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Fokus på kontakt  
Grundlag for kontaktteknik

Kontakter opfattes ofte som det svage 
led i elektriske transmissions- og distri-
butionsnet. Med urette. De fleste strøm- 
svigt kan henføres til enten defekt mon-
tering eller brug af forbindere af dårlig 
kvalitet. Begge dele kan undgås – med 
kendskab til korrekt kontaktteknik. Det-
te beretter forfatteren i denne case fra 
PFISTERER GmbH , der giver læseren 
indsigt i funktionsmåde og designkri-
terier for kontakter, diverse mekaniske 
forbindelsesteknologier, mekanismerne 
bag kontaktaldring og -svigt samt mu-
ligheder for kontrol af kontaktkvaliteten. 
Værdifuld viden for enhver, der beskæf-
tiger sig med forbindere, og som ønsker 
at bidrage til større forsyningssikkerhed, 
enten som netplanlægger, systeman-
svarlig, servicemontør, tekniker eller ind-
køber.

Dipl.-ing. Martin Schuster var mangeårig 
adm. direktør for Pfisterer Kontaktsysteme 
GmbH og arbejder nu som Senior Advisor 
for Pfisterer Holding AG med hovedsæde 
i sydtyske Winterbach.
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 Fokus på kontakt – del 1:

Kvalitet minimerer  
risikoen for netsvigt
Tallene viser det: Kontakter af høj 
kvalitet sikrer forsyningssikkerhe-
den mens dårligt installations- 
arbejde er skyld i de fleste udfald 
i nettet. I den første del fokuseres 
der på erfaringer med kontakter af 
forskellig kvalitet fra energisekto-
ren i hele verden.

En canadisk energileverandør ønskede at vide det præcist 
og undersøgte årsagerne til strømsvigt. Resultatet af hans 
undersøgelse fra 2009: Næsten 40% af alle forsyningsaf- 
brydelser kan henføres direkte til fejlbehæftede forbindelser; 
yderligere 9,7% er indirekte forbundet med kontaktdesignet. 
Ikke så mærkeligt: Forbinderne har virket gennem årtier. 
Men igennem årene forsvinder også viden om det tekniske 
grundlag og dets betydning. Og der er flere årsager: Tidlige-
re domineredes nettene af standardkabler - der fandtes 
specifikke forbindere til hver kabeltype. Gennem de seneste 
år har energimarkederne gennemgået en rivende udvikling, 
og i takt hermed energiforsyningsselskaberne (EVU). Forsy-
ningsområder voksede sammen, nye kabelmaterialer vandt 
indpas, og den stigende efterspørgsel efter energi medfører 
altid større kabeltværsnit. Op til syv forskellige kabeltyper i ét 
forsyningsnet er ingen sjældenhed. Samtidigt fungerer mon-
tøren i dag som altmuligmand for de grundlæggende forsy-
ningsområder el, vand og gas. Hvad der er brug for nu er 
fleksibelt anvendelige og pålidelige kontakter, som er nem-
me og sikre at montere.

Lille årsag, stor skade: Forkert installation af 
kontakter gør dyrt udstyr ukampdygtigt.

Teknik under forandring
For mange producenter af kontaktteknik er sådanne om-
væltninger ikke noget nyt. Da aluminiumskablet i stor ud-
strækning fortrængte kobberkablet i 1950’erne til 
1970’erne, betrådte de nye veje inden for kontaktteknik-
ken. Et resultat af dette er eksempelvis det patenterede 
skrueforbindelsesled fra Pfisterer - et overbevisende al-
ternativ til alle anvendelser, der tillader overgangen fra 
presse- til skrueforbindelser. Presseteknikken fungerer 
ganske vist fremragende. Ikke desto mindre kan netsvigt 
føres tilbage til denne. Årsag Presseteknikprincippet er 
baseret på faste størrelser. Hvert lederstværsnit er tilord-
net muffetværsnit og værktøj. Disse definerede rammer 
sprænges af kabelteknik og marked. Kabelomkostninger-
ne stiger i takt med hver kilometers længde; ergo produ-
ceres kablerne stadigt mere effektivt. Enkelttrådene kom-
primeres hårdere, kablerne bliver således mere kompakte, 
og der tilgår mindre isoleringsmateriale. Konsekvens: Dét, 
der betegnes som 95 mm2-kobberkabler, har i praksis 
forskellige udformninger. Til de forskellige kabelkonfigura-
tioner tilkommer nye kabeltværsnit. Muffer og værktøj er 
forblevet uændret. Hvis man ikke lige har det ideelle ved 
hånden, bruger man noget andet. Når man arbejder på 
nettet, er tiden knap.

Et canadisk forsyningsselskab undersøgte årsagerne 
til strømsvigt. Her er resultatet af dets undersøgelse 
fra 2009:

�� Løse kontakter eller kontaktdele 38,3 %
�� Fugt 17,4 %
��  Ledningsforstyrrelser (alle undtagen lynnedslag) 10,4 %
��  Defekt eller utilstrækkelig isolering 9,9 %
�� Fremmedlegemer / kortslutningsforhold 7,3 %
�� Overbelastning / utilstrækkelig effektkapacitet 2,4 %
�� Aflejring af støv, sand og olie 2,2 %
�� Alle andre årsager 12,0 %

Årsager til strømsvigt
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Intet net uden kontakt
I mellemtiden er energiefterspørgslen højere end nogen- 
sinde, og tendensen er stigende. Net, der er tredive eller 
fyrre år gamle, kører i dag med fuld kapacitet. Og dermed 
når vi frem til det springende punkt: Kontaktteknikkens 
betydning for forsyningssikkerheden. Elnet er ligesom 
samfund - de fungerer lige så godt eller lige så dårligt som 
deres respektive elektriske sociale kontakter. Så på trods 
af de høje netbelastninger er kravene til kontaktkvalitet for- 
skellige fra land til land, hvilket også fremgår af de fejlrater, 
der observeres på verdensplan. Syv minutter om året, lø-
ber Tyskland ”tør for strøm”; i USA er det ni timer. I Thai-
land er det 14 timer; alene i Bangkok var der ca. 1500 MV-
muffe-svigt på et år. I juli 2012 brød flere indiske elnet 
sammen to dage i træk grundet overbelastning; ifølge 
pressen var mellem 600 og 700 millioner mennesker uden 
elektricitet. Også selv om man afviser sådanne gigantiske 
strømsvigt som undtagelser, betaler førsteklasses kontak-
ter sig - og det allerede på mellemlang sigt, har Sammen-
slutningen af Europæiske Kabeltilbehørsproducenter be-
regnet ved hjælp af ”Total Cost of Ownership”-metoden.

Hvad det menneskelige øje ikke kan se, åbenbares på termografiske billeder:  
Fejlbehæftede tilslutninger som årsag til stærkt forhøjede overgangsmodstande (kilde: www.ITK-Messtechnik.de)

Billig, eller pengene værd?
Når man beregner de »samlede omkostninger over den 
totale levetid«, er produktprisen bare en post. Dertil kom- 
mer installation, vedligeholdelse og logistik samt strøm- 
svigt- og erstatningsomkostninger. Et produkt til 50 Euro 
som umiddelbart synes billigt men med en fejlrate på  
1% og en monteringstid på en time når op på 
115.000 Euro i årlige omkostninger. Et produkt i første-
klasses udførelse til 70 Euro med en fejlprocent på 0,5% 
og en monteringstid på en time koster 97.000 Euro. Den 
billigste løsning opnås af den, som køber produktet til 90 
Euro med en fejlrate på 0,5% og en monteringstid på en 
halv time koster 85.000 Euro. Der er ikke småbeløb, hvis 
man desuden tænker på, at der til kontakter til 10 Euro 
somme tider er tilsluttet udstyr til en værdi af flere millio-
ner Euro. Med god grund satser forsyningsselskaber og 
industrikoncerner i stigende grad atter på kvalitet, når der 
vælges kontaktteknikkriterierne herfor er mangfoldige: 
Startende fra de anvendte materialer over forbindelses-
teknikken til kontaktdesignet.
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En vigtig nøgle til forståelsen af kontaktteknikken findes fx 
ved forbindelsesstedet mellem to metalliske strømskinner: 
For at strømmen kan overføres fra én skinne til en anden, 
lægges enderne oven på hinanden. Ved første øjekast et 
ideelt kontaktpunkt: To glatte overflader ligge fladt mod 
hinanden, over hele overlapningsområdet kan der strøm- 
me elektrisk energi. Under mikroskopet afsløres det, at 
skinnet bedrager. Der åbenbares et barskt landskab, fuld 
af bakker og dale. Disse ujævnheder i materialets overfla- 
der, der i overfladefysikken kaldes ruhed, har konsekven- 
ser for kontaktskabelsen: Ifølge resultaterne fra talrige 
målinger skrumper et tilsyneladende hundrede procent 
kontaktområde, effektivt sammen til nogle få metalliske 
og dermed elektriske kontaktpunkter, der i gennemsnit 
kun udgør fem procent af den samlede overlapningsflade.

Overvindelse af modstanden. Med kraft.
Ligesom vand gennem et flodleje fuld af sten skal strøm- 
men bane sig vej gennem disse smalle passager. Resul- 
tatet: Ekstremt høje overgangsmodstande, som i værste 
fald kan medføre punktvis bortsmeltning og ødelæggelse 
af kontaktpunkterne. For at reducere modstanden indfø-
res der kraft på kontaktpunktet via sammenpresning eller 
sammenskruning. Dette driver metaloverfladernes spidser 
ind i hinanden, jævner ujævnhederne ud over et stort 
område og etablerer dermed den vigtige galvaniske 
kontakt.
Herved sker der følgende: Jo mere kraft der påføres, de- 
sto mere falder kontaktmodstanden - men kun til og med 
en typisk mætningsværdi. Derefter forbliver modstanden 
konstant, selv om kraften øges yderligere. Samtidigt fort- 
sætter overgangsmodstanden ikke straks med at stige, 
hvis kraftpåvirkningen atter aftager, efter at der er etable- 
ret kontakt. Først når kontaktkraften falder under en 
grænseværdi - fx under 10 N/mm2 for aluminium - stiger 
overgangsmodstanden på ny. Heraf følger, hvad der i tek- 
nisk jargon kaldes kontakt-hysterese: Der kræves mere 
kraft til at etablere en kontakt end til at opretholde en 
kontakt.

 Fokus på kontakt – del 2: 

Kraft kontra 
modstand.
Tilsynela-
dende og 
defineret 
kontakt

Hvordan det bedst mulige strømflow 
opnås gennem kontakter, viser den 
anden del: Samspillet mellem kon-
taktkraft og overgangsmodstand, 
trinnet fra tilsyneladende kontaktfla-
der til definerede kontaktpunkter.
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Nogle fejl er hårdnakkede. Således 
også den udbredte antagelse, at 
efterspænding af skruer forlænger 
kontakters levetid. Klemmer med 
afrivningsskruer beviser det mod- 
satte: De udelukker efterspænding 
på konstruktionsmæssig vis, og 
samtidig bliver de brugt i stadigt 
større omfang. Hvad det i virkelig- 
heden kommer an på ved monte- 
ringen af et skrueforbindelsesled, 
for at kontakten fungerer pålideligt 
i hele dens levetid, viser dette 
praktiske tip.

PRAKTISK TIP: Efter-
spænding af skruerne 
øger kun troen

1. Ud over valget af den passende klemme og dennes rig-
tige tilordning til lederen (detaljer fremgår af kontakttek-
nikrapporten fra side 14) er kontaktområdets renlighed af 
afgørende betydning. Dette område rengøres bedst med 
en børste.

2. For at beskytte overfladen fra reoxidering behandler 
man den med en kontaktbeskyttelsespasta - især når der 
er tale om let-oxiderende aluminiumforbindelser. Også 
skruen skal være ren, så der kan etableres en permanent 
pålidelig kontakt.

3. For at sikre at det foreskrevne drejningsmoment om-
sættes til korrekt trykkraft, påføres skruen også fedt. Da 
dette vigtige skridt ofte glemmes, leverer PFISTERER 
skruerne i forsmurt stand eller forsynet med en speciel 
belægning, der sørger for den nødvendige glidevirkning - i 
stedet for smørefedtet.

Endelig skal det foreskrevne drejningsmoment tilvejebrin-
ges, når skruerne spændes til - dette kan findes i monte-
ringsvejledningen eller påtrykt på selve klemmen.
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Det rigtige mål. Frit strømflow.
Ud fra denne erkendelse følger, for det første, nødvendighe- 
den af at nå denne mætningsværdi af kontaktkraften, når 
der etableres kontakt. Ellers vil enhver nok så lille ændring 
af kraften under driften, for eksempel via flydeprocesser i le- 
dermaterialet, medføre en eksponentiel stigning i over- 
gangsmodstanden. Typiske årsager hertil i praksis: Ved 
presning anvendes uegnede muffer og forkert værktøj. Hvis 
skruen ikke er påført smørefedt under sammenskruning af 
en forbindelse, vil det tilvejebragte drejemoment ikke i til- 
strækkeligt omfang blive omsat til den påkrævede spænde- 
kraft. Hvis momentnøglen ikke er indstillet korrekt, vil dreje- 
momentet være for svagt

For det andet stilles der krav til kontaktklemmernes kon-
struktion. Hvis der fremstilles en kontakt med maksimal ef-
fekt, skal klemme-designet sikre, at der opretholdes en  
minimum kontaktkraft på ca. 20% af den oprindelige kraft 
over en periode på tre til fire årtier. Det ligger i sagens natur, 
at kontaktkraften pga. forskellige fysiske effekter aftager 
med tiden. 

Dette fald i kontaktkraften, som også kaldes kontaktaldring, 
skal opvejes ved at integrere elasticitet i forbindelsen - enten 
via klemmens design eller via yderligere spændeskiver.

Punkt fortrænger flade
Hvis man følger sporet fra tilsyneladende kontaktflade til 
den metalliske og dermed ledende kontakt, støder man på 
flere hindringer for strømflowet: Hvis der anvendes alumini- 
um som ledende materiale, vil der kun være en brøkdel til-
bage af den mekaniske kontaktflade, som rent faktisk er 
ledende. Årsag: Hvis aluminium kommer i kontakt med at-
mosfærisk ilt , overtrækkes det spontant med et ikke-le-
dende oxidlag. Således forekom strømsvigt stadigt hyppi-
gere siden begyndelsen af 1960’erne, hvor man i større 
omfang begyndte at bruge aluminium som ledende
 

materiale. For det første pga. løsnede kontakter som følge 
af stærke flyde- og sætningsprocesser samt manglende 
elasticitet. For det andet pga. oxidlaget, der klæber sig fast 
til aluminium; dengang fandtes der endnu ikke egnede 
klemmer til aluminium. I dag møder man selv-passiverin- 
gen af det populære, dengang lette og billige materiale 
med tilpassede kontaktklemmedesigns: De steder, hvor 
der skal etableres kontakt med aluminiumsledere, gen-
nembrydes oxidlagene. For eksempel bider tænderne på 
mange forgreningsklemmer ikke kun igennem isoleringen, 
men også igennem lederoverfladen. På avancerede skrue-
forbindere trænger integrerede skær ind i oxid-laget og ind 
i lederen. Begge produkter er eksempler på et forholds- 
vist ungt paradigmeskift i kontakter: Bort fra store tilsyne- 
ladende kontaktflader til definerede kontaktpunkter eller 

-linjer.
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Kontaktens levetid er afhængig af startmodstanden. Jo 
højere denne er ved fremstillingen af en mekanisk kontakt, 
desto kortere vil forbindelsens levetid være. For i takt med 
stigende modstand stiger også den termiske belastning. 
Da næsten alle stoffers fysiske og kemiske egenskaber er 

- i det mindste svagt afhængige af temperaturen, accelere-
rer varme aldringen af de fleste materialer.

Effekten af den indledende modstand undersøgte J.A. 
Greenwood og J.B.P. Williamson allerede i 1958 i deres 
publikation vedr. temperaturafhængige ledere („Electrical 
Conduction in Solids. II. Theory of Temperature-Depend- 
ent Conductors“, Royal Society Publishing): Ved en indle- 
dende modstand på 10 mikro-ohm (μΩ) kan en mekanisk 
fremstillet forbindelse opnå en levetid på op til et århund-
rede; ved 100 μΩ er det max på 50 år.

 Fokus på kontakt – del 3:

Hvorfor ældes kontakter? 
Og hvordan kan de  
alligevel holde i årtier?

Én forbindelse. To materialer.
Der skal ikke meget til at få den indledende modstand til 
at stige kraftigt: Eksempelvis ved arbejde i snævre ka- 
belgrave kan jord eller andre partikler forurene kontak- 
ten; ved presforbindelse er den forkerte kombination af 
muffemateriale og ledermateriale nok. Så ved etablering 
af en forbindelse er - ud over den absolut rene og kor-
rekte fremgangsmåde - også beherskelsen af de for-
skellige leder- og forbindelsesledmaterialer af afgørende 
betydning. Et vigtigt aspekt, hvis virkning strækker sig 
langt ud over begrænsningen som følger af den indle-
dende modstand.

Der skal ikke meget til at få den indledende modstand til 
at stige kraftigt: Eksempelvis ved arbejde i snævre ka- 
belgrave kan jord eller andre partikler forurene kontak- 
ten; ved presforbindelse er den forkerte kombination af 
muffemateriale og ledermateriale nok. Så ved etablering 
af en forbindelse er - ud over den absolut rene og kor-
rekte fremgangsmåde - også beherskelsen af de forskel-
lige leder- og forbindelsesledmaterialer af afgørende be-
tydning. Et vigtigt aspekt, hvis virkning strækker sig langt 
ud over begrænsningen som følger af den indledende 
modstand.

Elektriske forbindelser ældes. Og 
de skal igennem flere årtier sikre et 
pålideligt strømflow i elnettets man-
ge sammenføjninger. Uanset hvor-
dan man forener faktum og krav, 
henviser denne tredje del af CON-
NECT-serien til den grundlæggende 
kontaktteknik med fokus på ald-
ringsmekanismerne i kontakter og 
effektive forholdsregler.

Fig. 1: PFISTERER-kontaktskiver til definerede kontaktflader
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Termiske faldgruber
Hvor forskelligt de to materialer reagerer termisk kan de-
monstreres via en klassisk monteringsfejl: Hvis en alu- 
miniumsleder sammenpresses i en kobbermuffe, vil der 
opstå et kontaktsvigt selv ved korrekt valgt muffestørrel-
se. Så snart der ledes strøm gennem forbindelsen, som 
dermed opvarmes, udvider aluminiumslederen sig mere, 
end kobbermuffen kan give efter. I takt med højere be-
lastning stiger den mekaniske spænding mellem lederen 
og muffen, indtil den nederste flydegrænse for alumini-
ummet er overskredet - lederen udvider sig for meget og 
vil selv efter afkøling ikke længere vende tilbage til sin op-
rindelige form. Den uønskede konsekvens efter flere op-
varmnings- og afkølingscyklusser: Minimum kontaktkraf-
ten opnås ikke, den elektriske kontakt løsner sig og ender 
med totalt strømsvigt. Eneste middel mod dette i presse-
teknikken: Den rigtige kombination af muffe- og lederma-
teriale, som det fremgår af tabellen nederst på side 10. 
Også ved brugen af klemmer viser de forskellige termiske 
udvidelseskoefficienter for kobber og aluminium deres 
virkning. Aluminiumskabler forbindes ofte med kobber- 
klemmer. Ved opvarmning udvider lederen sig og vender 
tilbage til normal størrelse ved afkøling. Denne proces – 
som også kaldes termisk vejrtrækning – kan sidestilles 
med en mikrobevægelse af lederen. Den herved skabte 
aluminiumsslitage oxiderer omgående og danner et ik-
ke-ledende lag oven på kontaktpunkterne, hvilket forår-
sager det føromtalte kontaktsvigt. Intelligente klemmede-
signs som Durelast-klemmer med bøjleskruer forhindrer 
denne bevægelse med en tilsvarende høj kontaktkraft på 
lederen – et teknisk kunststykke, som også udnyttes in- 
den for baneteknikken: Tog skinner udvider sig i længde-
retning pga. opvarmningen. Den herved opståede kraft 
afledes gennem de stærke holdekræfter i de - med korte 
afstande monterede sveller - til jorden og kompenseres 
på denne måde.

Flyde. Sætning. Kraft.
Den rigtige dosering af kontaktkraften bestemmes af flyde- 
og sætteprocesserne i materialerne, hvilket forårsager et 
naturligt svind i spændekraften. Herved aftager også kon- 
taktkraften i alle mekanisk forbundne materialeparringer 
med tiden; eller med andre ord: Allerede få minutter efter 
den første installation aftager kontaktkraften med tyve til 
tredive procent. Alligevel kan der etableres kontakter med 
en levetid på fra ti til halvtreds år. Forståelse af kontakt-hy-
steresen giver en fremgangsmåde. Således kræves der 
mere kraft til at etablere en kontakt end til at opretholde en 
kontakt. Dette betyder, at en kontakts funktionalitet kun er i 
fare, hvis den resterende kontaktkraft bliver lavere end en 
minimumsværdi på fx tredive procent af den oprindelige 
kraft. For at forhindre dette i at ske gennem hele levetiden 
trods flydning, sætning og termisk vejrtrækning integreres 
der konstruktionsmæssigt elasticitet i klemmelegemet, for 
eksempel i form af fjedrende og permanent elastisk udfor-
mede kontaktelementer. Og endnu et middel mod dette: 
Yderligere tilført elasticitet ved hjælp af fjedrende spænde-
skiver. Disse anbringes for eksempel ved en skrueforbindel-
se mellem skruehovedet og underlagsskiven, som igen lig-
ger på den skinne, der skal forbindes.

Fig. 2: Korrosionsbeskyttelse: Al-elastkontaktskive fra 
PFISTERER lukker kontaktpunkterne hermetisk til

Aluminiumsmuffe Kobbermuffe

Aluminiumsleder + –

Kobberleder + +

Ved presseforbindelsen er også den rigtige materiale-
kombination afgørende for forbindelsens levetid på 
både lang og kort sigt. Det rigtige valg af muffe og  
ledermateriale fremgår af plustegnet. Minustegnet  
angiver en klassisk monteringsfejl.

Presseteknik:  
Rigtigt kombineret
Vedvarende i forbindelse
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Vand. Strøm. Korrosion. 
En yderligere effekt, der fremskynder kontaktaldringen, når 
kobber og aluminium mødes, er den elektrolytiske korrosi-
on. Pga. den molekulære opbygning har de to metaller for-
skelligt potentiale i forhold til neutral tilstand: Aluminium er 
med −1,66 Volt (V) klart elektro-negativt: kobber med 
+0,34 V er derimod let elektro-positivt.

Når metallerne kommer i kontakt med hinanden, og hvis 
der i kontaktpunktet findes et ledende materiale som fx 
vand, virker de som katode og anode: Potentialediffer-  
ensen mellem de to metaller i størrelsesordenen 2 V driver 

- afhængigt af elektrolyttens ledeevne - en svag strøm, som 
gør, at det mest elektro-negative metal korroderer. Alumini- 
ummet bliver hullet, kontaktpunkterne svinder, den reste-
rende kontaktflade forringes. For at forhindre dette skal for- 
skellige metaller adskilles konstruktionsmæssigt fra 
hinanden på alle de steder, hvor de kan komme i berøring 
med en elektrolyt.

Dette kan gøres ved at påføre et nogle få millimeter bredt 
penselstrøg med en isolerende harpiks på forbindel- ses-
punket på begge materialer – 2 V spænding kan selv over 
denne korte isoleringsafstand ikke generere strøm. En an-
den isoleringsmulighed er indpresning af små plastdele. Til 
forbindelse af plane forbindelsesflader af aluminium med 
forbindelsesflader af aluminium, kobber eller bronze har 
PFISTERER udviklet Al-elastkontaktskiverne (fig. 1 side 9).

Tre aldringseffekter. En løsning.
Disse anbringes mellem forbindelsesfladerne på kontakt- 
skruen. Ved monteringen trænger de koncentriske ring- 
skiver gennem oxidlagene ind i forbindelsesfladerne og  
tilveje- bringer metallisk rene kontaktflader. Samtidigt lukker 
den udvendige polyurethan-elastomer-tætningsring under 
skruetrykket kontaktpunket hermetisk til; der kan ikke  
længere trænge elektrolytter ind. (Fig. 2 sode 10)

Da kontaktkraften også aftager hér (efter udført montering) 
pga. flyde- og sætteprocesser, tilfører kontaktskiven via 
ringskivernes gensidigt forskudte placering mere end til-
strækkelig elasticitet til skrueforbindelsen. Hermed følger 
kontaktskivernes udformning den erkendelse, at der skal 
kontrolleres og afværges flest mulige aldringsmekanismer 
samtidigt, fordi disse kan udløse hinanden eller gensidigt 
forstærke deres virkning.

Enhver termisk udvidelse kan accelerere sætte- og flyde- 
processer. Disse processer, foruden vibrationer, udløser me-
kaniske bevægelser, som fremmer materialeslitagen på sam-
me måde som oxidering og korrosion. Og det er kun et 
udsnit af spektret af negatives synergier, i hvilke der kan fore-
komme yderligere aldringsmekanismer. Lige så komplekst 
dette samspil er, lige så tydeligt ytrer de negative virkninger 
sig: Høje temperaturer, stigende modstand, aftagende kon-
taktkraft – alt sammen forvarsler om kontaktsvigt.

Pålidelig under fuld belastning
Sidst, men ikke mindst, skal hver klemme dimensioneres 
og anvendes i forhold til den forventede belastning. For jo 
højere den permanente strømbelastning er, desto hurtigere 
ældes komponenterne. Det forekommer stadigt hyppigere, 
at forbindelser stadig fungerer efter 30 års drift, som altså 
allerede er ældet, men nu pga. den højere udnyttelse af 
nettene belastes med stigende strømværdier. Dette gælder 
især i områder med høj andel af vedvarende energi, hvor 
nettene ofte allerede er fuldt belastede.

Konklusion
Når der tilstræbes permanent pålidelige tilslutninger, bør de 
relevante aldringsmekanismer tages i betragtning, så de re-
laterede modforanstaltninger afspejles i specifikationerne.
Eller endnu nemmere: Bestil kontaktteknologi fra produ-
center, der ved, at aldring ikke er et nyt problem, men deri-
mod har en praksisorienteret tilgang til at udvikle løsninger 
i stedet.

Fig. 3: skrueklemmer med fjederelementer kompenserer for flow- og sætteprocesser, som dette 
transformatorklemmestik: PFISTERER
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Viden nytter kun i det omfang, den 
rent faktisk udnyttes. Denne fjerde 
del af CONNECT-serien til kontakt-
teknikkens grundlag viser via klem-
mer, som har været brugt i lang tid, 
hvordan lederforbindelsernes leve-
tidsforventning kan forbedres og 
derved række op til fire årtier og 
længere – trods naturlig kontaktald-
ring. Forudsætningerne herfor er 
som følger: Forbindelsesleddets 
principielle konstruktion og den kor-
rekte montering af samme.

Konstruktionen af et forbindere skal designmæssigt sikre 
bestemte kontaktegenskaber under alle driftsforhold 
samtidig med at fremstillingsomkostningerne skal være 
acceptable. Opfyldelsen af begge regler kræver at produ-
centerne ved materialevalg stiller forskellige krav:

Stål kan eksempelvis være billigere end aluminium. Des- 
uden kan man med en stærkere stålklemme lettere etab-
lere den nødvendige indledende kraft på en leder end 
med en aluminiumsklemme. Med hensyn til den ønskeli-
ge lange levetid for en forbindelse mister materialet dog 
tilsyneladende fordele.: Stålforbinderen har en højere 
modstand i kontaktpunkterne. Konsekvens: Højere tem-
peraturer, som fremmer kontaktaldringen (detaljer frem-
går af del 3, CONNECT 1/2012).

 Fokus på kontakt – del 4:

Langtidsholdbare 
kontakter takket være 
rigtig konstruktion og 
montering

Materialevalget retter sig desuden efter nødvendigheden 
af, så vidt muligt at forhindre en blivende mekanisk defor-
mering af forbinderen ved etablering af kontakten. I mod-
sat fald ville klemmens mekaniske funktioner blive påvir-
ket negativt, ligesom de kontaktsvækkende krybe-, 
flyde- og sættepro- cesser ville blive øget (detaljer frem-
går af del 3, CONNECT 1/2012). Endnu en vigtig faktor er 
længde, tykkelse og bred- de af forbinderens komponen-
ter – med de rigtige valg kan man opnå den nødvendige 
kontaktkraft uden at forårsage varig plastisk deformering 
af forbinderen. Og også ved metalliske belægninger gæl-
der det om at finde de rigtige mål: Lagtykkelse og materi-
ale skal vælges således, at de elektriske egenskaber som 
f.eks.lav kontaktmodstand opnås, korrosionsbeskyttelsen 
virker og omkostningerne er rimelige.

Spillerum uden spillerum
Det krævende samspil mellem materiale og konstruktion 
manifesterer sig tydeligst i de centrale faktorer kontakt- 
kraft og elasticitet. Kontaktkraften skal være stor nok til at 
minimere den aktuelle indledende modstand ved etable- 
ring af kontakten. Desuden skal der gennem hele forbin- 
derens levetid opretholdes en tilstrækkelig kontaktkraft, li-
gesom lederens temperaturbetingede længdeudvidelse 
skal holdes i skak, en udvidelse, der ellers som mikrobe- 
vægelse mellem leder og kontaktdele vil føre til mekanisk 
slitage og friktionskorrosion og dermed kontaktsvigt på 
lang sigt (se del 3, CONNECT 1/2012).

Samtidigt skal materiale og design være dimensioneret 
således, at systemet kan „ånde termisk“. Under opvarm-
ning udvider aluminiummet sig kraftigere end andre me-
taller. Konsekvens: Hvis aluminiumsledere forbindes med 
en „stiv“ kobber- eller stålklemme, har de ikke tilstrække-
lig plads til udvidelse, lederen flyder væk og vil efter afkø-
ling ikke længere vende tilbage til sin oprindelige form. 
I løbet af flere opvarmnings- og afkølingscyklusser løsner 
den elektriske kontakt sig, hvilket efterhånden vil føre til 
totalsvigt. Denne balancegang mellem kraft og udvidel-
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ses-spillerum burde kontaktteknik-producenter lære at 
beherske, da aluminiumslederen i vid udstrækning for-
trængte kobberlederen. I denne ombrydningstid udvikle- 
de eksempelvis PFISTERER V-klemmen med integreret 
elasticitet − dengang en nyhed, i dag et standardprodukt. 
Denne klemme muliggør for det første den termiske vejr- 
trækning gennem anvendelse af aluminium til klemmele- 
gemerne, hvormed aluminiumsleder og klemmelegeme 
har samme termisk betingede udvidelsesforhold (egenela- 
sticitet). For det andet deformeres klemmelegemet ved til- 
spændingen af skruen på definerede steder således, at 
der opstår en elastisk deformering, der virker som en for- 
spændt fjeder (designelasticitet). Den tilstrækkelige kon- 
taktkraft tilvejebringes igen af den tilsvarende dimensione- 
rede kontakt via skrueteknik, som samtidigt forhindrer 
længdeudvidelse af lederen i klemmen.

Optimal kraft. Suboptimalt resultat?
Yderligere erkendelse: Tilstrækkelig kontaktkraft er ikke 
nok i sig selv. Fx ved anvendelse af let-oxiderende alumi- 
nium. Her skal kontaktzonen udformes således, at de ik- 
ke-ledende oxidlag på kontaktriller eller -tænder gen- 
nemtrænges. Først herved opstår der en rent metallisk 

kontakt, der sikrer uhindret strømflow fra én leder til en 
anden (se del 2, CONNECT 2/2011). Et andet vigtigt kri- 
terium er udformningen af kontaktriller eller -tænder i 
klemmeområdet. Donatis regel vedr. strømkommutering 
viser, at disse ideelt skal tilordnes på det sted, hvor den 
naturlige kommutering er højst (se fig. 1).
Og somme tider er optimal kraft for meget kraft. For ek- 
sempel hvis der indsættes spændeskiver mellem skrue 
og forbindelseslegeme for at tilføre elasticitet. Men ved 
forbindelsesled af aluminium eller plast savnes denne 
virkning ofte pga. forkert montering: Under tilspænding 
af skruen opstår der en høj trykbelastning i et relativt lille 
område; den hér anbragte spændeskive graver sig under 
tilspændingstrykket ind i det „bløde“ forbindelseslegeme, 
hvorved den ønskede fjederfunktion går tabt. En løsning 
i denne konstellation: Man lægger en plan stålskive mel-
lem forbindelseslegeme og spændeskive. Denne fordeler 
den påførte kraft over hele kontaktområdet og forhindrer 
indsynkning af spændeskiven (se fig. 2).

Fig. 1: Ideel placering af kontaktelementerne: Donatis regel vedr. strømkommuntering viser, at strømtætheden 
i en forbindelse ikke er ens alle steder: Kommuteringen sker for det meste i begyndelsen og i slutningen af lederens 
overlapningsflade. Ergo: Kontaktområderne (kontaktzoner, riller,spidser) anbringes så tæt som muligt på begyndel-
sen eller enden af klemmen.
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Korrekt montering – mindre risici
Og også når den nødvendige elasticitet konstruktivt er til 
stede, truer monteringsfejl forbinderens langtidsstabilitet. 
En monteringsregel lyder: Forureninger og oxidlag i kon-
taktzo- nerne skal fjernes via rengøring og afbørstning. 
Desuden skal der anvendes kontaktbeskyttelsesfedt  
eller -pasta - især ved kritiske omgivelsesforhold. De beskytter  
de egentlige kontaktzoner mod indtrængning af luft og salt  
og dermed imod oxidering og korrosion. Dertil kommer: 
Ved skrueforbindelser sikres den optimale omsætning af 
det på- førte tilspændingsmoment til den nødvendige  
kontaktkraft først, hvis skruen fedtsmøres korrekt. Hvor  
enorme krafttabene kan være, hvis man glemmer fedtsmø-
ringen eller udfører den forkert, fremgår af tabel 1.

Da monteringen ofte sker under vanskelige forhold og tids-
pres, bestræber producenterne af kontaktteknik sig på at 
udelukke monteringsfejl - eller i det mindste at minimere de-
res konsekvenser - via passende design af forbinderen.
Således leverer visse producenter kun skrueforbindere 
med forsmurte skruer. Et ekstra middel er den metalliske 
belægning af klemmer eller kontaktzoner. Tin-belægninger 
giver en økonomisk god løsning for ekstra sikkerhed, hvis 
rengøringen eller smøringen er utilstrækkelig. Det voksagti-
ge tin viger tilbage under indtrængning af kontakttænder 
og lukker sig atter om kontaktpunkterne, når der er etable-
ret kontakt. Via galvaniseringsprocessen vil evt. oxid-lag på 
aluminiumsflader desuden blive fjernet.

Fig. 2 viser en klassisk monteringsfejl: 

1. En spændeskive indsættes mel-
lem skruehoved og et forbindelses-
legeme af aluminium eller plast.

2. Under skruens spændetryk 
synker den ind i det „bløde“ forbin-
delseslegeme og mister dermed sin 
fjedervirkning.

Mange erkendelser - én klemme
Realiseringen af denne og andre erkendelser skete alle-
rede i 1960’erne med ISO-forgreningsklemmen fra  
PFISTERER (fig. 3): Den korrekt anvendte tilpasning af 
skrue, skruesmøring og tilspændingsmoment gør det 
muligt at opnå den nødvendige indledende kraft. Når 
skruen spændes til, bider kontakttænderne sig igennem 
lederens isolering og ind i lederen, hvorved der tilveje-
bringes definerede, blanke kontaktpunkter. Formgivnin-
gen af de metalliske kontaktplader (elasticitet) sikrer den 
vedvarende kontaktkraft. For en bedre og pålidelig kon-
takt mellem svagt oxiderende aluminiumsledere fortin-
nes kontaktpladerne. 
Kontaktpladerne er berøringssikkert indlejret i et forbin-
delseslegeme af plast, hvorved materialeomkostninger 
sænkes og arbejdssikkerheden øges. Lige under skrue-
hovederne er der desuden integreret en stålplade i for-
bindelseslegemet. Uden denne ville plastlegemet under 
skruehovedets lille flade blive udsat for for store mekani-
ske belastninger. Dette design har frem til i dag dannet 
basis for nutidens mere avancerede forgreningsklemmer 
som fx ISICOMPACT fra PFISTERER, hvor trykpladen 
samtidigt er udformet som fjederelement.

Én specifikation - mange parametre
De ved hjælp af ISO-forgreningsklemmenbekræftede kon- 
struktionsprincipper anvendes i mange slags designregler, 
som genfinder sig i specifikationer fra såvel producenter 

3. Løsning: Der indsættes en plan stålskive 
derimellem. Denne fordeler den udøvede 
indledende kraft over en større flader og 
forhindrer indsynkningen.
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som brugere. Den langsigtede overførselskapacitet i for ek- 
sempelvis en forbinder defineres ofte ved den indledende 
kraft, som skal tilføres under etableringen af forbindelsen, 
eller ved længden af de eksisterende kontaktlinjer eller fla- 
den af de realiserede kontaktpunkter. En bruger-specifika- 
tion kræver for eksempel til en stationsklemme på 120 kN 
indledende kraft pr. Ampere, der skal overføres, ved en le-
derkapacitet på 1.000 A. For at kunne opfylde dette skal 
producenten afstemme forskellige faktorer: Skruestørrel-
sen, de anvendte materialer til skrue, møtrik og underlags-
skive, deres overfladebeskaffenhed (blank, galvaniseret, 
smurt), skruegevindets stigning, antallet af skruer samt til-
spændingsmomentet.

Fra udgangsværdi til dimensionering
Denne afstemning sker ved hjælp af tabeller med aner-
kendte erfaringsværdier: Med udgangspunkt i en standard-
skrue af galvaniseret stål i størrelsen M12 og styrkeklassen 
8,8 fås et nominelt tilspændingsmoment på 80 Nm (se ta-
bel 2), der indgår som neutral faktor 8,0 i beregningen af 
skrueforbinderens dimensionering. Vælger man en alumini-
umsmøtrik og en A-2-skive, får man for denne materiale-

kombination en nødvendig indledende kraft svarende til en 
sammenpræsningskraft på 3,8 kN pr. 10 Nm tilspændings-
moment ved et gevind, der er smurt med vaseline (se tabel 
3). Multiplicerer man disse to værdier, får man 30,4 kN ind-
ledende kraft pr. skrue. For at opnå de nødvendige 120 kN 
anvendes der fire skruer, hvilket giver 121,6 kN, hvorved 
specifikationen er opfyldt.

Fintuning og innovation
Anderledes, hvis brugeren kræver brug af M12 skruer fra 
stålgruppe A2 eller A4 og styrkeklassen 80. Denne tilord-
nes et lavere nominelt tilspændingsmoment på 75 Nm (ta-
bel 2). Dermed ville fire skruer ved samme møtrik- og ski-
vemateriale, altså ved samme fastspændingskraft på 
3,8 kN pr. 10 Nm tilspændingsmoment (tabel 3), „kun“ 
opnå 114 kN. Dette er intet problem for en erfaren kon-
struktør, da hver faktor indebærer spillerum. I dette tilfæl-
de kan de manglende 6 kN eksempelvis realiseres via en 
anden fedtsmøring, som forvandler tilspændingsmomen-
tet endnu mere effektivt end vaseline til den nødvendige 
spændekraft. Kravet fra innovative producenter går dog 
langt videre: Deres forbindelsesled af de nyeste generatio-
ner realiserer ud over de hér nævnte principper endnu 
mere effektivitet kombineret med højere arbejdssikkerhed 
og større fleksibilitet i anvendelsen.

Endvidere bevirker den ændrede materialesammensæt-
ning, at sammenpresningskraften for hver skrue vil falde til 
2,9 kN pr. 10 Nm tilspændingsmoment (tabel 3). Kon-
sekvensen er at den nødvendige initialkraft ikke kan opnås 
med 4 skruer med AL-møtrikker og A2-skiver.

Fig. 3: Allerede ved ISO-forgreningsklemmen fra 1960’erne blev der taget højde for designkriterierne ved moderne klemmer. 

�� Integrerede stålplader for optimal 
kraftfordeling

�� Elasticitet gennem kontaktpladernes 
design

�� Kontakttænder til definerede 
kontaktpunkter

�� Forbinderhus af plast for 
berøringssikkerhed

�� Skruesmøring understøtter realiseringen 
af drejemoment til kontaktkraft
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Kontaktkræfter ved skruning

Skrue Fedtsmøring
Kraft i kN ved tilspændingsmoment 
56 Nm  80 Nm

A2 F70  
A2 F70  
A2 F70

uden  
vaseline  
M 50 G 

21,8  
19,8 
29,3 

28,6  
27,4 
39,6 

8.8 hdg  
8.8 hdg  
8.8 hdg

uden  
Vaseline 
M 50 G 

17,1  
24,8  
21,9

25,7  
31,7  
32,1

8.8 gal, galv.  
8.8 gal, galv.  
8.8 gal, galv.

uden  
Vaseline 
M 50 G 

18,9  
32,5  
29,4

22,9  
47,0  
43,0

Tabel 1 indeholder oplysninger med stor virkning: Hvis man ikke påfører fedt på en skrue under en skrueforbindelse, eller påfører fedtet forkert, kan det udøvede 
drejemoment ikke i tilstrækkeligt omfang omsættes til den nødvendige kontaktkraft. Konsekvens: Krafttab op til mere end 50%.

Tabel til spændemomenter for forskellige skruer-materialer.

Tabel 3 indeholder fastspændingskræfter for udvalgte materialekombinationer i forhold til tilspændingsmoment.

Fastspændingskræfter i kN for hver 10 Nm tilspændingsmoment, gevind smurt med vaseline

Skrue Møtrik Skive M8 M10 M12 M16

St tzn  
St tzn  
St tzn  
St tzn  
A2 /A4  
A2 /A4  
A2 /A4

St  
Al  
Al  
Cu / Rg / Ms  
St  
A2 / A4  
Al

St tzn  
St tzn  
A2  
SSt tzn  
A2 / A4  
A2 / A4  
A2 / A4

4,5  
4,8  
5,7  
4,5  
4,3  
4,1  
4,3

3,6  
3,8  
4,5  
3,6  
3,4  
3,3  
3,4

3,0  
3,2  
3,8  
3,0  
2,9  
2,8  
2,9

2,3  
2,5  
2,9  
2,3  
2,2  
2,1  
2,2

Tilspændingsmomenter

Gevind Tilspændingsmomenter for skruemateriale i Nm

�� Ulegeret eller legeret skål  
galvaniseret (tZn) 

�� Styrkeklasse 8.8 
�� RP 0.2 MIN.= 640 N/mm2

�� Rust- og syrebestandigt stål,  
stålgruppe A2 eller A4

�� Styrkeklasse 80
�� RP 0.2 MIN.= 600 N/mm2

M 6  
M 8  
M 10  
M 12  
M 14  
M 16  
M 18  
M 20

9,5  
23  
46  
80  
125  
195  
280  
390

9  
22  
43  
75  
120  
180  
260  
370



Kontaktteknik for kontakt af ledere i elnet  

Presse Tilslutning  

Forbindelse 

ForgreningStik

Skrue
 Luftledninger

Kabler
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Fokus på kontakt – del 5:

Fra gennemprøvede kon-
taktteknikker til innovati-
ve forbindelsesled
Den femte del giver et overblik over 
de klassiske forbindelsesteknikker 
presse, stik og skruer og viser: 
Avancerede klemmer kan modstå 
langt mere end den naturlige kon-
taktaldring. De letter montering, re-
ducerer fejlrisici, giver en højere ar-
bejdssikkerhed og dækker et bredt 
anvendelsesspektrum.

Hvis man gennemgår forbinderteknikhistorien frem til i 
dag, åbner der sig et stort område. Det omfatter alle me- 
kaniske forbindelser af ledere i elektriske elnet; eller med 
andre ord: Forbindelser af kabler og luftledninger. Mht. 
disses forbindelse har man frem til i dag anvendt tre tek- 
nikker: Presse, stik, skrue. Alle tre anvendes med for- 
skellig vægtning til de tre tilslutningsgrundformer: Tilslut- 
ning, forbindelse og forgrening (fig. 1). Derimod er de 
traditionelle teknikker som svejsning og lodning så godt 
som forsvundet i de senere årtier.

Presning med mål
Presseteknikprincippet beror på den radiale og aksiale de- 
formering af muffen og de deri eksisterende lederender 
gennem sammenpresning. Til dette formål findes der to ud- 
bredte grundmetoder: Den formstyrede symmetriske pres- 
ning (fx rund- eller sekskantpresning, fig. 2) samt den kraft-
styrede asymmetriske presning (fx dorn-presning). 
Sidstnævnte er ikke tilladt til etablering af kontakt mellem 
luftledninger, da de enkelte tråde herved sammenpresses 
hårdere og derfor flyder længere væk i længderetningen 
(aksial deformering). Herved bliver lederen tyndere ved kon-
taktpunktet (tværsnitssvind), og dens mekaniske styrke re-

Fig. 2: En pålidelig og langtidsholdbar forbindelse kræver optimal tværgå-
ende ledningsevne i lederen. Til dette formål skal man ved brug af presse-
teknikken ikke kun presse lederforbindelsens udvendige lag, men også dens 
indvendige lag. 
En optimal sammenpresning med symmetrisk pressemetode vises i denne 
figur: Alle enkelttråde har den for denne metode så karakteristiske kantede 
deformering. 

Fig. 1: Oversigt over den brede vifte af moderne kontaktteknik: Startende 
med de tre vigtigste teknikker over de ledertyper, der skal forbindes, til de tre 
gængse grundformer og forbindelser.
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duceres. Luftledninger er dog udsat for diverse specielle 
trækkræfter pga. egenvægten og svingninger som følge af 
vinden, og skal derfor have en særlig trækstyrke. Hensynet 
til disse trækkræfter stiller kontaktteknikproducenterne ved 
alle teknikker - men især ved presseteknikken - over for ud- 
fordringen at bringe to modsatrettede processer i harmoni. 
På den ene side reduceres modstanden i takt med højere 
kontaktkraft, som strømmen skal overvinde - en udpræget 
tilstræbt effekt. For med højere modstand stiger kontaktens 
termiske belastning, hvilket accelererer aldringen (detaljer 
fremgår af del 3).

På den anden side deformeres lederne for kraftigt fra og 
med en vis kraftpåvirkning. Hvis deres mekaniske styrke 
på den anden side er for lav, vil de sprænge ved højere 
trækkræfter. Løsning: Kontaktkraften tilpasses således, at 
forbinderen både opfylder de elektriske og de mekaniske 
krav (fig. 3).

Figure 3: Design af presseteknologi afpasser elektriske og mekaniske krav: Ved presning skal 
pressekraften vælges på en måde, der reducerer overgangsmodstanden, og samtidigt opretholder den 
størst mulige mekaniske trækstyrke.

Fig. 4: Også ved konstruktionen af 
stikforbinder defineres kontaktpunkter-
ne som kontaktlinjer, så forbindelsen 
kan holde i årtier, ligesom der ind-
bygges en høj elasticitet ved hjælp af 
affjedring.

Stikteknik til løsbare kontakter
At dette er muligt, er bevist i praksis: Siden presseteknik-
ken i 1960’erne indtog sin faste plads ved siden af skrue-
teknikken, anvendes den i dag over hele verden, primært 
til forbindelse og tilslutning af ledere med tværsnit fra 16 til 
2500 mm2. Den vigtige erkendelse af, at man kan realisere 
en højere kontaktkvalitet med flere små og definerede 
kontaktpunkter end med én enkelt stor konkontaktflade  
(detalje-info 1, se også del 2), deler presseteknikken med 
den nyere stikteknik. Dette blev en realitet i 1970’erne og 
1980’erne da kabler blev anvendt i stigende grad, og be-
hovet for berøringssikre tilslutninger steg. Dette krævede 
fuldt indkapslede kontaktsystemer, som kunne løsnes 
igen efter den første etablering af kontakt. 
En avanceret løsning herpå tilbyder det tørt indstikbare og 
berøringssikre Connex-kabeltilslutningssystem: I enden af 
det kabel, der skal forbindes, monteres et stik, som deref- 
ter isættes i en gennemføring på anlægssiden. I dag an-
vendes stikforbindere af alle mulige typer, hovedsageligt til 
tilslutning, efterfulgt af elektrisk indkobling. Forenklede 
produkter muliggør også den mindre hyppige forgrening 
via stikteknik, fx T-forgreningsmuffer. Ved udviklingen og 
designet af stikforbindere lægges ligeledes princippet for 
den elastiske linjekontakt til grund (fig. 4).
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Fig. 5: Skrueteknikken er ikke blot den ældste kontaktteknik med en 
stor mangfoldighed af forbindelsesversioner, men rummer tillige de 
mest avancerede klemmer, der anvendes i dag.

Skrueteknik:  
Tradition & nutid
Den ældste kontaktforbinder er skrueteknikken med en 
bred vifte af forskellige sammenkoblinger (fig. 5) til forbin-
delse, tilslutning og forgrening. Herved skelnes der mel-
lem to principielle fremgangsmåder: Den ældre blanke 
skruetiknik, som stammer fra luftledningsområdet, og 
den nyere isolerede skrueteknik. Derfor er visse krav til fx 
blanke luftledningsklemmer lavere, da luftledninger er 
omgivet af luft og afkøles af vinden. Anderledes forholder 
det sig ved de som oftest nedgravede isolerede kabler, 
hvis isolering virker varmeisolerende. For at de til dette 

Forsøg har påvist, at flere definerede kontaktpunkter er 
bedre end én enkelt stor kontaktflade. Realiseringen af 
denne erkendelse sker eksempelvis i presseteknikken i 
form af multi-presning: Dér, hvor presseværktøjets kant 
presser ind i muffe og leder, dannes der også kanter. 
Disse fungerer som kontaktlinjer, via hvilke strømmen 
overføres fra én leder til en anden på en kontrolleret 
måde. Dertil kommer: Pga. pressekraften deformeres le-
deren, udvider sig i længderetningen og komprimeres i 
mellemrummene mellem de forskellige pressepunkter. I 
disse såkaldte sammenklumpninger oplagres elasticitet. 
Dette bevirker, at de fastholder lederen under forskellige 
termiske betingelser og altid presses mod pressekanter-
ne, altså kontaktlinjerne, med en bestemt kraft. På denne 
måde opretholdes den nødvendige minimumskontakt-
kraft gennem hele forbinderens  levetid.

Detalje-info 1:

formål anvendte isolerede kabelklemmer ikke skal ældes 
for hurtigt pga. temperaturforholdene (del 3), eller endog 
overophedning, skal de opfylde højere kontakttekniske 
krav. Fælles for alle skrueforbindelser er etablering af 
kontaktkraft via skruer (designregler for skruedimensio-
nering se del 4).
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Som ved presse- og stikteknikken forsøger forbinderpro-
ducenterne også inden for skrueteknikken at overføre 
basisviden og erfaringer fra den praktiske anvendelse til 
avancerede klemmedesigns. Og med succes: Anvendel-
sen af innovative skrueklemmer som fx Isicompact for-
enkler monteringen kombineret med højere arbejdssik-
kerhed. Fremstillingen af disse er mere økonomisk, mens 
anvendelsesmulighederne er mangedoblet takket være 
deres universale brug. Følgende træk kendetegner 
sådanne skrueforbindelsesled: Et isoleret og dermed 
berøringssikkert design takket være forbinderkapslingen 
af plast og isoleringsgennemtrængende kontaktelemen-
ter (del 4) samt enkeltskrue-teknologien med 
moment-udløsning.

Som et yderligere eksempel på dette kan nævnes Si- 
con-tilslutningskonceptet. Årsagen til dens udvikling var 
ændrede markedskrav (del 1): I løbet af de seneste tredi- 
ve år er kabelformer og -tværsnit blevet mangedoblet, 
mens teknikerens profil har ændret sig fra specialist til 
handyman. Desuden kom der i takt med udviklingen af 
elastiske kunststoffer universalt anvendelige muffer på 
markedet. Det heraf opståede behov for fleksibelt anven-
delige forbindere, som kan monteres nemt og sikkert, 
kan ikke opfyldes af de traditionelle løsninger. Presse- 
teknikken kan i sagens natur ikke, fordi ledertværsnittet 
er fast tilordnet muffetværsnittet og værktøjet og kræver 
dermed ikke blot et væld af materialer og redskaber, 
men også specialuddannet personale. Det moderne 
skrueteknikprincip har til gengæld potentiale til at imøde-
komme nutidens krav; samtidigt lever traditionelle skrue-
forbindere ikke op til kravene pga. deres svage punkter.

Fig. 6: Ulempe ved afrivningsskruer med flertrins-afrivningssteder: Det største definerede drejemoment (35 Nm) skal konstruktionsmæssigt 
virke afhængig af det 3. afrivningssted; det mindste definerede drejemoment (25 Nm) ved det 1. afrivningssted. Pga. den momentstyrede 
kraftanvendelse udvirkes der således en større kontaktkraft på den mindste leder (indtil 95 mm2), mens den største leder (indtil 240 mm2) 
pressekraft med en lavere kontaktkraft.

Ny teknik, nye udfordringer 
En af disse: Tilførslen af den optimale kontaktkraft kan 
ikke garanteres, da denne proces afhænger af to usikre 
faktorer. For det første af teknikerens subjektive vurdering 
af, om og hvornår der tilføres tilstrækkelig kraft. For det 
andet er de hertil som hjælpemidler tænkte momentnøgler 
ikke altid lige pålidelige. Og nok en ulempe: De skruer, 
som rager ud af forbinderen, besværliggør placeringen af 
en muffe. En første optimering fandt sted ved anvendelsen 
af flertrins-afrivningsskruer. Som navnet antyder, afrives 
de, når der etableres kontakt, hvorved det bliver nemmere 
at placere muffen. Afrivningen sker på definerede 
brudsteder ved opnåelse af forudbestemte 
momentværdier. Men denne fornyelse har også sine 
begrænsninger. På markedet er der opstået et krav om, at 
en klemme skal kunne dække et tværsnitsområde fra 50 
til 240 mm2. Dette omfatter de syv tværsnit 50, 70, 95, 
120, 150, 185 og 240 mm2 og dermed syv forskellige 
nominelle diametre. Flertrins-afrivningsskruerne har 
imidlertid maks. tre afrivningssteder, hvilket betyder, at 
mindst fire tværsnit ikke dækkes helt nøjagtigt. På den 
anden side er syv nominelle brudsteder på én skrue ikke 
praktisk muligt, da hvert nominelle brudsted svækker 
gevindets bæreevne. Største ulempe ved 
flertrinsafrivningsskruerne: De kan kun udføres i den form, 
hvor det første nominelle brudsted, som vender ind mod 
lederen, afrives ved det lavest definerede drejemoment, 
og det sidste drejemoment (afrivningsstedet nærmest 
skruehovedet) ved det højst definerede drejemoment (fig. 
6). Konsekvens: Derefter, hvis man skal skrue skruen helt 
ind – altså ved forbindelse af de mindst mulige 

1. Afrivningspunkt for 240 mm2

2. Afrivningspunkt for 150 mm2

3. Afrivningspunkt for 95 mm2

Komplet skrue med 3 
afrivningssteder 

Udvendigt ved 
drejemoment:

35 Nm

30 Nm

25 Nm
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ledertværsnit – tilføres det største drejemoment, og 
omvendt. Dermed behandles de mindste ledere med den 
største kontaktkraft, mens de største ledere behandles 
med den mindste kontaktkraft.

Hertil kommer: Principielt omsættes altid kun en del af 
det tilførte tilspændingsmoment til kontaktkraft. Den an-
den del omformes til friktionskræfter. En af disse er den 
uundgåelige gevindfriktion. Som naturlig modvægt til 
kontaktkraften til- eller aftager den proportionalt med 
denne og kan derfor også beherskes med gængse for-
bindere. Anderledes forholder det sig ved skrue-/leder-
friktionen. Ved klassiske skrueforbinder virker denne mel-
lem skruehoved og lederoverflade; hovedfriktionen er 
derfor stærkt svingende, da den i denne konstellation af-
hænger af ledermaterialet, lederens hårdhed samt lede-
rens overflade. Dermed er skrue/leder-friktionen ved an-
vendelse af et standard-forbindelsesled på 
aluminiumsledere meget høj, og der er dermed fare for, at 
der tilføres utilstrækkelig kontaktkraft. Dette forholder sig 
omvendt, hvis de samme forbindelsesled møder en kob-
berleder. Da er skrue-/lederfriktionen tydeligt lavere; risi-
koen herved: Der tilføres for stor kontaktkraft, gevindet ri-
ver, eller enkelttråde bliver stærkt beskadiget. Og herved 
er der slet ikke taget højde for de ligeledes vigtige påvirk-
ningsfaktorer: Lederhårdhed og lederoverflade.

Ved skrueforbindelser med integreret trykskive virker ho- 
vedfriktionen mellem trykskive og skrue, altså mellem funk- 
tionselementer, hvis beskaffenhed bestemmes af skruefor- 
binderens producent. Dermed er skrue-/lederfriktionen 
næsten uafhængig af lederen, kan beregnes af producen- 
ten og kan medberegnes i dimensioneringen af drejemo- 
menterne. Resultat: En skrueforbinder med trykskive (mT) 
kan selv ved ledere med meget forskellige friktionsko- effi-
cienter, det være sig kobberledere og aluminiumsledere, 
etablere den nødvendige konstante kontaktkraft (midterste 
tre linjer). I modsætning til i skrueforbindere med hvælvede 
skruer (Ku), som har en kugleformet skrueende: Her virker 
hovedfriktionen mellem skrue og leder og er derfor afhæn-
gig af ledermateriale, lederhårdhed og lederoverflade og 
dermed af svingende faktorer, som fratager producenterne 
indflydelse. Konsekvens: Det tilførte tilspændingsmoment 
konverteres - afhængigt af lederen - mere eller mindre til 
kontaktkraft (øverste og nederste linje); der er ikke garanti 
for etablering af den optimale kontaktkraft.

Detalje-info 2:
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Fordele ved moderne skrueforbindere
Konklusion: En traditionel forbinder alene kan ikke leve op 
til forskellige typer ledere. Og dertil kommer, at man ved 
flertins-afrivningsskruer af konstruktionsmæssige årsager 
ikke kan vende den ufordelagtige placering af drejemo-
ment til afrivningsstedet. Alt i alt med fatalt resultat: Fakto-
ren ’kontaktkraft’, som er central for enhver forbindelse, 
kan ikke defineres pålideligt med de traditionelle midler.
Anderledes med Sicon, den nyeste udvikling inden for 
skrueforbindere. De to vigtigste nyheder i det panterede 
tilslutningssystem for ledertværsnit fra 25 til 2500 mm2: 
Den trinløse udførelse af arbejdsskruen samt trykskiven, 
som er integreret i skrueenden. Tilsammen sørger de to 
for optimal kontaktkraft ved anvendelse af forskellige lede-
re uafhængigt af disses beskaffenhed (detalje-info 2); des-
uden kan man etablere kontakt mellem selv fintrådede le-
dere i klasse 5 uden at forårsage beskadigelser. Hvordan 
præcist er forklaret i detalje-info 3. For udviklingen af disse 
vigtige funktionselementer skal man beherske de kræfter 
og spændinger, der virker i forbinderen. Deres beregning 
og visualisering er udført ved hjælp af den såkaldte fini-
te-element-metode (FEM) samt analyse af de enkelte 
funktioner i skrueforbinderen (fig. 7). I mellemtiden har Si-
con fundet praktisk anvendelse på alle spændingsniveau-
er: Tilslutningssystemet opfylder de aktuelle markedskrav 

(universel anvendelse, nem montering, højere monterings-
kvalitet), under hensyntagen til grundlæggende viden (del 
2 til 4). Sidstnævnte afbildes i Sicon-designet fx som føl-
ger: Et gevind i lederkanalen, udgør definerede. kontaktli-
nier Fortinningen af hele forbindelseslegement samt den 
på fabrikken forsmurte lederkanal beskytter kontaktover-
fladen mod oxidering og sikrer dens langtidsholdbarhed. 
Via materialevalget samt det definerede forhold mellem 
lederboringsdiameteren og forbinderens vægtykkelse 
opnås design-elasticitet: Når skruen spændes til, defor-
meres forbinderen permanent, således at det kommer til 
at virke som en forspændt fjeder. På denne måde modvir-
kes sætnings- og flowprocesser, og samtidigt kan system- 
komponenterne ånde termisk. Alle disse egenskaber  
holder den naturlige kontaktaldring i skak.

Hvor længe holder forbinderen?
Spørgsmålet om den faktiske langtidsholdbarhed melder 
sig ved forbindere af ethvert design. Den tilstræbte levetid 
på mellem fire og fem årtier gør realtidstests upraktiske. 
Derfor foretages der op-speedede aldringstests i forbin-
delse med typetests af nye produkter. Disse giver i det 
mindste et udsagn om, hvorvidt en forbinder principielt vil 
være i stand til at opfylde sin opgave i elnettet på pålidelig 
vis. Med tests på stedet kan man derimod prognosticere 
den resterende levetid for forbindere, som allerede er i 
brug. Baseret på de seneste års erfaringer stiller dette 
imidlertid et nyt spørgsmål: Findes der overhovedet påli-
delige metoder? Dette svar fås i sjette og sidste del, hvor 
der sættes fokus på typetests samt tests på stedet.

Fig. 7: Hvilke kræfter og spændinger, der 
virker i en SICON-skrueforbinder, viser 
FEM-simuleringen til venstre. FEM-analy- 
sen til højre viser funktionsmåden ved et 
trinløst afrivningssystem: Den første ledige 
gevindgang i Sicon-skruen, der kommer ud 
af gevindet i forbinderen, er samtidigt det 
højst belastede område. Ergo: På dette sted 
afrives den trinløse skrue automatisk, så 
snart den optimale kontaktkraft er opnået – 
også uden fordefinerede brudsteder.
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1. Sicon-skruen består af en gevindstift, en gevindmuffe 
med indvendigt og udvendigt gevind samt en trykskive på 
skrueenden. Takket være det trinløse skruedesign afbry-
des opbygningen af kontaktkraften hverken af trin eller hak 
i skruen. Når Sicon-skruen skrues ind med en standard- 
unbrakonøgle, drejer gevindstiften i gevindmuffen sig, til 
den har nået muffens bund.

2. Fra nu af drejer gevindmuffen med, indtil trykskiven på 
enden af skruen støder mod den leder, der skal forbindes. 
Trykskiven løsner sig fra bunden af skruen, skruen fortsæt- 
ter med at dreje på skiven. Herved forbliver skiven statio- 
nært på lederens overflade, da friktionen mellem skive og 
leder er klart større end hovedfriktionen mellem skive og 
skrue. Fordel: På selve lederen sker der ikke yderligere ho- 
vedfriktion, skruens tilspændingsmoment konverteres (næ-
sten uafhængigt af lederen) til kontaktkraft (detalje-info 2). 
Denne presser lederen ind mod den modsatte væg af for-
binderrøret, hvorved klemmeforbindelsen er etableret. 
Samtidigt beskytter trykskiven lederen mod beskadigelser 
under etableringen af kontakten.

3. Sicon-skruen fortsætter med at dreje, til den har nået 
afrivningsmomentet. Herved træder samspillet mellem 
trækspænding og kontaktkraft i kraft. Begge opstår under 
iskruningen af skruen som lige store og gensidigt rettede 
kræfter ifølge den mekaniske lov om kraft lig med mod-
kraft: Kontaktkraften virker på lederen; trækspændingen 
virker i den modsatte retning på Sicon-skruens gevindmuf-
fe. Så snart der er opbygget en trækspænding, som er til-
ordnet den optimale kontaktkraft, er afrivningsmomentet 
nået: Den trækbelastede skrue udvides i et fordefineret 
område af gevindmuffen, til denne knækker.

4. Sicon-forbinderen er konstrueret således, at punktet 
for den højeste trækspænding altid ligger på det sted, 
hvor gevindmuffen kommer ud af forbinderrørets gevind. 
Dermed danner den udefra betragtet første ledige ge-
vindgang samtidigt afrivningskanten (fig. 7). Ergo: Si-
con-skruen knækker (afrives) altid under forbinderrørets 
overflade og dette uden skarpe skruefremspring. Herved 
bortfalder det ellers nødvendige filearbejde; og dermed er 
faren for overslag som følge af metalspåner elimineret.  
Til sammenligning med traditionelle afrivningsskruer 
knækker (afrives) Sicon-skruen desuden meget blidt og 
næsten rykfrit.

Detalje-info 3:  
Sicon-skrueprincippet

1

3

2

4
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Fokus på kontakt – del 6:

Hvor længe 
holder for-
bindelsen?

En gængs form for test på stedet af overjordiske forbin- 
delser, dvs. test af deres kontaktkvalitet, er termografi. I 
billedbehandlingsprocessen synliggør termografi infrarø- 
de stråler, der fungerer som grundlag for fortolkningen af 
temperaturfordelingen. Termiske kameraer er i dag tek- 
nisk veludviklede og giver som regel meget gode opløs- 
ninger. Kardinalpunktet er den korrekte analyse af de ter- 
mobillederne. Dette kræver basisviden om kontaktteknik. 
En af de vigtigste grundsætninger for analyse af termo- 
grafiske optagelser lyder: Jo højere modstanden er i en 
forbindelse, desto dårligere står det til med levetiden, for- 
di høje modstande går hånd i hånd med tilsvarende høje- 
re temperaturer, som samtidig forcerer den naturlige ald-
ring af forbinderen (del 3). Derfor kan billedområder, der 
repræsenterer højere temperaturer, være indikation på 
dårlig kontaktkvalitet.

Klart termobillede – kompleks analyse
Den målte temperatur skal dog altid ses i relation til andre 
påvirkningsfaktorer: Hvis der på tidspunktet for termoopta- 
gelsen flyder en meget høj strøm gennem forbindelsen, kan 
dens forøgede temperatur være ganske rimelig, mens sam-
me temperatur ved en lav strøm straks ville være at klassifi-
cere som kritisk. Også omgivelsestemperaturen kan forfal-
ske en vurdering. En højere temperatur ved en forbinder, 
som desuden opvarmes af klart sollys, skal selvfølgelig te-
stes anderledes end en forbindelse i klar vinterkulde. Ligele-
des skal man tage hensyn til emissionsfaktoren, som varie-
rer afhængigt af forbinderen overfladebeskaffenhed: Blankt 
aluminium stråler anderledes end forurenet eller oxideret 
aluminium.
En yderligere vurderingsmæssig kontaktteknisk grundsæt- 
ning, som også afspejles i standardkravene ved typetests 
iht. IEC 61238-1 og IEC 61284, lyder: Forbindelsesleddet må 
ikke være varmere end lederen. Anvendelsen af denne 
grundsætning kræver ud over tilsvarende omfattende billed- 
udsnit også viden om og erfaring med det system, i hvilket 
den undersøgte forbindelse anvendes, eller rettere sagt om 
forbinderens placering i dette system (fig. 1).
Hvis man besidder denne og anden nødvendig viden ved 
fortolkningen, kan termobilleder, som optages efter flere års 
drift, som mindstemål besvare følgende spørgsmål: Opfører 
forbinderen sig upåvirket, eller er det allerede i en kritisk til-
stand? Bindende udsagn, som er mere vidtgående end 
denne grovanalyse af status quo, tillader denne frem- 
gangsmåde imidlertid ikke. 
Ud fra et engangs-snapshot er det hverken muligt at re- 
konstruere tidligere udviklinger eller udlede fremtidige tids- 
vinduer. Efter hvor mange driftsår kontaktkvaliteten er ble- 
vet forringet i hvilket omfang, forbliver lige så usikkert som 
den faktiske restlevetid for en forbindelse. Og selv om det 
negative resultat »fem minutter i tolv« er tidsmæssigt rela- 
tivt, er i det mindste én ting sikkert: Man udskifter straks 
den forbindelse, der entydigt er blevet identificeret som 
kritisk.

Er nye forbindere i det hele taget 
egnet til brug gennem årtier? Hvor 
lang er den garanterede restlevetid 
for allerede anvendte forbindere? 
Til det første spørgsmål giver type-
tests et svar; det andet spørgsmål 
forsøger tests på stedet at opklare. 
Begge fremgangsmåder belyses i 
denne sjette del med fokus på ald-
ringseffekter ved kontakter.

Fig. 1: Vurderingen af termobilledet påviser: Skruerne er 
det klart varmeste sted i det testede klemmearrangement. 
Det vil sige: Strømmen flyder gennem skruerne i stedet for 
gennem kontaktpunkterne - et forvarsel om kontaktsvigt 
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Besparelse med system
Systematisk brug af termografi på udsøgte kritiske punkter 
kan ikke kun medføre en højere net- og forsyningssikker-
hed, men også omkostningsfordele. Forudsætning herfor, 
ud over den korrekte fortolkning, er følgende: Allerede ved 
ibrugtagningen af en forbindelse fremstiller man termobil-
leder og registrerer hermed de vigtigste data, eller i hvert 
fald strøm og omgivelsestemperatur. Dette fingeraftryk be-
nytter man som sammenligningsgrundlag for efterfølgen-
de termografier, som man tager med jævne mellemrum 
(fx hvert 5. år) – inkl. dataregistrering og dokumentation.
Systematisk brug af termografi på udsøgte kritiske punkter 
kan ikke kun medføre en højere net- og forsyningssikker-
hed, men også omkostningsfordele. Forudsætning herfor, 
ud over den korrekte fortolkning, er følgende: Allerede ved 
ibrugtagningen af en forbindelse fremstiller man termobil-
leder og registrerer hermed de vigtigste data, eller i hvert 
fald strøm og omgivelsestemperatur. Dette fingeraftryk be-
nytter man som sammenligningsgrundlag for efterfølgen-
de termografier, som man tager med jævne mellemrum 
(fx hvert 5. år) – inkl. dataregistrering og dokumentation.

Præcis modstand? Stort besvær!
Mens termografien over temperaturen af den for kontaktkva- 
liteten centrale fysiske størrelse nærmer sig modstand, be- 
regnes denne ved den ligeledes udbredte modstandsmåling 
ved hjælp af spændingen og strømmen, således at den prin-
cipielt må antages at være mere præcis. Hertil er der forskel-
lige fremgangsmåder. Modstandsmåling under driftsspæn-
ding foretages kun på luftledninger. Da den lokale måling af 
driftsstrømmen er forbundet med stort besvær, meddeles 
den aktuelle driftsstrøm for det meste trådløst fra kontrolrum-
met til det lokale test-team. Også selv om sandsynligheden 
er ringe, medfører denne konstellation også risiko for unøjag-
tigheder: Ganske vist tager målingen kun ca. tyve sekunder; 
men det kan ikke udelukkes, at netbelastningen svinger i 
denne periode, og at strømmen dermed ændrer sig i løbet af 
målingen. 
En klart større udfordring er helt sikkert placeringen af måle- 
instrumentet – et stateligt apparat, der på hjul kører fjernsty- 

Fig. 2: Sammenligningen mellem de to infrarøde optagelser bliver 
forskellen mellem en kritisk kontakt (øverst) og en ny kontakt (ne-
derst) klart synlig.

ret frem til forbindelsen. Indtil dette lykkes, kan der nemt gå 
flere dage. Dernæst skal måleapparatet løftes op i højden og 
dernæst med meterlange isoleringsstænger anbringes på 
den under driftsspænding stående luftledning. I betragtning 
af dette besvær forekommer det fornuftigt kun at bruge den- 
ne fremgangsmåde i særlige specialtilfælde, fx hvis en forud- 
gående termisk optagelse af et vigtigt knudepunkt viser tegn 
på evt. svigtsymptomer - symptomer som dog ikke er uden 
usikkerhed. Modstandsmåling under driftsspænding kan her 
bringe klarhed, inden man beslutter sig for den stærkt om-
kostningsintensive udskiftning, hvor det er nødvendigt at af-
bryde strømmen i luftledningen. Som det altid er tilfældet 
både ved denne konstellation og ved andre, gælder følgende 
også for denne type modstandsmåling: Man bestemmer en 
øjebliksværdi, hvor præcis måling og korrekt fortolkning gan- 
ske vist gør det muligt at vurdere den aktuelle kontaktkvalitet, 
men hvor der ikke gives udsagn om dennes tidligere eller 
fremtidige udvikling.

Højere driftsstrøm - lavere målestrøm
Modstandsmålingen uden driftsspænding anvendes bl.a., 
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hvis der gentagne gange forekommer svigt, og hvis - som 
følge heraf - renovering af et større netafsnit kan komme 
på tale. Som testemne anvendes en brugt forbinder, der 
udskæres fra elnettet inkl. 2 til 3 m leder på begge sider af 
forbinderen. Testen udføres som oftest i laboratorium, 
mindre hyppigt på stedet, ved hjælp af jævnstrøm. Til det-
te formål findes der et stort antal ohm-metre på markedet, 
hvoraf de fleste fungerer med målestrømme fra 5 til 
500 mA.
Disse lave målestrømme er dog erfaringsmæssigt ikke eg-
net til vurdering af en stærkstrømskontakt, gennem hvil-
ken der løber mellem 500 og 1.000 A. For en lav strøm 
kan til nød finde vej også uden nævneværdig modstand 
gennem blot nogle få kontaktpunkter, selvom størstedelen 
af kontakten rent faktisk er ubrugelig. Derfor skal 
målejævnstrømmen være på mindst 50 til 100 A, og skal 
kunne realiseres med en overskuelig indsats. Også her 
gælder det: Selv den bedste måleteknik er nytteløs uden 
en korrekt udført analyse af måleværdierne. Til dette for-
mål kan man sammenligne forbindermodstanden med 
modstanden i den ubrudte leder. Dette sker ved at be-
stemme forholdet mellem forbinderens modstand og 
modstanden i et lederstykke med samme længde som 
forbinderens. Iht. IEC 61238-1 betegnes denne værdi som 
modstandsfaktor. Jo nærmere værdien ligger på idealfor-
holdet 1 til 1, desto bedre er kontaktkvaliteten (sammen-
lign følgende versioner til modstandsberegning ved type-
testen iht. IEC 61238-1).

Kliklyde uden betydning
En anden udbredt form for test på stedet forsøger at vurde- 
re kontaktkvaliteten af skrueforbinder ud fra den aktuelle kon-
taktkraft. Også selv om kontaktkraften ikke er alt- 
afgørende, er den alligevel en central faktor for kontaktkvalite-
ten, hvilket gør den egnet som testindikator. Vi skal huske på:  
Jo lavere kontaktkraften er, desto højere er den modstand, 
som accelererer den naturlige aldring af kontakten (del 3).
Dermed registrerer denne metode ikke den resterende 
kontaktkraft i sig selv, men forsøger at fastslå denne indi-

rekte via målingen af variablen ‘rest-drejemoment’. 
Denne metode er populær, fordi den er så enkel: Som må- 
leinstrument benyttes en kalibreret momentnøgle, som er 
forindstillet til et nominelt tilspændingsmoment, som igen 
er afstemt efter den i forbinderen indsatte skrue, der etale-
rer kontaktkraften (del 4). Nøglen sættes på skruen, man 
spænder til, og nøglen klikker, ofte ved det nominelle til-
spændingsmoment . På denne måde udelukkes følgende: 
Den oprindeligt tilførte kontaktkraft er stadig til stede, kon-
takten er i orden. Desværre er dette oftest en fejlslutning.
Allerede i udtrykket »tilspændingsmoment« kan man ane 
årsagen: Den principielt gyldige sammenhæng mellem 
moment og kraft forudsætter en skruebevægelse. Efter 
års brug stivner skruemekanismen pga. snavs, mekaniske 
skader eller korrosion - en helt normal proces, som ikke 
må forveksles med den heraf uafhængige permanente 
elasticitet i forbinderen, og som er i overensstemmelse 
med de almindeligt anerkendte standarder for forbindere, 
der lyder: »Monter, tænd og glem.« Mht. skruerne betyder 
dette: Deres bevægelse er ikke nødvendig efter den første 
etablering af kontakt med hensyn til varig kontaktkvalitet. 
Med henblik på tilspændingsmåling er følgende indlysen- 
de: Hvis der ikke finder nogen bevægelse sted, er sam- 
menhængen mellem moment og kraft ikke tilstede, og 
momentnøglens kliklyde uden betydning. Fra en fysisk 
synsvinkel kan denne sammenhæng kun genetableres 
ved at overvinde den bremsende statiske friktion. Dette er 
teoretisk muligt ved hjælp af et klart højere moment. Men 
hvordan skal dette afstemmes i forhold til den svingende 
statiske friktion fra skrue til skrue?
Dertil kommer: Hvis tilspændingsmomentet er for højt, risi-
kerer man at ødelægge skruen. Og selv om det kunne 
lade sig gøre at bevæge skruen, er der flere faktorer, der 
påvirker forholdet mellem moment og kraft, som fx den 
oprindelige skruefedtsmøring, og som i forbindelse med 
en lokalt udført test hverken ville være reproducerbar eller 
i kalkulerbar så der kan realiseres en pålidelig følgeslut-
ning fra momentet til den resterende kontaktkraft. Uanset 
hvilken variant man vælger, vil man altid komme til den 
samme konklusion: Måling af tilspændingsmoment egner 
sig ikke til vurdering af en forbinders kvalitet.
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Test på stedet? Med forbehold.
Ergo: Bortset fra den som sådan ubrugelige drejemoment- 
måling har de her illustrerede tests på stedet både svage og 
stærke sider. Hvis disse er kendt, kan enhver bruger afveje 
deres anvendelse med henblik på målemetode, fortolk- 
ningsspillerum og besvær. Man skal dog altid være op- 
mærksom på følgende: Ingen kan med sikkerhed bestem- 
me den resterende levetid for en forbinder, som er i brug.
Desto vigtigere er det, at man kun anvender produkter, som 
har bevist en grundlæggende langtidsholdbarhed. Dette 
kan være ifølge EU-standard; set på verdensplan er dette 
dog ikke en selvfølgelighed.

I hårdhedstest iht. IEC 61238-1
Også selv om en påkrævet kontaktlevetid på flere årtier 
udelukker realtidstests, kan kabelforbindere tilvejebringe 
dette bevis inden ibrugtagning, ved at bestå en typetest 
iht. IEC 61238-1. Anvendelsen af denne standard er pga. 
standardiseringsorganernes kompetenceområde be-

grænset til lav- og mellemspænding; alligevel findes der 
brugere, som efterfølgende får deres forbinder testet. 
Ganske vist findes der særlige teststandarder for HV-for-
bindelsesled, men ingen af disse stiller så strenge krav til 
aldringsbestandighed af kabelforbindelsesled. Ved testen 
iht. IEC 61238-1 (teststruktur i fig. 3) simuleres aldrings-
adfærden i op-speeded tempo ved hjælp af 1.000 varme-
cyklusser eller lastcyklusser. Den herved påførte belast-
ning svarer til den normale driftsbelastning gennem 40 år 
og længere. Grundlaget for denne fremgangsmåde er Ar-
rhenius-loven, ifølge hvilken – forkortet og forenklet - høje 
absoluttemperaturer forkorter forbinderens levetid. Der-
udover accelererer temperatursvingninger som følge af 
belastningsændringer desudenaldringen af kontakten, 
idet de udløser sætnings- og flydeprocesserne (del 3).

Fig. 3: Testkreds-opstilling ved aldringstest iht. IEC 61238-1 med seks test-emner (P), reference-leder (RL) 
og målepunkter (M).
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Både høj absoluttemperatur og temperatursvingninger – si-
muleres gennem afviklingen af varmecyklusserne (fig. 4). 
Samtidig måles temperaturen i de seks testemner og referen-
celederen med jævne mellemrum. Iht. IEC 61238-1 må for-
binder-temperaturen ikke overstige temperaturen i reference-
lederen under strømbelastning. Parallelt dermed bestemmes 
forbinderens modstande. Indtil videre er det enestående i te-
sten iht. IEC 61238-1, at den tværgående ledningsevne i den 
forbundne leder herved inkorporeres. Dette afspejler forbin-
derens egenskab for, hvor godt der etableres kontakt mellem 
lederens enkelttråde i alle lederlag og dermed kan sikre de-
res høje tværgående ledningsevne. Den afgørende standard-
værdi for vurderingen af modstandene i forbinderen er mod-
standsfaktoren k. Denne fremkommer ved forholdet mellem 
referenceleder-modstand og kontakt-modstand. Ifølge stan-
darden skal denne værdi altid være under 2 for alle test- 
emner (Fig. 5).

Typetest iht. klemme og anvendelsesformål
Temperaturskiftbaserede aldringstests af klemmer til luftled- 
ninger og koblingsudstyr gennemføres iht. IEC 61284. Da 
disse klemmer pga. deres blanke design og deres anven- 
delsessteder udsættes for lavere termiske belastninger
(del 5), skal deres testparametre tilpasses efter forholdende: 
I stedet for 1.000 varmecyklusser skal der udføres 500, 

hvorved temperaturen for reference-lederen skal ligge 70 K 
over omgivelsestemperaturen. Principielt er testmetoder og 
vurderingsprincipper iht. IEC 61284 dog identiske med prin- 
cipperne iht. IEC 61238-1, hvorfra de stammer.

Resultaterne af testene iht. IEC 61284 bekræfter en række 
principper inden for forbinderteknikken, således også i dette 
tilfælde: Ved et ensartet strøm gennem et forbinder led, som 
er konstrueret i overensstemmelse med gældende princip-
per og installeret korrekt, ligger forbinderens temperatur  
altid under referencelederens temperatur. Dermed er den 
udbredte fordom om, at forbindelsesled i princippet er  
varmepunkter i elnettet, empirisk modbevist (fig. 6). 
For at aldringstestene skal kunne levere reproducerbare re- 
sultater ifølge begge standarder, skal man kunne udelukke 
yderligere aldrings-forcerende faktorer, der dog virker under 
reel brug. Eksempelvis accelererer indtrængning af ilt, fugt 
og salt i kontaktområdet aldringen (del 3 og 4). Derfor anbe- 
fales alt efter den aktuelle brug yderligere typetests, f.eks. 
mht. saltbestandighed iht. IEC 60068-2-52 (fig. 7 og 8) ved 
forbindere til luftledninger.

Fig. 4:  Temperatur- og strømforløbet i løbet af denne varmecyklus ved en aldringstest iht. IEC 61238-1: En 
varmecyklus består af tre faser: I den første bliver reference-lederen opvarmet til 120°C; dernæst holdes 
temperaturen konstant i 30 minutter; til sidst afkøles lederen atter til rumtemperatur. I alt skal der udføres 
1.000 sådanne cyklusser umiddelbart efter hinanden. I den her viste varmecyklus afbildes der en standard 
temperaturadfærd for en forbinder: Under strømlast vil dens temperatur forblive lavere end referencelederens 
temperatur.
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Fig. 5: Modstandsforløbene for de her registrerede seks test-emner viser: Deres modstandsfaktorer 
forbliver som bl.a. krævet iht. IEC 61238-1 konstante og mindre end 2 – og dette langt over den 1000. 
varmecyklus.

Fig. 6: De i løbet af en typetest iht. IEC 61284 registrerede temperaturforløb for to forbindelsesled og 
disses ledere viser: Hvis forbindelsesleddet er konstrueret principfast og monteret korrekt, vil forbindelses-
leddets temperatur ved ensartet strømflow ligge under lederens temperatur. Grund: Pga. parallelforbindel-
sen af transmissionsleder og forbindelsesled-muffe transporteres strømmen i forbindelsesområdet både 
af lederen og forbindelsesleddet - dermed har strømmen større tværsnit til rådighed, hvilket resulterer i en 
lavere modstand. Desuden kan der afgives mere varme via den generelt større overflade. 
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Fig. 8: Leder og forbinder efter ti ugers saltbe-
standighedstest iht. IEC 60068-2-52

Facit: Sikkerhed gennem specifikation
Den højst mulige grad af sikkerhed opnår man, hvis speci- 
fikationerne for den pågældende forbinder er formuleret 
ifølge disse erfaringsværdier. Dvs. at forbinderen skal op-
fylde mindst følgende tre væsentlige designkriterier: Defi-
nerede kontaktpunkter, tilstrækkelig elasticitet og brug af 
kontaktbeskyttelsesfedt (del 2 til 4). Derudover bør for- 
bindere have bestået typetestene i henhold til de nævnte 
standarder. Med disse krav står brugerne heldigvis ikke 
alene. En lang række af producenter udvikler og produce-
rer alle deres produkter med henblik på at opfylde nyeste 
standarder og tekniske krav, det være sig store kompo- 
nenter til højspændingsformål eller mindre klemmer til mel-
lem- og svagstrømskontakter. En indsats, der betaler sig. 
Sammenstillingen af investeringsomkostninger og totale  
omkostninger over hele levetiden påviser (del 1): Den, der 
satser på kvalitet, sparer til syvende og sidst ikke blot en 
masse besvær, men også kolde kontanter.
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Dette genoptryk kan downloades i PDF-format på 
www.pfisterer.com: 

Serien »Kontaktteknik« fås som 
PDF-dokument

Fig. 7: Saltbestandighedstest iht. IEC 60068- 2-52: 
Test-emnerne (tilstand inden cyklisk salttågebelastning) 
anbringes i et testkammer med 3 m3 volumen, hvor de 
oversprøjtes med en saltvandsopløsning (5% NaCl). En 
testcyklus varer 24 timer (2 timers sprøjtning, 22 timers 
tørring); imens står testemnerne under cyklisk veksel-
strømsbelastning (Ion = 220 A/i 1 time, Ioff = 0 A/ i 2 
timer).
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