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Framtagning av laboration kring kabelfelsmätning
Sammanfattning
Att hitta fel, att kunna lokalisera och identifiera kablar i mark är en aktuell fråga då allt mer
friledning ersätts med markförlagd kabel. Att snabbt lokalisera och reparera ett fel sparar
pengar för energibolagen och minskar den tid kunderna är utan elförsörjning. Dagens
skyddsutrustning har integrerade fellokalisering inbyggd, detta ger dock endast en ungefärlig
bild av var fel finns. Mer exakt lokalisering sker med en förlokalisering, nu förtiden används
pulsekometoden. En puls skickas ut på den skadade ledaren och en oskadad ledare, pulsen
reflekteras i felstället och i kabelendan. Tiden från det pulserna lämnar pulsgeneratorn tills
de återvänder jämförs. Detta ger avståndet till felet i meter. Där efter så används en av två
efterlokaliseringsmetoder. Stötspänningsaggregat med en markmikrofon, aggregatet
genererar ett överslag i felstället, urladdningen kan lokaliseras med hjälp av markmikrofonen.
Andra metoden är tongenerator och en sökstav. Tongeneratorn skickar ut en högfrekvent
puls på den trasiga ledaren, detta genererar ett magnetfält som kan följas med hjälp av
sökstaven. När signalen försvinner så har felet lokaliserats.
Kursen Elförfattning och Elinstallation (ELI 200) på Högskolan Väst saknar ett praktiskt
övningstillfälle för kabellokalisering, kabelfelsökning och kabelidentifiering. Uppgiften var
att ta fram en laboration, där en eller flera mätningar utförs på olika kablar i mark.
Laborationen skall ingå som ett obligatoriskt moment i kursen.
Målet var att laborationen skulle återspegla en verklig kabellokalisering och en
kabelidentifiering. Geografiskt kommer laborationen att utföras på Magnus
Åbergsgymnasiets laborationsområde i Trollhättan.
Metoder att genomföra examenarbetet bestod av faktainsamling via litteratur och rapporter.
Laborationsplatsen var redan förutbestämd. Kontakt med personal ifrån Magnus
Åbergsgymnasiet etablerades, laborationen utformades och testades av gruppen samt
oberoende part för att upptäcka eventuella brister och för att se att instruktionerna var
tydliga. Ett facit med svar och referensvärden utformades och förslag på lärarhandledning
skapades.
På grund av begränsad tillgång av mätinstrument och av praktisk anledning begränsades
laborationen till ett moment med kabellokalisering med hjälp av söksond och ett moment
med kabelidentifiering.
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BACHELOR’S THESIS

Development of laboratory exercise regarding cable
fault detection
Summary
Be able to quickly locate and identify a faulty cable and repair it is quite necessary these days,
since most power-line this days are buried and power-shortages cost the energy companies
a lot of money and are very irritating to the customers. Modern system are integrated whit
pre-localizations equipment, the precision is not grate. To locate the problem a method of
eco-localizations are deployed, a pulse in sent threw the faulty line and also threw a functional
line. The pulse reflects in the fault and in the end of the line, the time deferens results in
distends to the faults location. To achieve a more exact position there are two methods in
use. A shock-voltage-generator produce an audible detonation in the faults location, the
detonations can then be located whit a ground-microphone. The other method in use is a
frequency-generator that produces a magnetic-field around the cable. The field can then be
traced whit a locator-staff. When the signal disperse the approximate location of the fault is
located.
The course Electrical ordinance and Electrical installation lacks an applied training session
regarding cable fault detection and cable identifying. The task was to develop a laboratory
experiment in which one or more cables are identified and located. The lab would be included
as a compulsory part of the course.
The goal was that the lab would reflect a real work situation including pre-localizing, preciselocalizing and in case of multiple cables, a moment of identifying the specific cable. The
geographic location for the training session is pre-determined and are placed at Magnus
Åbergs high school outdoor practice area in Trollhättan.
Methods to carry out the thesis work consisted of gathering facts through literature, reports.
The lab was designed and tested to detect any flaws. An answer key of reference values was
designed and suggestions for a teacher’s guide were created.
The delimitations where the access to measuring instruments and fore practical reasons the
advisors from University West and the representative from Magnus Åbergs high school
decided to limit the training session to cable localization and cable identifying.
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Förord
Detta examensarbete har genomförts vid Högskolan Väst och Magnus Åbergsgymnasiet
under perioden 2015-03-30 till 2015-06-05 som en del i högskoleingenjörsprogrammet i
elkraft vid Högskolan Väst. Målet med examensarbetet var att skapa en laboration kring
kabelfelsmätning för kursen Elförfattning och Elinstallation, ELI 200. Det är tänkt att
kommande årskurser skall kunna använda laborationen som en praktisk övning.
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Beteckningar som förekommer i rapporten.
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1 Inledning
Detta examensarbete går ut på att utforma en rapport som behandlar kabellokalisering
och en ”laborationsmall” för lokalisering av fel på en nedgrävd elkabel. I dagens
samhälle ersätts mer och mer friledningar med markförlagd kabel, då luftledningar är
mycket utsatta för väder och vind. Trots de många fördelar med att förlägga kabel i
mark så medför det även en del bekymmer. Om fel skulle uppstå på kabeln så är
lokaliseringen mer komplicerad vid en markförlagd kabel i förhållande till en friledning.
Elbolagen vill ha snabb och exakt lokalisering av eventuella fel för att minska
kostnaderna för egen del, samt minska irritationsmomentet av strömlöshet för
kunderna. ”Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.” enligt Ellag
(1997:857) kapitel 11 § 7.

1.1 Bakgrund
I kursen Elförfattning och Elinstallation (ELI200) vid Högskolan Väst bearbetas
begreppet kabelfelslokalisering, vilket innebär lokalisering av den fysiska kabeln och
felet geografiskt för att möjliggöra effektiv reparation. I dagsläget saknas instruktioner
för praktisk övning för kabellokalisering. Projektets uppgift är att ta fram en lämplig
laboration som omfattar en eller flera mätningar på felaktig kabel. Magnus
Åbergsgymnasiet i Trollhättan har en befintlig testanläggning som utöver den
kommunala gymnasieutbildningen används bland annat av Vattenfall och Högskolan
Väst i utbildningssyfte. Tanken är att expandera detta samarbete mellan gymnasiet och
högskolan och utnyttja gymnasiets anläggning till grund för framtagning av labb-PM
med frågeställningar som sedan utvärderas.

1.2 Syfte, mål samt avgränsningar
Syftet med rapporten är att utforma en laboration kring kabelfelsmätning. Laborationen
skall ingå som ett obligatoriskt delmoment i kursen Elförfattning och Elinstallation.
Målet med laborationen är att den skall vara verklighetstrogen och ge ett djupare lärande
i form av praktisk förståelse för hur mätningar går till i arbetslivet. Examensarbetet skall
innehålla ett fullständigt labb-PM, lärarhandledning och ett facit.
Avgränsningar är att laborationens skall utföras på Magnus Åbergsgymnasiets (MÅG)
testanläggning samt ta hänsyn till deras och Högskolans Västs (HV) säkerhetskrav.
Andra begränsande faktorer är tillgången av mätinstrument på MÅG. Laborationen bör
inte överstiga tre timmar per grupp om två till tre personer och den avses vara klar efter
lektionstiden. Någon laborationsrapport skall inte skrivas.
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1.3 Tillvägagångssätt
Arbetet inleddes med faktainsamling via litteratur och vetenskapliga rapporter. Utifrån
inhämtad fakta undersöks vilken metod som är möjlig att genomföra som en laboration
i samarbete med lärare ifrån HV och MÅG. Laborationen genomförs först av
författaren för att kontrollera att laborationen fyller en önskvärd funktion och att
laborationen fungerar. Därefter bör laborationen testas av en oberoende testgrupp med
måttliga kunskaper inom kabelfelslokalisering för att kontrollera att texten är tydlig och
går att följa. I samband med test av laborationen utformas ett facit med referensvärden.
Dokumentation och rapportskrivning ska ske fortlöpande. Arbetet kommer att utföras
på HV samt MÅG där tillgång till handledning finns under hela projektets gång.

1.4 Tidigare arbeten inom området
Detta stycke avser att ge en kortare presentation av det material som ligger till grund
för detta arbete.
Arbetet ”Framtagning av laboration kring kontrollmätning av jordtag” [1] av Monika Söderlund
och Cristopher Åkerblom är ett examensarbete som formar en laborationsmall för
kontrollmätningar av jordtag, vilket resulterade i ett labb-PM, lärarhandledning samt ett
facit. Monika Söderlund och Cristopher Åkerbloms metod efterliknades i föreliggande
undersökning.
Ur kurslitteraturen ”Elkraftteknisk Mätteknik” [2] hämtas från kapitel 3 ”Mätning av
kabelfel” och kapitel 4 ”Kabellokalisering” information om hur sökning av ett fel går till.
Metoderna ger kabelns fysiska placering geografiskt, var på sträckningen felet är och ett
ungefärligt djup i marken där felet finns beläget.
Från utdrag ”Kraftteknisk mätteknik” [3] av Bert Lanne inhämtas den teoretiska
kunskapen och beräkningstillvägagångsätt som dagens mätinstrument har integrerat.
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2 Teori kring kabelfel och kabelsökning
Kabelfel orsakar störningar för abonnenter och leverantörer, vilket medför stora
kostnader för elnätbolagen och i slutändan konsumenterna. I dagens samhälle har det
blivit vanligare att förlägga kablar i mark istället för det mer utsatta friledningssystemet.
En stor fördel med ett friledningssystem är att lokalisering av ett ledningsfel kan göras
okulärt från t.ex. helikopter. När kablarna är nerplöjda i marken måste
lokaliseringsmetoderna bli mer sofistikerade. Elnätbolagen ser ekonomisk vinning i att
snabbt och noggrant kunna lokalisera ett fel. Tidigare var lokalisering av fel via någon
form av bryggmetod vanlig, varpå kabeln behövde kapas på det förmodade felstället för
att därefter göra noggrannare mätningar för exaktare lokalisering. Numera sker en
förlokalisering med någon av de äldre bryggmetoderna eller med någon metod som
utnyttjar reflektioner av en våg i felstället. Därefter följer en efterlokalisering som ger
noggrant fastställande av felstället. [2]
Kabelfel orsakas ofta av grävmaskiner, sättningar i marken, ovarsam behandling vid
förläggningen och kemiskt angrepp. Då kablar är förlagda i mark eller vatten kommer
även ett litet fel i manteln att leda till att fukt tränger in och orsakar fel. I Göteborgs
gatubelysningselnät finns kabel som har legat orörd och förlagd enligt konstens alla
regler i över sjuttio år och fungerar felfritt än idag, tills någon börjar gräva i området.
Då skiftar kabelns läge och blymanteln spricker och det isolerande oljetyget torkar,
vilket leder till kortslutning. Moderna anläggningar har ledningsskydd med integrerade
fellokaliseringsfunktioner som beräknar avståndet till felet, vilket ger en ungefärlig
uppfattning om felets geografiska placering. För att fastställa en mer exakt position
krävs mätningar på plats. [3]

2.1 Lokalisering av fel på elkablar
2.1.1 Feltyper
Kabelfel kan indelas i tre grupper som ställer olika krav på mätmetoder för lokalisering:


Isolationsfel kan vara en kortslutning mellan två faser, mellan fas och jord eller
mellan alla faserna och jorden.



Avbrott. Avbrott i en eller flera faser alternativt i samtliga faser.



Intermittent isolationsfel kallas oftast intermittent fel. Det är ett fel som ger
överslag vid relativt hög spänning och som inte övergår till ett bestående fel. En
kabel kan t.ex. lösa ut för jordfel, men vid provning med isolationsprovare
indikeras inget fel på kabeln. Överslaget har bränt bort fukt eller smuts i
felstället och kabeln tas åter i drift. Dock kommer samma fel uppstå inom en
snar framtid. Ett sådant fel uppträder vanligen i kabelboxar men kan också
uppstå på andra ställen. [3]

3

Framtagning av laboration kring kabelfelsmätning

2.1.2 Fastställande av feltyp
Innan lokalisering av felet kan börja måste feltypen fastställas. Detta sker genom
isolationsprovning med en isolationsprovare från fas till jord och från fas till fas.
Om så undersökningen kräver kan ett avbrott i någon av ledarna kontrolleras genom
att manteln och samtliga ledare kortsluts i bortre ändan och ledarresistansen mäts med
en ohmmeter. [3]
2.1.3 Nedbränning av fel
Förlokalisering av högohmiga isolationsfel ger ofta dålig mätnoggrannhet om det ens
är genomförbart. Man försöker därför vanligen minska resistansen i felet innan
mätningen utförs genom s.k. nedbränning, vilket innebär att isolationsmaterialet vid
felstället förbränns så att en kolbrygga uppstår. Nedbränning av högohmiga fel sker
som regel med likström. Med ett speciellt aggregat matas felet till en början med hög
spänning och låg ström. Allt eftersom felets resistans sjunker minskars spänningen och
strömmen ökas. Denna reglering kan ske för hand eller per automatik. Det är inte alltid
det lyckas att minska resistansen genom nedbränning, särskilt plastisolerade kablar ger
problem. Kraftkablar som förläggs i dagsläget är oftast plastisolerade så denna metod
är något föråldrad, men det finns åtskilliga kilometer förlagd kabel i Sverige som inte är
plastisolerad och som fortfarande är i drift. [2]

2.2 Förlokalisering av kabelfel
Dagens mätinstrument har blivit mer användarvänliga, framför allt mindre och
behändigare. De moderna mätinstrumenten har flera funktioner integrerade som mäter
fram felkällan. De är också mer kompakta och ryms i en mindre personbil alternativt
en dragkärra. [2]
2.2.1 Likströmsbryggor
Genom mätning med någon typ av likströmsbrygga kan isolationsfel lokaliseras.
Förutsättningen är att felet är ett isolationsfel utan skada på ledaren med endast ett
felställe. Bryggmätning förutsätter dessutom tillgång till en obruten hjälpledare. Oftast
används en hel part i den skadade kabeln. Mätningen försvåras vid för hög resistans i
felet. För de vanligaste mätutrustningarna omöjliggörs mätning vid felresistans över ca
50 𝑘Ω. Nedbränning av felet sker därför ofta innan mätningen påbörjas.
Beroende på hur isolationsfelet är beläget används olika kopplingar av bryggor. Då
denna mätmetod inte är så vanlig nu mera, går denna rapport inte in närmare på detta.
Det totala mätfelet vid mätning med likströmsbryggor är ofta mindre än 1 % av
kabellängden. [3]
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2.2.2 Kapacitansbryggor
Vid avbrott i ledaren kan felet lokaliseras genom mätning med kapacitansbrygga. För
att mätning skall kunna ske enligt denna metod får resistansen i felstället inte vara för
låg, eftersom bryggan inte kan balanseras vid för högt värde på förlustfaktorn tan 𝛿.
Felet i mätningen blir oftast större än 1 % av kabellängden. [3]
Förlustfaktor tan 𝛿, är kvoten mellan förlustströmmen som uppstår i lindningen och
den kapacitiva uppladdningsström som erfordras för att ompolarisera lindningen. [4]
2.2.3 Pulsekometoden
Pulsekometoden grundar sig på att en på ledningen utsänd puls reflekteras i de ställen
där avvikelser i den normala vågimpedansen förekommer. I motsats till
bryggmetoderna kan alla typer av fel lokaliseras med pulsekometoden och mätningarna
sker i allmänhet snabbt. Andra namn på denna metod är kabelradar eller
reflexionsmetoden. [2]
Då en puls går från en ledning med vågimpedansen 𝑍1 till en ledning med
vågimpedansen 𝑍2 gäller reflektionsfaktor
𝑍 −𝑍

𝛤 = 𝑍2 +𝑍1
2

(1)

1

Vid 𝑍2 = 0 d.v.s. mycket lågresistivt fel eller kortsluten ledningsände fås
reflektionsfaktor 𝛤 = −1. Om däremot 𝑍2 har ett mycket högt värde såsom vid avbrott
med hög felresistans eller öppen ledningsände går reflektionsfaktor mot +1. Det finns
ett flertal pulsekometrar på marknaden, som är konstruerade som ett oscilloskop med
inbyggd pulsgenerator. Oscilloskopets svep startas samtidigt som en puls sänds ut på
ledningen. Den utsända och reflekterade pulsen registreras som y-avlänkning.
Principiellt utseende på oscilloskopbilden visas i figur 2.1. Avståndet till felet beräknas
ur pulsens löptid 𝑡𝑥 från kabelns början till felet och tillbaka. Se figur 2.1. Om
utbredningshastigheten 𝑣 i kabeln är känd erhålls [3]
𝑣

ℓ𝑋 = 𝑡𝑋 ∙ 2

(2)

Där 𝑥 = avståndet till felet.
Utbredningshastigheten kan beräknas enligt
𝑣=

𝐶0

(3)

√ 𝜀𝑟

Där

𝐶0 = ljushastigheten
𝜀𝑟 = relativ dielektricitetskonstant, dielektricitetstal
(SEN: kapacitivitetstal, relativ kapacitivitet)

Ungefärliga värden på utbredningshastigheten är följande
Friledning:

3 ∙ 108 𝑚⁄𝑠

Telekablar:

2,2 ∙ 108 𝑚⁄𝑠
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Pappersisolerade starkströmskablar:

1,6 ∙ 108 𝑚⁄𝑠

Noggrannare värden kan erhållas av kabelfabrikanterna.
Är kabelns längd känd kan avståndet till felet erhållas enligt
ℓ𝑋 =
Där

𝑡𝑋
𝑡ℓ

∙ ℓ0

(4)

ℓ0 = kabelns längd
𝑡ℓ = löptiden för hela kabeln enligt Figur 2.1

Figur 2.1

Idealiserad oscilloskopbild och koppling vid lokalisering av fel med pulsekometod och
lågspända pulser

Den verkliga bilden kan störas av bland annat skarvar på kabeln, areaförändringar och
avgreningar. För att underlätta tolkningen har därför många instrument möjlighet till
differensmätning. Då sänds pulsen ut på både en felfri och felaktig fas på samma kabel.
Signalen från den felfria fasen subtraheras från den felaktiga fasen, varvid de reflexer
som är lika på de två faserna försvinner. För att kraftiga reflexer skall erhållas från ett
isolationsfel bör detta vara så lågohmigt som möjligt. Högohmiga fel bränns därför ofta
ned före mätning med pulsekometoden. En annan möjlighet är att ersätta den lågspända
pulsgeneratorn i pulsekometern med en separat pulsgenerator som ger högspända
pulser. Ger dessa överslag i felstället motsvarar det en reflexionsfaktor nära −1. Det
totala mätfelet vid mätning med pulsekometer är ofta i storleksordning 0,5 % av
kabellängden. [3]
2.2.4 Lokalisering av intermittenta fel
Intermittenta fel kan vanligen inte lokaliseras med de metoder som beskrivits hittills.
En metod som emellertid kan utnyttjas visas i figur 2.2. Med ett likspänningsaggregat
laddas den felbehäftade ledaren upp med likspänning till provspänning. Då överslag
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sker, vilket kan inträffa omedelbart eller efter viss tid, urladdas kabeln genom felstället.
I felstället uppstår vandringsvågor som går mot kabelns ändar. Om kabeln är laddad
med negativ polaritet blir spänningsvågen positiv. Då denna spänningsvåg når den
kabelände, där likspänningsaggregat och pulsekometer är anslutna, startas
oscilloskopsvepet. Samtidigt reflekteras den positiva spänningsvågen med samma
polaritet, på grund av den höga vågimpedansen och går mot felstället. Där sker
reflektion med reflextionsfaktorn 𝛤 = −1, förutsatt att ljusbågen fortfarande står kvar
och vandringsvågen går åter mot pulsekometern nu med negativ polaritet. Ytterligare
reflexioner kan inträffa. Tiden 𝑡𝑋 i Figur 2.2 är således den tid det tar för
spänningsvågen att gå från pulsekometer till felställe och åter till pulsekometer. Det är
samma tid som erhålls enligt figur 2.1. [3]

Figur 2.2

Idealiserad oscilloskopbild och koppling vid lokalisering av intermittenta fel med
pulsekometer och hög likspänning, den s.k. utsvängningsmetoden
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2.3 Efterlokalisering av kabelfel
Den mätnoggrannhet som nås vid förlokalisering är ofta inte tillräcklig, då används
efterlokalisering. Två metoder är i allmänt bruk.
2.3.1 Stötspänningsaggregat och markmikrofon
Med ett stötspänningsaggregat åstadkommes överslag i felstället. Ljudet från överslaget
lokaliseras med en speciell markmikrofon med tillhörande förstärkare och hörlurar. Se
figur 2.3. Felstället kan som regel lokaliseras med en noggrannhet av ±0,2 𝑚, men
starkt trafikbuller och bullriga industrier försvårar mätningen. Då kabeln är förlagd i rör
erhålls också dålig noggrannhet. Moderna markmikrofoner har filter som hjälper till att
kompensera bort eventuella ekon som kan uppstå i rörförläggning. För att metoden
skall kunna användas får resistansen inte vara för låg. Vid för låg resistans i felstället,
som t.ex. kan ha erhållits genom nedbränning, kan man ofta öka resistansen genom att
”stöta isär” felet. Detta innebär att några kraftiga stötar från ledningsbryggan i felet får
detta att brytas upp. [3]

Figur 2.3

Stötspänningsaggregat ger överslag som kan avlyssnas.

2.3.2 Tongenerator och sökstav
Metoden grundas på lokalisering av det magnetiska fältet från en ledare, och används
då resistansen i felstället är för låg för att föregående akustiska metod skall kunna
användas. Lokalisering med tongenerator och sökstav medger att hela kabelns
sträckning bestäms och används därför allmänt även för lokalisering av felfria ledningar.
Vanligen utnyttjas en tongenerator med frekvensen 33 𝑘𝐻𝑧 och effekten 20 − 200 𝑊.
Tongeneratorn skickar ut en signal på kabeln, antingen genom induktion eller genom
direktkoppling. Då ett jordfel skall lokaliseras leds signalen ut på den felaktiga ledaren
och åter genom manteln och jorden. Magnetfältet indikeras med en spole på en
mjukmagnetisk ferritstav s.k. sökstav. Spolen kopplas till en förstärkare, högtalare
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och/eller visarinstrument, moderna instrument har båda. Då sökstaven hålls vertikalt
fås ett ljudminimum mitt över en felfri ledare enligt figur 2.4. Detta är lite beroende på
hur söksonden är uppbyggd, en del instrument ger ljudmaximum över kabelns centrum.
Om spolen därefter hålls i 45° vinkel i förhållande till lodlinjen kan förläggningsdjupet
lätt bestämmas. Dagens mätinstrument har en funktion som ger kabelns djup via en
knapptryckning. [3]

Figur 2.4

Cylindrisk sökspole med signalminimum över ledning. Sökningssvep från A till B

Då en kabel med jordfel följs med hjälp av en sökstav fås ett ljudmaximum vid felstället
varefter signalen helt dör ut. Felstället kan oftast lokaliseras inom ±0,5 𝑚 med denna
metod men mätningen kan försvåras t.ex. av parallella vattenrör där strömmen söker
sig fram. [2]
2.3.3 Kabelidentifikation
När ett kabelfel friläggs kan det ligga ett flertal kablar intill varandra och beroende av
feltypen är det inte garanterat att den skadade kabeln kan identifieras okulärt. Då måste
mätning ske så att rätt kabel repareras. Dagens mätutrustning består av en
strömpulsgenerator, som levererar en sågtandad strömpuls ut på ledningen som skall
identifieras och en mottagare som är ansluten till en flexibel strömtång som läggs runt
kabeln. Strömpulsgeneratorn ansluts till en ledare i kabeln och jordas, kabeln får inte
vara spänningssatt, i andra änden av kabeln skall ledaren och manteln jordas, så att en
elektrisk krets sluts. Detta kommer medföra att små strömpulser kommer gå i de
intilliggande kablarna, men med hjälp av mottagaren kan rätt kabel identifieras och även
strömmens riktning går att avläsa. Se figur 2.5
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Figur 2.5

Uppkoppling för kabelidentifiering
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3 Normal arbetsgång vid kabelfelsökning
3.1 Steg för steg
När arbete på ett högspänningsnät skall utföras måste vissa kriterier vara uppfyllda för
att arbete överhuvudtaget skall få inledas.






Arbetsbevis.
Kontrollera att kabeln är spänningslös, låst och blockerad.
Mät med en isolationsprovare och en ohmmeter. Identifiera feltypen.
Följ flödesschemat för konstaterad feltyp.
Driftbevis.

3.2 Isolationsfel
Isolationsprovning ger en indikation om det är ett avbrott eller om det är ett
isolationsfel. Alternativt ett intermittent isolationsfel, dock svårare att identifiera.
Arbetsgången illustreras i figur 3.1

Figur 3.1

Några metoder för lokalisering av isolationsfel på kabel
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3.3 Avbrott
Indikerar isolationsprovningen att det rör sig om ett avbrott så illustreras arbetsgången
i figur 3.2

Figur 3.2

Några metoder för lokalisering av avbrott på kabel

3.4 Efterlokalisering
Efterlokalisering sker antingen med hjälp av:


Tongenerator och sökstav.



Stötgenerator och markmikrofon.



När det ligger flera kablar förlagda bredvid varandra kan en kabelidentifiering
vara nödvändig att göra om inte felet är visuellt.
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4 Design av laboration
4.1 Utformning av labb-PM
För att komma fram till vad laborationen skulle innehålla, hölls ett möte som
inkluderade handledarna från HV och en lärare från MÅG1. Diskussionen omfattade
tillgängligt material i form av utrustning och mätinstrument, samt även laborationens
syfte och mål. Då tillgång av mätinstrument är begränsad och även att det inte för
närvarande finns någon kabel med fel på, kom handledarna från HV och representanten
från MÅG fram till att laborationen skulle begränsas till kabelsökning på en nedgrävd
kabel med hjälp av en kabelsöksutrustning samt även ett moment med
kabelidentifiering. På MÅG finns det en öppen kabelgrav med flertalet kablar som ligger
i dagen, uppgiften kommer då bli att identifiera en specifik kabel i gropen. Se figur 4.1.
Ett tredje moment till laborationen diskuterades också, momentet skulle vara provning
av mantelisolation. Dock kommer detta moment inte behandlas i denna rapport då det
går utanför avgränsningarna som sattes i början av arbetet.

Figur 4.1

1

Kabelgrav Magnus Åbergsgymnasiets labbområde

Peter Bengtsson, 2015-05-12
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4.2 Laborationsmoment
I samråd med handledare från HV och lärarrepresentant från MÅG bestämdes att
laborationen skulle innehålla två moment, till att börja med, ytterligare moment
kommer troligen att komplettera laborationen dock vid ett senare tillfälle.
Dessa moment skulle bestå av kabellokalisering med hjälp av en tongenerator och en
sökstav, Metrotech Pipe and Cable locator 810Dx.[5] Det andra momentet skulle bestå
av kabelidentifiering med hjälp av mätutrustningen, Seba KMT CI TX ”Cable
Identifier” [6]
För tillfället finns ingen felbehäftad kabel på laborationsområdet på MÅG, så någon
kabelfelslokalisering kunde inte genomföras. Istället så genomfördes en
kabellokalisering med hjälp av en tongenerator och en sökstav samt en
kabelidentifiering med hjälp av en strömpulsgenerator med tillhörande mätinstrument.
4.2.1 Mätmetod med tongenerator och sökstav
Lokalisering av en markförlagd kabel görs med hjälp av en tongenerator och en
söksond, se figur 4.2. Med hjälp av en strömtång kring den sökta kabeln inducerar
tongeneratorn pulser in i kabeln, dessa pulser kan lokaliseras med hjälp av sökstaven.
Se kapitel 2.3.2

Figur 4.2

Kabelsöksutrustning, Metrotech Pipe and Cable locator 810Dx

4.2.2 Mätmetod med kabelidentifiering
Innan kabelidentifieringen inleds så måste kabeln vara spänningslös och frikopplad i
båda ändar. Detta löses genom att frånskilja med säkringslastfrånskiljare i matande ände.
Strömpulsgeneratorn, CI TX, jordas samt även den fas mätningarna skall utföras på
jordas. D.v.s. fasen kortsluts mot jorden, så att en krets uppstår se kapitel 2.3.3 och figur
2.5. Mätinstrument ifrån Seba KMT, se Figur 4.3, ansluts i mätändan till en fas och jord.
Mottagaren, CI RX, kalibreras genom att den flexibla strömtången läggs runt kabeln
relativt nära sändaren. Kalibreringen sker genom att stega upp via ett antal tryck på plusknappen till fullt utslag ges på instrumentet, därefter stegas mätinstrumentet ner till noll
genom att trycka på minus-knappen. Nu är mätinstrumentet kalibrerat och redo för att

14

Framtagning av laboration kring kabelfelsmätning

användas. Därefter fortsätter sökningen i kabelgraven, se figur 4.1, någon av dessa
kablar kommer ge ett liknande utslag som vid kalibreringen. De andra kablarna kommer
också att ge utslag men med mycket svagare signal.

Figur 4.3

Kabelidentifieringsutrustning CI- Cable Identifier

4.3 Geografisk placering
Laborationen skall utföras på Magnus Åbergsgymnasiets labbområde se figur 4.4

Figur 4.4

Magnus Åbergsgymnasiets laborationsområde http://www.openstreetmap.org.
Karlstorpsvägen 159, 461 52 Trollhättan
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Laborationsmiljön, se bilaga A, på Magnus Åbergsgymnasiet, se figur 4.5, är för tillfället
inte spänningssatt så laborationen kan genomföras säkert, spänningskontroll skall dock
alltid utföras.

Figur 4.5

Labb-nätstation, kabelgrav samt labb-kabelskåp.

Labb-PM som utformades som resultat av tillgång av mätinstrument och den
geografiska placeringen bestod av tre delar, en förberedande del med frågor som skall
göras innan laborationstillfället, andra delen består av olika mätningar med de
tillgängliga instrumenten. Och en avslutande och reflekterande del, vad finns det för
faror med alla former av mätningar i elanläggningar o.d. se bilaga B.
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5 Genomgång och test av framtagen laboration
En mer exakt utformning och test av laborationen utfördes av författaren,
handledaren2, en representant ifrån Vattenfall Services3 samt en oberoende person4 som
har studerat första året på HV elektroingenjörsprogram. Planen var att se till att
laborationsuppgifterna var meningsfulla, begripliga och utförbara under den planerade
tidsrymden. Den slutgiltiga utformningen av laborationen framgår av bilaga B.

5.1 Mätmetod med tongenerator och sökstav
Uppkopplingen av kabellokaliseringsutrustningen görs genom att en tång appliceras
kring den kabel som skall lokaliseras i marken, se figur 5.1, tongeneratorn inducerade
pulser in i kabeln som sedan kunde följas med hjälp av sökstaven. En kabel ifrån
nätstationen, se figur 4.4, valdes och följdes fram till ett elskåp monterat på en trästolpe.
Den valda kabeln hade inte jord- eller nolledare inkopplad, vilket visar att de inducerade
pulserna inte behöver en sluten krets för att fungera. Mellan nätstation och stolpskåpet
finns ett gult hus med en blå dörr, för att få ett mätvärde i laborationen bestämdes att
ett djupprov skulle utföras utanför dörren, se figur 5.1. Kabeln ligger förlagd på 0,27 𝑚
djup.

Figur 5.1

Till vänster; tongenerator. Till höger; kabellokalisering med hjälp av söksond.

Tommy Keränen
Torbjörn Larsson
4 Peter Ivarsson
2
3
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5.2 Mätmetod med kabelidentifiering
Innan kabelidentifieringen skall kabeln göras spänningslös. Detta görs genom att
frånskilja med säkringslastfrånskiljare i matande ände, grupp 2 i nätstationens
lågspänningsfördelning. Därefter måste kontroll av spänning göras med godkänd
spänningsprovare i kabelns andra ände i kabelskåpet. Se figur 4.4. Efter att ha
konstaterat att kabeln är spänningslös så kortsluts två ledare, t ex L1 och L2, i den
spänningslösa kabeln i kabelskåpet. Därefter utförs en kontinuitetsmätning med
isolationsprovare på de valda, kortslutna ledarna i kabelns andra ände i nätstationen.
När kabelns båda ändar är identifierade kan identifiering av kabel i kabelgraven
påbörjas. Kopplade in strömpulsgeneratorn i nätstationen, se figur 5.2 till höger.

Figur 5.2

Skåpet till vänster; L1 kortsluten mot jord. Skåpet till höger; strömpulsgeneratorn inkopplad
på L1 och jord i nätstationen.

Kalibrering av mätinstrumentet gjordes genom att den flexibla strömtången lades kring
den röda kabeln från strömpulsgeneratorn, sedan trycktes plusknappen på instrumentet
tills samtliga LED-lampor lyste, därefter stegades mätstapeln ner till noll med ca 10
tryck på minus-knappen, nu var instrumentet klart för mätning. Mätningen skedde i
kabelgropen, se figur 4.1, en del av kablarna i graven var inte anslutna till någonting
utan var endast där i ett pedagogiskt syfte, dvs. efterlikna en realistisk situation. På
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mätinstrumentet fanns tio gröna och tio röda LED-lampor, se figur 5.3, som indikerade
strömpulserna och pulsernas riktning, den flexibla strömtången har en pil som indikerar
strömmens riktning, om pilen och strömmens riktning överensstämde så gav de gröna
LED-lamporna utslag. Om pilen var i motsatt riktning i förhållande till strömmen så
gav de röda lamporna utslag. När mätning skedde på rätt kabel i kabelgraven så
noterades fullt utslag på mätinstrumentet, men de andra kablarna i graven som var
anslutna till jord gav även de utslag på mätinstrumentet, dock med mycket lägre värde.

Figur 5.3

Mätinstrument till den flexibla strömtången. Den övre bågen består av gröna LED-lampor,
den undre bågen består av röda LED-lampor.

5.3 Lärarhandledning samt Facit
Läraren kommer behöva vara närvarade under laborationstillfället för att vara
behjälplig, svara på eventuella frågor och se till så att mätinstrumenten hanteras på ett
korrekt sätt. De två mätningarna kommer ta ungefär två till tre timmar att utföra.
Facit till labb-PM samt lärarhandledning presenteras i bilaga C.
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6 Resultat
Frågeställning
Är en laboration kring kabelfelmätning genomförbar inom valda avgränsningar?
Laborationen utformades i syfte att efterlikna en verklig arbetssituation då en kabel skall
lokaliseras och identifieras i samband med fel. Mätningarna var planerade att utföras på
Magnus Åbergsgymnasiets laborationsplats, där kablar finns nedgrävda för att simulera
verklig arbetsmiljö.
Labb-PM innehåller förberedande frågor vars syfte är att skaffa de förkunskaper som
krävs för att genomföra lokaliserings- samt identifieringsmätningar. Som lokaliseringsoch identifieringsmetoder valdes lokalisering med tongenerator och en söksond.
Identifiering sker med hjälp av en strömpulsgenerator samt en flexibel strömtång med
mätare. Stötning på kabel kunde inte göras då det saknas utrustning.
Lärarhandledning rekommenderas. För att kontrollera att mätinstrumenten hanteras på
ett korrekt sätt, svara på eventuella frågor och för eleverna att diskutera mätresultaten
med. Beroende på antal grupper kan läraren låta eleverna göra kabelsökning och
kabelidentifiering parallellt och gå emellan grupperna för att vara behjälplig.
Testförsök av laborationen gav enligt den oberoende testgruppen en ökad förståelse för
hur lokalisering och identifiering av kablar går till i verkligheten och laborationen kunde
utföras med minimal teoretiskt förkunskap, förutsatt att läraren kunde ge fortlöpande
handledning. Vid laborationstillfället i kursen Elförfattning och Elinstallation kommer
läraren ha gått igenom teorin innan.
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7 Diskussion
Vid tidpunkten för det här examensarbetet ingick ingen laboration rörande
kabelfelslokalisering eller kabelidentifiering i kursen Elförfattning och Elinstallation
(ELI200) vid HV. Författarens uppgift var därför att ta fram en sådan laboration och
ambitionen var att utforma laborationen att efterlikna en verklig arbetssituation i en så
hög grad som möjligt. Optimalt vore ifall laborationen kunde innehålla flera olika
metoder att lokalisera ett kabelfel, t.ex. förlokalisering med en pulsekometer och
efterlokalisering med en stötgenerator. Då dessa instrument inte finns till skolans
förfogande vid tillfället för detta arbete, så bestämdes i samråd med läraren för kursen
Elförfattning och Elinstallation samt representant från Magnus Åbergsgymnasiet att
begränsa laborationen till lokalisering av en elkabel samt identifiering av en elkabel i en
kabelgrav. Detta skulle uppnås genom att först samla in fakta via litteratur och
vetenskapliga rapporter. Det var till en början svårt att hitta fakta, då informationen
som finns tillgänglig inte återfinns lätt på elektronisk väg utan i äldre kursmaterial ifrån
bland annat Chalmers. Utifrån inhämtad fakta skulle det undersökas vilka mätmetoder
som var genomförbara i en laboration.
Metoderna som valdes styrdes av tillgången av mätinstrument. Kabellokalisering skedde
med hjälp av instrumentet Metrotech Pipe and Cable locator 810Dx, en kabel valdes
och följdes, uppkopplingen av tongeneratorn gjordes via en tång runt kabeln som
inducerade en puls i kabeln som sedan kunde följas med hjälp av söksonden. Metoden
som valdes för kabelidentifiering skulle utföras med hjälp av ett mätinstrument från
Seba KMT CI TX, innan mätningarna kunde genomföras behövde kabelns båda ändar
identifieras och kabeln vara spänningslös. En ledare kortslöts mot jord,
strömpulsgeneratorn anslöts till samma ledare fast i motsatt ända. Därefter så
kalibrerades mätinstrumenten, varpå mätningar utfördes i kabelgraven.
Geografiskt skulle laborationen göras på Magnus Åbergsgymnasiets laborations
område, se Figur 4.3. Laborationen från denna rapport kommer troligtvis att samköras
med laborationen som togs fram för jordtagsmätningar. [1] För att uppnå målet att
laborationen skulle spegla en verklig arbetssituation delades labb-PM in i tre delar, en
förberedande del, en del där mätningar genomförs och en reflekterande del. I den
förberedande delen ställs frågor vars svar behövs kännas till före mätningarna, t.ex. vilka
mätmetoder som går att använda, hur det går till. Den genomförande delen består av
mätningar och identifiering av kablar i provanläggningen. Den reflekterande delen
syftar till att tänka på eventuella faror med mätningar i verkligheten, är antagandena
som görs helt korrekta, finns det någonting som kan ge missvisande resultat på
mätningarna osv. Efter att ett labb-PM formulerats genomfördes tester av
projektgruppen för att undersöka om upplägget fungerade. Även en oberoende grupp
genomförde laborationen för att verifiera att labb-PM var förståeligt och genomförbart.
Dokumentation och rapportskrivning planerades ske fortlöpande.
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Uppkoppling av kabellokaliseringsutrustningen var relativt enkel att utföra, det svåra
momentet är att följa kabeln i marken, på laborationsområdet är antalet kablar,
vattenrör o.d. begränsat. I en statsmiljö är situationen helt annorlunda och en
kabellokalisering kan vara mycket problematisk. Mätning kan utföras när kabeln är
spänningssatt.
Kabelidentifieringen kräver lite mer förberedelser, kabelns båda ändar måste
identifieras. Detta görs genom att man först verifierat att anläggningen är spänningslös,
alternativt kan säkringarna i en spänningsatt anläggning avlägsnas och
spänningsmätningar utföras i kabelskåpet, den spänningslösa kabeln är då troligtvis den
korrekta. Detta kontrolleras genom att en krets sluts i kabelskåpet, kortslutning emellan
en fas och jord. Därefter görs en resistansmätning i nätstationen, resistansen skall vara
nära noll. Efter det kan strömpulsgeneratorn kopplas in, se figur 2.5 för en principskiss
eller bilden i figur 5.2, och mätningarna kan utföras.
Viktigt att tänka på är att samtliga kablar som är anslutna till jord i en
kabelidentifieringssituation kommer ge utslag på mätinstrumentet. Detta indikerar att
även om kabeln är identifierad så är det ingen garanti för att det är rätt, därför skall
aldrig en högspänningskabel klippas utan skjutas av, så att ingen förolyckas.

22

Framtagning av laboration kring kabelfelsmätning

8 Slutsatser och framtida arbete
Laborationen utformades efter de tillgängliga instrumenten på Magnus
Åbergsgymnasiet, vilket medförde begränsningar på momenten i mätningarna. Om en
stötgenerator med tillhörande markmikrofon införskaffas öppnas nya möjligheter upp
för intressanta mätningar. Representanten från Vattenfall Services5 har funderingar på
att gräva ner en felbehäftad kabel som stötprov kan utföras på.
Lärarhandledning rekommenderas under utförandet av laborationen. Lärarens funktion
blir att kontrollera att mätutrustningen kopplas och hanteras på ett korrekt sätt. Det kan
även vara bra för eleverna att ha läraren i sin närhet för eventuella frågor kring resultaten
av mätningarna.
Labb-PM kan komma behöva kompletteras med fler moment, förslagsvis en
mantelprovning.

5

Torbjörn Larsson
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B. Labb-PM
LABORATION
JOS maj 2015

Kabelfelsmätning

Program:

Elektroingenjör elkraft

Kurs:

ELI 200 Elförfattning och Elinstallation

Laborant:

........................................................................................................

Namn på övriga i gruppen:

...............................................................................
...............................................................................

Utförd datum

Anmärkningar

Inlämnad datum

Retur datum

Godkänd datum

Signatur

Framtagning av laboration kring kabelfelmätning

Avsikt
Laborationens syfte är att ge ökad förståelse för mätning av kabelfel samt ge en praktisk
förståelse för hur en kabel i mark mäts fram geografiskt, dels för hur en kabel identifieras i
en kabelgrav där flera kablar är förlagda.
I gatumark är en så exakt utsättning som möjligt viktig då grävning innebär merkostnader så
som asfaltering o.d. Att kunna identifiera en kabel som ligger förlagd med andra kablar i en
kabelgrav är viktig dels för personsäkerheten i arbetet, men även för säkerheten för egendom.

Apparatförteckning
1 st. Seba KMT CI TX “Cable Identifier”
1 st. Metrotech Pipe and Cable locator 810Dx
1 st. Fluke isolationsprovare

1 Mätning av kabelfel
Frågorna 1 - 10 besvaras innan laborationstillfället och visas upp för läraren vid
laborationstillfället.

1.1 Fastställande av fel
Innan lokalisering av felet kan påbörjas måste feltypen fastställas. Detta sker genom
isolationsprovning från fas till jord och från fas till fas. Om så undersökningen kräver kan
ett avbrott i någon av ledarna kontrolleras genom att manteln och samtliga ledare kortsluts i
bortre ändan och ledarresistansen mäts med en ohmmeter. Detta ger vilken typ av fel det rör
sig om, isolationsfel, intermittent isolationsfel eller ett avbrott. [2]
1. Vilken indikation fås om resistansen går mot oändligheten vid isolationsprovningen?

2.

Vilken indikation fås om resistansen går mot noll vid isolationsprovning?

3. Vad innebär ett intermittent isolationsfel?

4. Vad är normalt resistansen i en ”frisk” kabel?
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1.2 Förlokalisering
Dagens mätinstrument har blivit mer användarvänliga samt framförallt mindre och
behändigare. De moderna mätinstrumenten har flera funktioner integrerade som mäter fram
avståndet till felkällan. [2]
5. Vilken metod används för att förlokalisera fel?

6. Vilken metod är att föredra vid ett avbrott?

7. Vilken metod är att föredra vid ett isolationsfel?

8. Vad är normal kabeldjupsförläggning?

1.3 Efterlokalisering
Den mätnoggrannhet som nås vid förlokalisering är ofta inte tillräcklig, då används
efterlokalisering. Två metoder är i allmänt bruk, stötspänningsaggregat med markmikrofon
eller tongenerator och söksond. [1]
9. Hur fungerar metoden med stötspänningsaggregat och markmikrofon?

10. Vilka ytterligare användningsområden finns för en tongenerator och söksond?
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Allt kopplingsarbete i labbuppställningar för livsfarlig
spänning skall ske i spänningslöst tillstånd.

2 Kabellokalisering
I denna labb sker kabellokalisering med hjälp av
en tongenerator och en söksond. Tongeneratorn
ansluts till den utgående kabeln med diametern
16 mm² med hjälp av en tång, se figur 1. [1]

Figur 1

Anslutning av tongenerator

11. Förklara principen för sökmetoden?

12. Vid val av ton vid lokalisering, vilket är lämpligast ljudmaximum eller ljudminimum
över kabelns centrum?
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13. Kan spöktoner uppkomma och varför?

14. Vad kan orsaka inexakt lokalisering?

15. Vilket djup ligger labb-kabeln på utanför den blå dörren på det gula huset? Figur 2

Figur 2
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3 Kabelidentifiering
Innan kabelidentifieringen ska kabeln göras spänningslös. Detta görs genom att frånskilja
med säkringslastfrånskiljare i matande ände, grupp 2 i nätstationens lågspänningsfördelning.
Därefter måste kontroll av spänning göras med godkänd spänningsprovare i kabelns andra
ände i kabelskåpet.
När man har identifierat att kabeln är spänningslös kan man kortsluta två ledare, t ex L1 och
L2, i den spänningslösa kabeln i kabelskåpet. Därefter utförs en kontinuitetsmätning med
isolationsprovare på de valda, kortslutna
ledarna i kabelns andra ände i
nätstationen. När kabelns båda ändar är
identifierade kan identifiering av kabel i
kabelgraven påbörjas.
Kalibrering av mätinstrumentet, se figur 3,
görs genom att sätta den flexibla
strömtången kring den röda kabeln från
strömpulsgeneratorn och därefter trycka
på plus-knappen till samtliga lampor på
mätinstrumentet lyser, tryck därefter på
minus-knappen tills samtliga lampor
slocknat. Nu är instrumentet kalibrerat
och därefter kan mätningar utföras på
kablarna i kabelgraven. [1]

Figur 3

Instrument för kabelidentifiering

16. Har strömmens riktning någon inverkan på instrumentet?

17. Ger instrumentet utslag på någon annan kabel?

18. Varför?

19. Vilken kabel i kabelgraven är den sökta?
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4 Reflektera
Har labben uppnått sitt syfte och givit en förståelse och känsla för hur ett kabelfel lokaliseras
i en verklig situation.
Vilka risker finns det med kabelmätning?

Är kabelidentifiering helt pålitligt?

Hur bör en högspänningskabel kapas?
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C. Facit till Labb-PM samt lärarhandledning
LABORATION
JOS maj 2015

Kabelfelsmätning
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Elektroingenjör elkraft

Kurs:

ELI 200 Elförfattning och Elinstallation

Laborant:
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Namn på övriga i gruppen:
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...............................................................................

Utförd datum

Anmärkningar

Inlämnad datum

Retur datum

Godkänd datum

Signatur
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Avsikt
Laborationens syfte är att ge ökad förståelse för mätning av kabelfel samt ge en praktisk
förståelse för hur en kabel i mark mäts fram geografiskt, dels för hur en kabel identifieras i
en kabelgrav där flera kablar är förlagda.
I gatumark är en så exakt utsättning som möjligt viktig då grävning innebär merkostnader så
som asfaltering o.d. Att kunna identifiera en kabel som ligger förlagd med andra kablar i en
kabelgrav är viktig dels för personsäkerheten i arbetet, men även för säkerheten för egendom.

Apparatförteckning
1 st. Seba KMT CI TX “Cable Identifier”
1 st. Metrotech Pipe and Cable locator 810Dx
1 st. Fluke isolationsprovare

1 Mätning av kabelfel
Frågorna 1 - 10 besvaras innan laborationstillfället och visas upp för läraren vid
laborationstillfället.

1.1 Fastställande av fel
Innan lokalisering av felet kan påbörjas måste feltypen fastställas. Detta sker genom
isolationsprovning från fas till jord och från fas till fas. Om så undersökningen kräver kan
ett avbrott i någon av ledarna kontrolleras genom att manteln och samtliga ledare kortsluts i
bortre ändan och ledarresistansen mäts med en ohmmeter. Detta ger vilken typ av fel det rör
sig om, isolationsfel, intermittent isolationsfel eller ett avbrott. [2]
1. Vilken indikation fås om resistansen går mot oändligheten vid isolationsprovningen?
Svar: Att kabel är frisk
2. Vilken indikation fås om resistansen går mot noll vid isolationsprovning?
Svar: Kortslutning
3. Vad innebär ett intermittent isolationsfel?
Svar: Att det är en spricka e.d. i kabeln och fukt tränger in, orsakar kortslutning
som bränner rent i felstället och försvinner temporärt
4. Vad är normalt resistansen i en ”frisk” kabel?
Svar: Max mätvärde på isolationsprovaren
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1.2 Förlokalisering
Dagens mätinstrument har blivit mer användarvänliga samt framför allt mindre och
behändigare. De moderna mätinstrumenten har flera funktioner integrerade som mäter fram
avståndet till felkällan. [2]
5. Vilken metod används för att förlokalisera fel?
Svar: Pulsekometer, andra metoder, så som likströms- och kapacitansbryggor är
föråldrade och används inte längre.
6. Vilken metod är att föredra vid ett avbrott?
Svar: Pulsekometer, andra metoder, så som likströms- och kapacitansbryggor är
föråldrade och används inte längre.
7. Vilken metod är att föredra vid ett isolationsfel?
Svar: Pulsekometer, andra metoder, så som likströms- och kapacitansbryggor är
föråldrade och används inte längre.
8. Vad är normal kabeldjupsförläggning?
Svar: 65 cm

1.3 Efterlokalisering
Den mätnoggrannhet som nås vid förlokalisering är ofta inte tillräcklig, då används
efterlokalisering. Två metoder är i allmänt bruk, stötspänningsaggregat med markmikrofon
eller tongenerator och söksond. [1]
9. Hur fungerar metoden med stötspänningsaggregat och markmikrofon?
Svar: Aggregatet skickar ut högspänningspulser på kabeln som orsakar överslag i
felet, detta resulterar i en hörbar urladdning som lokaliseras med hjälp av en
markmikrofon.
10. Vilka ytterligare användningsområden finns för en tongenerator och söksond?
Svar: Kan användas att lokalisera rör i mar.
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Allt kopplingsarbete i labbuppställningar för livsfarlig
spänning skall ske i spänningslöst tillstånd.

2 Kabellokalisering
I denna labb sker kabellokalisering med hjälp av en
tongenerator och en söksond. Tongeneratorn
ansluts till den utgående kabeln med diametern 16
mm² med hjälp av en tång, se figur 1. [1]

Figur 1

Anslutning av tongenerator

11. Förklara principen för sökmetoden?
Svar: Pulser skickas ut på kabeln som sedan kan följas med hjälp av söksonden
12. Vid val av ton vid lokalisering, vilket är lämpligast ljudmaximum eller ljudminimum
över kabelns centrum?
Svar: Ljudminimum
13. Kan spöktoner uppkomma och varför?
Svar: Vattenrör och andra kablar i närheten kan försvåra mätningen
14. Vad kan orsaka inexakt lokalisering?
Svar: Böjar, skarvar och dimensionsförändringar
15. Vilket djup ligger labb-kabeln på utanför den blå dörren på det gula huset?
Svar: 27 cm
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3 Kabelidentifiering
Innan kabelidentifieringen ska kabeln göras spänningslös. Detta görs genom att frånskilja
med säkringslastfrånskiljare i matande ände, grupp 2 i nätstationens lågspänningsfördelning.
Därefter måste kontroll av spänning göras med godkänd spänningsprovare i kabelns andra
ände i kabelskåpet.
När man har identifierat att kabeln är spänningslös kan man kortsluta två ledare, t ex L1 och
L2, i den spänningslösa kabeln i kabelskåpet. Därefter utförs en kontinuitetsmätning med
isolationsprovare på de valda, kortslutna ledarna i kabelns andra ände i nätstationen. När
kabelns båda ändar är identifierade kan
identifiering av kabel kabelgraven påbörjas.
Kalibrering av mätinstrumentet, se figur 2,
görs genom att sätta den flexibla strömtången
kring
den
röda
kabeln
från
strömpulsgeneratorn och därefter trycka på
plus-knappen till samtliga lampor på
mätinstrumentet lyser, därefter tryck på
minus-knappen tills samtliga lampor
slocknat. Nu är instrumentet kalibrerat och
därefter kan mätningar utföras på kablarna i
kabelgraven. [1]
(Grupp två i nätstationen går till kabelskåpet
och kabeln är märkt med en 1.)
Figur 2

Instrument för kabelidentifiering

16. Har strömmens riktning någon inverkan på instrumentet?
Svar: De avläses med gröna lampor för ström i pilens riktning, röda lampor om
strömmen går i motsatt riktning.
17. Ger instrumentet utslag på någon annan kabel?
Svar: Ja
18. Varför?
Svar: Ger utslag på alla kablar som är anslutna till den gemensamma jorden
19. Vilken kabel i kabelgraven är den sökta?
Svar: Den översta, i och med att de inte var märkta när labben utformas.
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4 Reflektera
Har labben uppnått sitt syfte och givit en förståelse och känsla för hur ett kabelfel tas fram
ute i verkligheten.

Vilka risker finns det med kabelmätning?

Man skall aldrig vara helt säker på att man har rätt kabel, den kabel man tror
är rätt kan vara spänningsförande, så kabeln skall aldrig klippas utan skjutas av.

Är kabelidentifiering helt pålitligt?

Alla kablar som är anslutna till samma jordpunkt kommer ge utslag på
identifieringsinstrumentet, i varierande grad.

Hur bör en högspänningskabel kapas?

Inte klippas, utan skjutas av.
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