de volledige lengte van de isolator (2).
24. De werkwijze volgens één der conclusies 15-23, waarbij de representatieve waarde periodiek
wordt bepaald.
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Betreffende Item V
Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of
industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze
verklaring
Er wordt verwezen naar het volgende document:
D1

DE 40 21 664 A1 (WREDE & NIEDECKEN VERWALTUNG) 16 januari
1992 (1992-01-16)

In document D1 worden een opstelling en een werkwijze voor het detecteren van
corrosie in een elektrisch geleidende buis (1), welke is omring door een warmte-isolatie
(2) en een elektrische geleider (3) geopenbaard, zodat de isolatie (2) is voorzien tussen
de buis (1) en de geleider (3) en waarbij de buis (1) en de geleider (3) de polen van een
capacitor vormen. De capacitantie van deze capacitor wordt gemeten door een
meetinrichting.
Alle maatregelen volgens de afhankelijke conclusies 1 en 15 zijn derhalve bekend uit
D1 en de materie volgens deze conclusies is niet nieuw.
De afhankelijke conclusies 2-14 en 16-24 lijken geen aanvullende maatregelen te
bevatten die in combinatie met de maatregelen volgens een der conclusies waarnaar zij
verwijzen voldoen aan de eisen van nieuwheid en/of inventiviteit.
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