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Dagens agenda

• Baggrund: udfordringer i dagens elforsyning

• Krav til moderne muffesæt

• Gennemgang af nøglekomponenter



Wexøe A/S Power Division – kort fortalt…
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Hvorfor er dagens emne relevant?

• De danske elnetselskaber har en kæmpe 
opgave foran sig med at levere sikker strøm fra 
vind og sol

• En markant øget elektrificering særligt den 
offentlige transport, el-biler og opvarmning af 
vores bygninger gør det sandsynligt, at 
elforbruget fra el-distributionsnettet i 2040 vil 
være cirka 40 procent højere end i dag.



Morgendagens netværk - dagens udfordring

Forsyningen på ”den anden side” af 

netværk

• Vedvarende energi bliver produceret på 

mange steder i netværket

• Forsyningsflowet fra LV/MV til HV bliver 

daglige forretning og udfordring

• Net belastning varierer mellem 0% og 

100%

• ”Smart Grids” installationer 



Hvilke udfordringer i elforsyningen?

• Dansk Energi opfordrer alle net selskaber til at være ekstra omhyggelige, når de 
monterer nye "muffer", for ’det er ikke bare lige’. Noget tyder på, at flere elbiler, 
varmepumper, solceller og batterier med nye former for stop/go, og drift tættere på 
kapacitetsgrænsen kan stresse ældre "muffer” hele distributionsnettet overalt i 
landet.

• Mange kabler og samlinger er 40-60 år gamle, og de bliver udfordret af nye 
produktions- og forbrugsmønstre, der er udarbejdet en DEFU-rapport om 
Forebyggelse af fejl på 10-20 kV samlemuffer i hårdt belastede kabelsystemer og det 
skønnes, at der alene i det danske 10-20 kV-net er over 200.000 samlemuffer.

• Fra 1965 til sidst i 1970’erne lagde elnetselskaberne 10-12.000 kilometer papir/olie-
kabler ned - især i de større byer. Generelt er kablerne i en god stand, men der sker 
flere fejl med alderen. Fejlfrekvensen stiger signifikant efter en driftstid på over 30 år.

• Elnetselskaber reparerer typisk de gamle APB-kabler, når de går i stykker – men 
glemmer ofte at teste for fugt. Alternativet er at skifte dem til nye (PEX) kabler. Vi har 
i dag over 40.000 kilometer af disse kabler.



7. februar 2017 ( første rapport)

Når kabler har ligget 30-35 år nede i jorden, 

begynder antallet af fejl at stige. Det viser 

en ny rapport fra Dansk Energi: 

’Fejlfrekvensen for 10-20 kV kabler’.

Flere fejl på kabler 
efter 30 år i drift

Landets elnetselskaber driver et 
stabilt net, men for specielt ældre 
papir/olie-kabler begynder 
elnetselskaberne i stigende grad at 
stå overfor valget mellem fortsat 
vedligeholdelse eller investeringer i 
nye kabler.



Valget står mellem vedligeholdelse eller at 
investere i nye kabler – altså ren Asset 

Management. Takket være et godt elnet har 
danskerne el i stikkontakterne 99,99 procent af 
tiden, og den høje leveringssikkerhed skal vi 

gerne fastholde.

Ingen ved, om kablerne kan holde i 80 eller 100 år, men ifølge 
DEFU-rapporten er det rimelig åbenlyst, at elnetselskaberne 

ser ind i betydelige investeringer.



Hvordan adresserer Wexøe udfordringerne 
med kabelreparationer?



Vigtigste krav til valg af krympemuffe

1. God kontaktering

2. Fleksibelt design omkring valg af leder

3. Fleksibelt design omkring materialetype

4. Brug krymp, der letter arbejdet

5. Montage med standardværktøj

6. Brug kvalitetsprodukter (nedbrud koster $$$)



Hvad er god kontaktering?

Dias 12

kontaktpunkter

Tilsyneladende kontaktflade kontra 

reelt kontaktareal.

Det strømbærende areal udgør maks. 

ca. 5% af den tilsyneladende 

kontaktflade.

Også snavs og oxidering begrænser.

Forholdsregler:

Rengøring.
Begræns snavs og 

(alu)oxidlag mest 

muligt.

Kontaktfedt:
Forhindrer 

indtrængning af  

fugt og ilt. (P1)

Smøring:
Rens og smør 

skruegevind.

Sikrer korrekt 

kontaktkraft ved 

foreskrevet moment



SICON skrueforbinder 
- kriterie 1-3

• Tidsbesparende 

• Samme type kan anvendes til lav- og mellem- og højspænding

• Samme type til kobber og aluminium – sektor- og runde ledere

• Stort spænd (tværsnit) i hver muffe (10-95, 25-150 og 50-240 mm²)

• Et stykke værktøj nødvendig (slagnøgle/skruemaskine) 

• Trinløse skruer, der altid knækker i plan med muffekroppen

• Ensartet tilspænding (samme moment ved forskellige tværsnit) kl. 5 ledere.

• Oliestop /skillevæg AlMgSi



Lederprofiler

RE Rund Enkeltleder massiv

RM Rund Mange koret

SE Sektor Enkelt leder massiv (LV og MV)

RMv Rund Mange koret komprimeret

SM Sektor Mange koret (LV/MV)

Op til 5 forskellige kabeltyper i et forsyningsnet er ingen sjældenhed!

De mest anvendte kabelkonstruktioner



SICON skrueforbinder
- god kontaktering!

Trinløs knækskrue med trykskive for 
aluminium og kobber leder



SICON skrueforbinder
- fleksibilitet omkring ledermateriale

Alu /

kobber
x        x = 98 muligheder

Eksempel: Forbinder 
50 mm² – 240 mm²



Komplet 
produktprogram 
indenfor varmkrymp



Brug af varmkrymp til feltstyring

Isolationsskærm PEX isolationRSCT

Ukontrolleret elektrisk felt ved
skærmkant

Impedans feltstyring



Kabelsamlemuffe varmkrymp til lav spænding

Et færdigt krympe sæt til 0,6/1kV indeholdende:

• Krympemateriel – 1 stort rør – 4-5 små rør

• 4-skrueforbinder eller uden for 1,5 til 35 mm²

• Sandpapir & renseserviet

• Sort mastik for forsegling, vandtætning

• Illustreret montagevejledning på dansk

• Findes i forskellige varianter på vores lager til OMGÅENDE LEVERING 

• Vi tilbyder forskellige sæt: Plast-Plast, Plast-AGB eller -APB



Montagevejledninger



1 kV  overgangsmuffe AGB-Plast

• Afisolering 12 kV 

APB kabel

• Placering af klare 

og ledende 

slanger på 12kV 

APB-kabel

• Blokering af 

kabelkværk og 

opbygning konus 

på 12 kV APB-

kabel

https://www.youtube.com/watch?v=3CfwlquOlFw
https://www.youtube.com/watch?v=_XfCMQE7goE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=0s-DCbZfUoI&t=16s


Varmkrympesæt til mellemspænding

• Komplette samle-/spærremuffer til 
12-17kV og 24 kV

• 10 mm² op til 300 mm²

• Samling af plast – plast kabler

• Samling af gamle oliekabler – nye plast kabler

• Vi tilbyder 12 sæt for samling

• Gul mastik /sort for vandtætning/grå mastik for skruehuller

• Alle komponenter er de mest anvendte i energiforsyninger





Endeafslutninger

Skærmede ende afslutninger konus A 250 A

Skærmede til konus C 630A /1250A med 

skrueforbinder og M16mm skue 

Isoleret vinkel isolation 

17,5 kV

Varmkrymp 

endeafslutninger Inner-konus 

Connex



Næste webinar: 

Creating smart power networks with connected 
accessories

Hvornår: 2. april kl. 10.00

Tilmeld dig på: 
https://www.wexoe.dk/power/aktuelt/

https://www.wexoe.dk/power/aktuelt/


Kontakt
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Dagens oplægsholder

Karsten Ilsøe
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T: 4061 6211
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opmærksomhed!
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