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TechNote: Høyspenttesting av kabler med AC & DC, 2015. 

 

Som leverandør av måleutstyr og kursholder får Megger AS ofte 

spørsmål fra energibransjen om hvilke metoder som anbefales for 

testing av kabler, det være seg nyanlegg eller gamle eksisterende 

anlegg. 

  

I 2014 har en sentral IEC norm om slik testing blitt revidert og 

dermed har det kommet en del spørsmål fra ulike aktører som vi her 

kort vil forsøke å belyse. 

 

  

IEC 60502-2 inkluderer nå testing med VLF 0,1 Hz AC av kabler 

etter installasjon. Hvor høyspent DC testing tidligere var 

anbefalt har man nå gått helt bort i fra dette siden DC kan ha en 

destruktiv effekt på isolasjonen under test.  

 

IEC 60502-2 anbefaler 15 minutter test tid som sluttkontroll av 

nye kabelinstallasjoner med 3 x U0 som testspenning. 

  

Dette betyr ikke at 15 minutters test tid er å anbefale på gamle 

eksisterende kabler! Her anbefaler vi fortsatt en test tid på 60 

minutter for PEX isolerte kabler og 30 minutter på papirisolerte 

kabler. Årsaken er at man med en kort test tid på bare 15 minutter 

kan tenkes å starte veksten av et allerede godt utviklet vanntre i 

PEX isolasjonen, men det er ikke sikkert man klarer å gro dette 

helt igjennom til et havari. For visshet om at så ikke skal skje 

er en test tid på 60 minutter nødvendig.  

 

Fordeler med AC testing: 

o   AC stress av isolasjonen er lik ved begge polariteter. 

o   Ingen destruktiv polariseringseffekt av PEX isolasjon inntreffer. 

o   Testobjektet trenger ikke en lengre utladning etter endt test. 

o   AC akselererer et kommende sammenbrudd (breakdown) i skadet 

isolasjonsmateriale. 

http://www.megger.no/
mailto:firmapost@seba-nor.no
http://www.sebakmt.com/fileadmin/files/broschueren/Bro-Pruefung-en.pdf
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Merk 1: Papirisolerte eller masseimpregnerte kabler kan fortsatt 

testet med høyspent DC uten noen destruktiv effekt på frisk 

isolasjon. 

  

Merk 2: Dette gjelder ikke vanlig megging. En kortvarig 

isolasjonstest med kanskje 5 eller 10 kV er ikke å sammenligne med 

en høyspent DC test hvor man testet med 8 eller 10 gange 

merkespenningen i 30 minutter. En DC test med 10 x U0 i 30 minutter 

vil kunne føre til såkalte «space charges» eller på norsk 

«punktladninger» som ikke lades ut etter test, til tross for 

jording av testobjektet. Når AC drift så tilføres måleobjektet vil 

dette medføre sterke felter der gir en destruktiv effekt på PEX 

isolasjonen. Denne polariseringseffekten med DC vil man ikke få 

med en 0,1 Hz AC testmetode. 

  

Merk 3: Høyspent DC testing har vist seg å være «blind» for en 

viss type defekter i kabelisolasjonen som rene kutt og sprekker. 

Erfaring og studier gjort viser at AC testing egner seg bedre til 

å detektere også slike problemer. 

  

Merk 4: AC testfrekvensen skal være 0,1 Hz og ikke lavere som 

f.eks. 0,01 Hz. Enkelte utstyrsleverandører har VLF systemer der 

er svake og ikke klarer å lade opp en lang kabelkapasitans. Dette 

kompenserer de med å senke AC frekvensen slik at høyere µF 

kabelkapasitans kan testes. Dette er ikke i henhold til normene og 

en studie publisert i Barcelona i 2003 viser klart at kabler 

testet med lavere testfrekvenser enn 0,1 Hz har 3 ganger så høy 

sjanse for å falle ut av drift senere. Dessuten kreves det en 10 

ganger så lang test tid med 0,01 Hz enn med 0,1 Hz for å oppnå 

samme effektive testresultat (growth rate, water tree). 

  

Merk 5: VLF brukes til å friskmelde kabler med! Holder en kabel en 

VLF test uten å havarere har man i praksis friskmeldt kabelen for 

de nærmeste kommende årene og man trenger ikke iverksette 

utskiftning.  

Flere fordeler muliggjøres med bruk av AC testfrekvens men det 

skal vi ikke gå i dybden på her. I korte trekk kan man med AC også 

foreta en tapsvinkel analyse (aldringsdiagnose med TanDelta) og 

man kan detektere PD (glimming/delutladninger) om testutstyret er 

bygget for dette. AC VLF test CR kan også foreta en lekkasjestrøm 

måling i likhet med den man tradisjonelt fikk ved en ren DC test 

og dermed få et varsel om et kommende havari eller skade. 

http://www.megger.no/
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Testoppsettet for VLF testing er enkelt og 3 faser i parallell kan 

testes samtidig om utstyret er kraftig nok for dette, dvs. kan 

teste høy nok µF. 

 

  

  

Seba KMT og Megger kan levere VLF testutstyr til et hvert behov og 

spenningsnivå. Alt i fra små portable enheter med opptil 34 kV 

testspenning og opptil flere hundre kV. Det mest relevante 

testsystem for norske elverk er i dag nye VLF 45 sin systemet der 

tester opptil 45 kV og høyeste test kapasitans er 10 µF! 

  

En enklere betjening med norske menyer på lyssterk fargeskjerm gir 

økt sikkerhet og effektivitet, bygget på samme grensesnitt som de 

populære Teleflex instrumentene og Centrix kabelmålebilene. 

 

http://www.megger.no/
mailto:firmapost@seba-nor.no
http://www.sebanor.no/vlf-sinus-45-med-ac-dc-testing-og-innebygget-automatisk_329.html
http://www.sebanor.no/vlf-sinus-45-med-ac-dc-testing-og-innebygget-automatisk_329.html
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En annen ny unik mulighet er at man kan velge innebygget 

diagnosefunksjon (opsjon) med tangens delta. Ingen ekstern laptop 

kreves og opplæring er satt til et minimum da data blir automatisk 

evaluert etter endt måling. Dermed kan man direkte se tilstanden 

til kabelen man har testet. Les mer om våre VLF instrumenter på 

våre nettsider: www.megger.no. 

  

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller anbefaleringer 

vedrørende HV testing eller aldringsdiagnose av energikabler. 
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