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Innledning

• Sintef har gjennomført mange ulike prosjekter med testing av undervanns HV 
isolasjonsmaterialer og komponenter

• Det er i dag stort fokus på den kanskje mest kritiske komponenten; høyspennings våt-
konnektor

• I dag er våt-konnektorer designet for installasjon på inntil 3000 m dyp, med høyeste 
spenningsnivå 36 kV (Deutsch, GE, Tronic (Siemens))

• Ønsket systemspenning: 145 kV

• Onshore: Termineringer for 500 kV AC, 320 kV DC

• I prinsippet er designet likt for onshore kabeltermineringer og subsea konnektorer
– Isolert leder (kabel) med geometrisk feltavlastning i et oljefylt volum.

– Kryputladninger fra leder mot jord kan føre til overslag langs en grenseflate, ev. materialerosjon 
og gjennomslag i bulk isolasjon.
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Utfordringer for isolasjonssystemet

• Elektrisk holdfasthet

• Elektrisk feltstyrke er geometrisk bestemt og er i en konnektor spesielt kritisk 
langs isolatorens grenseflate
– Ledningsevne

– Permittivitet

• Mekanisk styrke

• Generelt: Alle dielektriske egenskaper til et isolasjonssystem kan påvirkes av 
fukt, temperatur og trykk. 
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Elektrisk feltstyrke

• Feltfordeling styres av dielektriske parametere i isolasjonsmaterialet
– AC: Kapasitiv feltfordeling gitt av elektrisk permittivitet ε.

– DC: Resistiv feltfordeling gitt av ledningsevne σ, som igjen er avhengig av feltstyrke 
og temperaturgradient. 

– Eksempel: Feltfordeling i
konsentrisk HV kabel.
DC: Gir invertering av elektrisk felt
ved økt strømbelastning (∆T > 0).
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• Ved lokal feltforsterkning kan isolasjonsmediets holdfasthet overskrides
– Generering av elektriske del-utladninger (pd)

– Kraftig aldringsmekanisme: Høy temperatur, elektroner med høy energi, ioniserende 
stråling => brudd i molekylkjeder, erosjon. Gassdannelse i isolervæsker.

– Forekommer alltid i forbindelse med elektrisk feil og gjennomslag

• Feltforsterkning kan oppstå på grunn av
– Diffusjon av vann inn i bulk isolasjon eller på grenseflater (økt ledningsevne)

– Lokale forurensninger

– Hulrom pga. delaminering av materialer (mekanisk, termisk sykling)

– Designfeil
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Effekt av vann og hydrostatisk trykk
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Effekt av hydrostatisk trykk på damptrykk av vann

• Fra termodynamikken kan det utledes at en økning i hydrostatisk trykk fra p0 til 
p vil øke vannets damptrykk med 

Δ𝜋𝜋 =
𝜋𝜋0𝜈𝜈
𝑅𝑅𝑅𝑅

(𝑝𝑝 − 𝑝𝑝0)

hvor 𝜋𝜋0 er damptrykk ved referansetrykk p0 og 𝜈𝜈 er spesifikt volum

(invers tetthet)

• Ved konstant temperatur finner man at damptrykket på 1000 m dyp (10 MPa) 
bare er 8% høyere enn ved havflaten (0,1 MPa).

• Det betyr at hydrostatisk trykk forventes å ha liten betydning for absorbsjon av 
løst vann i en polymer.
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Vanninntrenging

• Med sprekker, porer eller smale kanaler i et isolasjonssystem kan vann trenge inn på 
grunn av kapillartrykk eller høyt hydrostatisk trykk

• På grunn av hydrogenbindinger har vann en forholdsvis høy grenseflatespenning γ
(74,5 mN/m for sjøvann), som er høyere enn for de fleste polymerer.

• Det betyr av vann ikke vil fukte en polymer, men danne dråper på en overflate.

• Da vil inntrengning av vann forhindres, med mindre det hydrostatiske trykket blir større 
enn kapillartrykket

Δ𝑃𝑃 = 𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 =
𝛾𝛾
𝑅𝑅

=
2𝛾𝛾
𝑑𝑑

hvor R er krumningen av fritt vann.

• For en undervanns kabel installert på 100 m havdyp (∆P = 1 MPa) kan det beregnes at 
porer større enn 0,15 µm vil fylles med vann.

• Slike lave verdier betyr i praksis at alle skjøter må være perfekt forseglet for å unngå 
vanninntrenging på store havdyp.
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Effekt av saltkonsentrasjon

• Ved å tilsette salt til flytende vann vil damptrykket reduseres. I 
fortynnede løsninger gjelder

𝜋𝜋𝑠𝑠 = 𝜋𝜋0(1 −
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑖𝑖′𝑉𝑉

)

hvor 𝜋𝜋𝑠𝑠 og 𝜋𝜋0er damptrykk for hhv. salt- og ferskvann, i er Hoffs faktor
(tilnærmet 2 for NaCl), M er molarvekt for vann og M' er molarvekt for salt.

• For sjøvann med 3,5 wt% NaCl finner man numerisk at damptrykket er bare 2% 
lavere enn for ferskvann med samme temperatur og trykk.

• Det betyr at ferskvann foretrekkes i eksperimenter for å måle vanndiffusjon i 
isolasjonsmaterialer. 
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Laboratorietester
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Forsøksoppsett

• Normalt vil et testoppsett bestå av en trykktank av passende størrelse, en høyspennings 
gjennomføring, og utstyr for trykksetting med vann, gass eller olje.

• HV spenning forsynes vanligvis fra en utladningsfri kilde (DC, VLF, AC) opp til 100 kV

• Eksempel på ulike målinger som gjøres på trykksatt testobjekt:
– Isolasjonsmotstand (megging)

– Ledermotstand

– Grenseflate ledningsevne

– V/I karakteristikker

– Elektriske utladninger (< 1 pC)

– Dielektrisk spektroskopi (1 mHz – 1 MHz)
• Ledningsevne og permittivitet

– LCR

– Optiske observasjoner (trykktanker med vindu)
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Stor variasjon i tester – få standarder

• Enkel statisk trykktest i vann ved lav temp

• Kombinert gass- og hydrostatisk trykk

• Hydraulisk trykk

• Trykksykling og temperatursykling kombinert

• Enkle komponenter: Materialprøver (hundebein og plater), kabler, skjøter

• Komplekse komponenter: Kondensatorer, transformatorviklinger, konnektorer, 
penetratorer, kabler og skjøter som ikke kan kveiles, kraftelektronikkmoduler med pulset 
spenning

• Komplekse omgivelser: Glykol, saltvann og H2S ved temperaturer opp mot 200 °C

• Påtrykt spenning opp til 100 kV

• Strøm > 100 A

• Trykk opp til 15 000 psi (1034 bar)
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Trykktanker

• Sintef Energi disponerer trykktanker med volum fra 1 dl to 2 m3 og arbeidstrykk opp til 
1000 bar

• Temperatur kan reguleres mellom -40 og +200 °C

• Ex-sikkerhetsceller for forsøk med naturgass, H2S, kondensat etc.
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Noen eksempler fra materialtesting
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Isolasjonsmaterialer

• Trykkavhenging vanndiffusjon

• Vanntrevekst ved hydrostatisk trykk

• Elektrisk trevekst ved hydraulisk trykk

• Egenskaper til en polymer (s-PP) ved høyt trykk og temperatur

Andre materialer
• Trykkavhengighet magnetisk blikk
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Trykkavhenging vanndiffusjon

• Materiale: Sotfylt (carbon black) polypropylen

• Anvendelse: Feltstyring, ytre halvleder på kabel

• Aldret ved 65 °C og 100 bar trykk i ferskvann

• Kurvene B5 viser en betydelig økning i 
vannopptak med økt trykk

– To-stegs prosess med svært raskt vannopptak i 
starten 

• SEM-bildet viser sotpartikler akkumulert rundt 
mikro-sprekker i materialet

• Vannopptaket skjer ved at hulrom og sprekker 
fylles.
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Vanntrevekst ved hydrostatisk trykk

• Et vanntre vil effektivt kortslutte deler av 
isolasjonen

• Forsøk ble utført på PEX-isolert kabel (kryssbundet 
polyetylen) med ytre halvleder

• Aldret i 12 mnd. ved 90 °C og hydrostatisk trykk 1, 
300 og 500 bar

• Påtrykt spenning tilsvarende et elektrisk felt 
E = 3,4 kV/mm ved leder

• Eksempler på observerte vanntrær:
a) 1 bar (146 µm)
b) 300 bar (108 µm)

• Holdfasthet etter 12 mnd. betydelig redusert pga. 
vanntrær. Lite trykkavhengighet.

• Trykkavhengighet uten vanntrær!

a) b)
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Trykkavhengig holdfasthet PEX-isolasjon 

• SEM-analyse av PEX-isolasjonen viser at nytt 
materiale (referanse) er fullt av små hulrom
(< 1 µm)

• Etter 12 mnd. ved 90 °C og 500 bar har hulrommene 
kollapset og gir dermed høyere holdfasthet enn 
referansematerialet.
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Elektrisk trevekst ved høyt trykk

• Elektriske trær er gassfylte kanaler i et isolasjonsmateriale som 
dannes av elektriske utladninger

• Starter typisk ved hulrom eller forurensninger som forsterker 
det elektriske feltet lokalt

• Elektriske trær vil normalt vokse til gjennomslag inntreffer

• Omgivende væske kan diffundere inn isolasjonsmaterialet
– Isolerende olje kan reparere isolasjonsmaterialet ved å fylle 

elektriske trær helt 

– Vann kan gi kombinasjon av elektriske trær og vanntrær og 
redusere holdfasthet ytterligere

• Gassfylte hulrom i elastiske polymerer vil komprimeres ved ytre 
trykk

– Økt gasstrykk gir økt holdfasthet (Paschens lov) og undertrykker 
pd

– Reduserer vekst av elektriske trær
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Elektrisk trevekst i silikon

• Elektrisk trevekst studert i transparent 
silikon elastomer.

• Trykksatt med silikonolje 

• Tester utført på både tørre prøver og prøver 
mettet av silikonolje

• Tydelig effekt av trykk og oljemetning
a. Tørr, 1 bar. 8 kV

b. Tørr, 50 bar. 11 kV

c. Oljemettet, 50 bar. 17 kV

VBD [kV] tBD [min:sek]

Tørr, 1 bar 10.0 36:19

Tørr, 50 bar 12.3 49:36

Olje, 1 bar 14.3 58:58

Olje, 50 bar 19.3 83:34

c)

b)a)
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Egenskaper til s-PP ved høyt trykk og temperatur

• Materiale: Syndiotaktisk polypropylen med 
smeltepunkt 128 °C

• Aldret i 3 mnd. ved 110 °C og 300 bar

• Trykksatt med vann mettet med nitrogengass

• Stort opptak av nitrogen i materialprøvene på grunn 
av høyt partialtrykk N2

• Ved trykkavlastning blir det dannet gassbobler i 
materialet som skaper store mekaniske spenninger 
og redusert mekanisk styrke.
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Magnetiske materialer

• Det er kjent at magnetiske materialer 
endrer egenskaper ved trykk, et fenomen 
kalt magnetostriksjon

• Er opphav til brumming som kan høres fra 
store transformatorer

• Magnetostriksjon oppstår ved at 
magnetiske domener i materialet endrer 
retning ved ytre trykk

• Figuren viser at strøm-spenning 
karakteristikk kan endre seg betydelig for 
en vikling med magnetisk kjerne ved 
økende trykk

• Viklingen når metning ved lavere 
spenninger med økende trykk

Vo
lta

ge
 (V

)

Current (A)

Increasing 
pressure
1 - 300 bar
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Noen eksempler fra komponenttesting
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• Transformatormodell testet ved hydraulisk trykk.

• Testspenning 6/70 kV

• Høyeste prøvetrykk: 300 bar

• Transformatorolje: Nynäs Nytro (1000 l)

• Temperatur: 4 – 35 °C

25

Subsea transformator

Trykk- og temperaturvariasjon
Eks. på frekvensresponsanalyse 
ved økende trykk
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• 2 år testing ved 30 bar i sjøvann

• 10 og 30 °C

• 6,6 kV og 300 A

• Kontinuerlig PD-måling

26

Subsea konnektor
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• Trykksykling 0 – 15 000 psi

• 50 sykluser ved 4 °C

• 50 sykluser ved 80 °C

27

Motor kabelskjøt
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