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1 Inngangur 

ALCOA Fjarðaál á og rekur stærsta álver landsins. Heildar aflflutningur til álversins frá 

Kárahnjúkavirkjun er 580MW en um 95% þess afls eða 550MW eru notuð til að aflfæða 

kerlínu álversins. Kerlínan telur 336 ker, kerstraumurinn er nú 381kA og spenna yfir hvert ker 

að jafnaði er 4.25V. Fjarðaál er með framleiðsluleyfi upp á 360 þúsund tonn af áli á 

ársgrundvelli. Framkvæmdir á álverslóð Fjarðaáls hófust sumarið 2004 og var fyrsta kerið 

tekið notkun í apríl 2007 og það síðasta rétt tæpu ári síðar eða í apríl 2008.  

 

Mynd 1: ALCOA Fjarðaál 

Frá upphafi hafa komið upp truflanir á straumgildismælingum þegar verið er að hreyfa 

við einhverjum af þeim 20, nú 22, skilrofum sem eru til staðar í rafveitu álversins. Afleiðingar 

þessara truflana hafa ekki verið skoðaðar áður en menn eru meðvitaðir um þessar truflanir og 

þykir nú ástæða til að skoða þær nánar. Þó að þessar truflanir hafi ekki áhrif á framleiðslu 

álversins þá eru þær engu að síður hvimleiðar því augnabliksbreytingar á straumgildum 

kerlínu Fjarðaáls, sem þessar truflanir eru að valda, hafa áhrif á flutningskerfi Landsnets þegar 

þær koma upp. Ekki hafa verið gerðar kannanir eða þessar truflanir verið skráðar. 
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2 Lýsing á búnaði 

Rafveita Fjarðáls sér um að taka á móti rafmagni frá Kárahnjúkavirkjun og skila því inn á 

kerlínu sína og inn á allar aðrar starfsstöðvar Fjarðaáls. Farið verður yfir ferli aflsins frá 

Fljótsdal og inná afriðla rafveitunnar og farið í gegnum allan búnað þar á milli. 

2.1 Háspennulínur 

Rafveita ALCOA Fjarðaáls samanstendur af tveimur 400kV háspennulínum er koma um 

50km leið ofan úr Fljótsdal. Þó að línurnar séu byggðar sem 400kV línur þá eru þær reknar á 

220kV spennu [1, bls. 3]. Línurnar koma inn á álverslóðina að vestanverðu eða beint inn á 

svæði rafveitunnar. Þegar inn á álverslóð er komið eru línurnar teknar inn í GIS-hús (i.e. Gas 

Isolation Switchgear) rafveitunnar og þaðan gegnum rofabúnað, jarðstrengi og inn að 

afriðlum. 

2.2 Rofareitur 

Ellefu rofareitir eru staðsett inni í GIS-húsinu. Hver rofareitur samanstendur af fimm rofum, 

tveimur skilrofum, einum aflrofa og tveimur jarðrofum, sem eru af tegundinni GIS og 

innhalda SF6 gas til einangrunar. 

2.3 GIS skilrofar, jarðrofar og aflrofar 

Skilrofarnir eru 22 talsins, tólf fyrir afriðlana, fjórir fyrir eiginnotkunarspennana, tveir fyrir 

tengingu milli GIS teina og fjórir fyrir háspennulínurnar, FL3 og FL4. Þessir rofar eru fylltir 

með SF6 gasi sem gerir búnaðnum kleift að vera innandyra í mun minna rými þar sem SF6 

(i.e. Sulfur Hexafluoride) [2] er einangrandi gastegund sem ekki stafar logahætta af heldur 

kæfir loga og neista. Einangrunarstyrkur (i.e. dielctric strength) þess er 2.5 sinnum meiri en 

lofts og eykst eftir því sem þrýstingur þess er meiri. Gasið, SF6, hefur einnig þann eiginleika 

að vera 5 sinnum þyngra en loft. 
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Jarðrofarnir eru staðsettir hjá eða við skilrofana en þeir, eins og skilrofarnir og aflrofarnir sem 

staðsettir eru fyrir aftan (álagsmegin) skilrofana, eru einnig SF6 gasrofar. Notkun á 

jarðrofunum á sér aðallega stað þegar viðhald á sér stað á aflrofa þess rofareits er jarðrofarnir 

eru staðsettir í. Það þýðir að þegar aflrofi er tekinn út og því næst skilrofi þá verður svokallað 

fljótandi svæði á milli þeirra tveggja ef jarðrofi er ekki settur inn þar á eftir. 

2.4 GIS teinar 

Tveir spennuteinar eru í GIS-húsinu en þeir eru tengdir inn á GIS-kerfið en þá er hægt að 

einangra hvorn frá öðrum eða tengja saman. GIS-teinarnir eru í raun samanþjappaðar 

háspennulínurnar er koma aflinu frá GIS-húsinu út í afriðlana og eiginnotkunarspennana. 

2.5 Jarðstrengir, tenging milli GIS-húss og spenna 

Hjá Fjarðaáli er tenging frá GIS-húsi að afriðlum og eiginnotkunarspennum þannig að 

jarðstrengir eru tengdir við sitthvorn endann. Jarðstrengir hafa þann kost samanborið við 

loftlínur að hægt er að leggja þá þétt saman. Þessir jarðstrengir liggja því í þriggja strengja 

pörum að hverjum og einum afriðli sem og að báðum eiginnotkunarspennunum. 

2.6 Afriðlar 

Afriðlarnir eru sex talsins. Þeir sjá um að afriða AC spennuna, sem fengin er frá 

Fljótsdalsstöð um Fljótsdalslínur 3 og 4, fyrir kerlínu álversins. Hver afriðill er þrískiptur það 

er 220kV/110kV/33kV reglunarspennir, 110kV/1.394kV afriðlunarspennir og afriðill sem er 

tvískiptur og útgangar hans fara inn á tvö díóðubox til afriðunar og þaðan inn á kerlínuna.  

2.7 Þéttabankar 

Þéttabankarnir eru sex eða einn fyrir hvern afriðil. Þeir vinna á 33kV spennu sem kemur út 

um þríhyrnings-„terytari“ vaf á reglunarspenninum en það er hið svokallaða þriðja vaf sem 

ber þriðju spennustærðina [3]. Þéttabankarnir sjá um að leiðrétta AC truflanir í 

flutningskerfinu, það er 2., 3., 4., 5., 7. og 11. bylgju, og sjá einnig um að leiðrétta launafl í 

kerfinu öllu. 
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2.8 Eiginnotkunarspennar 

Eiginnotkunarspennarnir (Stöðvarspennar) eru tveir og er hvor um sig 45MVA. Nóg er að 

annar þeirra sé inni í einu því allar starfsstöðvar álversins fyrir utan kerlínuna sjálfa taka um 

30MW. Eiginnotkunarspennarnir eru með sína rofareiti í GIS-húsinu og tengjast GIS-

teinunum eins og annar búnaður í GIS-húsinu. 

2.9 Jarðnet 

Jarðnet er undir allri rafveitunni. Það er byggt úr fáþættum koparleiðara sem lagður er í 

misstóra möskva á 0.5m dýpi undir efsta yfirborðslagi jarðar. Stærð möskva fer eftir búnaði á 

hverju svæði rafveitunnar fyrir sig. Jarðnetið liggur þó um stærra svæði en rafveituna því það 

er tengt við allar byggingar og undir allt starfssvæði álversins. Jarðnetið tryggir snerti- og 

skrefspennuvarnir rafveitunnar auk þess býr það til svæði sem er viðmiðunarsvæði til jarðar 

með sama viðnám í öllu netinu (i.e. zero potential).  
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Mynd 2: Einlínumynd af GIS-búnaði 
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Númerin á myndinni hér að ofan tákna eftirfarandi: 

1. 220kV lína (Fljótsdalslína 3) 
2. Rofareitur 
3. Skilrofi 
4. Jarðrofi 
5. SF6 teinn 
6. Aflrofi 

 
Myndin sýnir hvernig uppsetning er á GIS-kerfi rafveitu Fjarðaáls og hvaða búnaður er innan 

þess. 

3 Greining á vandamáli Fjarðaáls 

Eins og áður sagði er hver afriðill þrískiptur, það er reglunarspennir 220kV/110kV/33kV, en 

þéttabankinn kemur út úr reglunarspenninum, 110kV/1.394kV afriðlunarspennir og afriðill 

sem er tvískiptur og útgangar hans fara inn á tvö díóðubox til afriðunar. Þessum útgöngum er 

koma inn á díóðuboxin er stýrt með VCR-spólum (i.e. Voltage Controlled Rectifier). VCR-

spólunum er stýrt með hliðrænum reglum sem eru notaðir, ásamt þrepaskipti 

reglunarspenninsins, til að stilla strauminn á kerlínu Fjarðaáls og halda honum, stöðugum 

núna, í 381kA. 

 Þegar viðhaldsvinna á sér stað á Fljótsdalslínu 3 og 4, afriðlum, eiginnotkunarspennum eða 

öðrum búnaði er krefjast hreyfinga á SF6-220kV skilrofum rafveitunnar, virðast koma upp 

straumtruflanir á VCR-spólunum. Ætlaðar straumtruflanirnar valda því að: 

 Augnablikstruflanir verða í aflflutningskerfi Landsnets á flutningi til Fjarðaáls. 

 Straumbreytingar eiga sér stað í kerlínunni, er valda því að stýribúnaður kerlínunnar 

tekur mið af nýjum straumgildum.  
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3.1 Straumbreytingar á kerlínu  

Vikuna 24.-28. júní 2013 voru skipulagðar skilrofahreyfingar í samstarfi við Landsnet. Þessar 

hreyfingar voru gerðar að morgni, rofi tekinn út, og að kveldi, rofi settur inn. Einn afriðill var 

tekinn úr rekstri á dag. Vandamál rafveitunnar kom upp í hvert skipti sem skilrofi var 

hreyfður og kom það fram í straumlækkun á kerlínu Fjarðaáls. Á gröfunum hér fyrir neðan 

sést hvernig munstur straumsins er þegar skilrofi er tekinn út og hann settur inn. 

 

 

 

 

  

  

  

  

Línurit 1: Straumtruflun við opnun skilrofa 24. júní  Línurit 2: Straumtruflun við lokun á skilrofa 25. júní 

Línurit 6: Straumtruflun við opnun á skilrofa 26. júní Línurit 5: Straumtruflun við opnun á skilrofa 26. júní 

Línurit 4: Straumtruflun við lokun á skilrofa 25. júní Línurit 3: Straumtruflun við opnun á skilrofa 25. júní 
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Tafla 1: Samantekt yfir lengd og dýfu straumtruflana 

 

 

Upphafsgildi 

straums 

[kA] 

Straumtruflun við opnun 

Lengd [s]     Straumur 

[kA] 

Straumtruflun við lokun 

Lengd [s]     Straumur 

[kA] 

24.06.2013 381.6 11 365.5 10 371.6 

25.06.2013 381.6 10 367.7 10 372.2 

26.06.2013 381.6 12 365.5 10 368.6 

27.06.2013 381.6 11 368.5 10 372.8 

27.06.2013 381.6 11 367.4 10 370.7 

 

Línurit 7: Straumtruflun við opnun á skilrofa 27. júní Línurit 8: Straumtruflun við lokun á skilrofa 27. júní 

Línurit 9: Straumtruflanir við opnun skilrofa 28. júní Línurit 10: Straumtruflanir við lokun skilrofa 28. júní 
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3.2 Skráningar Landsnets á rofahreyfingum 24.-28. júní 

Landsnet heldur úti upplýsingum um aflflæði frá Fljótsdalsstöð að Rafveitu ALCOA 

Fjarðaáls í Reyðarfirði. Þegar unnið var í viðhaldi á afriðlum vikuna 24.-28. júní 2013 tók 

Landsnet niður gögn um tímasetningar rofahreyfinga ásamt því að taka saman mæligögn er 

sýndu breytingu á aflflutningi á þeim tíma er skilrofahreyfingar hjá Fjarðaáli áttu sér stað. 

Þessar truflanir eru því að valda augnabilsbreytingum á kerfi Landsnets í Fljótsdal er sér um 

að koma afli til álversins. Eftirfarandi skjárit sýna breytingu á aflflutningi á Fljótsdalslínu 3, 

FL3, og Fljótsdalslínu 4, FL4, þegar skilrofahreyfingar áttu sér stað í júní. 

 

 

Línurit 11: Breyting á aflflutningi FL3 24. júní við lokun skilrofa 

-280 MW 

-285 MW 

-290 MW 
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Þessi línurit sýna hvernig aflflutningur fellur um rúm 20MW við skilrofahreyfinguna. Hafa 

ber hér í huga að grafið sýnir hér mínus (-) afl og því er það að hækka um 20MW í raun. Ekki 

þykir ástæða til að sýna fleiri skjárit úr þessum mælingum en taflan hér að neðan sýnir 

breytingu á aflflutningum við lokun á skilrofa hvern dag fyrir sig dagana 24. – 28. júní. 

Tafla 2: Breyting á raunafli í flutningskerfi Landsnets þegar skilrofa var lokað 

Dags. Rofi FL3 Tími [s] FL4 Tími [s] 

S
ta

ð
a 

fy
ri

r 

[M
W

] 

S
ta

ða
 í

 

d
ý

fu
 [

M
W

] 

S
ta

ð
a 

fy
ri

r 

[M
W

] 

S
ta

ða
 í

 

d
ý

fu
 [

M
W

] 

24.06.13 SP1 GS210 -290 -278 8 -283 -270 8 

25.06.13 SP2 GS210 -288 -275 9 -280 -270 9 

26.06.13 SP3 GS211 -292 -276 8 -283 -268 8 

27.06.13 SP4 GS211 -280 -270 8 -288 -275 8 

28.06.13 SP5 GS212 -290 -276 9 -281 -268 9 

 

Línurit 12: Breyting á aflflutningi FL4 24. júní við lokun skilrofa 

-270 MW 

-275 MW 

-280 MW 
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3.3 Áhrif rofahreyfinga á búnað rafveitunnar 

Ekki hafa komið upp bilanir, á neinum búnaði rafveitunnar, sem taldar eru eiga uppruna sinn 

vegna þessara rofahreyfinga. Truflanir í öðrum stýribúnaði hafa átt sér stað en hvorki eru til 

upplýsingar um það hvar nákvæmlega þær hafa verið né í hvaða formi þær hafa komið fram. 

Líkleg skýring á því er sú að ekki er verið að fylgjast með öllum búnaði í einu og truflanir 

eiga sér ekki stað fyrir „augunum“ á fólki eins og straumbreytingarnar sem verða á kerlínunni, 

því með henni er fylgst alltaf allan sólarhringinn. 

3.4 Útlistun á vandamáli  

Verkefnið snýst því um það að skoða hvað er að valda þessum truflunum, hvaða lausnir gætu 

verið ákjósanlegar. Jarðnet rafveitunnar verður skoðað og reynt verður að komast í mælingar 

við skilrofahreyfingar til að komast að rót vandamálsins og skoða tilraunir, prófanir og 

mælingar sem hafa verið gerðar á þessum kerfum í fyrri tíð. 

Þær spurningar sem gætu komið upp við þessa umfjöllun eru: 

1. GIS-skilrofar 

 Hvað er að eiga sér stað við skilrofahreyfingar? 

 Er GIS-kerfið hjá Fjarðaáli frábrugðið öðrum GIS-kerfum? 

 Eru til einhverjar tilraunir, prófanir eða mælingar er styðja vandamál Fjarðaáls? 

2. Jarðnet 

 Hvernig er uppbygging á jarðneti Fjarðaáls samanber fræðin á bak við uppsetningu 

jarðneta? 

 Er jarðnetið reiknað út fyrir rafveituna með réttum forsendum, samanber jarðvegur 

og eðli hans, undir rafveitunni? 

 Eru vandamál við skilrofahreyfingar þekkt fyrirbæri þar sem jarðnetið er ekki rétt 

byggt upp og því ein helsta skýring á vandamálinu? 

3. Afriðlar, spennar og stýribúnaður rafveitunnar 

 Hverjar eru afleiðingar þessara truflana á annan búnað rafveitunnar? 

 Er hægt að verja búnaðinn að einhverju eða öllu leiti við þessum truflunum ef þær 

eru að valda skaða? 
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Spurningunum hér að ofan verður reynt að svara og þannig komist að lausn eða betri nálgun á 

vandamálinu sem er að eiga sér stað.  

Ljóst er að ef þessar truflanir eru ekki einungis að valda minniháttar erfiðleikum heldur eru að 

stofna öðrum búnaði rafveitunnar í hættu. Þarf því að kafa dýpra í þær upplýsingar og þau 

fræði, sem komið hafi fram í þessari greiningu, síðar í ritgerðinni. Einnig ber að hafa í huga 

að þetta vandamál hefur verið viðvarandi frá upphafi aflflutnings í gegnum rafveituna og því 

er alveg eins líklegt að einhver búnaður sé orðinn viðkvæmur fyrir þessum truflunum. 

Tilgáta: Ég tel að vandamálið snúi ekki einungis að jarðneti rafveitunnar heldur sé það 

dreifðara og geti því haft alvarlegri afleiðingar í för með sér. 
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4 Greining á kerfi 

4.1 Skilrofar 

4.1.1 Tilgangur 

Megin tilgangur skilrofa er aðallega af öryggisástæðum en líka af viðhaldsástæðum [5, bls. 

64]. Skilrofar eru hannaðir með það í huga að hreyfingar á þeim eigi sér ekki stað nema 

leiðari sé straumlaus, það er þegar að búið er að slá út aflrofa og með því rjúfa allt álag í 

gegnum rofann. Skilrofar sjá til þess að aflrofar sem staðsettir eru álagsmegin við skilrofa eru 

spennulausir og að hægt sé að sinna viðhaldi á þeim og þannig tryggja með sjónskoðun að 

kerfi er spennulaust. Aðgerðir við skilrofa, þá opnun eða lokun, getur tekið allt að því 10s, 

sem sagt frá því rof/tenging byrjar og þar til rofblað stöðvast.  

 

Mynd 3: Sýnir færslu á spennupunkti við opnun skilrofa 



 

14 
 

4.1.2 Tegund skilrofa hjá Fjarðaáli 

Skilrofarnir sem notaðir eru í rafveitu Fjarðaáls eru af gerðinni VA Tech (Siemens í dag) og 

Siemens. Á myndinni hér að neðan sést VA-Tech rofabúnaðurinn en hann var upphaflega eini 

rofabúnaðurinn en þegar sjötta afriðlinum var bætt við kom Siemens rofabúnaður. Þetta eru 

GIS rofar einangraðir að fullu með SF6 gasi.  

Til eru nokkrar prósentublöndur af gasi þá af SF6 og N2 en einungis er notast við SF6 í þessum 

rofum. Rofabúnaðurinn hjá Fjarðaáli inniheldur tvo skilrofa, einn aflrofa og tvo jarðrofa. 

Samkvæmt prófunarniðurstöðum er gerðar voru á skilrofum fyrir afhendingu þeirra í 

nóvember 2006 var meðal tími rofahreyfinga skilrofa við opnun 9.6s og meðaltími við lokun 

10.3s. 

[6, bls. 6] 

Mynd 4: Sama tegund GIS-búnaðar og er til staðar í rafveitu Fjarðaáls 

 

4.1.3 Hvað á sér stað 

Þegar verið er að opna eða loka skilrofa er verið að færa til spennupunkta til jarðar. Þá á sér 

meðal annars stað kórónuúrhleðsla (i.e. Corona Discharge) [7]. Það þýðir að þegar mjór, til 

dæmis sívalur spennuhafa leiðari fjarlægist annan mjóan sívalan leiðara jónast andrúmsloftið í 

kringum leiðarann. Við þessa jónun fer andrúmsloftið að leiða upp að vissu marki.  
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Við jónun loftsins verða til glæringar(i.e Arcs) og svokölluð einangruð hleðsla (i.e Trapped 

charge) [8, bls. 1], [9, bls. 1], [10, bls. 1], [11, bls. 417], [12, bls. 539–543] getur orðið til 

álagsmegin við skilrofann á fljótandi svæði er staðsett er milli opins aflrofa og opins skilrofa. 

Ef jarðrofi er ekki tengdur á milli allra leiðandi hluta rofans þá er svæðið fljótandi. 

[13, bls. 2–26] 

Mynd 5: Sýnir snið af skilrofa er hann er opinn og lokaður 
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Í aðgerðarferli rofa þegar verið er að opna hann eða loka, er tekur í kringum 9s, verður til 

viðnám[10]:  

  (4-1) 

 

Þar sem:   

R0 Viðnámið í rofi rofans.  

t Tími í aðgerð rofahreyfingar.  

τ Tímafasti er segir til um tímalengd neista er brotnar niður í SF6 gasi. 

r Viðnám glæringar er myndast í rofahreyfingu. 

 

Þetta er viðnám sem myndast í rásinni við rofahreyfingar á skilrofanum og verður til þegar 

hleðslur brjóta sér leið gegnum opnandi eða lokandi rofann og mynda kórónur eða glæringar.  

Við breytingu á spennupunkti verður líka breyting á rafsviði/spennusviði í umhverfi rofa í 

aðgerð. Breytingin á sér stað í aðgerðinni sjálfri og er nátengd kórónuúrhleðslunni. Þegar 

hleðslur hlaupa á milli rofa í aðgerð og fljótandi svæðisins í SF6 gasinu má lýsa þeirri 

breytingu á rafsviði með þessari jöfnu [14, bls. 772]: 

 

 

(4-2) 

Þar sem: 

1/4π∈0 Fasti, oft kallaður k og er 8.99*109 

q Stærð hleðslunnar 

r Radíusinn úr miðri hleðslunni og út fyrir hana. 
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Út frá þessu má finna spennuna er hleðslan myndar og er jafnan fyrir hana eftirfarandi [14, 

bls. 804]: 

 

 

(4-3) 

Þar sem: 

Eina breytingin er að radíusinn er í fyrsta veldi og fer eftir stærð hlöðnu kúlunnar.  

Myndin hér að neðan sýnir það samband er hlaðinn leiðandi kúla getur haft með tilliti 

til rafsviðs og spennu. 

 

[14, bls. 795] 

Mynd 6: Samband rafsviðs og spennu í og við leiðandi hlaðna kúlu 

 

Glæringunum er haldið í skefjum með gasinu SF6 [2], vegna einangrunarstyrks þess (i.e. 

dielectric strength). Einangraða hleðslan, álagsmegin, hverfur ekki nema ef um margra 

klukkutíma eða daga skilrof er að ræða. Fer það eftir úrhleðsluáhrifum í rofanum sjálfum og 

getur verið breytilegt með tilliti til leka og annars því tengdu.  
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Út frá einagrunarstyrk SF6 er hægt að sjá hvað rafsviðið inni í skilrofa getur orðið án þess að 

gasið fari að leiða en einagrunarstyrkur SF6 gas [15] er: 

 8.5kV/mm = 8,500,000 V/m  

Það gefur að spenna hlaupandi hleðslna getur orðið mjög há án þess að búnaðurinn eða 

leiðarar í rofunum verði þess varir vegna gassins umhverfis leiðarana. 

Við þessa breytingu á spennupunktafærslu, þegar skilrofi er opnaður eða honum er lokað, og 

vegna þess hve hægt þetta er að eiga sér stað þá verða til svokallaðir spennupúlsar (i.e voltage 

transients). Þeir geta komið inn á sínusbylgjuna með púlsa allt að 50MHz. Íslensk rafkerfi eru 

keyrð á 50Hz því til viðmiðunar, og spennan getur farið upp frá 0.8 – 2.5p.u.(i.e per unit). 

Einingin 1pu er fengin út frá ákveðinni viðmiðunarstærð og aðrar tölur því reiknaðar út frá 

henni, eins og í þessu tilfelli. Þá er jafnan svona fyrir 1pu: 

   

 

Tilraunir, mælingar og prófanir [8, bls. 1], [9, bls. 1], [10, bls. 1], [11, bls. 414], [16, bls. 17], 

[17, bls. 190], [12, bls. 539–543] sem gerðar hafa verið á þessu fyrirbæri eru margar og sýna 

þær allar að við aðgerðarhreyfingu á skilrofa myndast bæði þessi einangraða hleðsla á 

fljótandi hluta GIS-rofabúnaðar milli opins aflrofa og opins skilrofa og spennupúlsarnir sem 

myndast verði allt af 2.5 sinnum stærri en 1pu eining sem jafngildir því: 

   

 

Þessir spennupúlsar ná að dreifast um annan búnað GIS-hússins meðal annars gegnum aðra 

GIS-rofa sem tengdir eru inn á sama GIS-tein eða teina og skilrofinn sem er í aðgerðum er 

tengdur við og þannig náð að komast út í annan búnað rafveitunnar. Þó ofangreindar tilraunir, 

mælingar og prófanir tali ekki beint um að áhrifin séu af völdum spennusviðs (i.e. electric 

field) er myndast við upprunalegar orsakir þessara truflana þá er ekki hægt að útiloka það að 

spennusvið sé að valda þessum truflunaráhrifum á til dæmis VCR-spólurnar er stjórna 

straumnum á kerlínunni.  
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Til eru nokkrara tegundir af GIS-skilrofum og er þá munurinn einna helst sá að tími 

rofahreyfinga er breytilegur. Ekki hefur verið hægt að sýna fram á að stytting á aðgerðatíma 

dragi úr þessum spennupúlsum.  

Ljóst er að þessar háu tíðnir sem koma við þessar hreyfingar, geta orsakað vandamál og síðar 

meir valdið tíðari bilunum en ella og því þyrfti að skoða nánar hvernig hægt er að útfæra þær 

tillögur. Nefndar eru hugmyndir er geta dregið úr þessum hátíðnum í [11, bls. 416–423], [16, 

bls. 19–23], [17, bls. 192–194] og má nefna að ein hugmyndin að úrbótum er að aflflutningur 

milli GIS-rofa annarsvegar og spenna og afriðla hinsvegar eigi sér stað í gegnum jarðstrengi í 

stað loftlína og er því þannig háttað hjá rafveitu Fjarðaáls.  

4.2 Jarðnet 

4.2.1 Ástæða jarðtenginga 

Aðal ástæður þess að jarðnet eða annar jarðbindibúnaður er notaður er til að koma í veg fyrir 

einangrun rafbúnaðar sem ekki á sér skýringar. Sé rafbúnaður einangraður frá öðrum hlutum 

eru meiri líkur á að hann valdi tjóni hvort sem er á fólki eða búnaði nema í þeim tilfellum, til 

dæmis fljótandi gólf í álverum, þar sem einangrun frá jörðu er varnarbúnaður virkis eða hluta 

búnaðar. Í daglegu umhverfi er þá talað um lekastraum sem ekki greinist nema með mælingu 

straums í kerfum eða samslætti leiðandi hluta sem greinist með öðrum varbúnaði samanber 

brauðristar, spennar, jólaseríur og fleira þess háttar. Ef komið er inn á háspennuvirki þá skiptir 

jarðtenging sem varnaraðgerð miklu máli til dæmis gegn stöðurafmagni (i.e. electrostatic), 

bilun í varbúnaði eða bilun í spennubreytum. Einnig er jarðtenging notuð til að samstilla 

búnað sem staðsettur er á sama stað, það sem gerir það að verkum að búnaður sem tengdur er 

saman er að miða sig við sömu jörð og myndar því ekki spennumun sín á milli nema þá í litlu 

magni. 

4.2.2 Ástæða jarðneta 

Jarðnet gegna svipuðu hlutverki og sökkulskaut í húsum. Með því er náð sameiginlegum 

punkti eða svæði sem heldur ákveðnu spennujafnvægi komi til skammhlaups, bilana eða 

aðgerða á búnaði er krefjast jarðpunkts eða svæðis sem er spennulaust eða hlutlaust. Svæðið 

þarf að geta tekið á móti bilunarstraum, spennubreytingum án þess að búnaði og fólki stafi 

tjón af heldur leiði þessar misfellur út í jarðnet/jarðskaut og eyðist þannig út. 
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Jarðnet eru til dæmis staðsett undir öllum aðveitu- og dreifistöðvum, rafveitum og stærri 

iðnaðarsvæðum er krefjast þess að búnaður sé tengdur sama hlutlausa spennusvæðinu.  

Jarðnet eru byggð upp, eins og nafnið gefur til kynna, sem net og eru möskvastærðir netsins 

ákvarðaðar út frá því hvaða búnaðar er þörf á hverjum stað. Til líkingar þá eru jarðnet undir 

allri álverslóð Fjarðaáls en einnig eru fleiri net undir hverri og einni byggingu og búnaði er 

stendur sér á lóðinni. En eins og fyrir Fjarðaál þá er ástæða jarðnetsins sú að tengja saman alla 

lóðina við ákveðinn „núll“punkt er getur tekið á móti sveiflum eða lekum og dreift því út í 

netið án þess að spennubreytingar verði á milli ákveðinna punkta innan iðnaðarsvæðisins og 

tryggja að skrefspenna haldist sambærileg um allt svæðið. 

4.2.3 Uppbygging jarðneta 

Uppbygging jarðneta byggir á eftirfarandi atriðum: 

Jarðfræðilegar upplýsingar: 

Í hvaða jarðfræðilegu aðstæðum er verið að setja upp jarðnetið? Því þarf að svara með 

mælingum og skoðunum. Mælingar [18, bls. 83–94] snúast þá um að mæla þau áhrif er 

straumur hefur í för með sér þegar hann er látinn flæða niður í jarðveginn við ákveðna tíðni og 

í ákveðnu magni. Út frá því er spenna mæld og þegar spenna og straumur eru orðin þekktar 

stærðir er jarðviðnám reiknað út og að lokum finnst eðlisviðnám jarðlagsins eða laganna. Við 

þær mælingar er hægt að greina fjölda og dýpt jarðlaga. Jarðlög geta verið ýmist lárétt eða 

lóðrétt og taka þarf tillit til þess og eru það mælingar og jarðvegsprófanir sem geta skorið úr 

um það hvernig jarðlög ákveðinna svæða haga sér. Við töku á jarðvegssýnum er greint 

hvernig tegund jarðlaga er að finna á tilheyrandi svæði. 

Umhverfi: 

Í hvernig umhverfi á að setja upp jarðnet, nálægt sjó, uppi á fjöllum, niðri í fjöru? Alla þessa 

þætti þarf að skoða en þeir koma að mörgu leiti inn í jarðfræðilegu upplýsingarnar. Það sem 

aðallega skiptir máli hér er að umhverfi og jarðneti stafi ekki hætta hvort af öðru. 
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Landssvæði: 

Hvert er magn og ástand landsvæðisins? Er hægt að setja jarðnetið upp á mjög stóru svæði 

eða er landssvæði takmarkað? Þetta getur haft áhrif þegar skoðaðar eru landfræðilegar 

upplýsingar og því þarf að gera ráðstafanir stangist eðlisviðnám, jarðviðnám og landssvæði á. 

Það virðist þó vera hægt að koma í veg fyrir það með ákveðnum jarðnetsaðferðum er stuðla 

að því að ná jarðviðnámi í jarðneti niður en þær aðferðir eins og til dæmis þessi hér [19] en 

hún ásamt [18, bls. 241–247] snúa að því að lækka jarðviðnámið með því að leggja eða lengja 

lóðrétt jarðskaut. 

Staðlar og kröfur: 

Þegar jarðnet er sett upp þarf að hafa í huga hvaða kröfum og stöðlum ber að fara eftir.  

Hér á Íslandi er það staðallinn: 

ÍST 170:2005- Háspennuvirki yfir 1kV. 

Eftir þessum staðli er farið við gerð háspennuvirkja og jarðneta í framhaldi af því.  

Til eru fleiri staðlar og viðmið sem hægt er að vinna út frá en hafa ber í huga að samkvæmt 

reglugerð 678/2009 12 gr. Þá þarf að lágmarki að uppfylla kröfur ÍST 170:2005 [20] vegna 

öryggis við háspennuvirki.  
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4.2.4 Hönnun jarðneta 

Jarðvegsmælingar 

Við jarðvegsmælingar eða mælingar á jarðeðlisviðnámi og jarðviðnámi er aðallega notast við 

tvær aðferðir, það eru svokallaðara fjögurra teina aðferðir og verður talað um tvær þeirra hér: 

Wenners aðferð (i.e. Wenners method)  

Aðferðin lýsir sér þannig að settar eru niður fjórar málmstangir í beinni línu og er bilið á milli 

hverrar stangar alltaf jafn langt eða lengd a (sjá mynd). Straumur er sendur í gegnum tvær ytri 

málmstangirnar en spennan mæld á þeim tveimur innri (sjá mynd). Út frá þessum mælingum 

er eðlisviðnám jarðvegsins og jarðeðlisviðnám svæðisins reiknað út.  

 

[21] 

Mynd 7:Wenners-aðferð 

Jafnan til að reikna út jarðeðlisviðnámið( RE) er: 

 
 

(4-4) 

 

Þar sem:  

U Spennan er mælist milli málmstanga í miðju. 

I Straumurinn sem sendur er gegnum ytri stangirnar. 

RE Jarðviðnámið. 
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Jafnan til að reikna út eðlisviðnám jarðvegsins (ρE) er: 

  (4-5) 

Þar sem:  

ρE Eðlisviðnám jarðlags. 

a Bilið milli málmstanga. 

 

Schlumberger aðferð (i.e Schlumberger method): 

Sú aðferð er að mörgu leiti eins og aðferð Wenners en er frábrugðin að því leitinu að innri 

teinarnir hreyfast ekkert heldur eru alltaf með sömu lengd sín á milli en ytri teinarnir eru 

færðir út frá innri teinunum um jafn langa vegalengd í einu.  

 [21] 

Mynd 8: Schlumberger-aðferð 

Jafnan sem notast er við til að reikna út jarðeðlisviðnám út frá þessari aðferð er: 

  (4-6) 

Þar sem:  

L Helmingur lengdar milli ytri málmstanga 

M Bilið milli innri málmstanga 
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Snertispenna og skrefspenna 

Næst ber að skoða kröfur og út frá því setja upp reiknilíkan til að finna út hámarks 

snertispennu UT og skrefspennu US sem leyfileg er í jarðnetinu.  

Í staðlinum ÍST 170:2005 er tafla [22, bls. 82] er sýnir hámarks snertispennu með tilliti til 

útleysingartíma á straumflæði. Út frá henni er hægt að finna hve há leyfileg snertispenna er á 

því svæði er jarðnetið á að ná til. Taka skal fram að útleysingartími straums getur verið 

mismunandi og því snertispennan háð því samanber [22, bls. 90].  

Hámarks skrefspenna er fundin út með svipaðri aðferð og snertispennan en þar skiptir 

útleysitími og þolstraumur líkamans einnig máli sem og tvöfalt það viðnám er einn fótur 

myndar í efni með frekar háu eðlisviðnámi samanber möl eða annað einangraðra efni sem 

notað er sem efsta yfirborðslag. 

Til að reikna út snertispennu og skrefspennu út frá eðlisviðnámi á efsta yfirborðslagi svæðis 

eru jöfnurnar merktar 4-6 – 4-9 [18, bls. 20–22] notaðar: 

Þolstraumur 70kg líkama:   

 

 

(4-6) 

Þar sem:    

IK70 Þolstraumur 70kg manneskju 

t Tími 

 

Algengt viðnám vegna líkamsstærðar og þyngdar er á bilinu 700-1000Ω og er það kallað RB. Í 

[22, bls. 100] er notast við RB = 1000Ω. 
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Viðnám frá fæti til jarðar:  

 

 

(4-7) 

Þar sem:  

RF Viðnám fótar til jarðar 

ρS Eðlisviðnám þess jarðlags er fóturinn stendur á 

b Fasti er segir um það bil til um flatarmál fótarins = 0.08 

 

Út frá þessu er að lokum hægt að finna: 

Skrefspennu Us m.v. 70kg:  

  (4-8) 

Þar sem:   

US70 Skrefspenna miðað við 70kg manneskju. 

RB Viðnám mannslíkama á bilinu 700-1000Ω. 

 

Snertispennu UT m.v. 70kg:  

  (4-9) 

Þar sem:  

UT70 Snertispenna 70kg manneskju. 
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Jarðviðnám 

Þegar reikna á jarðviðnám svæðis þá er notast við þessa jöfnu hér [18, bls. 228], en hún segir 

til um lægsta mögulega gildi á jarðviðnámi miðað við þær stærðir er um ræðir.: 

 

 

(4-10) 

Þar sem:   

R Jarðviðnámið í jörðinni.  

ρ Jarðeðlisviðnám þess jarðlags er jarðnetið liggur í. 

A Flatarmál jarðnetsins  

 

Þó getur hún verið villandi því inn í hana er ekki tekið lengdarmagn láréttra jarðskauta sem 

mynda jarðnetið en heildarlengd þeirra hefur áhrif á stærð viðnámsins og þá yfirleitt til 

lækkunar. Til að reikna stærð jarðviðnámsins út frá heildarlengd láréttra jarðskauta eru því 

kynntar til sögunnar tvær jöfnur en önnur tekur inn lengd láréttra jarðskauta og sú seinni tekur 

tillit til lagnadýptar jarðskautanna og lengdar þeirra. Þessar jöfnur [18, bls. 228–229] koma 

hér: 

  (4-11) 

  

  (4-12) 

   

Þar sem:   

LT Heildarlengd jarðskautanna í metrum. 

h Dýpt jarðnetsins í metrum. 

 

Jöfnurnar gefa réttari mynd af stærð jarðviðnámsins sem í boði er því inni í þeim og þá 

sérstaklega 4-12 er tekinn inn í sá þáttur þar sem dýpt jarðnetsins er tekin fram. 
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Stærð jarðnets og lengd láréttra- og lóðréttra jarðskauta 

Hvað varðar stærð jarðnetsins, sem hanna á, þá hefur það áhrif hve stórir eða litlir möskvarnir 

eru, því minni möskvar þeim mun lengri lárétt jarðskaut og yfirleitt er það til hins betra að 

möskvarnir séu minni að flatarmáli en hitt. Það sem getur líka haft áhrif er það hvort nota eigi 

lóðrétt jarðskaut. Notkun þeirra og aðferðir í kringum þau hafa leitt í ljós að lækka megi 

jarðviðnám í jarðneti umtalsvert við réttar kringumstæður [19, bls. 914]. Aðferðin sem virðist 

skila hvað mestum árangri er holusprengiaðferð þar sem „LRM“(i.e. Low resistivity material) 

steypuefni er þrýst ofan í holurnar og þannig myndað betra jarðsamband [18, bls. 248–250].  

4.2.5 Jarðnet Fjarðaáls 

Þegar hafist var handa við byggingu álversins þurfti að ryðja í burtu miklu magni jarðvegs. 

Sem dæmi má nefna að færð voru úr stað 4.2Mm3 og því landslaginu mikið breitt. 

Gerðar voru mælingar fyrir uppsetningu á jarðneti Fjarðaáls árið 2004 (sjá viðauka A). Farið 

var eftir ströngustu stöðlum eftir því sem við átti en ALCOA leitast við að fara eftir 

ströngustu kröfum varðandi útbúnað og öryggi í öllum verksmiðjum sínum um allan heim, 

það þýðir að ef íslenskir staðlar eru að einhverju leiti lakari eða strangari en staðlar ALCOA í 

þeim tilteknu efnum þá er farið eftir staðlinum sem er strangari. 

Að því gefnu þurfti snertispenna Ut að vera innan marka eða 484.2V á öllum svæðum gegn 

því að efsta jarðlag, sem væri í raun íburðarefni, væri að minnsta kosti 0.18m á þykkt og hafði 

að minnsta kosti eðilsviðnámið 700Ωm eða hærra, vegna varna við snerti- og skrefspennum. 

Samkvæmt jarðvegsmælingum, sem gerðar voru á svæðinu sem skautsmiðjan er staðsett á 

núna, fengust þær niðurstöður að reikna mætti með því að öll álverslóðin væri tveggja laga og 

að lögin skiptust upp á eftirfarandi hátt: 

Tafla 3: Eðlisviðnám jarðlaga á lóð Fjarðaáls 

Jarðlag Eðlisviðnám[Ωm] Þykkt jarðlag[m] 

Efsta 696.8 2.36 

Neðsta 306.8 óendanlegt 
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Til að finna út eðlisviðnám jarðvegsins og jarðeðlisviðnámið var notast við aðferð Wenners. 

Þó er þess getið í mælingaskýrslunni sem gerð var fyrir Fjarðaál að notast ætti við aðferð 

Schlumberger en það var ekki gert miðað við þessar mælingar. Tekið var mið af einu ákveðnu 

mælisetti út frá Wenner-aðferð sem stuðst var við og komu þær mælingar út á eftirfarandi 

hátt1: 

Tafla 4: Niðurstöður mælinga á jarðviðnámi og jarðeðlisviðnámi á lóð Fjarðaáls 

a[m] RE [Ω] ρE[Ωm] 

1 99.1 622 

2 55.8 700 

4 19.8 497 

8 6.4 321 

16 3.4 341 

 

Út frá því sem skrifað var áður að ALCOA fylgi ströngustu kröfum þá var þessi mæling sem 

sýnd er hér að ofan notuð til viðmiðunar fyrir alla álverslóðina því hún gaf hæsta mögulega 

eðlisviðnám jarðar í efsta jarðlagi (sjá viðauka A).  

Flatarmál svæðisins sem telst til rafveitunnar er í kringum 24,700 – 25,300m2. Inn í þá tölu 

reiknast um það bil sú viðbót er 6. afriðill rafveitunnar er talinn taka og þéttabankinn er 

honum fylgir. Innan þess svæðis er allur sá búnaður sem skilgreindur er í kafla 2. hér að ofan. 

Jarðnetið liggur, eins og kom þar fram, á 0.5m dýpi undir yfirborði jarðar og skiptist niður í 

misstóra möskva allt eftir því hvaða búnaður á í hlut. Engir lóðréttir jarðskautsteinar eru í 

jarðneti rafveitunnar. Sverleiki jarðleiðaranna er mynda jarðnetið eru á bilinu 90-120mm2. 

Möskvarnir eru myndaðir úr 120mm2 fáþættum koparvafningum en innri jarðleiðarar er liggja 

inni í megin möskvunum eru á bilinu 90-95mm2 og eru þeir fáþættir koparvafningar með PVC 

plasthlíf að utan. Þeir tengja búnað, girðingar og steypta fleti við möskva jarðnetsins. Stærð 

möskvanna er á bilinu 40-1680m2 og hliðar þeirra á bilinu 7-48m að lengd. Stærstu 

möskvarnir umlykja hvern þéttabanka fyrir sig en innan þeirra möskva eru engu að síður 

miklar jarðtengingar milli búnaðshluta og í kringum rofa. Minnstu möskvarnir eru á svæðum 

sem búnaður er ekki skilgreindur á. 

                                                 
1 Út frá mælingum og ef notast er við jöfnu (2) þá fæst að ρE þ.s. a = 2m og RE = 55.8 fæst 701.203Ωm en 

reiknilíkan gaf 696.8Ωm og er notast við þá útkomu reiknilíkansins í öðrum reikningum. 
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Miðað við forsendur þessara mælinga sem teknar eru fram hér að framan er meðal annars 

hægt að reikna út jarðviðnámið á lóð rafveitunnar. Til að reikna það út má nota jöfnu 4-10. 

Út frá mælingum og hermunum við upphaf álversframkvæmda kom fram að jarðviðnám 

svæðisins, út frá ákveðinni lengd jarðleiðara 17862m, væri í kringum 0.23Ω. Sé sú tala 

skoðuð betur þá mætti ætla út frá jöfnu 4-10 að flatarmál jarðnetsins væri í kringum: 

   

 

Jarðnetið, gróft reiknað, er hins vegar meira í líkingu við að vera á bilinu 500,000 - 

540,000m2 séu teikningar af álverslóð skoðaðar og grófar 2 mælingar á flatarmáli þess gerðar. 

Út frá því er áætluð flatarmálsstærð jarðnetsins, út frá meðaltali á líklegri stærð, sett inn í 

jöfnu 4-10 og fæst þá: 

   

 

Þessi tala er nær því að gefa rétta mynd af jarðviðnámi jarðnets álversins í heild. Til að sjá 

hvað jarðviðnámið getur að hámarki orðið í jarðneti álversins alls er notast við jöfnu 4-11: 

 

 

 

Eins og talað var um eru ekki til nákvæmar mælingar á stærðarfleti jarðnetsins og eru því 

þessar tölur ekki nákvæmar. Miðað við landslag og staðsetningar vinnusvæða og búnaðar þá 

er þessi flatarmálstala, sem gefin er upp, frekar í hærra lagi og ef svo er þá er viðnám 

jarðnetsins eitthvað hærra miðað við hvaða áhrif flatarmálið hefur á útreikninga á viðnáminu.  

                                                 
2 Ekki hafa fundist gögn er sýna nákvæma stærð á flatarmáli jarðnets Fjarðaáls. 
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 [23] 

Mynd 9: Loftmynd er sýnir áætlaða stærð og staðsetningu jarðnets Fjarðaáls 

 Jarðnetið er aldrei stærra en myndin hér að ofan sýnir en það liggur hins vegar undir öllum 

þessum svæðum að einhverju eða öllu leiti. Hins vegar eru tengingar á jarðnetinu misjafnar 

eins og til dæmis tenging jarðnets rafveitunnar við jarðnetshluta kerskálanna er háttað. 

Ef skoðuð er mynd af ætlaðri staðsetningu jarðnetsins áður en álverið reis má sjá að jarðlög 

eru mismunandi og landfræðileg einkenni eru ekki samleitin. Enda ef færsla á 4.2Mm3 af 

jarðvegi á sér stað þá má leiða af því líkur að umhverfi og útlit svæðisins hafi breyst talsvert. 

Af þessu gefnu má ætla að frekari mælinga hefði verið þörf á því svæði er rafveitan er staðsett 

því jarðnet rafveitunnar er mikilvægur hlekkur er kemur að öryggi búnaðar fyrir álverslóðina 

alla. 
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 [23] 

Mynd 10: Loftmynd frá 2001 og áætluð stærð og staðsetning jarðnets Fjarðaáls  

 

 Ef skoðað er hugsanlegt jarðviðnám rafveitunnar þá fæst út frá áður nefndum upplýsingum 

fyrir jöfnu 4-10 að væri jarðnet rafveitunnar lokaður hringur væri viðnámið: 

   

 

En ef notuð er önnur jafna þar sem tekið er tillit til heildarlengdar láréttra jarðskautsleiðara og 

er þar áætlað að heildarlengd láréttra jarðskauta á svæði rafveitunnar sé í kringum 2000m að 

lengd þá reiknast jarðviðnámið út frá jöfnu 4-12: 
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Heildarlengd jarðskautsleiðara, á svæði rafveitunnar, var áætluð úr frá teikningum er sýna 

staðsetningu möskvanna í ytra lagi jarðnetsins þar sem leiðararnir eru berir undir yfirborði 

jarðar. Virðist stærð viðnámsins, út frá því, nokkuð hærri eða að minnsta kosti 0.3Ω hærri en 

leyfilegt er samkvæmt [22]. Þarna þarf líka að taka tillit til þess að um áætlaða stærð á jarðneti 

er að ræða.  

Án þess að staðhæfa þá er líklegt að að lengd láréttra jarðskauta sé hærri en 2000m. Einnig er 

flatarmál jarðnetsins einnig á reyki eins og kom fram að framan. Miðað við útreikningana hér 

að framan þá verður viðnám jarðnets rafveitunnar sjálfrar að teljast hátt og því ástæða til að 

skoða það betur.  

 [23] 

Mynd 11: Loftmynd er sýnir áætlaða stærð og staðsetningu jarðnets rafveitunnar 

Hafa þarf í huga að jarðnet rafveitunnar er samt sem áður tengt við heildarjarðnet 

álverslóðarinnar með tveimur 120mm2 leiðurum sem tengjast inn á jarðleiðara kerskálans en 

aðalmöskvi kerskálans er úr 240mm2 fáþættum koparleiðara (sjá teikingu 24956-300-EG-310-

00001-000-004 í Viðauka B). Verður að taka það inn í heildarútkomuna því reikna má með að 

ef jarðnetið hefði verið einangraður hringur hefði verið gripið til frekari úrræða til að bæta úr 

leiðni og til að ná niður viðnámi jarðvegsins á þessu svæði, jafnvel með því að koma við 

lóðréttum jarðskautum. 
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4.2.6 Jarðnet með tilliti til umhverfis 

Út frá [24] má lesa að ef um mismunandi jarðlög er að ræða í umhverfi þar sem rafveitur og 

þá jarðnet eru staðsett á er oft ekki tekið tillit, til þessara jarðlaga, í þeim mælingum sem 

gerðar eru í dag út frá þeirri nútímatækni sem til staðar er. Því getur það haft talsverð áhrif á 

virkni jarðnets það er hvort tilskilin viðnámshámörk gefi rétta mynd af jarðviðnáminu undir 

jarðnetinu. Er þar átt við að jarðlög hafi til dæmis mismikla eiginleika gangvart raka eða 

einhversskonar vökva og þá að sama skapi gagnvart þurrki. 

4.3 Afriðlar, eiginnotkunarspennar og stýribúnaður rafveitunnar 

Samkvæmt rafveitustjóra Fjarðaáls er ekki vitað til þess að sérstakur varbúnaður sé til staðar 

til að koma í veg fyrir að hátíðnir með snörpum spennupúlsum komist inn á búnað 

rafveitunnar. Einu síurnar sem eru til staðar eru þéttabankarnir en þeir taka hæst fyrir truflanir 

á elleftu bylgju en það er tíðni að 550Hz. 

 Ein af þeim leiðum sem nefndar hafa verið [16, bls. 19] til að draga úr þessum hátíðni- og 

spennupúlsum er að leggja strengi í stað loftlína milli GIS-búnaðar og spenna og er því 

þannig háttað hjá Fjarðaáli. Það virðist þó ekki vera nóg. Einhverjar truflanir eða breytingar á 

aflflutningi virðast berast út í reglunarspennana því í afriðilshluta hans koma truflanirnar 

fram. 

Fleiri umbætur standa til boða en þær geta verið kostnaðarsamar og verður ekki farið nánar út 

í þær því þær eru ekki taldar líklegar til bóta. Bent er á nokkarar þeirra hér [16], [17], [25]. 

Þegar aflið frá GIS-kerfinu kemur inn á reglunarspenninn er enginn búnaður er mælir 

sérstaklega þá spennu og þann straum er kemur þar í gegn og ekkert sem segir til um ef afl-

breyting á sér stað hvort það sé vegna hækkandi/lækkandi spennu eða hækkandi/lækkandi 

straums. Aflið heldur úr reglunarhlutanum inn í afriðilunarspenninn. Þar á milli er gerð 

straummæling sem notuð er inn á hliðrænt reglunarkerfi fyrir VCR-spólurnar og stjórnar því 

hver straumflutningurinn verður eftir að komið er í gegnum afriðilinn. Hliðræna 

reglunarkerfið notast við 8VDC og notast við samanburðarjörð fyrir núllpunktinn. 

VCR-spólurnar vinna í því að straumur gegnum þær verði sem stöðugastur og ef 

reglunarbúnaðurinn greinir mismun vinnur hann út frá honum og gefur slaka eða herðir að 

þannig að straumtakmarkanir verði á sjálfum AC-straumnum frá Fljótsdal.  
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Þegar VCR-spólurnar bregðast við straumtruflunum hefur það þau áhrif að rafalar í 

Fljótsdalsstöð fara á yfirsnúning eða það hægist á þeim með þeim afleiðingum að kerfið hjá 

Landsneti reglar sig og þannig verður til afltruflun er birtist í heildarkerfinu frá Fljótsdal niður 

í rafveitu Fjarðaáls. 

5 Mælingar 

Gerð var mæling við skilrofahreyfingar þann 15. október og verður sagt frá þeim en einnig 

var farið yfir mæligögn úr sameiginlegu kerfi Landsnets og rafveitu Fjarðaáls er kallast PMU 

(i.e. Phasor Measurment Unit). Spennumælingar eru teknar á GIS-teinunum í rafveitunni þar 

sem Fljótsdalslína 3 og 4 koma inn sem og straummælingar er teknar eru í hverjum rofareit 

fyrir sig í GIS-búnaðnum. 

5.1 Mælingar 15. október 2013 

5.1.1 Tilgangur 

Tilgangur þessara mælinga var sá að skoða út frá mælingum hvað er að eiga sér stað í kerfinu 

við hreyfingar á skilrofum. Tekinn var út eiginnotkunarspennir 1001 og í kjölfarið gerðar á 

honum skilrofahreyfingar og teknar niður mælingar við þær hreyfingar. Mælt var á tveimur 

stöðum. Annarsvegar var mæld, AC spenna milli umgjarðar á skilrofa til jarðar og 

straummæling gerð á jarðleiðaranum, og hins vegar mæld 110VDC spenna frá U+ til jarðar 

inni í stýritöflu rofabúnaðarins í GIS-inu. 

ALCOA Fjarðaál er ferlamiðað fyrirtæki. Vegna þessa er farið eftir ákveðnum verkferlum 

þegar taka þarf út skilrofa sem og aðra rofa og er ákveðin vinna í kringum það. Ákveðið var 

að skoða einnig hvort einhverjar breytingar í truflun ættu sér stað ef jarðrofi, sem staðsettur er 

á milli afl- og skilrofa, yrði settur inn eftir að skilrofi var opnaður í fyrsta sinn. Átti það, 

miðað við upplýsingar úr öðrum prófunum á GIS-búnaði, að hafa þau áhrif að losa fljótandi 

svæðið við hleðslu er myndast við skilrof. 
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5.1.2 Búnaður og uppsetning 

Mælabúnaðurinn er notaður var við mælingar á skilrofahreyfingunum, heitir HIOKI 3196 

POWER QUALITY ANAYZER. Mælirinn var tengdur með tveimur rásum. Önnur rásin (Rás 

eitt) var notuð til að mæla spennu frá umgjörð skilrofa til jarðar og straum um jarðvírinn. Hin 

rásin (Rás fjögur) var notuð til að mæla jafnspennu, U+ til jarðar, í stýriskáp rofabúnaðar fyrir 

eiginnotkunarspenni 1001. Einnig var notast við Fluke 316 Clamp Meter straumtöng til að 

gera samanburðarmælingu á mælistöðum fyrir og eftir rofahreyfingar. Teknar voru myndir af 

uppsetningunni og sjást þær hér að neðan. Unnið var með þau gögn er fengust úr HIOKI 

mælinum í excel. Klukka mælisins var stillt þannig að hún og klukka á tölvu í stjórnstöð 

rafveitu voru að vinna á sömu sekúndu en einhver skekkja var í sekúndubrotum. 

 

Mynd 12: HIOKI 3196 mælir er notaður var við mælingar 
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Mynd 13: Sýnir stýriskáp rofabúnaðar og tengipunkta við mælingar 

   

5.1.3 Framkvæmd 

Fyrir rofahreyfingar var mælibúnaði stillt upp og hann tengdur. Teknar voru mælingar á 

spennu frá umgjörð skilrofa til jarðar, straummæling um jarðleiðarann og spennumæling á 

110VDC í stýriskáp rofabúnaðarins. Notast var við FLUKE AVO straumtöngina til að bera 

saman byrjunarmælingar. 
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Samkvæmt aðgerðalista sem settur var upp voru gerðar 2 tegundir aðgerða á rofahreyfingum. 

Fyrri aðgerðin var eftirfarandi: 

 

Mynd 14: Fyrri aðgerðaröð rofahreyfinga 

Seinni aðgerðin var eftirfarandi: 

 

Mynd 15: Seinni aðgerðarröð rofahreyfinga 

Munurinn á aðgerðunum var sá að skoða átti hvort breyting yrði á truflunum ef jarðrofi, Q50, 

væri settur inn og hann tekinn út á milli hreyfinga á skilrofanum. Að þessu loknu var farið í 

rofahreyfingar samkvæmt aðgerðarlistanum hér að neðan. Upptaka mælinga var sett í gang 

fyrir hverja rofahreyfingu, skoðuð eftir hreyfinguna og hún vistuð. Þetta var ferlið við hverja 

einustu rofahreyfingu. Tímalengd aðgerða var greind út frá hljóðum er rofabúnaður gaf frá sér 

en ekki nákvæmum mælingum. Því getur verið að tímalengd aðgerða á skilrofa sé misvísandi 

þar sem hljóð frá rofa og hljóðleysi gefur ekki fullkomna mynd af því hvenær rofahreyfing 

hefst og hvenær henni lýkur. 
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Tafla 5: Tímasetningar rofahreyfinga 

Hreyfing Aðgerð  hefst Aðgerð 

lýkur 

U stál til 

jarðar ~ 

I jarðleiðari ~ U+ til   jarðar  

- 

ENGIN - - 2.8mV 1.88A 51.69V 

Q1 opnaður 10:57:26 10:57:26    

Q20 opnaður 11:03:02 11:03:17    

Q50 lokað 11:10:57 11:11:07    

Q50 opnaður 11:13:31 11:13:40    

Q20 lokað 11:15:45 11:16:00    

Q01 lokað 11:20:30 11:20:40    

- - - - - - 

Q01 opnaður 11:23:37 11:23:37    

Q20 opnaður 11:26:00 11:26:08    

Q20 lokað 11:31:54     

Q20 opnaður 11:37:45 11:37:54    

Q20 lokað 11:38:45 11:38:54    

Lok mælinga - - 2.8mV 1.73A -51.69 

5.1.4 Niðurstöður 

Mælt var fyrir og eftir rofahreyfingar og voru mæligildin borin saman. Útkoman var þessi: 

Tafla 6: Mæligildi fyrir og eftir rofahreyfingar 

Hvenær Spenna, umgjörð-
jarðar 

Straumur um jörð Spenna 110VDC-jarðar 

Fyrir hreyfingar 2.8mV 1.88A -51.69V 

Eftir hreyfingar 2.8mV 1.73A -51.69V 

 

Fylgst var með HIOKI mælinum við hverja rofahreyfingu og fylgst þar með sveiflugrafi er 

sýna átti allar hreyfingar er gætu átt sér stað við rofahreyfingarnar. Óverulegar breytingar áttu 

sér stað þrátt fyrir að jarðrofi var settur inn á milli hreyfinga í fyrri aðgerðarröð það sýna 

myndir úr skjákerfi rafveitunnar. Engar breytingar áttu sér stað í rásunum þegar rofahreyfing 
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var í gangi og þær mælingar sem mælirinn skilaði af sér voru í engu samræmi við mæld gildi 

fyrir og eftir rofahreyfingar. Sem dæmi um mælingar sem mælirinn skilaði voru eftirfarandi 

línurit. Í rauðu kössunum má sjá tíma rofahreyfingar. 

 

Mynd 16: Lokun á skilrofa eftir jarðrofa færslu 

 

Mynd 17: Venjuleg rofahreyfing án notkunar jarðrofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til að sannreyna að mælibúnaður hefði verið rétt upp settur þegar mælingar voru gerðar í 

rafveitunni var mælirinn prófaður í 230V kerfi þar sem skoðaðar voru straumbreytingar þegar 

örbylgjuofn var látin ganga á mismundandi aflstillingum. Mælirinn sýndi þá breytingar á 

straumi, tíðni, spennu og afli. Munurinn á mælingunum lá í því að mælt var til jarðar og um 

jörð í rafveitunni en notast var við núllpunkt í 230V í prófuninni.  

Línurit 14: Q20 opnaður í seinni aðgerðaröð 

Línurit 13: Q20 opnaður í fyrri aðgerðarröð 
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Niðurstöðurnar eru þær að ekki urðu mælanlegar breytingar þegar rofahreyfingar voru gerðar 

og út frá því má leiða að því líkur að : 

 Ekki er um truflanir að ræða í stýriskápi rofabúnaðarins er gefur til kynna að ekki 

koma truflanir inn á 110VDC kerfi rafveitunnar. 

 Ekki eru mælanlegar truflanir frá stelli skilrofans til jarðar og um jörð. 

5.2 Mæligögn úr PMU-kerfi  

Hér verður farið yfir mæligögn úr PMU kerfi rafveitu Fjarðaáls. Notast var við mælingar frá 

24. júní 2013 því mælingar voru ekki til staðar er mælingar áttu sér stað 15. október 2013. 

Þann 24. júní var einn afriðill tekinn út, eins og tilgreint var í kafla 3.1. Ákveðið var að nýta 

þessi mæligögn til að varpa frekara ljósi á það sem gerist í GIS-kerfinum og hvort hægt sé að 

nýta þessi gögn sem sönnun þess að frekari og ýtarlegri mælinga er þörf. 

5.2.1 PMU 

Rafveita Fjarðaáls og Landsnet eru með háupplausnarmælingakerfi, PMU er notast við GPS 

klukku er það tekur niður mælingar. Mælingarnar eru því samstilltar og eru gerðar á milli 

þessara tveggja staða og eiga að stuðla að betri virkni. Mælingarnar snúast um að fylgjast með 

samanburði á reglun afriðla rafveitunnar annars vegar og álagsbreytingum gagnvart reglun 

rafala Fljótsdalsstöðvar hins vegar. 

5.2.2 Mæligögn 24. júní 2013 

Mæligögn voru fengin úr PMU-kerfi rafveitu Fjarðaáls og Landsnets á þeim tíma er 

rofahreyfingar áttu sér stað. Þessar mælingar voru skoðaðar, þeim skipt upp í reiti eftir því 

sem við átti. Skoðað var 40s tímabil og það að lokum greint niður til að gera betur grein fyrir 

því sem var að eiga sér stað í GIS-kerfinu við rofahreyfingu.  

PMU mælingar eru gerðar á 20ms fresti eða á söfnunartíðninni 50Hz. Vegna þessa og út frá 

því að tíðnin sem gögnin verða til á eru líka á 50Hz þá gefa línurit af þessum merkjum eða 

mælingum frekar skakka mynd af því sem er að gerast í kerfinu. Samkvæmt 

söfnunarkenningu Shannon og Nyqusit þá þarf söfnunartíðnin að vera tvisvar sinnum hærri en 

hæsta tíðni mögulegs merkis sem mælt er. Það er til þess að hægt sé að vinna úr söfnunni rétt 

og fá merkið heilt til baka þegar vinna á með það og rannsaka. Þessa kenningu er hægt að 

setja fram með eftirfarandi hætti [26, bls. 518]: 
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(5-1) 

Þar sem:  

ωs Söfnunartíðnin 

T Söfnunarlotan 

 

Til þess að merkið komi óskaddað út úr söfnun þá þarf söfnunartíðnin að vera [26, bls. 518]: 

  (5-2) 

   

Þar sem:  

ωM Hæsta tíðni merkis í söfnun 

 

Til að færa tíðnina úr rad/s yfir í Hz þá er: 

 
 

(5-3) 

 

 

Það sem gerist þegar söfnunartíðnin er ekki nógu há þá á sér stað víxlbjögun (i.e. Aliasing) 

sem gerir það að verkum að merkin falla að hluta inn á hvert annað sem veldur því að 

tíðnirnar virðast bjagaðar þegar þær eru settar fram á línuriti.  

Eftir þessar útskýringar er hægt að setja hér fram nokkur rit út frá þeim mælingum er PMU-

kerfið gefur og sýna þar tíðnisveiflur og breytingar sem eru að eiga sér stað við 

skilrofahreyfingar. 
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 [27] 

Mynd 18: Afleiðingar þess er söfnunartíðnin er lægri og hærri en merkið sem safnað er 

Áður en hafist var handa við uppsetningu á línuritum voru borin saman gögn frá VCR-

straumspólum, en þær mælingar birtast í skjákerfi rafveitunnar, og PMU mælingum til að vera 

með tímaramma á hreinu það er hvort að tíminn á mælingum væri samstilltur. Það reyndist 

ekki vera en munur á milli mælistaða eru í kringum 2s.  

Nefnt var í kafla 4.1.2 að meðaltími á opnun skilrofa væri 9.6s og 10.3 við lokun skilrofa. 

Tekið var mið af þeim upplýsingum og gögnum frá aðgerðahreyfingum 15. október og áætlað 

út frá þeim að þegar skipun um rofahreyfingu er gefin og þar til rofi byrjar hreyfingu þá líði 

1s. Þegar straumdýfan er lægst er tími rofahreyfingar komin í 7-8s og þá rúmar 2 sekúndur 

eftir vegna opnunar á rofa og 3s vegna lokunar á rofa.  
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. 

 

 

Mynd 19: Sýnir hvenær lægsta straumdýfa verðu í rofahreyfingu samkv. PMU 

 

Í línuritunum sem koma hér að neðan er því upphaf rofahreyfingar sett upp 7-8s áður en 

straumdýfan kemur út frá PMU-mæligögnunum.  

5.2.3 Rofahreyfing á skilrofa 

Áætlað er að rofahreyfing á skilrofa hafi hafist klukkan 21:26:30 og að hreyfingin hafi tekið 

um 10.3s. 

Línurit 15: Tímamismunur á söfnun gagna 
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Virkt gildi spennu og straums 

 

 

Sjá má að truflun verður á spennu í GIS-teini við línu FL3 þegar skilrofa er lokað og út frá 

línuritinu hér að neðan. Þar sem spenna og straumur á einum fasa er sýndur sést greinilega að 

spennubreyting á sér stað þegar skilrofi er settur inn. 

 

 

Til að sýna hvað á sér stað í aðgerðinni er hér línurit sem sýnir það tímabil er rofahreyfingin 

sjálf á sér stað. Ekki fundust gögn er segja til um þá vegalengd sem kólfurinn í skilrofanum 

þarf að fara áður en hann stoppar. 

Línurit 17: Breyting á straum og spennu við rofahreyfingu 

Línurit 16: Spenna á einum fasa við rofahreyfingu 
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Spenna og straumur út frá fasa 

Til að fá út spennu eins fasa út frá horni var notast við: 

  (5-4) 

Þar sem:      

Up Toppgildi spennunnar [V] 

ϕ Horn spennunar [°]   

   

Toppgildi spennunar er fundið svona: 

  (5-5) 

Þar sem:  

U Virka spennugildið í þessu tilfelli 220kV 

 

Línurit 18: Áætlað tímabil rofahreyfingar við lokun á skilrofa 
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Á línuritinu hér að ofan sést hvernig spennan, á einum fasa út frá horni hennar, lítur út í 1 

mínútu og 30 sekúndur eða yfir það tímabil er rofahreyfing á sér stað og hálfa mínútu fyrir og 

tæpa mínútu á eftir. Hér ber að hafa í huga það sem nefnt var í upphafi þessa hluta að 

söfnunartíðnin(ωS) er sú sama og tíðni merkisins(spennunnar) er og því skerðast gögnin er 

safnast hafa í gengum PMU og gefa því ekki fyllilega rétta mynd af því sem er að gerast. Þó 

er hægt að greina að breyting á tíðninni á merkinu á sér stað þegar rofahreyfingin er í gangi. 

 

Línurit 19: Spenna á einum fasa út frá horni fasans 

Línurit 20: Spenna út frá horni yfir rofahreyfingu 
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Það sem greinilega á sér stað þegar komið er inn í miðja rofahreyfingu er að víxlbjögunin, það 

er þegar söfnunartíðnin er lægri en tvisvar sinnum hæsta mögulega tíðni merkis, verður þéttari 

og breyting verður á hámarks- og lágmarksgildum spennunnar. Hins vegar gefur þetta 

vísbendingar um að frekari og hraðari mælinga sé þörf í skilrofahreyfingu. 

Taka skal fram að víxlbjögun á sér stað allsstaðar í ritunum því gögnunum er safnað það hægt 

en það sem verið er að sýna hér er að víxlbjögunin er svo greinileg og greinilegt að ekki eru 

tíðnibreytingarnar að komast rétt til skila.  

Til að sýna betur víxlbjögunina sem verður til við rofahreyfinguna þá sýnir myndin hér að 

neðan góða mynd af því. 

 

 

5.2.4 Niðurstöður mæligagna 

Út frá þeim gögnum er komu úr PMU-mælikerfinu þá sést að ekki er einungis um 

straumtruflun að ræða heldur einnig truflun á spennu sem og tíðni spennunnar. Styður það þau 

gögn um prófanir sem gerðar hafa verið á skilrofahreyfingum í GIS-kerfum, álíka því og er 

hjá rafveitu Fjarðaáls, eins og talað hefur verið um í kafla 4.1.3.  

Línurit 21: Dæmi um víxlbjögun 
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6 Næstu skref og tillögur að lausnum 

Út frá upplýsingum úr 4. og 5. kafla þar sem kerfið var greint betur niður og farið ofan í alla 

helstu þætti er snúa að vandamáli Fjarðaáls og mælingum sem þar eru gerðar verður yfir 

hugmyndir sem gæti verið áhugavert að skoða frekar í framhaldi af þessu verkefni. 

6.1 Jarðnet 

Út frá þeim upplýsingum sem gefnar eru í skýrslunni, sem gerð var á jarðvegsmælingum áður 

en framkvæmdir hófust, og þeim upplýsingum sem settar voru fram í 4. kafla er ekki úr vegi 

að lýta betur á eftirfarandi þætti: 

 Fara yfir þau gögn sem til eru um jarðnet Fjarðaáls í heild sinni og komast að því hve 

stórt svæði um er að ræða. 

o Raunstærð jarðnets rafveitunnar. 

o Raunstærð jarðnets álverslóðarinnar. 

o Raunlengdir á láréttum jarðskautsvírum í rafveitu. 

o Raunlengdir á láréttum jarðskautsvírum á allri álverslóðinni. 

 Fara yfir jarðnetið í heild sinni. Það er að láta yfirfara það að jarðnetið liggi á þeirri 

dýpt sem teikningar segja til um en standi ekki upp úr jarðveginum. 

o Vandamálið er greinilegt á lóð rafveitunnar og þarf að grípa þar inní. 

o Fara yfir jarðnetið á öðrum svæðum lóðarinnar. 

Einungis liggja tveir 120mm2 jarðskautsvírar úr jarðneti rafveitunnar yfir í jarðnet alls 

álverssvæðisins, tengt í gegnum jarðnet kerskálans. Megin möskvi kerskálans er úr 240mm2 

fáþættum koparleiðara og tengjast jarðskautsvírar þessara tveggja svæða saman á vesturenda 

kerskálans. 

Ef jarðviðnám rafveitunnar er ekki lægra miðað við útreikninga í 4. kafla og tengingin við 

heildarnetið er einungis í gegnum tvö lárétt jarðskaut er ráðlagt að skoða þann möguleika að 

bæta við lóðréttum jarðskautum í rafveitunni til að tryggja varnir hennar. Ástæðan fyrir því að 

lóðrétt jarðskaut eru talin góður kostur er sá að lóðrétt jarðskaut tengjast betur niður í önnur 
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jarðlög, eins og hjá Fjarðaáli, með lægri jarðeðlisvinámum og lækkar því oftast heildarviðnám 

netsins. Einnig er það talið gott fyrir svæði eins og rafveitu Fjarðaáls þar sem hún er að sumu 

leiti byggð á klöpp.  

 Tvær aðferðir hafa verið nefndar í þeim efnum. 

 Sprengiaðferð sem getur lækkað jarðviðnámið niður að minnsta kosti um 40% ef 

lengdir jarðskautanna og sverleiki þeirra er réttur eins og greint var frá í kafla 4.2.4. 

Miðað við landfræðilegar aðstæður að vera nálægt sjónum, seltuáhrif, nálægt 

fjalllendi þar sem grunnvatnssprungur eru algengar og þá staðreynd að berir 

jarðskautsleiðarar eru sjáanlegir á lóð rafveitunnar, þá tæringaráhrif, að 

jarðskautsleiðarar álversins geta verið mis áreiðanlegir. Ástæða þess að þessi aðferð 

er talin vera góð er sú að hálfkúlumyndum ofan í jörðu, vegna sprungna í jarðvegi og 

manngerðra sprungna, er talin áhrifaríkari en ef sívalningur er settur beint ofan í 

jörðina. 

[19] 

Mynd 20: Áætlað útlit jarðvegs eftir sprengiaðferð 

[19] 

Mynd 21: Áhrifasvæði sprengiaðferðar 

 

 Borholuaðferð er ekki jafn áhrifarík og sprunguaðferðin en engu að síður hafa 

mælingar og prófanir sýnt [18, bls. 241–247] að lækkun á jarðviðnámi er möguleg en 

þá undir réttum kringumstæðum. Það sem er stærsti gallinn við þessa aðferð er að 

lengd lóðréttra jarðskauta þarf að vera nákvæmur og mælingar á dýptum jarðlaga 

þurfa að vera vel kortlögð. Ástæðan er sú að mettun í lækkun á jarðviðnámi getur átt 

sér stað á svæði sem þessu þar sem neðra jarðlagið er með lægra jarðeðlisviðnám en 

það efra. 
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Samkvæmt starfsmönnum rafveitunnar er talað um að gera hafi átt nýjar mælingar á 

jarðlögum og jarðviðnámi 10 árum eftir gangsetningu álversins sé það rétt þá er það eftir 4 ár. 

Út frá því er tilvalið að hefja undirbúningsvinnu fyrir mælingar og gera frekari kannanir á því 

sem talið var upp framar í kaflanum. Því ekki er víst að það allar þær tillögur séu inni í þessari 

endurskoðun á jarðviðnámsmælingum. 

6.2 GIS-hús og rofabúnaður 

Þegar 4. og 5. kafli er skoðaður út frá skilrofunum og GIS-búnaðnum í heild sinni má sjá að 

upplýsingum ber saman. Þær prófanir sem gerðar hafa verið á GIS-rofabúnaði með áherslu á 

skilrofa sýna að samanborið við mæligögn úr PMU-kerfi Fjarðaáls þá séu að eiga sér stað 

tíðnibreytingar á spennunni þegar rofahreyfing á sér stað. PMU-mælingarnar eru reyndar ekki 

nógu nákvæmar til að kafa dýpra ofaní þær en þær gefa til kynna að frekari mælinga er þörf. 

Ekki er hægt að bera að fullu saman þær spennubreytingar sem eiga sér stað því kerfi 

Fjarðaáls er fullbúið og í reksri. Fjarðaál leiðir rafmagn frá GIS-húsi að reglunarspennum og 

eiginnotkunarspennum með jarðstrengjum sem verður að telja þeim til tekna. Jarðstrengir eru 

taldir sem ein af mögulegum umbótum til að lækka spennupúlsa og tíðnisveiflur.  

Vegna spennupúlsanna og hugsanlegrar hátíðni sem myndast er ráðlagt að grípa til aðgerða í 

það minnsta til að fyrirbyggja skaða á búnaði. 

Það fyrsta sem mælt er með að skoða er að fara í hermanir á GIS-rofunum. Það væri hægt að 

gera með forritum sem sérhæfa sig í skoðunum á spennupúlsum: 

 ATP/EMPT [28]. Sjá má í þeim heimildum sem vísað er í varðandi þessa 

spennupúlsa í skilrofunum að flestir þeirra notast við þetta forrit og virðist það 

gefa góða sýn á því hvað á sér stað við rofahreyfingar. 

 MATLAB er einnig hægt að nota í svona hermanir og væri það ekki síðri 

kostur til að herma vandamálið. 

Út frá hermunum væri hægt að leggja frekara mat á það hvort aðgerða sé þörf. Spurningin er 

hve mikil áhrif þessir spennupúlsar eru að hafa á GIS-búnaðinn. 
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Búnaður er alltaf prófaður upp að einhverju marki. GIS-búnaður Fjarðaáls var 

spennuþolsprófaður fyrir afhendingu, í nóvember 2006. Sú mæling var aðallega hugsuð út frá 

afleiðingum eldinga en prófað var frá 140kV upp í 380kV. Út frá því og miðað við mæligögn 

úr PMU er GIS-búnaður rafveitunnar talinn þola þá spennupúlsa sem koma við 

skilrofahreyfingar. 

Að lokum er ráðlagt að rafveitan setji sig í samband við framleiðanda GIS-búnaðarins og fái 

upplýsingar er snúa að truflunum sem þessum.  

6.3 Spennar, afriðlar og annar búnaður 

Út frá þeim gögnum sem fyrir liggja og þeim fjölda heimilda sem farið hefur verið yfir er 

vandamálið með spennupúlsana fyrir hendi og virðist ekki beint vera hægt að koma í veg fyrir 

það miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir [9], [10], [16]. Það sem hinsvegar er vert að 

skoða nánar er hliðræni reglunarbúnaðurinn er stýrir VCR-straumspólunum. Þar er hugsanlegt 

að áhrif jarðnetsins, vegna viðmiðunarjarðar sem hliðrænu reglarnir nota, og spennupúlsarnir, 

sem eru að myndast við rofahreyfingar, gætu verið að hafa áhrif á virkni reglanna. Til að 

komast að því er það lagt til að skoðað verður nánar hvernig virknin á hliðræna 

reglunarbúnaðnum gengur fyrir sig. Gæti það verið hugmynd að verkefni líkt og þetta hér.  
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7 Niðurstöður 

Þegar farið er yfir verkefnið í heild sinni kemur í ljós að ekki er einungis hægt að rekja 

vandamálið til jarðnets rafveitu Fjarðaáls. Eftir að hafa lesið í gegnum prófanir, hermanir og 

mælingar virðist það koma í ljós að þetta vandamál er nokkuð þekkt og ekki hefur verið hægt 

að koma í veg fyrir það þrátt fyrir að margar tilraunir og prófanir hafi verið gerðar. 

Truflanirnar virðast eiga upphaf sitt í GIS-skilrofunum og er það tengt GIS-búnaðnum. Út frá 

þeim búnaði getur truflunin komist niður í jarðnetið ef viðnámið í því er ekki nógu lítið. Eftir 

því sem jarðnetið er með lægra viðnám því meiri líkur eru á að truflanir sem koma niður í 

jarðnetið fljóti út í jarðveginn og eyðist við það. 

Það kemur á óvart að rafveita Fjarðaáls hafi ekki vitað af þessu vandamáli því ALCOA á og 

rekur nokkur álver um allan heim og þar sem þessar truflanir eru þekkt vandamál. Það getur 

þó verið að uppbygging rafveitna og rofabúnaðar sé misjafn og að „ómeðvitað“ hafi verið 

komið fyrir búnaði er talinn er geta dregið úr þessum truflun. Má nefna í því tilfelli 

jarðstrengirnar sem notaðir eru hjá Fjarðaáli. 

Út frá greiningu og mælingum er skoðaðar hafa verið er því hægt að greina eftirfarandi svona 

niður. 

7.1 Jarðnet 

Mælingum er gerðar voru fyrir álversframkvæmdir, sem koma fram í skýrlunni (Viðauki A), 

og reikningum er settir voru fram í þessu verkefni ber alls ekki saman. Að því sögðu er mælt 

með því að jarðlög, jarðeðlisviðnám og jarðviðnám verði skoðuð frekar eins og bent var á í 

kafla 6.1. Einnig var þess getið þar að gera á nýjar mælingar 2017 og er það eitthvað sem 

rafveitan ætti alls ekki að hunsa og frekar að láta skoða frekar og nánar eins og bent var á í 

fyrrgreindum kafla 6.1. 
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7.2 GIS-hús og rofabúnaður 

Truflanirnar sem verkefnið snérist um að skoða má rekja til GIS-búnaðar rafveitunnar. GIS-

rofar virðast vera eitt helsta vandamálið hvað varðar svona truflanir og sýndu heimildir og 

mælingar úr PMU-kerfi rafveitunnar það að vandamálið er þekkt og er stærra en gert var ráð 

fyrir í upphafi þessa verkefnis. Ekki eru til neinar lausnir til að útiloka þessar truflanir en 

ýmsar úrbætur eru mögulegar. Spurningin er þó sú, hvort hægt sé að gera meira fyrir 

rofabúnaðinn og hvort það skili tilætluðum bótum. Frekari greining á truflunum er lögð til og 

út frá þeirri greiningu að meta hver yrðu næstu skref.  

7.3 Spennar, afriðlar og annar búnaður 

Eins og fram kom í kafla 6.3 er reglunarbúnaðurinn er tilheyrir VCR-straumspólunum frekar 

áberandi. Þessi tegund reglunarbúnaðar er frábrugðin þeim búnaði sem notaður er í dag í því 

ljósi að notast er við stafrænan reglunarbúnað. Rafveita Fjarðaáls notast við hliðrænan búnað. 

Munurinn liggur því í því að hliðrænu merkin vinna á ákveðnum spennu- eða straumgildum, 

4-20mA eða 0-10V til dæmis en stafrænn búnaður gefur merki sem mið af ákveðnum gildum, 

eins og 0 og 1. Hliðrænn búnaður er því viðkvæmari fyrir truflunum en stafrænn.  

8 Umræður 

Verkefnið var viðameira en reiknað var með í upphafi. Reynt var að afmarka það eins og hægt 

var en það var alls ekki auðvelt. Gagnaöflun gekk ágætlega en hefði gjarnan viljað fá fleiri og 

betri gögn um jarðnetið sem liggur undir álverinu því mikið þurfti að áætla og meta. Það hefði 

verið mjög gaman að geta mælt aftur og einbeitt sér að einhverjum ákveðnum stöðum á 

jarðnetinu en það var ekki mögulegt bæði vegna viðhaldsvinnu Landsnets og vegna annarra 

verkefna sem rafveitan stóð í. Komnar eru upp hugmyndir af framhaldsverkefnum sem hægt 

væri að vinna í svipuðum tilgangi og þetta hér og jafnvel dýpri rannsóknarverkefni. 

Lærdómurinn var engu að síður góður og eins og áður segir mjög erfitt að stoppa á 

einhverjum ákveðnum stað. Það hafðist vonandi og hefur ekki áhrif á verkefnið í heild sinni. 
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9 Samantekt 

Farið var yfir helstu fræði í tengslum við skilrofa og jarðnet.Út frá því og eftir að hafa leitað 

heimilda eru gætu varpað betri sýn á samskonar kom í ljós að truflanirnar eru ekki einugis 

tengdar við jarðnetið. GIS-skilrofar hafa haft þann galla að hversu samanþjappaður sem 

búnaðurinn er þá eru að myndast truflanir í GIS-búnaðnum út frá skilrofahreyfingum. Ekki 

hafa fundist lausnir á þessum truflunum einungis mögulegar úrbætur til að minnka áhrifin. Ein 

möguleg úrbót er að leggja jarðstrengi frá GIS-rofabúnaði út að spennum og þannig er því 

háttað hjá Fjarðaáli. 

Farið var í gegnum skýrslu sem gerð var vegna jarðlagsprófana fyrir eðlisviðnám og 

jarðvinám. Út frá útreikninum úr þeirri skýrslu og útreikningum sem gerðar voru til 

samanburðar kom í ljós mikið ósamræmi í reikningum. Gerð var mæling frá skilrofaumgjörð 

til jarðar og í 110VDC kerfi og kom þar í ljós að ekki koma upp truflanir í 110VDC 

jafnspennukerfinu. Fengin voru mæligögn úr PMU-kerfi Fjarðaáls og þar komu fram 

upplýsingar sem hægt var að sýna, öðrum prófunum og mælingum til stuðnings, að 

spennutruflanir eiga sér stað í GIS-skilrofum við rofahreyfingar. Komið var með hugmyndir 

af næstu skrefum og mögulegum lausnum. Lagt var til að farið yrði í frekari rannsóknir og 

hermanir á bæði jarðnetinu og skilrofunum og að farið yrði yfir jarðnetið enn frekar og gerðar 

þar frekari mælingar til að koma á hreint hver staða þess er miðað við þær upplýsingar sem 

unnið var í út frá skýrslunni. Skýrslan var gerð áður en álversframkvæmdir hófust. Bent var 

líka á að hliðrænn reglunarbúnaður, sem sér um reglun og mælingar á straum kerlínunnar, 

væri ráðlagt að skoða betur því hann væri viðkvæmari gagnvart truflunum heldur en stafrænn 

búnaður sem er mun algengari í svona kerfum. 
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Viðauki A 

Skýrsla sem HRV vann fyrir ALCOA Fjarðaál vegna mælinga á jarðeðlisvinámum og 

jarðviðnámum á álverslóð fyrirtæksins.
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Viðauki B 

Grunnteikning af jarðneti rafveitu Fjarðaáls. 
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