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Sammanfattning 

I nuläget används XLPE högspänningskablar vid överföring och distribution av el-
kraft och har en viktig roll i elsystemet. Kraftöverföring som sker över långa sträckor 
kopplas vidare från en punkt till en annan och sker med hjälp av kabelavslutningar. 
Dessa kabelavslutningar har en del sårbarheter ”felfunktion i kabelavslut” som på-
verkar hela elkraftsystemet.  

En analys och simulering av fältfördelning i kabelavslut genomfördes genom en teo-
retisk- respektive praktisk del i rapporten. 

Den teoretiska delen av rapporten genomfördes med hjälp av FEM programmet 
Comsol Multiphysics. Resultaten visade att den högsta fältkoncentrationen uppstår 
vid isolationen av kabeln och orsakade felfunktion och sårbarheter. Vid det linjära 
fallet för den elektriska delen resulterade en hög permittivitet till att potentialen och 
det elektriska fältet minskades vilket var densamma med låg konduktivitet. För det 
olinjära materialet ändrade sig konduktiviteten med elektriska fältet och tiden. 

Temperaturen vid det linjära fallet visade att vid en hög temperatur blev materialet 
mer ledande och gav ett högt elektriskt fält i halvledaren. I det olinjära fallet minska-
des materialets ledande. Detta kunde regleras med olika tröskelvärde (Eb) vilket inte 
kan i det linjära fallet. 

Den praktiska delen genomfördes i E.ON:s laboratorium för olika typer av kabelav-
slutningar som testades med 33 kV. Vissa av de provade kabelavslutningarna använ-
des för provningssyfte och andra plockades ur drift på grund av felfunktion i kabeln. 
Ett försök för att kontrollera fältkoncentrationen genomfördes i laboratorium och 
resulterade till en reducerad fältfördelning i kabelavslutning. Resultatet av den prak-
tiska delen visade hur fältkoncentrationen fördelades i kabelavslutning och att fält-
fördelning ledde till sammanbrott i kabeln. 
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Abstract 

Nowadays XLPE high voltage cables are used in transmission and distribution of 
electrical power and has an important role in the electrical system. Power transmis-
sion that occurs over long distances is diverted from one point to another and is done 
with the help of cable terminations. These cable terminations have some vulnerabil-
ities that affect the entire power system.  

The theoretical part of the report was carried out with the help of FEM software Com-
sol Multiphysics. Results showed that the highest field concentration occurs at the 
insulation of the cable and caused malfunction and vulnerabilities. In the linear case 
for the electrical part resulted a high permittivity that the potential and the electric 
field was reduced, which showed the same result for low conductivity. For the non-
linear material the conductivity changes with the electric field and time.  

The temperature of the linear case showed that at high temperatures the material 
became more conductive. In the nonlinear case the conductive material was reduced. 
This could be controlled with different threshold value (Eb) which cannot in the lin-
ear case. 

The practical part was done in E.ON:s laboratory for different type of cable termina-
tions that were tested with 33kV. Some of the tested cable terminations were used 
for testing purposes and was picked out of operation because of a malfunction in the 
cable. An attempt to control field concentration was carried out in the laboratory and 
resulted to a reduced field distribution in the cable termination. The result of the 
practical part showed how the field concentration was distributed in the cable termi-
nation and that the field distribution led to the collapse of the cable. 
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Akronymer och förkortningar 

HVDC - High Voltage Direct Current (Högspänd likström) 

HVAC - High Voltage Alternating Current (Högspänd växelström)
  
XLPE - Cross-Linked PolyEthylene (Tvärbunden polyeten) 

WT - Watertree (Vattenträd) 

PD - Partial Discharge (Partiell Urladdning)  

CT - Cable Termination (Kabelavslutning) 

CD - CoronaDischarge (Koronaurladdning) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kraftöverföring över långa sträckor, under vatten och i stora städer sker med hjälp 
av högspänningskablar. Fältkoncentration i varje kabelavslut har orsakat många 
problem och händelser som påverkar kraftöverföring och andra kraftkomponenter i 
drift. Vanligtvis kopplas högspänningskablar till nätet genom brytare, kraftskenor, 
ställverk, transformator, generator och sker med hjälp av kabelavslutningar. Fält-
koncentration påverkar de fysikaliska egenskaperna i kablarna och resulterar till sår-
barheter i kraftsystem, som kan kosta företaget otroligt mycket ekonomiska resurser. 

1.2 Målsättning 
Målet med examensarbetet är att genomföra en teoretisk- och praktisk studie av fält-
fördelning i XLPE-kabelavslutningar. Genom att kunna visa påverkan av fältkon-
centrationen i kabelavslutning, hur fältstyrande material har för inverkan på det 
elektriska fältet och hur fältbilden ändras beroende på det fältstyrande materialets 
dielektriska konstant och olika elektriska konduktivitet. Samt att undersöka hur 
elektriskt fält och potential uppför sig vid icke-linjära material och även vad tempe-
raturen har för inverkan på det elektriska fältet när den elektriska konduktiviteten 
är temperaturberoende. 

1.3 Lösningsmetoder 
Studien vilar på en teoretisk del där det elektriska fältet simulerades med det finita 
elementbaserade programmet Comsol Multiphysics och en experimentell del som 
genomfördes med hjälp av E.ON laboratorium där järnfilspån fick användas för stu-
dering av fältfördelning i olika kabelavslut. 

1.4 Avgränsningar 
• Inga tidigare erfarenheter av högspännings- teknik och laboratorium från 

skolan. 
• Denna studie är avancerad och kräver kunskaper inom termodynamik såsom 

värme i kablar. Dvs, inga tidigare erfarenheter av termodynamiska kurser från 
skolan. 

• E.ON laboratorium är ganska litet och begränsat. 
• Svårigheter med att fotografera i E.ON laboratorium (fotograferingsförbud). 

Det krävdes många dagars pappersarbete för att få ut några bilder. 
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Svensk elproduktion och elområden  
Det finns olika källor till Sveriges elproduktion runt om i landet. I Sverige utgörs en 
stor del av elsystemet genom förnybar elproduktion som vindkraft, vattenkraft och 
kärnkraft. Där ca 90 procent av energin i landet kommer från vattenkraft och kärn-
kraft. Resten produceras i vindkraftverk och i värmekraftverk för biobaserade eller 
fossila bränslen. Enligt svenska kraftnät (SvK) kommer det att bli mer satsning på 
vindkraft energi och solkraft energi de kommande åren. Vattenkraft hålls oförändrad 
och kärnkraft minskas när fyra reaktorer tas ur drift till år 2020. 

 

2.1.1 Vattenkraft 
Vattenkraft består av 40 - 50 procent av den svenska elproduktionen. Vattenkraft 
kan utnyttjas på bästa sätt genom att man bygger dammar för att få en mer nivåskill-
nad av vatten och bättre kontroll. På detta sätt kommer vattnet att förflytta sig från 
en högre nivå till en lägre nivå som också kallas för lägesenergi. Som visas i figur 1 
lagras vattnet i ett stort vattenmagasin (1)  därefter strömmar vattnet igenom en liten 
tub vidare till en turbin (2). Turbinen kommer att börja rotera och skapa rörelsee-
nergi som i sin tur omvandlas till elektrisk ström i generatorn (3). Strömmen som 
kommer från generatorn brukar oftast vara AC, dvs. växelström. Denna växelström 
från generatorn går vidare till en transformator (4) som höjer spänningen för att 
minska effektförlusterna vid transport av energin över långa sträckor. På detta sätt 
får konsumenterna elenergi i sina hushåll. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vattenkraftverk [1] 

 

 



 
 
 
 

4  |  TEORI OCH BAKGRUND 

2.1.2 Kärnkraft 
Oskarshamn 1 (O1) är den första kommersiella reaktorn som togs i drift 1972. O1 
följdes av elva kärnkraftreaktorer lokaliserades i Barsebäck, Oskarshamn, Ringhals 
och Forsmark fram till 1985. 

De tolv kommersiella reaktorerna byggda i Sverige består av 9 BWR (ASEA-ATOM) 
och 3 tryckvattenreaktorer (Westinghouse design). Som ett resultat av politiska be-
slut, stängdes de dubbla BWR enheterna i Barsebäck ett och två 1999 respektive 
2005. 

Det beslutades att till år 2020 kommer fyra kärnkraftreaktorer (O1, O2 i Oskars-
hamn och R1, R2 i Ringhals) att stängas ner. Detta innebär att elproduktion av kärn-
kraft kommer att minskas med cirka 10-15%.  

Ett kärnkraftverk är en slags elfabrik, där grundämnet uran används som bränsle (se 
figur 2). Energin som tas till vara och omvandlas till el är istället den energin som 
finns i atomkärnans bindningar. När en stor atom, såsom uran, klyvs i två delar, fri-
görs en enorm mängd energi i form av värme som används för att värma upp vattnet. 
När vattnet hettas upp bildar det ånga som driver en turbin. Generatorn som finns 
på turbinaxeln omvandlar rörelseenergin till elektricitet. Samma principer används 
i kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kärnkraftverk - PWR (Ringhals) [2] 
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2.1.3 Det svenska kraftnätet 
Elektriciteten distribueras från källan (generator) via elnätet i luftledningar. Det 
svenska kraftnätet består av i princip tre huvudnättyper (se figur 3): 

• Stamnät 
• Regionnät 
• Lokalnät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Eldistributionen i det svenska nätet [3] 

2.1.3.1 Stamnät  
Stamnätet fungerar huvudsakligen som ett transmissionsnät och överför stora effek-
ter på väldigt långa avstånd. Till stamnätet ansluts regionnätet där spänningen 
transformeras ner. Stamnätet ägs och sköts av Svenskakraftnät för kraftledningar 
mellan 220 kV och 400 kV inom landet samt utlandsförbindelser.  

2.1.3.2 Regionnät  
Hos regionnätet är spänningen begränsad mellan ca 40-130 kV. Regionnäten har till 
huvuduppgift att överföra effekt mellan eller inom olika regioner samt mellan stam-
nät och lokalnät. Större produktionsanläggningar och industrier är anslutna direkt 
till regionnät. Vid övergången till lokalnät transformeras spänningen ner. 

2.1.3.3 Lokalnät  
Det lokala nätet är anslutet från det regionala nätet. Spänningen i lokalnätet kan 
ligga upp till 20K kV. I ett sista steg sker en nedtransformering i nätstationerna till 
lågspänningsnätet som har en spänning på 400 V. Dessa ledningar ingår i lokalnätet. 
Huvuddelen av landets elkonsumenter samt små produktionsanläggningar är an-
slutna till lokalnät. Region och lokalnät ägs och sköts av olika svenska elnätsföretag 
runt om i landet. 



 
 
 
 

6  |  TEORI OCH BAKGRUND 

2.2 Kraftöverföring  
kraftöverföring över långa avstånd från genereringspunkten till konsumtionspunk-
ten måste ske antingen via luftledningar (figur 4- (a)) eller markkablar (figur 4 – 
(b)). Var och en av dessa två metoder för överföring har sina för och nackdelar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: (a) kraftöverföring via luftledningar, (b) kraftöverföring via kablar [4]. 

2.2.1 Luftledningar  
En luftledning är en struktur som används i elektrisk kraftöverföring och distribut-
ion för att överföra elektrisk energi längs stora avstånd. Den består av en eller flera 
ledare (vanligen multiplar av tre) som är suspenderade av torn eller stolpar. Ef-
tersom det mesta av isoleringen åstadkommes av luft, är luftledningar i allmänhet 
den billigaste metoden för kraftöverföring för stora mängder av elektriskt energi. 

Torn för stöd av linjerna är gjorda av trä (odlade eller laminerade), stål (antingen 
fackverkskonstruktioner eller rörformade stolpar), betong, aluminium, och ibland 
armerad plast. De nakna trådledarna på linjen är i allmänhet gjorda av aluminium 
(antingen vanlig eller förstärkt med stål eller kompositmaterial såsom kol och glas-
fiber). Koppartrådar kan även användas i vissa fall.  

Ett viktigt mål för luftledningsdesign är att upprätthålla tillräckligt med utrymme 
mellan strömförande ledare och marken för att förhindra farlig kontakt med linjen, 
och att tillhandahålla tillförlitligt stöd till ledarna, motståndskraftig mot stormar, 
islast, jordbävningar och annat som kan orsaka skada.  

Fördelar med luftledningar är att de är billiga eftersom isoleringskostnaden är 
mindre och ledarens materialkostnad blir mindre också. Luftledningar har även 
bättre värmeavledning än markkablar.  

Luftledningar har också betydande nackdelar, dvs. de är utsatta för blixtnedslag som 
kan orsaka avbrott. Luftledningar använder nakna ledare och kan orsaka skador om 
de går sönder. De anses vara fula, eftersom de ger landskapet dåligt utseende. Luft-
ledningarna har också höga underhållskostnader och spänningsfall [4]. 

(a) (b) 



 
 
 
 

7  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

2.2.2 Markkablar  
Detta avsnitt är en kort översikt över de viktigaste och mest typiska konstruktions-
delarna i kraftkablar. Figur 5 visar en typisk kraftkabel som används idag.  

 

 

 

 

 

Figur 5: XLPE isolerad högspänningskraftkabel [6] 

Markkablar har ett större behov av bearbetning och transport av jordmaterial och 
konstruktioner under markytan än en luftledning. Markkablar brukar vanligtvis grä-
vas ner på 1 meters djup och en cirka 4-7 meter bred gata hålls fri från träd. När 
kablarna ska läggas ner i marken placeras de oftast i en betongkulvert eller i special-
fall i ett stålrör. Behovet av utrymmet för en 400 kV jordkabelöverföringen är 11-28 
meter och beror på ledararean, nedläggningsdjupet, det tekniska utförandet och 
jordmånen[5]. Det finns olika material för markkablar att använda. De typer av 
markkablar som används mest är PEX/XLPE. Dessa är en form av polyeten med ke-
miska tvärbindningar. Marken på en ledningsgata för jordkabel får inte bearbetas 
djupare än en halv meter.  

När installationen av markkabel är klar, finns det begränsningar när det gäller mar-
kanvändning. Växter och träd med djupt rotsystem får inte växa på kabelkulvertar 
och kanaler då rötterna anses skada kablarna [5]. Då kablarna är under jorden är de 
i stort sett immuna mot vädereffekter. Detta minskar inverkan på underhållskrav 
och förbättrar tillförlitlighet från oplanerade avbrott vilket leder till att kabelfel blir 
mindre vid markkablar än vid luftledningar men fel kan förekomma ändå på mark-
kablar. När det gäller priset är installationen av markkablar mycket dyrare än luft-
ledningar. 

2.2.2.1 Ledarmaterial 
Vanligtvis används koppar (Cu) eller aluminium (Al) som ledare i markkablar. Kop-
par är tyngre och har mer densitet, men ledningsförmåga för koppar är bättre än 
aluminium. Aluminiumledare har en tvärsnittsarea ca 1,6 gånger större än koppar, 
men är halva vikten, vilket kan spara på materialkostnader.  Glödgningsprocess an-
vänds för att värma upp och kyla ner ledarmaterial för att göra det mer formbart och 
mindre sprött. 
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2.2.2.2 Ledarens skärm 
Ett halvledande skikt som placeras på en ledares ytteryta. Ledarskärm används i hög-
spänningskraftkablar (HV) och mellanspänning kraftkablar (MV) för att upprätt-
hålla ett likformigt elektriskt fält och minimera elektrostatiska spänningar. 

2.2.2.3 Isolation 
Plast är ett populärt isolationsmaterial för en elektrisk ledare. Plast har en god iso-
lationsförmåga, flexibilitet och fuktbeständighet.  

XLPE/PEX (Cross-Linked Polyethylene/tvärbunden polyeten) har olika kemiska 
kedjor som hjälper till att förhindra polymeren från att smälta eller separera vid för-
höjda temperaturer. Därför är PEX användbar för användning vid högre temperatu-
rer (se figur 6 – (b)). PEX har högre isolationsförluster än PE (inte tvärbunden), men 
har bättre åldrings egenskaper och motståndskraft mot vattenträdbildning. Max-
temperaturen ligger på 90°C och vid normaldrift brukar temperaturen vanligtvis 
ligga en bit under 90°C. Temperaturgränsen för kortslutning ligger på 250°C (se ta-
bell 1). 

EPR (Ethylene Propylene Rubber/etenpropengummi) är mer flexibelt än PE och 
PEX, men har högre isoleringsförluster än båda. Normala driftstemperaturer är van-
ligtvis mellan 90°C och 110°C. Temperaturgräns är 250°C (se figur 6 – (a)). 

Tabell 1: En jämförelse mellan olika plast isolatorer [6] 

Materi-

ell 

Fördelar Nackdelar 

PE Lägsta isolerings förluster. 

Hög isolationshållfasthet. 

Mycket känslig för vatten trädbildning. 

Material bryts ner vid hög temperatur. 

PEX 

(XLPE) 

Låga isolerings förluster. 

Förbättrade materialegenskaper vid höga temperatu-

rer. 

Smälter inte, men termisk expansion inträffar. 

Medium känslighet för vatten trädbildning (även 

om vissa XLPE polymerer är vatten träd resi-

stent). 

EPR Mer flexibilitet. 

Minskad termisk expansion (relativt PEX). 

Låg känslighet för vatten trädbildning. 

Medel Höga dielektriska förluster. 

Kräver oorganiskt fyllmedel/tillsats. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: (a) Trefas EPR isolerad kraftkabel, (b) trefas XLPE isolerad kraftkabel [6]. 
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Papper som isolator har liten isoleringsförmåga, men det kan impregneras med en 
hög grad av mineralolja för att bli anpassad för extrema högspänningskablar. Oljan 
har en hög isoleringsförmåga och tenderar att förhindra nedbrytning av pappersiso-
leringen. Pappret måste noggrant mättas med olja och det tunna pappersbandet lin-
das i flera lager runt ledarna och impregneras sedan med olja igen (se figur 7). Denna 
typ av isolation är den äldsta och används fortfarande främst för högspänningskablar 
(se tabell 2). 

 

 

 

 

 

Figur 7: Oljefylld pappersisolerad kabel, 66 kV [6] 

Tabell 2: För- och nackdelar med pappersisolator [6] 

 

Materiell Fördelar Nackdelar 

Papper-Olja 

Lagom isolerings förluster. 

 

Känd historia av tillförlitlighet. 

Hög vikt. 

Hög kostnad. 

Kräver vätsketryck/pumpar för isolerande 

vätska. 

Svårt att reparera. 

Degraderar med fukt. 

2.2.2.4 Isolatorskärmen 
Är ett halvledande material som har en liknande funktion som ledarskärmen (dvs. 
styrning av det elektriska fältet för MV/HV-kraftkabel). 

2.2.2.5 Ledande skärmen 
En ledande skärm/ mantel, vanligtvis tillverkad av koppartejp och används som en 
skyddsskärm för att begränsa utspridning av elektromagnetisk strålning och ger 
även en väg för fel/läckströmmar. Blymantlar är tyngre än koppartejp, men i allmän-
het ger de bättre jordsfelkapacitet. 

2.2.2.6 Armering 
Armering används främst som ett mekaniskt skydd och är en ståltråd i form av ar-
mering eller fläta. När en elektrisk ström passerar genom en kraftkabel producerar 
den ett magnetfält (ju högre spänning desto större område). Magnetfältet inducerar 
en elektrisk ström i stålrustning och orsakar överhettning i AC-system. Som åtgärd 
används en speciell armering som kallas AWA (icke-magnetisk aluminium arme-
ring) som hindrar överhettning på grund av magnetfältet. 
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2.2.2.7 Mantel 
Mantel appliceras vanligtvis över armeringen och används som mekanisk-, väder-, 
kemisk- och elektriskt skydd. Mantel tillverkas av en termoplast (PVC) och är färg-
kodad för att skilja mellan LV (lågspänning), HV (högspänning) och instrumentkab-
lar. 

2.3 Luftledningar eller markkablar 
En stor del av kraftöverföringen idag sker i ett växelströmsystem med luftledningar. 
För överföring av stora effekter och långa avstånd av växelström är luftledningskab-
lar mer anpassade på ett ekonomiskt sätt än markkablar. Däremot där likströmstek-
niken används mer är ofta markkablar eller sjökablar bättre tillämpade. Detta gäller 
vid överföring av stora volymer av energi över långa avstånd över vatten. I Sverige 
används sjökablar för att transportera högspänd likström över långa avstånd till och 
från olika europeiska länder som t.ex. Polen och Tyskland. Både Luftledningar och 
markkablar har olika påverkan på naturen.  

2.3.1 Jämförelse mellan luftledning och markkablar 
 

Luftledning  

Fördelar 
• Billigare än markkablar 
• Robust teknik, som sällan skadas om ledningen är trädsäkrad 
• Lättare att felsöka vid skador av elnätet  
• Längre livslängd 50-70 år  
• Mycket lägre kapacitiv ström än markkablar 

Nackdelar 
• Luftledningar upptar stora ytor i naturen och påverkar därmed jord- och 

skogsbruk i större omfattning jämfört med markkabel. 
• Större underhåll och kostsammare än för markkabel 
• Hög magnetfältsutbredningsområde. 

Markkablar 

Fördelar 
• Magnetfältet hos en markkabel har ett mer begränsat utbredningsområde än 

luftledning, vilket leder till att markkablar kan placeras närmare bostäder.   
• Skyddade från yttre påverkan som vind, is och snö. 
• Tar mindre yta. Kan användas vid små utrymmen i täta områden. 
• Kräver mindre markunderhåll än en luftledning. 

Nackdelar 
• Dyrare än luftledningar 
• Svårt att lokalisera felet 
• Kort livslängd ca 40 år 
• Stor risk att markkablar skadas vid grävningsarbeten. 
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2.4 Högspänd likström eller högspänd växelström 
Stamnätet i Sverige är utformat precis som alla andra stamnät i världen nämligen 
som ett växelströmsnät. Transmissionsnätet ska kunna överföra stora mängder el 
över långa avstånd med minimala förluster. 

Eftersom all el som skapas och används av växelström utgör växelströmstekniken 
den dominerande elförsörjningen som ger ökad flexibilitet och robusthet i elnätet. 
Hos likströmsöverföring kan man styra den överförda effekten snabbt och noggrant. 
Genom styrbar effekt kan man optimera ström och spänning hos en likströmsöver-
föring på ett helt annat sätt än för en växelströmsöverföring. Vid högspänd växel-
strömsöverföring väljer man att överföra höga spänningar av stabilitetsskäl för att få 
ner strömmen som man använder hög spänning annars blir förlusterna för höga. För 
en likströmsöverföring överför man spänningar upp till mellan 500-600 kV. 

Över hela världen och också i det nordiska elsystemet finns ett antal likströmsför-
bindelser installerade. I nuläget byggs HVDC-förbindelser med väldigt hög kapacitet 
och avancerad styrbarhet. Den huvudsakliga fördelen med att använda HVDC vid 
överföring av stora effekter över långa avstånd är att förbindelserna kan anslutas till 
ett växelströmsnät för att skicka och överföra elen vidare. Därför är HVDC mer att 
föredra vid transport av höga effekter över långa avstånd både i tekniskt och ekono-
miskt perspektiv. 
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2.5 Kabelavslutningar 
Högspänningskablar ansluts till elkraftkomponenter genom kabelavslutningar. En 
potentialfördelning produceras i kabelavslutningar för kablar som är i drift enligt 
figur 8. Luften utanför kabeln joniseras på grund av den höga fältkoncentrationen 
som producera i kabelns ledare. Fenomenet kallas för koronaurladdningar och för 
detta går det åt mycket energi i form av förluster. Dessa förluster kallas för ko-
ronaförluster och tas från energin som överförs i kabeln. Koronaurladdningar kan i 
sin tur orsaka felfunktion i elkraftsystemet som sker mellan fas och jord.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Elektrisk potential i kabelavslutningar 

För att kunna begripa inverkan av metallisk trådskärm och ytter halvledaren på fält-
fördelning i kabelavslutning genomfördes en simulering som visas i figur 9. När en 
del av metallisk trådskärm och ytter halvledaren tagits bort från kabelavslutning 
ändras fältfördelning enligt figur 9. Koncentration av ekvipotentiallinjerna i vissa 
områden i figur 9 leder till ett högt eletriskfält, vilket resulterar till koronaurladd-
ningar och medför felfunktion i kabeln efter en viss tid. 

Enligt [7] genomförs avslutning av kabeln med två olika metoder. Den ena syftar till 
att förhindra koronaurladdningar genom att isolera områden som utsätta för höga 
spänningar. Den andra metoden vilar på att jämt fördela det elektriska fältet mellan 
jord och högspännings områden. Fältfördelning här sker med hjälp av graderings 
material, t ex EthylenePropyleneDiMethyl (EPDM). 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Elektrisk potential när en del av metallisk trådskärm och yttre halvledare tagits bort 
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Det finns olika kommersiella kabelavslutningar som används på marknaden idag. 
Valet av en lämplig kabelavslutning är beroende på vissa allmänna krav som bör fin-
nas enligt [7]. Kraven är följande: 

1. Enkelhet i installering med liten risk för felfunktion. 
2. Tillförlitlig och underhållsfria. 
3. Vattentät i kabelns slut. 
4. Ett mekaniskt skydd vid hantering av kabeln. 
5. Okänsliga för föroreningar och kontaminationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Kabelavslutning med och utan fältstyrning [8] 
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2.5.1 Olika fältstyrningar 
Fältstyrning i kabelavslutningar kan utföras med olika metoder, vissa av dem använ-
der linjärt material och andra använder icke-linjärt material. Fältstyrning med lin-
järt material genomförs enligt följande:  

2.5.1.1 Geometrisk fältstyrning 
Utrymmet mellan halvledare och isolering är gjord av ett material som har en högre 
dielektricitetskonstant än kablarna. Tillverkningsprocess av spänningskon (se figur 
10-b) genomförs på ett sätt så att den undviker skapandet av små luftfyllda hålrum. 
Detta i sin tur minimerar partiella urladdningar och materialets nedbrytning. 
Materialet i spänningskonen måste vara av ett elastiskt material, vanligtvis av Ethy-
lenePropyleneDiMethyl (EPDM) gummi. I praktiken ser geometrisk fältstyrande 
komponenter ut som visas i figur 11. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Geometrisk fältstyrande med ihålig kärna [8] 

2.5.1.2 Resistiv fältstyrning 
Denna metod utförs genom att belägga den avskalade isolationen med ett elektriskt 
ledande skikt. En kvalitativ bild samt en kvantitativ modell för resistiv fältstyrning 
visas i figur 10 – c.  

Det resistiva fältstyrande materialet representerar genom en krets som innehåller 
motstånd R i parallellkoppling med kapacitans C. På grund av parallellkoppling med 
R kan C försummas och kretsen ersätts endast med R (se figur 10-c). Resistiv fält-
styrning utförs genom jämn potentialfördelningen i kabelavslutningen. 

2.5.1.3 Brytnings fältstyrning  
I denna metod adderas ett material som har en mycket högre permittivitet än isole-
ringen från kanten av isoleringsskärmen och på isoleringsytan (se figur 10-d). Bryt-
ning av elektriska fältet vid gränsytan mellan tre dielektriska material, där 

123   . 
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En brytning av ekvipotentiallinjerna vid gränsytan orsakas på grund av den höga 
dielektricitetskonstanten av adderade materialet. Detta leder till en gradering av de 
elektriska fältlinjerna längs isoleringsytan. 

Ickelinjärt fältstyrande material kan antingen vara icke-linjär brytning eller icke-lin-
jär resistivt. Ickelinjärt resistivt material är den vanligaste typen som används idag.  

Konduktiviteten   är beroende av det elektriska fältet E. Denna relation kan ha olika 
matematiska uttryck, ett vanligt exempel är en exponentiell variation (se ekvation 
(1)) och en annan variant ges i ekvation (2). 

 

)/(
0

bEe E
 

                                                (1)        

Där 0  är konduktiviteten vid låga fältstyrkor och bE  är tröskel fält som styr igång-
sättningen av icke-linjäritet. 

 1
0 )/(1   bEE

            (2)                                                   

Där  styr brantheten hos icke-linjäritet. 
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2.6 Markkablar sårbarheter 

2.6.1 Vattenträd 
Markkablar som används vid mellan och högspänning med isolationsmaterialet 
XLPE (Cross-linked polyethylene) har orsakat en del problem pga fuktig omgivning 
där ett så kallat vattenträd liknande struktur även benämns som ”Watertreeing” bör-
jat växa i kabelns isolation (se figur 12). Detta problem uppkommer inte vid lågspän-
ning. ”Watertreeing” är diffusa strukturer i ett isolerande material som liknar en 
buske och kan växa i många olika typer av polymerer. 

  

 

 

 

 

 

Figur 12: "Watertree" på en XLPE kabelns isolation [9] 

Fenomenet uppstår när fukt och påtryckt elektriskfält under en lång tidsperiod upp-
kommer i kabelns isolationsmaterial som orsakar förändringar i kabelns egenskaper 
och skapar en form av vattenträd. 

Inverkan som vattenträd kan ge upphov till är kabelfel i isolatorn och minskad livs-
längd på kabeln vilket leder till att kabeln måste bytas ut tidigare än väntat och kan 
kosta företaget mycket pengar med kabelbyte och installation. 
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2.6.2 Felfunktion i kabelavslutningar  
Vanligtvis kopplas högspänningskablar till nätet genom brytare, kraftskenor, ställ-
verk, transformator och generator. Alla dessa kopplingar sker genom kabelavslut-
ning. I figur (13) visas en del av kabelavslutningar som används på marknaden idag. 
Felfunktion i kabelavslutning är en av de vanligaste sårbarheterna som drabbar el-
kraftsystem och resulterar till stora ekonomiska förluster och instabilitet i kraftöver-
föring.  

  

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Olika kabelavslutningar för utomhusbruk, 11KV [10] 

Markkakblar kan utsättas för ovilliga mekaniska situationer genom växter med djupt 
rotsystem, grävning eller annan extern källa. Detta kan orsakas till sammanbrott i 
kabeln och i vissa fall till allvarliga händelser. Kan hända att markkablar markeras 
på plats med varningsskyltar men i vissa fall kan skylten försvinna. Vanligtvis brukar 
det finnas ett band när man har kommit ned en djupnivå. 

2.6.3 Fel i konstruktion 
Kraftkablar går igenom komplexa provningar och tester innan de säljs ut på mark-
naden, i vissa fall blir det lite svårt att markera bristen i isolation eller i ledaren. Detta 
kan i sin tur leda till felfunktion i kraftkablar. En vanlig brist är luftbubblor i isolat-
ionen som kan leda till allvarliga sammanbrott. 

2.6.4 Åldring    
Markkablar har en bestämd ålder på samma sätt som andra elkraftkomponenter. De 
måste bytas eller renoveras efter några år i drift. Vattenträd är en del av sårbarheter 
som påverkar åldringen i kraft kablar. 
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2.7 Fältfördelning i kablar 
Fältfördelning i växelströmskablar är komplex och olikformigt vilket kan bero på 
geometrin som ger ickehomogent fält. Enligt [11] kan kabelfältkoncentration skissas 
med antagandet av att kabelisolator har en likformig permittivitet under drifttempe-
ratur, vilket innebär att fältkoncentration är konstant under driftsvillkor. Detta re-
sulterar till att den maximala fältkoncentrationen ligger på ledarytan och minskar i 
en hyperbolisk kurva med avståndet (se figur 14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Fältkoncentration i enfaskabel 

Där ri: inre radien (ledar radien [m]) och ro: ytter radien (jordad halvledare) [m].  
Med antagandet att ledaren bär en laddning q (coulomb/m), då det elektriska flödet 
utgår från ledaren radiellt och ger ett flöde densitet D (coulomb /m2) vid radie  r (m) 
från centrum av ledaren (se ekvation 3) [11]. 

      𝐷𝑟 =
𝑞

2𝜋𝑟
   (𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏/𝑚2)                                                 (3) 

Detta innebär att elektrisk fältkoncentration Er vid radie r blir enligt ekvation 4 

      𝐸𝑟 =
𝐷𝑟

𝑜 𝑟
=

𝑞

2𝜋𝑟 𝑜 𝑟
                                                   (4) 

Där εo = permittivitet i fritt utrymme ( 8.854*10−12[
F

m
] ) och εr = permittivitet av 

isolatorn 

Det arbete W som utförs för att flytta en positiv enhets - laddning avståndet dx i ett 
elektriskt fält E ges av ekvation 5  

     dW=-Er dr                    (5) 
   

Detta leder till att förändringen i applicerad spänning V (Volt) längs dr är given enligt 
ekvation (6) 
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          dV=-Er dr               (6)     

Arbetet med att flytta en enhetsladdning från ledarens yta till den yttre ytan av iso-
leringen styrs av ekvation (9) 

𝑉 = ∫ −𝐸𝑟 𝑑𝑟
𝑟𝑖

𝑟𝑜
                  (7) 

𝑉 = − 
𝑞

2𝜋𝑟 𝑜 𝑟
∫  

𝑑𝑟

𝑟

𝑟𝑖

𝑟𝑜
                (8) 

𝑉 = − 
𝑞

2𝜋𝑟 𝑟
𝑙𝑛(

𝑟𝑜

𝑟𝑖
)                  (9) 

Från ekvation 4 & 9 blir fältfördelning i radie r given enligt ekvation (11) 

𝑞

2𝜋 𝑜 𝑟
=

𝑉

𝑙𝑛( 
𝑟𝑜

𝑟𝑖
 )
                   (10) 

𝐸𝑟 =
𝑉

𝑟∗𝑙𝑛( 
𝑟𝑜

𝑟𝑖
 )
                   (11) 

Detta innebär att det maximala fältkoncentrationen vid ledarens ytteryta är given i 
ekvation (12) och den minimala fältkoncentrationen vid isolationens ytteryta är gi-
ven i ekvation (13). 

𝐸𝑟𝑖 =
𝑉

𝑟𝑖∗𝑙𝑛( 
𝑟𝑜

𝑟𝑖
 )
                  (12) 

𝐸𝑟𝑜 =
𝑉

𝑟𝑜∗𝑙𝑛( 
𝑟𝑜

𝑟𝑖
 )
                 (13) 

Här hänvisas att beräkningar i ekvation (12) antogs att ledarytan är slät. I en flät och 
icke kompakt ledare kan fältkoncentrationen öka betydligt mer. 
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2.8 Termiskt beteende i högspänningskablar 
Temperaturen i högspänningskablar styrs av effektförluster i kabeln. vilket kan ske 
pga ledare, ledarsskärm, isolator och isolatorsskärm (se figur 15). 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Värmekällor i högspänningskablar 

Förluster i ledare orsakas av den kabelström som passerar genom ledaren, som kal-
las ibland också för kopparförluster om ledare är gjord av koppar och styrs enligt 
ekvation 14 [12]. 

𝑃𝑐 = 𝐼2 ∗ 𝑅𝑐                     (14) 

Där 𝑃𝑐 är ledarförluster, 𝐼 är strömmen som passerar ledare och 𝑅𝑐 är ledarmotstånd. 

Isolatorsförluster sker på grund av spänningen som appliceras på isolator och för-
lusterna styrs enligt ekvation 17 [12]. 

𝐼 = 𝑗𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝜔                   (15) 

Där 𝐼 är laddningsström, 𝐶 är kapacitansen av kabeln och 𝑈 är applicerad spänning. 

𝑃𝐼 = 𝐸 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑 = 𝐸 ∗ 𝐼 ∗ sin 𝛿                (16) 

𝑃𝐼 = = 𝐸 ∗ (
𝑖

cos𝛿
) ∗ sin 𝛿 = 𝐸2 ∗ 𝐶 ∗ 𝜔 ∗ tan 𝛿                                    (17) 

Där 𝑃𝐼 är isolatorsförlust, 𝐼 är totala strömmen som passerar ledare och 𝛿 är förlust-
vinkeln (se figur 16). 
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Figur 16: Förlustvinkel i isolator 

Ledarskärm förluster kan beräknas med hjälp av Arnolds ekvation, se ekvation 18 
[10]. 

𝑃𝑠ℎ = 7.7𝑥10−3 𝐼2

𝑅𝑠ℎ
(
𝑟𝑚

𝑑
)
2

               (18) 

Där 𝑃𝑠ℎ är förluster i ledarskärm, 𝐼 är strömmen som passerar ledaren, 𝑟𝑚 är ledar-
skärm radie, 𝑑 är avståndet mellan ledarna, och 𝑅𝑠ℎ är resistansen av ledarskärm.  

Isolatorskärm förluster orsakar av den inducerade e.m.f. mellan yttre och inreskär-
men vilket orsakar en cirkulerande ström. Dessa förluster styrs enligt ekvation 19 
och är större än förluster i ledarskärm, uppskattas ligga mellan 10 – 50 % av ledars-
förlust [12]. 

𝑃𝑖𝑠ℎ =
𝐼2𝜔2𝑀𝑠ℎ

2

𝑅𝑠
                 (19) 

Där 𝑃𝑖𝑠ℎ är förluster i isolatorskärm, 𝐼 är strömmen som passerar i ledaren, 𝑀𝑠ℎär 
den ömsesidiga induktansen och kan beräknas enligt ekvation 20. 𝑅𝑠 är motstånd av 
isolatorskärm. 

𝑀𝑠ℎ =
𝜇

2𝜋
𝑙𝑛 (

𝑑

𝑟
)                (20) 

Där 𝑑 är avstånd mellan kablar och 𝑟 är ledarens radie. 

Totala förluster i kabeln = 𝑃𝑐 + 𝑃𝐼 + 𝑃𝑠ℎ + 𝑃𝑖𝑠ℎ              (21) 
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2.9 Comsol Multiphysics program 
Comsol Multiphysics är ett beräkningsprogram som används väldigt mycket för olika 
simuleringar för att efterlikna så nära som möjligt effekter som observeras i verklig-
heten. Comsol har olika funktioner att analysera och beror på användarens intresse, 
som t.ex. elektromagnetism, vätskeflöde, mekanik och värmeöverföring. Program-
met använder sig av finita elementmetoden (FEM) som gör det möjligt att simulera 
olika sorters fysik till en kombinerad multifysik. Ekvationer som programmet använ-
der sig av är olika former av maxwell ekvationer bestående av olika partiell differen-
tialekvationer. 

2.9.1 Maxwells ekvationer 
James Clerk Maxwell (1831-1879) var en brittisk matematiker och fysiker där 
elektromagnetism var hans expertisområde. Maxwell tog en serie av kända experi-
mentella lagar av Faradys lag, Amperes lag och Gauss lag där han enade dem till ett 
symmetrisk sammanhängande system av ekvationer som kallas för Maxwells ekvat-
ioner [13]. 

Maxwells ekvationer består av fyra delar som berättar en hel del om elektromagnet-
ism. Dessa ekvationer beskriver hur det elektriska och magnetiska fältet agerar, sam-
verkar och hur de påverkas av objekt. 

Gauss Lag  ∇ ∙ 𝐷 =
𝜌

0
              (22) 

Gauss magnetism lag  ∇ ∙ 𝐵 = 0              (23) 

Faradys lag  ∇𝑥𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
             (24) 

Amperes Lag  ∇𝑥𝐻 = 𝜇0 𝐽𝑓 + 𝜇0휀0
𝜕𝐸

𝜕𝑡
             (25) 

Ekvationen (22) beskriver hur det elektriska fältet beter sig runt en elektrisk ladd-
ning. Där D är elektriska flödestätheten, ρ är den elektriska laddningens densitet och 
ε är permittivitet som är konstant (i tomrum ε0≈ 8,854187817*10-12 F/m). Symbol 
tecknet ∇∙ kallas för ”nabla” och används som deriveringssymbol i vektorer. 

Ekvationen (23) beskriver att det inte finns magnetiska laddningar dvs. magnetiska 
monopoler. Där B är magnetiska flödet i Tesla [T].  

Ekvationen (24) beskriver att ett roterande elektrisk fält skapas av en magnetisk in-
duktion som ändras med tiden. Där E är elektriska fältet i V/m. 

Ekvationen (25) beskriver att ett cirkulerande magnetfält produceras av en elektrisk 
ström och elektrisk fält som ändras med tiden. Där H är magnetfältet, Jf är fria 
strömmen av laddningstäthet. 
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3 Metoder och resultat 

3.1 Inledning 
I den här delen presenteras metod och resultaten av rapporten. Studien grundas på 
en teoretisk del (simulering) och en praktisk del. De teoretiska resultaten framkom-
mer i form av fältbilder simulerade i Comsol Multiphysics. De praktiska resultaten 
är bilder för provningar av kabelavslutningar i laboratorium, vilket genomfördes i 
E.ON:s laboratorium. 

3.2 Partiella differentialekvationer 
Fysiken som användes i Comsol programmet undersöktes med ”Joule Heating mul-
tiphysics”. Denna modul lades till elektrisk del och termisk del som då blir kopplade 
till varandra. För att lösa den elektriska delen i tidsdomän använder programmet 
ekvation 26: 

𝑄𝑗 = −𝜎𝛻𝑉 + 
𝛿𝐷

𝛿𝑡
+Je                    (26) 

Där elektrisk förskjutning (D = ε0εrE) är beroende av materialets permittivitet (εr) 
och elektriska fältet (E). 

Inga rymdladdningskällor ”space charge” Qj=0, och yttre strömtäthet Je=0. 

Ekvation 27 representerar den termiska delen:  

𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜌𝐶𝑝𝑢 ∗ 𝛻𝑇 + 𝛻 ∗ 𝑞 = 𝑄                (27) 

Där  

ρ= Densitet [kg/m3] 

Cp=Värmekapacitet vid konstant tryck [J/(kg*K) ] 

u=Hastighetsfält [m/s ] 

Q=Värmekälla [W/m3 ] 

Relationen mellan värmeledningsförmågan (k) [W/(m*K) ], värmeflöde (q) [W/m] 
och temperaturgradient ∇T [ K] beskrivs med Fourier’s lag för värmeledning enligt 
ekvation 28: 

q=-k𝛻𝑇              (28) 
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3.3 Modellering av kabeln 
Comsol Multiphysics användes för att studera elektriska fält och temperaturfördel-
ning på ett kabelavslut för en XLPE kabel. En applicerad huvudspänning på 33kV 
och 50 Hz användes i simulering.  

Modelleringen gjordes i två fall. I den första delen studeras (vänstra bilden i figur 17) 
hur potentialen och elektriska fältet uppför sig utan ett fältstyrande material. Samma 
arbetsprincip upprepades på det andra fallet fast med ett fältstyrande material (tejp). 
En stor vikt lades på den andra delen (högra bilden i figur 17) eftersom detta var 
huvudsyftet med hela projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Geometri för ett 33 KV kabelavslut utan tejp (vänstrabilden) och med tejp (högra bilden) 

Den vänstra bilden i figur 17 visar kabeln utan tejp som består av 4 lager, ledare 
(koppar), isolationsmaterial (tvärbunden Polyetylen även benämnd som XLPE), ge-
mensam skikt som representerar yttre halvledare och skärm (Aluminium) som jor-
dades för strömmens väg tillbaka och sist en isolerande mantel av (PVC) Polyvinyl 
chloride. 

Medan den högra bilden i figur 17 har samma underlag som i den vänstra bilden men 
en extra geometri (tejp) lades till som innehåller kiselkarbid (SiC). Dimensionerna 
för geometrin i Comsol demonstrerar en verklig 33 kV kabel (se tabell 3). 
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Tabell 3: Dimensioner för ingående material i ett 33 kV växelströmkabelavslut [14] 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 togs fram för att identifiera olika material som användes i Comsol program-
met med hjälp av olika konstanter enligt tabell 4. 

Tabell 4: Material konstanter som användes under simuleringen [15] 

 

 PVC Halvledare 

(AL) 

XLPE Ledare 

(Cu) 

Tejp 

(SiC) 

Luft 

Densitet 

(Kg/𝒎𝟑) 

1760 11340 1380 8700 1380 1.2 

Elektrisk Konduktivitet 

(S/m) 

𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟓 𝟑. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟕 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟕 0.02 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟓 

Relativ permittivitet 

(𝜺𝒓) 

8 2.2 2.3 1 10 1 

Värmekapacitet 

J/(kg*K) 

2300 897 385 385 750 1005 

Värmeledningsförmåga 

W/(m*K) 

0.17 226 1/3.5 400 120 0.02 

 

Varje material skapades på nytt med specifika valda egenskaper, där lades värdena 
in från tabell 4 i egenskaperna i Comsol Multiphysics. På detta sätt kunde varje egen-
skap väljas till respektive geometri (se figur 18). 

 

 

 

 

 

Kabelarea, 240 mm2 [mm] 

Diameter 

Ledare (koppar) 

17 mm 

Diameter 

XLPE isolator 

30 mm 

Tjocklek från XLPE isolator 

Halvledare (Aluminium) 

3 mm 

Tjocklek från skärmningen 

Tejp(SiC) 

2 mm 

Diameter 

PVC isolator 

43 mm 
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Figur 18: Figuren visar material för en XLPE där det lila markerade området är dit materialet läggs in. 

Figur 19 visar randvillkor som användes i modellen för den elektriska respektive ter-
miska delen. 

Elektriska randvillkor: 

• Symmetrilinjen är satt till axial symmetri (r=0). 
 

• Ledaren ställdes in som elektrisk potential V=V0 (33 kV). 
 
• Fyra randvillkor har satts till elektrisk isolation, (�⃗� • J=0). 
 
• Yttrehalvledaren är jordad dvs V=0. 

Termiska randvillkor: 

 En värmekälla ställdes i ledaren Q=Q0. (beräknad till ca 5000W/m3 beroende på 
ledarens material (koppar), resistivitet (1.72*10-8 Ωm), radien (17mm) och ström-
men (500 A) ). 
 

 En symmetrilinje lades på botten av geometrin. Fungerar i princip samma som 
värmeisolering (-n*q=0), vilket betyder att det inte finns något värmeflöde över-
gränsen. 
 

 Temperatur (T=T0) vid sidorna där T0 (293.15K) är starttemperaturen på grän-
sen. 
 



 
 
 
 

28  |  METODER OCH RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Randvillkoren för elektrisk del (vänstrabilden) och termisk del (högrabilden) 
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Figur 21: Potentialen utan ett fältstyrande material 

 

Figur 20: Undersökning av elektriska fältet i Z-koordinat, 
utan fältstyrande material 

 

 

3.4 Linjär analys  

3.4.1 Elektrisk del - utan ett fältstyrande material 
Denna del demonstrerar potentialen och elektriska fältet i XLPE-kabeln utan ett fält-
styrande material (tejp). Den blåa markeringen i figur 20 identifierar var mätningen 
har undersökts för det elektriska fältet. Resultatet för potentialen visas i figur 21 och 
för elektriska fältet visas i figur 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Elektriska fältet utan ett fältstyrande material 

Fältet runt kabelisolatorn som visas i figur 21 är ganska hög (rödmarkerat färg) utan 
ett fältstyrande material och uppkommer till nästan 2,69 *106 𝑣. Det elektriska fältet 
är även högt i kabeln i x-axelns avstånd 100mm (där halvledaren är jordad) och upp-
kommer till ca 2,9 *106 𝑣/𝑚 (se figur 22). Genom att ha ett fältstyrande material kan 
detta minskas, vilket presenteras längre ned för utförligare analys.  
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3.4.2 Elektrisk del - med fältstyrande material 
Simulering av det elektriska fältet med fältstyrande material genomfördes på samma 
arbetsprincip som i 3.4.1. Figur 23 visar var undersökningen har gjorts med fältsty-
rande material i geometrin för resterande delar både i den linjära och olinjära delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Undersökning av elektriska fältet i Z-koordinat, med fältstyrande material 

För att kunna simulera det linjära området för kabelavslutning användes två fall. Det 
första fallet utfördes genom att variera permittivitet (εr) mellan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19 och 21 med hjälp av ekvation 29 i Comsol Multiphysics program. Konduk-
tivitet (σ) sattes till noll under hela fallet (fall 1). Detta innebär att imaginärdelen 
försvinner från ekvation 29 och det enda som styr ekvationen 29 är permittivitet εr. 
Resultatet för detta fall visas i figur 20 som presenterar det elektiska fältets beteende 
med olika permittivitet. 

Samma arbetsprincip upprepades i det andra fallet, vilket gjordes genom att fast-
ställa relativa permittivitet till 1 under hela fallet (fall 2). Konduktivitet ändrades lo-
garitmiskt med hjälp av ekvation 29 i Comsol Multiphysics program och fick börjas 
med 10-8, 10-7,8, 10-7,6, 10-7,4 …..10-6 (se figur 21).  

⇒   εr − j
σ

ω∗ε0
                 (29) 

Där  

εr= Relativ permittivitet 

σ= Elektrisk konduktivitet (S/m)  

ω= 2*pi*50 [Hz]  

ε 0= Konstant permittivitet för vakuum 8.85*10−12 𝐹/𝑚. 
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3.4.2.1 Fall 1 
Figur 24 och 25 visar elektriska fältets och elektriska potentialens beteende för olika 
värden på permittiviteten. En låg permittivitet (ε=1) leder till en hög elektrisk fält 
som sker i XLPE isolatorn och halvledaren. Genom att öka permittiviteten minskas 
elektriska fältet (se figur 24). Samma princip gäller för figur 25 där potentialen är 
hög i början och minskas vid högre permittivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Elektriska fältet i förhållande till olika permittivitet där konduktivitet=0 och varierande permittivitet. 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
     

                    Σ=0, Ε=1                                            Σ=0, Ε=9                                                  Σ=0, Ε=21 
 
Figur 25: Elektriska potentialen i förhållande till olika permittivitet 
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3.4.2.2 Fall 2 
Resultaten leder i princip till samma sak som i fall 1. När elektriska konduktiviteten 
är låg (σ=10-8 ) sker en hög potential runt isolatorn samt det elektriska fältet. Med 
ett logaritmisk ökande sigma sjunker elektriska fältet (figur 26) och den elektriska 
potentialen (figur 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Elektriska fältet i förhållande till olika konduktivitet, där permittivitet=1 

 

 

     

 

 

 

                  σ=10-8, ε=1                                                     σ=10-7, ε=1                                             σ=10-6, ε=1 

Figur 27: Elektriska potentialen i förhållande till olika elektriska konduktivitet (σ) för fall 2. 
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3.4.3 Termisk del - med fältstyrande material 
Arrhenius ekvationen (ekvation 30) presenterar sambandet mellan temperaturen 
och elektriska konduktiviteten, där temperaturen beror av den elektriska kondukti-
viteten (𝜎) [16]: 

σ(T)=σ0 ∗ e
(
Ea
kB

)∗(
1

T
−

1

T0
)
                 (30) 

Om  

T=T0 blir 𝜎(𝑇) = 𝜎0(𝑇0)  

T<T0 blir 𝜎(𝑇) < 𝜎0(𝑇0) 

T>T0 blir 𝜎(𝑇) > 𝜎0(𝑇0) 

Där,  

𝜎0= elektriska konduktiviteten (1*10−8 [S/m] )som experimenterades och val-
des till ett godtyckligt värde.  
Ea= Aktiveringsenergi för ledning, (1,44∗ 10−19[𝐽] ). 
kB= Boltzmanns konstant (8.62*10−5 [

𝑒𝑉

𝐾
] ) eller (1.38*10−23[

𝐽

𝐾
] ). 

T= Temperaturen som uppstår i kabeln. 
T0= Starttemperaturen (293.15 [K] ) . 
 

Med hjälp av ekvation 30 sammanställdes en graf som visar hur temperaturen ökar 
med tiden och håller sig konstant efter 60 timmar (figur 28). 
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Figur 28: Temperatur i förhållande till tiden som undersöktes i slutkanten av fältstyrande materialet(tejpen) 

Den höga temperaturen som uppstår i kabelns ledare sprider sig till omgivningen, 
vilket i sin tur påverkar XLPE isolatorn och andra delar av kabeln. Med hjälp av Arr-
henius ekvation (ekvation 30) produceras figur 29 som visar temperaturs beteende i 
kabelavslutning.  

Vid tiden 1 timme (den vänstra bilden i figur 29) och 10 timmar (den högra bilden i 
figur 29) visas att temperaturen i XLPE - isolatorn ökat från ca 296 K(23 ◦C) till 310 
K (37◦C), dvs en temperaturökning på 14 grader. Detta kan också utläsas ur grafen i 
figur 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Contour, temperaturändringen med tiden 
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Figur 30: Temperatur påverkan i det elektriska fältet 

Med hjälp av ekvation 30, beror temperaturen i det linjära fallet av konduktiviteten. 
Temperatur påverkan i det elektriska fältet visas i figur 30. Med konduktiviteten 
1*10-8 [S/m] visar hur temperaturen påverkar det elektriska fältet. I punkt A är elekt-
riska fältet hög vid en låg temperatur och minskas i punkt B. Vid högre temperatur 
blir det elektriska fältet högt i punkt B och minskas i punkt A. 
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3.5 Icke-linjär analys 

3.5.1 Elektrisk del - med fältstyrande material 
I den olinjära delen simulerades kabeln med följande ekvation för resistiv gradering 
med hjälp av konduktiviteten i ekvation 1, där: 

𝜎0= 1 ∗ 10−8 [S/m]. 
E= Elektriska fältet i kabeln [V/m]. 
Eb= Referens elektriska fältet, 1*105 [V/m]. 
α= 2/3 olinjära konstanten. 

Figur 31 visar hur potentialen minskar runt kring kabelavslutning med tiden, dessa 
resultat liknar den linjära delen. I denna del beror potentialen av tröskelvärdet 
(Eb=1 ∗ 105 [

𝑉

𝑚
]), elektriska konduktiviteten (σ0=1 ∗ 10−8  [

𝑆

𝑚
]) och tiden. 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Elektrisk potential vid olinjäritet för Eb=1*105 [
𝑉

𝑚
]  och σ0=1*10−8[

𝑆

𝑚
] 

 

3.5.2 Termisk del - med fältstyrande material 
Den termiska delen för olinjäritet simulerades med hjälp av ekvation 32, där den 
linjära och olinjära delen är ihopkopplade[7]: 

σ(T)=σ0 ∗ e
(
Ea
kB

)∗(
1

T
−

1

T0
)
∗ e 

|E|

Eb

α

                (31) 

Där 

𝜎0=1 ∗ 10−8 [S/m] 
Ea=Aktiveringsenergi för ledning, (1,44∗ 10−19[𝐽] ) 
kB=Boltzmanns konstant (8.62*10−5 [

𝑒𝑉

𝐾
] ) eller (1.38*10−23[

𝐽

𝐾
] ) 

T=Temperaturen som uppstår i kabeln 
T0=Starttemperaturen (293.15 [K] )  
E=Elektriska fältet i kabeln [V/m] 
Eb=Referens elektriska fältet, 1*105 [V/m] 
α=2/3 olinjära konstanten 
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Temperaturens beteende här efterliknar det linjära resultatet, dvs. vid olinjäritet har 
temperaturutseendet ingen påverkan. Detta kan utläsas vid jämförelse av figur 28 
och 29 med 32 och 33. Däremot påverkar temperaturen det elektriska fältet som vi-
sas i figur 34-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32: Contour Temperatur vid olika tider med olinjäritet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 33: Temperatur vid olika tider med olinjäritet i slutkanten av fältstyrande materialet(tejpen) 
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Figur 34: Elektriska fältet beror av (konduktiviteten) σ=10
-8 S/m, Eb=1*105(tröskelvärdet) vid olika temperaturer. 

 

 

 

 

 

 

Figur 35: Elektriska fältet beror av (konduktiviteten), σ=10
-8 S/m, Eb=5*105(tröskelvärdet) vid olika temperaturer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36: Elektriska fältet beror av (konduktiviteten), σ=10
-8 S/m, Eb=8*105(tröskelvärdet) vid olika temperaturer. 

I det olinjära fallet för den termiska delen påverkar temperaturen det elektriska fältet 
av konduktiviteten och tröskelvärdet(Eb). Figur 34 visar att vid ett lågt tröskelvärde 
är fältet i punkt A låg och hög i punkt B nästan 2.6 MV/m. Vid högre tröskelvärde 
ser man att i figur 35 är fältet i punkt A högre än innan och lägre i punkt B. Samma 
sak gäller i figur 36, där i punkt A har fältet blivit lite högre än innan och minskat lite 
i punkt B. 
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3.6 Praktisk del 
Denna del genomfördes i E.ONs elkraftslaboratorium med verkliga kabelavslut-
ningar som plockades ur drift på grund av felfunktion i isolator eller användes för 
provningssyfte. Här testades XLPE-kabelavslutningar med märkspänning 33 kV. 

Arbetsprincipen i laboratoriet utfördes genom att sprida ut järnfilspån runt omkring 
kabelavslutningen innan den kopplades till högspänningssidan (33 kV). Järnfilspån 
används här för att demonstrera fältlinjerna som produceras runt kabelavslutning. 
Kabeln placerades ovanpå ett isolerat och jordat bord. När spänningen applicerades, 
skakades järnfilspånen med en isolerad och jordad träpinne för att hjälpa järnfilspå-
nen att omformas och ta upp fältformen. Kopplingsschemat för den praktiska delen 
visas i figur 37. Resultaten visas i figur 38 för tre olika kabelavslutningar. 

 

 

 

 

 

Figur 37: Kopplingsschema som utfördes i den praktiska delen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38: Tre olika XLPE kabelavslutningar under provning med spänningen 33KV 
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3.6.1 Fältkontrollerad kabelavslutningsmodell 
På ett sätt för att kunna kontrollera fältkoncentrationen i kabelavslutningen valdes 
det att lägga upp ett skärmat material runtomkring kabelavslutningen. Materialet 
var av aluminium och jordades tillsammans med det centrala jordsystemet av labo-
ratorium. 

Detta underlag placerades ovanpå kabelavslutning på ett sätt så att det inte kommer 
i kontakt med ledaren, dvs. cirka 6-8 cm från ledare och 3-4 cm från isolator. Un-
derlaget jordades med en liten jordsladd som var kopplad i ena sidan med alumi-
nium och i andra sidan med laboratorium jordsystem (se figur 39). Detta underlag 
isolerades också med en speciell fältstyrande tejp som brukar används i högspän-
ningstillämpningar.  

 

 

 

 

 

Figur 39: Skiss för placering av aluminium- och tejpunderlag 

Tanken med denna del av experimenten var att bevisa att fältkoncentrationen kan 
minimeras och kontrolleras genom att jorda den yttre ytan av kabelavslutningen 
(denna del är alltid jordad under experimenten). En grundläggande och icke avan-
cerad idé som kan utvecklas och användas i högspänningstillämpningar. Denna Idé 
hade förstås ett par begränsningar och sårbarheter: 

 Placering av aluminium och tejp ovanpå kabel var inte så åtdragen (handgjort), 
detta skapar luftbubblor som påverkar permittiviteten negativt för underlagen. 
 

 Det fanns säkert andra material som hade bättre elektriska och mekaniska egen-
skaper som kunde ersätta båda underlagen (aluminium och tejp), men på grund 
av de begränsade resurserna och tiden så valdes det att använda aluminium och 
tejp, vilket var enklare att använda och tillgängliga på marknaden. 

Provet placerades ovanpå ett isolerat och jordat bord och kopplade till högspän-
ningen genom kretsen som visas i figur 40. Arbetsprincip var samma som innan för 
att få fram en bättre kontrollerad fältfördelning i kabelavslutningen. Resultaten visas 
i figur 41. 
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Figur 40: Kopplingsschema för den utvecklade kabelavslutningen 

 

 

 

 

 

Figur 41: Fältkontrollerad, XLPE kabelavslutningar under provning med 33 kV 

En annan skalad kabelavslutning som var tillgänglig testades på samma sätt som vi-
sades ovan. Kabeln innehöll då endast ledare, ledarskärm och XLPE-isolator. Det 
skärmade materialets underlag (aluminium) placerades runtomkring kabelavslut-
ningen (ovanpå isolator) på ett sätt att den inte kommer i kontakt med ledaren. Där-
efter jordades den med en liten jordsladd som var kopplad i ena sidan med alumini-
umskärmningen och andra sidan med laboratoriums jordsystem (se figur 42). Detta 
underlag isolerades också med samma fältstyrande material (tejp) som brukar an-
vändas i högspänningstillämpningar. 

 

 

 

 

 

Figur 42: Skiss för den skalade kabelavslutningen 
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Samma arbetsprincip och kretsschema som visas i figur 40 användes för att få fram 
fältfördelning för denna kabelavslutning. Resultat av denna del visas i figur 43. 

 

 

 

 

 

 

Figur 43: Fältkontrollerad, en skalad kabelavslutning 

Ett annat experiment (på samma arbetsprincip som tidigare) genomfördes för en 
kabelavslutning som var skadad efter genomslag. Tanken med denna provning var 
att förstå hur fältkoncentrationen uppför sig vid ett fel. Spänningen på 33kV appli-
cerades och resultat presenteras i figur 44. 

 

 

 

 

 

 

Figur 44: Fältfördelning för en kabel som har sammanbrotts i isolator 
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4 Analys och diskussion 

Projektet vilar på en teoretisk- och praktisk studie som analyserar och studerar fält-
fördelning i XLPE kabelavslutningar för högspänningskablar. 

Den teoretiska delen av denna studie visade att utan ett fältstyrande skikt utsätts 
kabeln för en hög elektrisk potential kring XLPE isolatorn och halvledaren. Dessu-
tom produceras ett högt elektrisk fält som kan leda till kabelbrott om ingen åtgärd 
görs. Genom att ha ett fältstyrande material runt kabelisolatorn och halvledaren, mi-
nimerades det elektriska fältet. 

I det linjära fallet har dielektriska konstanter påverkan i det elektriska fältet och po-
tentialen. En hög permittivitet resulterade till att fältet (figur 24) och potentialen 
(figur 25) minskades. Även konduktiviteten har en inverkan på potentialen och fältet 
då lägre konduktivitet visade att fältet (figur 26) och potentialen (figur 27) minska-
des. 

I det olinjära fallet kunde man påverka det elektriska fältet och potentialen med hjälp 
av konduktiviteten och tröskelvärdet. Där ändrar konduktiviteten sig med det elekt-
riska fältet och tiden (figur 31). 

Temperaturens påverkan i det linjära fallet visade att ett högt elektriskt fält kan upp-
stå i punkt A i figur 30 vid låga temperaturer. Vid högre temperatur blev fältet hög i 
punkt B (figur 30).  

I det olinjära fallet med ett lågt tröskelvärde (Eb) resulterade det till ett lågt fält i 
punkt A och ett högt fält i punkt B (figur 34-36). Genom att öka tröskelvärdet höjdes 
fältet lite i punkt A och minskades i punkt B (figur 34-36). Detta innebär att genom 
att ändra tröskelvärdet kan det erhållas en god balans för det elektriska fältet mellan 
punkterna A och B i figurer 34-36.  

Den praktiska delen genomfördes i E.ON:s laboratorium med kretsschema som visas 
i figur 37. De testade kablarna hade olika funktioner, vissa av de plockades urdrift på 
grund av felfunktion, andra användes för provningens skull. De praktiska resultaten 
i figur 38 visar hur fältfördelning beter sig i kabelavslutning och i vilka områden den 
högsta fältkoncentrationen sker.  

Insamling av järnfilspånen i stora mängder på vissa områden runt kabelavslutning 
visade att fältkoncentration producerades hög på dessa områden. Detta visades tyd-
ligt i figur 38 som presenterar tre olika kabelavslutningar under test. Fältkoncent-
ration vid kabelavslutning och extern kraft från träpinne skapar tillsammans en 
nettokraft som omformar och ihopsamlar järnfilspånen i stora mängder på vissa om-
råden, där fältkoncentrationen är som högst.  
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För att kunna bevisa att fältkoncentration i kabelavslutning kan kontrolleras valdes 
det att upprepa samma arbetsprocedur med ett annat stickprov. Resultaten av denna 
del visas i figur (41 och 43), som visar att det går att kontrollera fältfördelning i ka-
belavslutning eftersom fältkoncentrationen (järnfilspånen) blev mycket mindre.  

Tanken här var att presentera i rapporten en grundläggande metod som kan använ-
das för att minska fältkoncentrationen i kabelavslutning. Enligt ovan är denna metod 
enkel, grundläggande och kan utvecklas. 

Vid prövning av en felaktig kabelavslutning som visas i figur 44 upptäcktes att felet i 
kabeln kunde orsakas på grund av den höga fältkoncentrationen. Provningen visade 
att fältkoncentrationen blev som mest störst vid fel område där mycket järnfilspån 
var samlad. Själva tanken var att bevisa att fältkoncentrationen har en stor inverkan 
och orsakar stora problem som kan leda till ännu fler problem i kraftnät. 

Det är viktigt att lyfta fram här att den praktiska delen genomfördes för att visa att 
de teoretiska resultaten stämmer bra med verkligheten. Vilket är att en hög fältkon-
centration produceras i kabelavslutning och orsakar felfunktion och sårbarheter i 
kabeln, samt att det går att kontrollera den. 

Genomföring av testerna i laboratorium krävde en speciell säkerhetsutbildning om 
högspännings laboratorium och särskild tillstånd eftersom bilderna används för eget 
bruk.  

Baserat på denna studie är fältfördelning i kabelavslutningar en viktig källa till 
många problem idag. Problemen omfattas i kabelns ledare, underlag, isolator och 
andra elkraftkomponenter som är kopplad med kabeln. Vid märkspänning visade 
undersökningen också att fältet har stor påverkan och leder till många sårbarheter. 
Denna påverkan kan troligen bli ännu större vid överspänningar. Analysen av fält-
fördelning i kabelavslutning är komplicerad. Påverkan av överspänningar bör också 
räknas med i analysen vilket inte genomfördes i denna rapport. 

Rapporten syftades till att presentera en teoretisk- och praktisk studie om fältfördel-
ning i kabelavslutning, på vilket sätt fältfördelning orsakar sårbarheter i kabelavslut-
ning och besvara på frågor om anledning av felfunktion i kabelavslutningar. Alla 
dessa syften utfördes och besvarades i denna rapport som ligger på 15 hp och är en 
del av högskolingenjörsexamen i KTH. 

Projektets konsekvenser för samhället ur ekonomisk synvinel är att minska olyckor 
i kabelavslutning som bekostar företaget stora ekonomiska resurser. Projektet stu-
derar fältfördelning i kabelavslutning och belyser ett antal problem som kan inträffa 
vid hög fältkoncentration. Inträffade olyckor kan påverka andra elkraftkomponenter 
som är i koppling med högspänningskabel t.ex. brytare och ställverk. Olyckor kan 
också påverka säkerheten i arbetsplats och leda till livförlust. 
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Projektets konsekvenser för samhället ur social och etisk synvinkelar är att bygga ett 
avbrottsfritt elnät som kontinuerligt levererar elkraft till landet. Detta förstärker för-
troende hos konsumenten och leda till välfungerande elberoende samhälle. Företa-
gen som hanterar detta problem utökar säkerheten i arbetspaltsen och garanterar 
bra elkraftleverans. Detta i sin tur återspeglas höga sociala och etiska aspektar i fö-
retaget. 

Projektets konsekvenser för samhället ur miljömässig synvinkel är att förhindra ned-
smutsingen av miljön i onödan på grund av olyckor och strömavbrott. Idag cirka 90 
% av Sveriges elproduktion kommer ifrån miljövänliga energikällor, dvs. lågt koldi-
oxidutsläpp (vatten- och kärnkraft). Vid strömavbrott på grund av felfunktion i ka-
belavslutning ska andra icke miljövänliga energikällor täcka energibehovet. Detta 
behandlas i projektet genom att belysa konsekvenser av högfältkoncentration och 
studera en grundläggande idé för reducering av fältkoncentration i kabelavslutning.  

Som förslag för vidareutveckling av denna rapport är: 

 Påverkan av överspänningar kan inkluderas och analyseras i de teoretiska resul-
taten. 
 

 Påverkan av överspänningar kan testas i ett avancerat laboratorium (t.ex. hos 
ABB). 
 

 Materialet som undersöktes för fältstyrande i den teoretiska delen var fyllda med 
SiC (Silicon Carbide).  Det skulle vara bra att undersöka och jämföra flera olika 
fältstyrande material och se hur de påverkar elektriska fältet samt temperaturen. 
Ett material som är värt att undersöka är ZnO (Zinc Oxide). 
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5 Slutsatser 

I detta examensarbete har en teoretisk och praktisk studie genomförts av fältfördel-
ning och temperaturpåverkan i XLPE-kabelavslutningar. Simuleringar som utfördes 
i den teoretiska delen utfördes med hjälp av programmet Comsol Multiphysics och 
den praktiska delen utfördes i E.ONs laboratorium.  

Baserat på de teoretiska resultaten, vid linjära analyser har olika dielektriska kon-
stanter och konduktivitet påverkan i det elektriska fältet och potentialen i kabelav-
slutningar. En hög permittivitet medförde till att fältet och potentialen minskades, 
medan en låg konduktivitet minskade fältet och potentialen. Temperaturen i det lin-
jära fallet visade att vid en låg temperatur blev elektriska fältet högt i halvledaren 
men minskades vid högre temperatur. Däremot vid högre temperatur blev elektriska 
fältet mer ledande och resulterade till ett högt elektrisk fält i slutet av tejpen. 

Vid olinjära analyser ändrar sig konduktiviteten med elektriska fältet. Detta med-
förde att elektriska fältet och potentialen minskades med tiden. Temperaturen i det 
olinjära fallet gav en stor påverkan i det elektriska fältet. Resultatet visade att med 
ett lågt tröskelvärde (105) blev elektriska fältet lågt i halvledaren vid låga tempera-
turer men väldigt hög mot slutet av tejpen. Detta kunde regleras och stabiliseras med 
hjälp av ökat tröskelvärde (Eb) i det olinjära fallet. 

Baserad på de praktiska resultaten, visade det att fältkoncentration var störst i ka-
belavslutningen, där stora mängder av järnfilspån var samlad vilket tolkar den höga 
fältkoncentrationen.  

Vid ett försök för att kontrollera fältfördelning i kabelavslutning visade resultaten att 
fältkoncentrationen blev mindre. Detta kunde man se genom ansamlingen av järn-
filspånen blev mindre. Denna metod kan användas som underlag för en eventuell 
utveckling av kabelkonstruktion. Vid provning av felfunktionerad kabelavslutning 
visade resultatet att fältkoncentrationen var störst vid felområdet. Detta innebär att 
fältkoncentration kan leda till felfunktion i kabelavslutning. 

Denna studie visade att fältfördelning i kabelavslutning bör undersökas mer, det be-
hövs fler studier och kompetenser i detta område. Denna rapport kan vara en bra 
startpunkt för framtida studier. Vidarestudier som skulle vara bra att undersöka är 
att simulera transienta överspänningar med fältfördelning och även testa transienta 
överspänningar praktiskt i större laboratorium. 
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