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1 Ágrip 
 

Mikið hefur verið fjallað um svokallaða flökkustrauma og yfirtíðnir og áhrif þeirra á rafkerfi í 

húsum. Umræðan um flökkustrauma hefur að miklu leyti snúist um segulsvið og hugsanleg 

áhrif þess á heilsufar fólks. Geislavarnir Ríkisins og Brunamálastofnun stóðu fyrir rannsókn á 

segulsviði í íbúðarhúsnæði veturinn 2009-2010 þar sem kom í ljós að segulsvið í íslensku 

húsnæði er svipað og í Svíþjóð þar sem u.þ.b. 10% heimila búa við aðstæður sem eru yfir 

æskilegum mörkum (0,4 µT).1  Með aukinni heilsuvakningu í þjóðfélaginu þá er umræðan um 

orkugæði eitthvað sem almenningur er farin að velta fyrir sér í auknum mæli. Höfundar fundu 

hvergi neinar rannskóknir sem bendluðu yfirtíðnir í rafkerfum beint við heilsufar fólks.2 

Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa hinsvegar endurtekið sýnt fram á  að samband sé milli 

yfirtíðna og hegðunar kúa og hversu vel þær mjólka.3 Yfirtíðnunum fylgja ýmsir aðrir 

aukakvillar. Þetta eru vandamál sem fagaðilar og tæknimenn eru að fást við s.s. hitamyndun í 

köplum og háa strauma í núllleiðara. Ýmis vandamál skapast þegar yfirtíðni hittir á marktíðni 

annara íhluta í kerfinu, hugsanlegar truflanir í fjarskiptalögnum þ.e. ef þær liggja með 

lágspennu köplunum og ýmislegt fleira.4  

Markmið þessa verkefnis var að greina  hvernig notkun stafskauts og straumbeinis geta bætt 

orkugæði í húsum. Höfundar fengu að láni orku- og gæðamæli hjá Naust Marin og mældu 

gæði rafmagns í Skaftahlíð 24 Suður húsi. Meðfram því voru jarðskautsmælingar gerðar. Í 

Skaftahlíð 24 er fjölmiðlafyrirtækið 365 með aðsetur og í húsnæðinu er því mikið af 

viðkvæmum tölvubúnaði. Sett voru niður þrjú stafskaut og einn straumbeinir settur í aðaltöflu.  

Mælingar voru gerðar í inntakstöflu með og án stafskauta og straumbeinis. Helstu niðurstöður 

verkefnisins voru þær að straumbeinir gerði meira gagn en stafskautin. Mælingar okkar sýndu 

að straumbeinir og stafskaut höfðu lítil áhrif á yfirtíðnir.  

 

 

 

                                                      
1http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Rafmagnsoryggissvid/Fraedsla/segulsvid_i_ibudarhusnaedi_a_is

landi.pdf  Sótt þann 10.5.2016 
2 http://www.electricalpollution.com/documents/Hillman/ShockingNewsv3-072004.pdf  Sótt þann 10.5.2016  
3 http://www.milieuziektes.nl/Rapporten/hillman%20stetzer%20milk%20production.pdf  Sótt þann 10.5.2016 
4 http://www.cpccorp.com/harmonic.htm#What%20problems%20do%20harmonics%20create  Sótt þann 

10.5.2016 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Rafmagnsoryggissvid/Fraedsla/segulsvid_i_ibudarhusnaedi_a_islandi.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Rafmagnsoryggissvid/Fraedsla/segulsvid_i_ibudarhusnaedi_a_islandi.pdf
http://www.electricalpollution.com/documents/Hillman/ShockingNewsv3-072004.pdf
http://www.milieuziektes.nl/Rapporten/hillman%20stetzer%20milk%20production.pdf
http://www.cpccorp.com/harmonic.htm#What%20problems%20do%20harmonics%20create
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4 Inngangur 

4.1 Orkugæði – Skilgreining 

Þegar talað er um orkugæði þá er ansi margt sem fellur undir þá skilgreiningu. Raforkukerfið 

er gefið út fyrir einhverja ákveðna spennu og ákveðna tíðni. Hér á Íslandi er það 230V milli 

fasa og N og 50 Hz (erum með nokkur ólík kerfi á Íslandi sem eru útskýrð betur í kafla 4.2).  

Síðan fer það eftir stöðugleika kerfisins hvort það geti kallast með góð orkugæði eða ekki. 

Ef spennan fellur niður fyrir eða fer upp fyrir 10-80% af grunnspennunni í 0,5 bylgjulengd til 

1 mín þá kallast það dip (spennan fellur) eða swell (ef spennan rís). Flökt í RMS spennu sem 

þó fer ekki út fyrir 90-110% kallast flicker, spikes eða snögg hækkun á spennu er tilkominn 

vegna þess að stór notandi hættir skyndilega að draga straum eða vegna eldingar. Transients, 

er skyndileg hækkun á spennu eða straum. Yfirtíðnir spila stóran þátt í því hvort orkugæði 

geti talist góð eða ekki. Mikið af yfirtíðnum eru slæmar fyrir orkugæði. Jafnvægi í tíðninni 

spilar líka inn í þetta, því meir sem tíðnin helst sú sama því betra.5 

Af ýmsum ástæðum telst raforkukerfið á Íslandi vera mjög gott hvað orkugæði varðar. Lítið er 

um slæmar truflanir og samkvæmt lögum má ekki vera hærri en 3% THD truflun á 

dreifikerfinu.6 

 

4.2 Kerfisgerðir  
 

Rafmagn er flutt frá spennistöðum til notenda á mismunandi vegu. 7 Til að átta sig á því 

hvernig það er gert þarf að útskýra kerfisgerðirnar sem eru notaðar til þess. Talað er um fjögur 

aðalkerfi TN-S kerfi, TN-C kerfi, TT kerfi og IT kerfi. Í þéttbýlum er algengt að dreifikerfi 

séu TN-C kerfi (3/N~400/230V) en það kerfi er samblandað úr TN-C og TN-S kerfi. TT-Kerfi 

(3~230V) eru töluvert í eldri hverfum hjá Orkuveitu Reykjavíkur og á Akranesi.   

TN-kerfi er sú kerfisgerð sem er mest notuð á Íslandi og samkvæmt íslenskum stöðlum um 

raflagnir bygginga IST200 þá eiga „Allir snertanlegir leiðnir hlutar raflagnarinnar skulu 

tengdir með varnarleiðurum við jarðtengipunkt rafkerfis í dreifistöð eða á rafala.“8  

                                                      
5 Baggini, A. (2008). Handbook of Power Quality. Wiley. ISBN 978-0-470-06561-7  Sótt Þann 4.4.2016 
6 http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1048-2004  Sótt þann 10.05.2016 
7 Staðalráð Íslands. Íslenskur staðall. (IST200:2006) Raflagnir bygginga bls 33 -36 
8 Staðalráð Íslands. Íslenskur staðall. (IST200:2006) Raflagnir bygginga (413.1.3.1) 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-470-06561-7
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1048-2004
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Mynd 1. TN-S-kerfi 

Mismunandi tegundir kerfisjarðtenginga dreifikerfa og táknin sem notuð eru hafa merkingu 

sem hér segir: 

Fyrsti bókstafur: Táknar samband kerfisins við jörð. 

T = bein tenging á einum punkti kerfis við jörð. 

I = allir spennuhafa hlutar einangraðir frá jörð eða einn punktur jarðtengdur í gegnum 

samviðnám. 

Annar bókstafur: Táknar samband á milli snertanlegra leiðinna hluta lagnarinnar og 

jarðar. 

T = bein tenging milli snertanlegra leiðinna hluta og jarðar, óháð gerð kerfisjarðtengingar. 

N = bein tenging milli snertanlegra leiðinna hluta og þess punkt dreifikerfisins sem er með 

beinni tengingu við jörð (í riðstraumskerfi er um að ræða N-punkt kerfisins eða fasaleiðara ef 

N-punkturinn er ekki aðgengilegur). 

Hugsanlegir viðbótarbókstafir:  Tákna sambandið milli N-leiðara og varnarleiðara. 

S = varnahlutverkið annast leiðari sem er aðskilinn frá N-leiðara kerfisins eða frá jarðtengdum 

fasa. 

C = N-leiðari og varnaleiðari eru sameinaðir í einn leiðara (PEN-leiðara). 

 

Í TN-S kerfi þá eru N og PE 

aðgreindir í kerfinu. 

Núllunin er því í 

spennustöðinni og jarðtengd 

eins og má sjá á mynd 1.  
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Mynd 4. IT kerfi 

Í TN-C kerfi er notaður 

PEN leiðari. PEN leiðari er 

notaður sem núlltaug, eins 

og má sjá á mynd 2 þá er 

spennir jarðtengdur og 

flytur því PEN taugin 

einnig jarðsamband. 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 3 má sjá 

uppsetningu TT kerfis.  

Einn punktur er tengdur 

við jörð. Það er N punktur 

spennis. Berir leiðnir 

hlutar raflagnarinnar eru 

tengdir sérstöku 

jarðskauti sem er óháð 

jarðtengingu kerfisins.    

 

 

Á mynd 4 má sjá að í IT 

kerfi finnst hvergi bein 

tenging á milli 

spennukerfis og jarðar. 

Snertanlegir hlutar tækja 

og búnaðar eru tengdir 

við jarðskaut.  

 

 

Mynd 2. TN-C-kerfi 

Mynd 3. TT kerfi 
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Á mynd 5 má sjá að í 

TN-C-S kerfi þá er N-

leiðari og P-leiðari 

sameinaðir í einum 

leiðara í hluta kerfis.  

 

 

 

 

5 Jarðbindingar/Spennujöfnun 

5.1 Lagnateikningar 
 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að setja niður stafskaut þá þarf að huga að ákveðnum 

þáttum. Gott er að vera búinn að fá upplýsingar hjá viðkomandi veitufyrirtækjum sem geta átt 

lagnir í jörðu þar sem framkvæmdir eiga að hefjast. Í Reykjavík er t.d. hægt að fá allar 

lagnateikningar hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Helstu lagnir eru:  

- Rör gagnaveitu  

- Rafdreifikerfi OR 

- Lega jarðstrengja  

- Stýristrengir OR og FER 

- Vatnsveitukerfi OR 

- Hitaveitukerfi OR 

- Fráveita 

- Gas og Sjóveitur OR 

Almennt eru lagnir sem liggja heim að húsum grafnar niður um 70 cm. Þegar verið er að 

koma stafskautum fyrir þá er æskilegt að koma þeim eins djúpt og hægt er eða að lágmarki 

2,4m.9 Samkvæmt National Electric Code staðlinum NEC 300-5(a) er lágmarks dýpt fyrir 

stafskaut 244cm. Oft spilar jarðvegurinn stóran þátt í því hvernig gengur að koma stafskautum 

niður. Annað hvort er borað fyrir stafskautunum eða þau rekin niður. Þar sem reka þarf 

skautin  svo djúpt ofan í jörðina þá er æskilegt að vera búinn að útvega sér lagnateikningar á 

þeim stað þar sem á að reka skautin niður. Tjón getur orðið mikið ef lagnir eru teknar í sundur 

                                                      
9 http://www.irrigation.org/uploadedFiles/Certification/National%20Electric%20Code.pdf  Sótt Þann 24.3.2016 

Mynd 5. TN-C-S kerfi  

http://www.irrigation.org/uploadedFiles/Certification/National%20Electric%20Code.pdf
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eða skemmdar. Tjón á lögnum geta verið alfarið á ábyrgð tjónavalds og því er  mikilvægt að 

framkvæmdaaðili útvegi sér teikningar10 (sjá viðauka 1) af svæðinu áður en framkvæmdir 

hefjast. 

  

                                                      
10 Lagnateikning frá OR fyrir Skaftahlið 24. Sótt þann 16.02.2016 
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5.2 Jarðskaut/stafskaut 
 

Til eru mismunandi jarðskaut og aðferðir við að setja þau niður. Í IST200 eru tekin dæmi um 

jarðskaut í kafla 542.2.3.11 Þær aðferðir sem koma hér á eftir eru allar samkvæmt ameríska 

staðlinum National Electric Code. 

Koparteinn (Driven Rod):12 

Koparteinn eða stálteinn er húðaður með kopar, teinninn er 

um 240cm til 305cm á lengd og er rekinn niður í jörðina. 

Þessi aðferð getur verið erfið þar sem teinninn er það langur 

að það þarf að nota stiga til koma staurnum niður. Einnig 

getur reynst erfitt að lemja svona langa stöng niður í grýttan 

jarðveg. Koparteinn (sjá mynd 6) er aðferð sem hefur verið 

notuð allt frá uppgötvun rafmagnsins. Samkvæmt National 

Electric Code (NEC)  þarf teinninn að vera að lágmarki 

240cm að lengd. Þó svo að kopar sé betri leiðari en stál þá er 

hans aðalhlutverk að verja járnið gegn tæringu. Almennt er 

talið að galvaniseraður stálteinn sé besti kosturinn. Það sem hann hefur fram yfir koparteininn 

er að hann tærist mun síður en kopar nema  jarðvegurinn sé mjög saltur.   

 

  

                                                      
11 Staðalráð Íslands. Íslenskur staðall (IST200:2006) Raflagnir bygginga (542.2.3)  

12 Stockin, David (2014-03-17). McGraw-Hill's NEC 2014 Grounding and Earthing Handbook (bls. 19). 

McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 

 

Mynd 6.  Koparteinn rekinn 

ofan í  jörðu. 
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Koparteinn sem er eins og bor í laginu (Advanced Driven Rod):13  

Þessi aðferð hefur verið notuð í meira mæli en áður, áður fyrr 

gátu aðeins stórir borvagnar komið löngum jarðskautum fyrir á 

þessu dýpi. Hver bor er um 1,5 metri á lengd og er með 

skrúfgangi á endanum þannig að auðvelt er að skrúfa nýjan 

tein ofan á og halda áfram að bora með honum niður í jörðina. 

Á mynd 7 má sjá mynd af koparbor. Auðvelt á að vera að 

komast niður á allt að 6 metra dýpi með þessari aðferð en það 

fer eftir jarðveginum. Höggborvél er notuð til að bora þessa 

teina niður.    

 

 

 

Koparplata (Grounding Plates):14 

Á mynd 8 má sjá koparplötu sem er grafinn niður og koparvír 

lagður frá. Koparplatan er grafinn niður að lágmarki 76 cm en 

hún þarf að vera að lágmarki 60cm að þvermáli. Þegar talað er 

um koparplötu þá er lágmarkið að hún sé 0,5 cm á þykkt og 

með koparhúð að lágmarki 1,5 mm.  Þessi aðferð hefur hærra 

viðnám heldur enn stafskaut miðað við massa. Aftur á móti 

hefur þessi aðferð sömu ókosti og stafskaut eins og tæringu, 

öldrun, hitastig og raka. 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Stockin, David (2014-03-17). McGraw-Hill's NEC 2014 Grounding and Earthing Handbook (bls. 21). 

McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 
14 Stockin, David (2014-03-17). McGraw-Hill's NEC 2014 Grounding and Earthing Handbook (bls. 23). 

McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 

 Mynd 7.  Koparbor. 

 Mynd 8. Koparplata grafinn 

ofan í jörðu. 
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Steypustyrktarjárn (Ufer Ground):15 

Á mynd 9 má sjá steypustyrktarjárn í húsi notaða sem jörð. 

Þessi aðferð er mikið notuð þar sem steypustyrktarjárnin í 

húsinu eru notuð sem jarðskaut þar sem steypan nær beinu 

sambandi við jörðina. Það þarf að vera tengipunktur sem 

hægt er að tengjast við, þessi tengipunktur þarf að vera í 

beinu sambandi við steypustyrktarjárnin. Þessi leið byggist á 

því að þú hefur mjög stóran flöt sem nær í samband við 

jörðina sem getur þolað háa útleiðslu á spennu. Ókosturinn 

við þessa aðferð er sá að ef útleiðslu spennan verður of há 

miðað við stærðarflöt á járngrindinni í húsinu þá getur járnið 

hitnað gríðarlega og hitað upp raka sem er í steypunni sem 

getur myndað sprungur í steypunni. Annar ókostur er sá að erfitt er að framkvæma „RTG“ 

mælingu undir eðlilegum kringumstæðum þar sem steypan er það góður einangrari.  

 

Koparrör (Electrolytic Electrode): 16 

Koparrör var hannað af verkfræðingum. Þessi koparrör 

voru sérstaklega fundin upp þar sem önnur jarðskaut 

höfðu hina ýmsu galla. Á mynd 10 má sjá koparrör sem 

er grafið ofan í jörðina, jarðvegur er settur í kringum 

það sem leiðir vel og síðan er koparrörið fyllt með grófu 

salti eða magnesíum súlfati. Þetta er eina jarðskautið 

sem verður betra með tímanum en líftíminn er um 30 til 

50 ár.    

 

                                                      
15 Handbook Stockin, David (2014-03-17). McGraw-Hill's NEC 2014 Grounding and Earthing Handbook (bls. 

24). McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 
16 Stockin, David (2014-03-17). McGraw-Hill's NEC 2014 Grounding and Earthing Handbook (bls. 26). 

McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 

 

 Mynd 10. Koparrör 

 Mynd 9.  Steypustyrktarjárn í 

húsi notuð sem jörð 
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 Mynd 11. Samanburðartafla 

Á mynd 11 má sjá töflu yfir þær mismunandi tegundir stafskauta og gæði þeirra sem fjallað 

hefur verið um hér að ofan.  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 David (2014-03-17). McGraw-Hill's NEC 2014 Grounding and Earthing Handbook (bls. 28). McGraw-Hill 

Education. Kindle Edition. 
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Áhrifasvæði stafskauta.18 

Á mynd 12 má sjá áhrifasvæði 

stafskauta. Þegar stafskaut eru sett 

niður er æskilegt að hafa lengd 

stafskauta sinnum 2 til að áætla 

lengd á milli stafskauta. Miðað 

við þess lengd þá ættu skautin 

ekki að hafa áhrif á hvert annað.  

Til dæmis stafskaut sem er 2,4m á 

lengd. Þá má reikna 2,4m x 2 

=4,8m sem væri stysta lengdin á 

milli stafskauta áður en þau væru 

farinn að hafa áhrif á hvert annað 

 

 

 

Mikilvægt er að staðsetja stafskaut eins neðarlega og hægt er. Í 

töflu 119 má sjá prósentuhlutfall af heildar viðnámi jarðar eftir 

metrum. Þegar stafskautið er komið niður um 2,5 cm  þá er búið 

að ná 25% af heildar viðnámi jarðar. Þegar stafskautið er komið 

niður um 15,2 cm frá stafskautinu þá er búið að ná 52% af heildar 

viðnámi til jarðar. Þessar tölur byggja á stafskauti sem er kopar 

húðaður stálteinn sem er 3 metrar á lengd og 16 mm í sverleika.     

 

 

 

 

 

                                                      
18 Stockin, David (2014-03-17). McGraw-Hill's NEC 2014 Grounding and Earthing Handbook (bls. 19). 

McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 
19 (http://www.repeater-builder.com/antenna/site-stuff/are-fifty-six-man-2005.pdf) (bls. 4-2)  Sótt þann 

24.4.2016 

Metrar Prósentu hlutfall af 

  heildar viðnámi 

0,03 25% 

0,06 38% 

 0,09 46% 

0,15 52% 

0,3 68% 

1,5 86% 

3 94% 

4,6 97% 

6,1 99% 

7,6 100% 

Tafla 1. Viðnám jarðar miðað 

við dýpt jarðskauts  

Mynd 12. Áhrifasvæði stafskauta (10ft. = 3,05m) 

http://www.repeater-builder.com/antenna/site-stuff/are-fifty-six-man-2005.pdf
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5.3 Spennujöfnun/sökkulskaut 
 

Samkvæmt TTR2009 staðli á eftirfarandi við um spennujöfnun „Í nýbyggingar og 

viðbyggingar skal setja sökkulskaut til spennujöfnunar. Gerð og útfærsla skal vera samkvæmt 

nánari ákvörðun dreifiveitu“.20 Aðal tilgangur sökkulskauts er spennujöfnun. Jarðskaut gegna 

stóru hlutverki í rekstri raforkudreifikerfis og í sumum tilvikum tryggja þau virkni 

varnartækja með því að mynda leið fyrir bilanastraum til jarðar. Þeirra helsta hlutverk er að 

draga úr spennumun sem getur myndast í rekstri kerfanna. Jarðskaut verða að ná eins góðri 

leiðni við jarðveginn eins og hægt er þannig að þau nái spennugildi hlutlausrar jarðar en sú 

spenna er núll. Í TN kerfi þarf heildar jarðskautsviðnám að vera lægra en 2 ohm ef það er ekki 

lekaliði en ef það er lekaliði þá má nota eftirfarandi formúlu21 til að reikna út hvort 

jarðskautsviðnámið sé í lagi:  

Rb/Re ≤ 50/(Uo-50) 

 Rb = heildarjarðskautsviðnám allra hliðtengdra jarðskauta, í ohm. 

 Re = lágmarks snertiviðnám, í ohm, milli jarðar og leiðinna ytri hluta sem ekki 

tengjast varnar leiðara en mynda straumleið fyrir bilunarstraum milli fasa og jarðar. 

 Uo = er nafngildi virks gildis riðspennu til jarðar, í voltum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Tæknilegir Tengiskilmálar. Raforkudreifingar 2009. Útgefandi Samorka (Grein 3.3.2).   
21 Staðalráð Íslands. Íslenskur staðall. (IST200:2006). Raflagnir bygginga (Grein 413.1.3.7). 
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5.4 Straumbeinir/flökkustraumar 
 

Straumbeinir22 hefur verið notaður allt frá árinu 2004 með góðum árangri, Rafal ehf er með 

einkaleyfi á þeim. Það sem hann gerir er að hann býr til þröskuld og með því jafnar hann 

álagið á heimtauginni, hann er 

tengdur á milli PEN og PE (sjá 

mynd 13). Við notkun hans þá 

getur álagsskekkja 

heimtaugarinnar farið niður í  

2% en þessi skekkja hefur 

mælst allt að 70%.  Í TN kerfi 

þá hefur það verið vandamál að 

núllunin hefur ekki verið skila 

sér til baka með heimtauginni 

til rafveiturinnar. En það þarf 

ekki að vera óeðlilegt í TN-C 

kerfi að N-straumurinn skili sér 

ekki allur til rafveitu eftir 

núlltauginni þar sem 

rafstraumur fer alltaf 

auðveldustu leiðina. Ef 

viðnámið í t.d vatnspípukerfunum er mjög lágt þá fer hluti N straumsins þá leið. Mælingar 

hafa sýnt að allt að 30% straumsins í núlltauginni hefur verið að skila sér með heimtauginni. 

Hin 70% hafa ekki farið til baka með núlltauginni til rafveitu, heldur hefur þessi straumur 

skilað sér til baka með jarðtaug hússins og spennujöfnunarkerfinu. Þetta eru svokallaðir 

flökkustraumar en þeir geta valdið tæringu á rörum og haft truflandi áhrif á rafmagnstæki. 

Einnig hafa tilraunir sýnt fram á að þessir flökkustraumar hafi áhrif á heilsu fólks en ekki 

verður farið nánar út í þá sálma hér í þessu verkefni. Mikilvægt er að taka fram að 

straumbeinir skerðir ekki gæði núllunnar. 

 

                                                      
22 http://www.straumbeinir.is/Site/Okkar_lausn.html Sótt þann 27.04.2016         

 

 Mynd 13. Tengimynd fyrir straumbeini  

http://www.straumbeinir.is/Site/Okkar_lausn.html
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6 Yfirtíðnir 
 

Yfirtíðnir hafa verið til í rafkerfum allt frá því að fyrstu rafalarnir og mótorarnir fóru að líta 

dagsins ljós. Þær voru svo smávægilegar í fyrstu að áhrif þeirra á rafkerfin voru ekkert til að 

tala um. Þetta var vegna þess að fyrir 6. áratuginn þá var lítið sem ekkert um ólínulegt álag.  

Prófessor við háskólann í Wollongong, V.J. Gosbell skrifaði:23 ,,Truflanir af völdum yfirtíðna 

eru venjulega ekki tilkomnar vegna orkuvera og dreifikerfa og voru mest megnis ekki til 

staðar fyrir 6. áratuginn. Þá fór að líta dagsins ljós nýtt álag hjá neytendum, sem var ólínulega 

álagið.“.  

Á 7. áratugnum fór að bera meira á yfirtíðnum í Bandaríkjunum vegna þess að farið var að 

setja upp þétta virki til þess að auka skilvirkni dreifikerfisins.24 Launaflið var búið til á 

staðnum í staðinn fyrir að flytja það í flutningskerfinu. Þetta varð þó til þess að yfirtíðnir fóru 

að vera meira áberandi. Á svipuðum tíma kom fram týristor tæknin sem er líka mikill 

yfirtíðnavaldur. 

Yfirtíðnir í orkukerfum er eitthvað sem menn hafa veitt æ meiri athygli undanfarið. Þetta 

skýrist vegna sífellt aukinnar notkunar á ólínulegum álögum.25 Þau eru að verða sífellt stærri 

hluti rafkerfa og það hefur orðið til þess að þörfin fyrir strangari reglur og staðla sem lúta að 

yfirtíðnum hefur verið þörf. Bæði hvað varðar neytendur og orkudreifendur. Vandamál af 

völdum yfirtíðna eru enn ekki gríðarlega mikil en þau eru að aukast og aukin meðvitund getur 

aðeins leitt til betri raforkukerfis. Þegar það gerist að yfirtíðnir eru til vandræða þá er það 

vegna þess að það er mjög mikið af þeim eða að það hittir þannig á að yfirtíðnirnar eru 

marktíðni, eða resonance tíðni, í einhverjum hluta í kerfinu. 

 

Það má segja að yfirtíðnir séu að koma inn í almenna vitund hins venjulega borgara en ekki 

lengur bara á vörum sérfræðinga og tæknimanna. Þetta má t.d. sjá á nýja hverfinu sem er verið 

að byggja í Urriðaholti í Garðabæ.26 Þar er það tekið sérstaklega fram að það sé hannað með 

það fyrir augum að sporna við útbreiðslu á flökkustraumum og yfirtíðnum. 

                                                      
23 Total Harmonic Distortion and Effects in Electrical Power Systems 

Associated Power Technologies 
24 http://energylogix.ca/harmonics_and_ieee.pdf  Sótt þann 22.04.2016 
25 POWER SYSTEM HARMONICS/ Allen-Bradley, A Reference Guide to Causes, 

Effects and Corrective Measures 
26 http://www.urridaholt.is/itarefni/5_vira_dreifikerfi_rafmagns_i_urridaholti  Sótt þann 24.04.2016 

http://energylogix.ca/harmonics_and_ieee.pdf
http://www.urridaholt.is/itarefni/5_vira_dreifikerfi_rafmagns_i_urridaholti
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Núna þegar dreifikerfi rafmagns er að færast úr loftlínum í jarðstrengi þá koma yfirtíðnirnar 

til með að vera mikilvægur þáttur í því hvernig slíku kerfi er stjórnað vegna þess að tveir 

helstu fylgifiskar jarðstrengjanna eru þéttaáhrif þeirra og yfirtíðnir sem þeir mynda.27 

 

6.1 Hvað er yfirtíðni 
 

Yfirtíðnir eru AC volt og straumur sem er með tíðnir sem er heilt margfeldi af grunntíðninni.  

T.d. í 50 Hz kerfi eins og er hér á Íslandi er önnur yfirtíðni á tíðninni 100 Hz (2x50Hz), þriðja 

yfirtíðnin er á 150 Hz (3x50 Hz), fjórða yfirtíðnin er á 200 Hz o.s.frv. Í þriggja fasa rafkerfum 

eru það yfirtíðnirnar sem eru á oddatölum sem eru mest áberandi (þriðja, fimmta, sjöunda, 

níunda o.s.frv.).28 

Eins og áður hefur komið fram þá 

orsakast yfirtíðnir af ólínulegum 

álögum29 (sjá mynd 14). Álag er 

álitið ólínulegt ef impedancinn 

breytist með breyttri spennu. Eða ef 

bylgjuform straumsins sem það 

dregur er ekki það sama og 

bylgjuform spennunar í kerfinu.  

Breyttur impedance þýðir það að 

álagið dregur straum sem er ekki 

sínuslaga þó svo að spennan sé 

sínuslaga. Þau aflaga þar með 

sínusbylgjuna sem þau fá og búa til 

yfirtíðnir. Spennubreytar sem nota thyristor tækni og switch-mode tækni eru meðal þeirra sem 

eru yfirtíðnavaldandi. Ólínuleg álög eru t.d. elektronískar ballestar, rafeindaballestar, ýmis 

konar spennubreytar, tölvur, UPS varaaflgjafar og fleiri rafeindastýrður búnaður.  

Yfirtíðnastraumurinn rennur svo um kerfið, myndar ójafnvægi og veldur yfirtíðnaspennu sem 

er oft talinn mesti áhrifavaldurinn í vandræðum sem skapast af sökum yfirtíðna. 

Yfirtíðnastraumurinn getur ekki runnið inn í álögin í kerfinu, nema þau sem bjuggu til þessar 

                                                      
27 Study of Harmonics in Cable-based Transmission Network www.cigre.org/content/download  document: C4-

108.  Sótt þann 28.04.2016 
28 http://ecmweb.com/archive/harmonics-made-simple  Sótt þann 28.04.2016 
29 http://www.mirusinternational.com/downloads/hmt_faq01.pdf   Sótt þann 28.04.2016 

 Mynd 14. Línuleg og ólínuleg bylgjuform 

http://www.cigre.org/content/download
http://ecmweb.com/archive/harmonics-made-simple
http://www.mirusinternational.com/downloads/hmt_faq01.pdf
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tilteknu yfirtíðnir.  Helsta vandamálið er ástand kapla og víra í kerfinu þar sem hiti og 

burðargeta eru aðalatriðið. Yfirtíðnaspennan veldur brenglun í spennu kerfisins sem getur 

skemmt, truflað og eyðilegt íhluti og álög vítt og breitt um kerfið30.  

Sínusbylgjan sem verður til31 gæti 

litið út eins og bylgjan sem sjá má 

á mynd 15. Þar sem óhreina 

bylgjan samanstendur af 50 Hz 

grunnbylgjunni og 

yfirtíðnabylgjum af þriðju og 

fimmtu yfirtíðni. 

 

 

 

Spennubreyta er hægt að líta á sem uppsprettu yfirtíðnastrauma. Þeir búa til yfirtíðnastrauma 

sem eru í beinu sambandi við púlsa fjöldann sem þeir vinna með. Eftirfarandi jöfnu er hægt að 

nota til viðmiðunar til að gera sér grein fyrir hvar viðkomandi yfirtíðnir eru að koma fram.  

Jafna: h = kq ±1 

 

h is the harmonic number (integer multiple of the fundamental) 

k is any positive integer 

q is the pulse number of the converter 

                                                      
30 http://ecmweb.com/content/harmonic-current-and-voltage-distortion  Sótt þann 1.05.2016 
31 http://www.electrical-installation.org/enwiki/Definition_of_harmonics  Sótt þann 1.05.2016. 

 

 Mynd 15. Grunnbylgja og yfirtíðnibylgjur 

http://ecmweb.com/content/harmonic-current-and-voltage-distortion
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Definition_of_harmonics
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Þetta þýðir það að 6 púlsa (eða þriggja fasa) spennubreytir er að búa til yfirtíðnir á 5. ,7., 11., 

13., 19., 23. og 25. o.s.frv. Þumalputtareglan er sú að yfirtíðnastraumurinn er 

grunnstraumurinn deilt með tölu yfirtíðnarinnar.32  Þ.e. straumurinn á 5. yfirtíðni er u.þ.b. 1/5 

af grunnstrauminum. 12 púlsa spennubreytir myndi samkvæmt því búa til yfirtíðnastraum á 

11., 13., 23., 25. o.s.frv. en í raunveruleikanum býr hann líka til í litlum mæli yfirtíðnir á 5., 

7., 17., og 19. Venjulega er hægt að miða við um 10% af því sem 6 púlsa spennubreytirinn býr 

til. 

Yfirtíðnir eru stærðfræðileg leið til þess að lýsa aflögun á venjulegri sínusbylgju, annað hvort 

volt bylgju eða straum. Fourier kenningin segir okkur að endurtekið bylgjuform er hægt að 

skilgreina með summu sínuslaga bylgjuforms sem eru heilt margfeldi af grunntíðninni (sjá 

mynd 16).33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef að truflanir frá yfirtíðnum eru orðnar mjög miklar er ein leið að sía þær í burtu. Það er 

venjulega gert með því að búa til síu fyrir hverja þá yfirsveiflu sem á að taka út. Yfirleitt eru 

bara þær stærstu síaðar út. Hér á eftir er dæmi um hvernig það er gert með svokölluðum shunt 

síum. 

 

 

                                                      
32 POWER SYSTEM HARMONICS/ Allen-Bradley, A Reference Guide to Causes, 

Effects and Corrective Measures 
33 POWER SYSTEM HARMONICS, A Reference Guide to Causes, Effects and Corrective Measures 

AN ALLEN-BRADLEY SERIESOF ISSUES AND ANSWERS, By: Robert G. Ellis, P. Eng., 

 

 Mynd 16. Formúla fyrir grunntíðni 
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 Mynd 18. Formúla fyrir THD á spennu 

 

 

 

Hér er truflunin THD34 = 26% (sjá mynd 17 lið a). Það er byrjað á því að sía út fimmtu 

yfirtíðnina (sjá mynd 17 lið b) með því fer trufluninn niður í 18%.  Næst er síuð út sjöunda 

(sjá mynd 17 lið c) yfirsveiflunin THD er þá komin niður í 11%. 

 

Því næst er ellefta yfirtíðnin síuð út (sjá mynd 17 lið d) og loks þrettánda yfirtíðnin (sjá mynd 

17 lið e) en þarna er bylgjan farin að líta út eins og sinusbylgja og THD truflunin komin niður 

í 6%. 

6.2 THD eða Total Harmonics Distortion 
 

THD er heildaryfirtíðnartruflun og er í raun einhverskonar mælieining þar sem allar 

yfirtíðnatruflanir eru lagðar saman og bornar saman við grunntíðnina hjá spennu eða straum. 

 

Formúlan á mynd 1835 sýnir útreikning á THD 

fyrir spennu. Útkoman er hundraðshluta tala sem 

er hlutfallið milli grunntíðnar og samanlagðra 

yfirtíðna. Því hærri sem prósentutalan er því meiri 

                                                      
34 http://electrical-engineering-portal.com/how-to-get-rid-off-the-harmonics-in-electrical-system Sótt þann 

5.04.2016 
35 (Total Harmonic Distortion and Effects in Electrical Power Systems 

Associated Power Technologies) 

 Mynd 17. Shunt síur 

http://electrical-engineering-portal.com/how-to-get-rid-off-the-harmonics-in-electrical-system
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yfirtíðnatruflun er í kerfinu. 

  

THD36 í spennu er  𝑇𝐻𝐷 =
𝐸𝐻

𝐸𝐹
   Þar sem H er samanlögð spenna yfirtíðna og F er spenna 

grunntíðnar. THD í straum er  𝑇𝐻𝐷 =
𝐼𝐻

𝐼𝐹
   Þar sem H er samanlagður straumur yfirtíðna og F 

er straumur grunntíðnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það er oft miðað við að allt undir 5% THD í spennu sé undir því sem ásættanlegt er. Einnig er 

til eitthvað sem heitir THD af RMS gildi oft skilgreint sem 𝑇𝐻𝐷𝑅.37 Það er þó aldrei notað í 

sambandi við orkukerfi heldur er þetta notað í sambandi við audio mögnum. Sambandið milli  

𝑇𝐻𝐷𝑅 og 𝑇𝐻𝐷𝐹 sem er það sem við notum, (F stendur fyrir fundamental), er lýst á 

eftirfarandi hátt á mynd 19. 

 

6.3 Afleiðing yfirtíðna 

Vegna hita sem myndast þegar yfirtíðnir eru til staðar þá gerist það að kaplar eldast óeðlilega 

fljótt og einangrunargildi einangrunarinnar í kringum víra minnkar og að lokum bilar 

                                                      
36 Electrical Machines, drives and power systems, theodore wildi 6th edition. 
37 http://www.thierry-lequeu.fr/data/PESL-00101-2003-R2.pdf  Sótt þann 12.04.2016 

 Mynd 19. Formúla og graf fyrir 𝑇𝐻𝐷𝑅  

http://www.thierry-lequeu.fr/data/PESL-00101-2003-R2.pdf
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kapallinn.38 Hitinn kemur til vegna þess að þegar hærri tíðni myndast í köplum þá verður 

svokallað skin effect til. Leiðnin í kaplinum færist að yfirborðinu. Straumurinn rennur bara á 

yfirborðinu og fyrir vikið verður viðnámið í vírnum hærri gagnvart straumnum og hiti 

myndast. 

Þegar yfirtíðnatruflun39 eða THD er kominn yfir 10% á spennu þá er líftími tækja og íhluta 

farinn að styttast verulega. Þessi skemmri líftími hefur verið metinn á eftirfarandi máta. 

 32.5% fyrir einsfasa vélar.  

 18% fyrir þriggja fasa vélar.  

 5% fyrir spennubreyta  

Yfirleitt er miðað við lægri tölur þó. Það er víða talað um að THD þurfi að vera undir 5% til 

þess að vel sé. 

Víða erlendis eru komnar hömlur á það magn af yfirtíðnum sem neytandi getur sleppt út á 

netið. Stærri neytendur þurfa oft að lúta strangari kröfum en þeir smærri. Yfirleitt er notast við 

svokallað short circuit ratio (SCR) þar sem neytandi tengist við netið. Þar sem IL stendur 

fyrir allan straum, línulegan og ólínulegan. Og Isc er svokallaður short-circuit straumur við 

tengingu við netið.40 (PCC eða point of common coupling) (sjá mynd 20). 

 

 

                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
38 https://www.ukessays.com/essays/engineering/losses-in-xlpe-insulated-cables-engineering-essay.php Sótt 

þann 12.04.2016 
39 http://www.electrical-installation.org/enwiki/Effects_of_harmonics_-_Economic_impact Sótt þann 10.04.2016 
40 http://energylogix.ca/harmonics_and_ieee.pdf  Sótt þann 10.04.2016 

 Mynd 20. Formúla fyrir SCR. 

https://www.ukessays.com/essays/engineering/losses-in-xlpe-insulated-cables-engineering-essay.php
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Effects_of_harmonics_-_Economic_impact
http://energylogix.ca/harmonics_and_ieee.pdf
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 Mynd 21. Áhrif yfirtíðna 

 
Dæmi um mismunandi áhrif yfirtíðna á hluti (sjá mynd 21).41 
 

 
 

Eitt af því sem getur gerst er að þrátt fyrir að THD sé undir því sem getur talist ásættanlegt, þá 

er hugsanlega einhver yfirtíðnin að vinna á resonance tíðni einhvers hlutar í kerfinu. Þetta 

getur orðið til þess að ýmsir aukakvillar geta farið að skjóta upp kollinum. Þetta er oft 

vandamál sem mjög erfitt er að bilanagreina og henda reiður á.  

 

6.4 Staðlar og viðmið yfirtíðna 
Vegna aukinna yfirtíðna í rafkerfum þá hafa verið búnir til staðlar og viðmið til þess að reyna 

sporna við þeim. Í evrópu heitir staðalinn42 IEC 61000-3-2 og í Bandaríkjunum heitir hann 

IEEE 519-1992. 

Tölvur og annar forritanlegur tölvubúnaður sem gengur fyrir AC rafmagni má ekki vera með 

meira en43 5% THD og ekki meira en 3% á einni stakri yfirtíðni. Meira magn yfirtíðna getur 

leitt til óreglulegrar hegðunar, ,,drauga” og jafnvel bilana sem geta oft á tíðum haft alvarlegar 

afleiðingar. 

Staðallinn IEEE 51944 er þó ekki annað en leiðbeinandi í sambandi við yfirtíðnir, bæði fyrir 

neytendur og orkuseljendur. Þar sem koma upp vandamál þurfa þeir aðilar sem koma að, að 

                                                      
41 http://electrical-engineering-portal.com/how-to-get-rid-off-the-harmonics-in-electrical-system  Sótt þann 

23.04.2016 
42 http://www.rfemcdevelopment.eu/index.php/en/emc-emi-standards/en-61000-3-2-2006-a1-a2  Sótt þann 

22.04.2016 
43 http://electrical-engineering-portal.com/essential-basics-of-total-harmonic-distortion-thd Sótt þann 23.04.2016 
44 http://energylogix.ca/harmonics_and_ieee.pdf  Sótt þann 10.04.2016 

http://electrical-engineering-portal.com/how-to-get-rid-off-the-harmonics-in-electrical-system
http://www.rfemcdevelopment.eu/index.php/en/emc-emi-standards/en-61000-3-2-2006-a1-a2
http://electrical-engineering-portal.com/essential-basics-of-total-harmonic-distortion-thd
http://energylogix.ca/harmonics_and_ieee.pdf
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leysa það vandamál í sameiningu. IEC 6100045 staðallinn setur fram skýrar afmarkanir á því 

hversu miklar yfirtíðnir viðkomandi tæki má losa. Það eru hinsvegar engar takmarkanir á 

tækjum undir 75W og perum undir 25W. Sem verður að teljast ákveðið vandamál þar sem 

stórar skrifstofubyggingar til dæmis geta verið með íhluti sem skipta þúsundum sem allir eru 

undir mörkum staðalsins en þegar þeir eru komnir allir saman þá geta skapast talsverð 

vandamál af yfirtíðnunum því þær geta lagst saman. Hver hlutur er þá ekki stórt vandamál 

útaf fyrir sig en saman komnar getur  hlutfall yfirtíðna orðið hátt. 

  

                                                      
45 http://www.dsce.fee.unicamp.br/~antenor/pdffiles/IEC.pdf  Sótt þann 10.04.2016 

 

http://www.dsce.fee.unicamp.br/~antenor/pdffiles/IEC.pdf
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7 Mælingar 

7.1 Mælitæki 
 

 Ampertönginn sem var notuð heitir EXTECH MA435T 
46og er bæði Ampertöng og AVO mælir. (sjá mynd 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
46 http://www.extech.com/instruments/resources/datasheets/  Sótt þann 8.05.2016   

 Mynd 22. EXTECH mælir 

http://www.extech.com/instruments/resources/datasheets/
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7.2 Fluke 435 II 
 

 

Mælirinn sem við notuðum heitir 

Fluke 435 ii series47 (sjá mynd 

23). Hann er sérstaklega ætlaður 

til orkugæðamælinga. Við 

fengum mælinn lánaðan hjá 

Naust Marine. Öll úrvinnsla á 

gögnum frá Fluke 435 ii fór fram 

með forritinu Power Log 5.1 frá 

Fluke. 

  

                                                      
47 http://assets.fluke.com/manuals/434_435_umeng0300.pdf  Sótt þann 2.02.2016 

 

 Mynd 23. Fluke 435 ii mælir. 

http://assets.fluke.com/manuals/434_435_umeng0300.pdf
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7.3 Unilap Geo 
 

Mælir samkvæmt IEC 

61557-5 staðli.48   

UNILAP GEO (sjá 

mynd 24) er 

jarðskautsmælir sem er 

notaður til að mæla 

viðnám í jarðveginum 

og í jarðskautum. Þessi 

mælir býður upp á bæði 

3 og 4 póla mæliaðferðir 

(við notuðum eingöngu 

3 punkta mælingu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
48 http://www.makranyi.hu/uploads/Unilap_GEO_X.pdf Sótt þann 20-02-2016 

 

 Mynd 24. Unilap Geo mælir. 

http://www.makranyi.hu/uploads/Unilap_GEO_X.pdf
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8 Framkvæmd 
 

8.1 Jarðskautsmælingar / 3 punkta mæling / Stafskautsmæling 
 

Hvernig á að mæla viðnám sökkulskauts til jarðar með 3 punkta mælingu? 

Við gerðum tvær 3 punkta49 

mælingar á jarðveginum. Sú 

mæling sem við framkvæmdum 

fyrst var ekki rétt gerð. Eftir að 

hafa borið niðurstöður okkar 

saman við grafið var augljóst að 

eitthvað hafði farið úrskeiðis.  

Niðurstöður sem við fengum eftir 

seinni mælingu voru í samræmi 

við graf (sjá mynd 25).  

 

 

 

 

  

                                                      
49 Stockin, David (2014-03-17). McGraw-Hill's NEC 2014 Grounding and Earthing Handbook (bls. 41). 

McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 

 

 Mynd 25. Niðurstöður 3 punktamælingu. Rétt mæling og Röng 

mæling. 
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3 punkta mæling á jarðskauti og stafskautum: (sjá mynd 26). 

Fyrst er fundinn tengipunkturinn fyrir 

sökkulskautið. Gott er að nota snúru með 

krókudílakjaft til að tengja við 

sökkulskautið og tengja hinn endan við 

mælirinn í tengipunkt E(C1). Til að mæling 

sé sem nákvæmust þá þarf að mæla að 

lágmarki 20 metra út frá enda sökkuls.  

Lagður er út vír sem er 25 metra langur og 

er hann tengdur við tein sem er um það bil 

30 cm langur sem er stungið ofan í jörðina, 

hinn endinn fer í mælirinn merkt S(P2). 

Næst er dreginn út 50 metra langur vír sem 

er lagður samsíða þeim fyrri og þarf hann 

að lágmarki að fara 20 metra lengra enn sá 

fyrri. Síðan er hann tengdur við tein sem er 

um það bil 30 cm langur og er honum stungið ofan í jörðina, hinn endinn fer í mælinn merkt 

H(C2). 

 

Frágangur á stafskautum 

Byrjað var á því að búa til bor til að bora niður fyrir stafskautunum. Okkur þótti ráðlegast að 

prufa að bora fyrst þar sem það getur verið mjög erfitt að reka járnteina niður í grýttan 

jarðveg. Borinn sem var heimasmíðaður fyrir þetta verkefni (sjá viðauka 2) var 22 mm sver 

og 1,7 metra langur með SDS enda. Á því svæði sem við ætluðum að koma stafskautunum 

fyrir var hellulagt og því þurftum við að rífa hellur upp til að koma jarðskautsteinum og 

jarðskautsvír fyrir. Grafinn var um það bil 30 cm hola og hólkur sem var 40 cm á lengd og 

með þvermálið 6 cm var rekinn niður. Þetta var gert til þess að losna við stöðugt jarðhrun ofan 

í holuna þegar byrjað væri að bora. Við náðum að bora með alla lengd borsins ofan í jörðina. 

Síðan var koparvírinn rekinn niður með jarðskautsteininum. Með því að bora á undan þá 

náðum við að reka niður skautin allt að 2,5 metra. Ákveðið var að setja tengibox utan á húsið 

en húsið er flísalagt og var ein flís fjarlægð þannig að tengiboxið ( sjá viðauka 3) komst á 

bakvið veggflísina. Lagðir voru þrír jarðskautsvírar, einn frá hverju skauti. Settur var 

 Mynd 26.  Tengimynd fyrir Jarðskautsmælir 
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herpihólkur utan um síðasta metran sem kom inn í tengiboxið. Þessi aðgerð var hugsuð til 

þess að tryggja að jarðskautsvírarnir myndu ekki liggja saman sem gæti brenglað mælingar 

þegar hvert skaut væri mælt sjálfstætt. Frá tengiboxinu var lagður fínþættur vír sem var 

1x35mm² inn að inntakstöflu og þar tengdur inn á PE skinnuna.  

 

Á mynd 27. má sjá teikningu sem sýnir hvernig stafskautin voru sett niður, dýpt þeirra og 

lengd á milli stafskauta (sjá viðauka 4). 

 

 

 

 

 

 Mynd 27.  Afstöðumynd af stafskautum 
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Efnislisti yfir efnin sem voru notuð í stafskautin. Allt efni var verslað hjá JOHANN 

RÖNNING. 

- Oddur á jarðskautstein. Fyrir 16-70 mm² 

- Jarðskautsteinn fremra rör. Stærð: 17x800 mm 

- Jarðskautsteinn tengi rör. Stærð: 17x1000 mm 

- Jarðskautsvír 25 mm². Fáþættur eirvír 25/7. Gildleiki: 25 mm²  

- Fínþættur vír H07V-K.  1x35mm². Gulur og grænn 

- Box grátt 187x122x90 Tempo úrtak 

- Tengikubbur I:50-150 Ú6x35q 

- Herpiádrag 
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8.2 Mæling á aðaltöflu á orkugæðum 
 

Til þess að auðvelda skilning á mælingarferlinu þá er ferlið sett upp í töflu 2. 

Mælingar Dagsetning  Tími   Athugasemdir 

1. prófun 02/02/2016 16 klst. 

Fyrst í stað vorum við að læra á mælinn og hvernig átti að 

tengja hann. 

2. prófun 05/02/2016 48 klst. 

Kom í ljós eftir á að yfirtíðnir vantaði í mælingar.  

Stillingar atriði. 

3. prófun 09/02/2016 24 klst. Yfirtíðnir komnar inn eftir að stillingum var breytt. 

4. prófun 10/02/2016 48 klst. 

Stillingar fínstilltar og ákveðið að taka eina fulla mælingu 

sem próf. 

Inntak 1. mæling 16/02/2016 48 klst. Fyrsta alvöru marktæka mælingin. 

Grein T0.1 0 1. mæling 18/02/2016 48 klst.   

Grein T0.3 0 1. mæling 22/02/2016 48 klst.   

Grein T0.5 1 1. mæling 25/02/2016 48 klst.   

Grein T1.2 1 1. mæling 29/02/2016 48 klst.   

Grein T1.4 0 1. mæling 02/03/2016 48 klst.   

Grein T1.5 0 1. mæling 07/03/2016 48 klst.   

Inntak 2. mæling e-skaut 05/04/2016 24 klst. Fyrsta mælingin eftir að stafskaut voru sett niður. 

Grein T0.1 0 2. mæling e-

skaut 07/04/2016 24 klst. Mæling mistókst vegna þess að mælir varð rafmagnslaus. 

Grein T0.1 0 2. mæling 

endurtekin 12/04/2016 24 klst.   

Grein T0.5 1 2. mæling e-

skaut 13/04/2016 24 klst.   

Grein T1.2 1 2. mæling e-

skaut 14/04/2016 24 klst.   

Inntak 3. mæling e-

straumbeini 03/05/2016 24 klst. Fyrsta mæling eftir að straumbeinir var settur upp. 

Grein T0.1 0 3. mæling e-

sbeini 04/05/2016 24 klst.   

 

 

 

Tafla 2. Mælingarferli 
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Fyrsta mæling okkar var við inntakið (sjá mynd 28). Straumarnir eru 177A á L1 og 163A L2. 

Almennt er L3 talsvert minni og við vorum að mæla hann 140A við inntakið. Þetta ójafnvægi 

á fösunum eitt og sér leiðir af sér að það verða straumar í núllinu. 

Eðlilegur straumur í núlli miðað við ójafnvægi milli fasa:50 

𝐼𝑁 = √𝐼𝐿1

2 + 𝐼𝐿2

2 + 𝐼𝐿3

2 − 𝐼𝐿1
𝐼𝐿2

− 𝐼𝐿1
𝐼𝐿3

− 𝐼𝐿2
𝐼𝐿3

 

 

Ef við tökum nú þær tölur sem við mældum í fyrstu mælingu og setjum inn í þessa jöfnu: 

𝐼𝑁 = √177𝐿1

2 + 163𝐿2

2 + 140𝐿3

2 − 177𝐿1
163𝐿2

− 177𝐿1
140𝐿3

− 163𝐿2
140𝐿3

 

Þar af leiðir að 𝐼𝑁 = 32,36 𝐴 

Við vorum að mæla 72 A í núllinu þannig að það er ljóst að hluti straumsins í núllinu er ekki 

tilkominn vegna ójafnvægis á álagi fasanna. Þegar við skoðuðum yfirtíðnir á fyrstu 

inntaksmælingu kom eftirfarandi í ljós (sjá mynd 29).  

                                                      
50 Keljik, Jeffrey (2008). Electricity 3: Power Generation and Delivery. Clifton Park, NY: Cengage 

Learning/Delmar. bls. 49.  

 

 Mynd 28. Fyrsta mæling 
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 Mynd 29. Yfirtíðnir í fyrstu mælingu á Inntaki 

 

 

 

𝑇𝐻𝐷𝑉  er blái liturinn og stendur fyrir total harmonic distortion á spennu. Fasarnir eru 

tiltölulega góðir, allir þrír sýna rétt undir 2% 𝑇𝐻𝐷𝑉. 𝑇𝐻𝐷𝐴  stendur fyrir total harmonic 

distortion á straumi og er sýndur með rauða litnum. Þar eru um 18% 𝑇𝐻𝐷𝐴  á L1 og L2 en um 

13% 𝑇𝐻𝐷𝐴 á L3. Á núllinu hinsvegar er talsverður 𝑇𝐻𝐷𝐴 eða rétt rúmlega 175%. 
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 Mynd 30. Inntak með stafskautum 

Eftir að við settum niður stafskautin sýndu mælingar á inntaki eftirfarandi (sjá mynd 30). 

 

 

Það voru litlar sem engar breytingar á inntakinu. Netið hér á Íslandi er mjög sterkt og því er 

kannski við því að búast að minnstu breytingarnar séu næst veitu. Bein afleiðing af því er sú 

að 𝑇𝐻𝐷𝑉 er almennt undir 2% sem verður að teljast mjög gott. Hér eftir ætlum við að skoða 

einungis 𝑇𝐻𝐷𝐴 í mælingunum sem sýnir betur ástand notandans. 𝑇𝐻𝐷𝑉 er oft góður 

leiðarvísir um hversu sterkt netið er. 
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 Mynd 31. Grein T0.1.0. 

Þegar við skoðuðum greinarnar kom eftirfarandi í ljós: (sjá mynd 31). 

 

 

 

 

𝑇𝐻𝐷𝐴 fyrir fasana þrjá og núll á stærstu greinini í aðaltöflu eða T0.1 0. Þar er svipað uppá 

teningnum. 15-18% á L1, 19-20% á L2, 13-15% á L3. Á núllinu er meira eins og áður, 

nokkuð jafnt um 120% nema í kringum miðjan dag þar sem eru fjórir toppar sem ná rúmlega 

300% 𝑇𝐻𝐷𝐴. 
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 Mynd 32. Grein T0.1.0 með stafskautum 

 

Sama grein eftir að stafskaut voru sett niður: (sjá mynd 32). 

 

 

Aftur það sama uppá teningnum. Litlar sem engar breytingar. Við tókum þá ákvörðun að taka 

aðeins aðra umferð á stærstu greinunum. Greinar T0.3 0, T1.4 0 og T1.5 0 eru aðeins með um 

það bil 3-6A notkun á hverjum fasa og eru því kannski ekki nógu marktækar þegar kemur að 

THD prósentum. Við mældum greinar T0.5 1 og T1.2 1 eftir að við settum stafskautin niður 

og mælingarnar voru að sýna svipaða hluti og í grein T0.1 0. sbr.  í viðauka 6-13 má sjá 

niðurstöður mælinganna. Breytingar voru óverulegar eftir aukna jarðbindingu. 
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8.3 Uppsetning á straumbeini 
 

Talað var við Kristjón Sigurðsson frá Rafal ehf  og farið yfir uppsetningu á straumbeini og 

almennt rætt um virkni og notkun á straumbeini. Fenginn var 400A straumbeinir sam var 

settur upp í samræmi við mynd 13. PE skinnann var aftengd frá PEN skinnunni og 

spennumælt þar á milli sem reyndist vera 0,5V. Til að nota straumbeini þarf spennan á milli 

PEN og PE að vera undir 2,6V, ef spennan fer yfir þessa tölu þá virkar straumbeinirinn illa. 

Hann nær ekki að stöðva strauminn þar sem þetta er spóluviðnám þá fer kjarninn í mettun og 

straumurinn flæðir yfir. Mælaniðurstöður sýna að straumbeinirinn er að minnka strauminn í 

PE leiðaranum eða svokallaða flökkustrauma (sjá töflu 3).  

Án straumbeini 
 

Með straumbeini  
 Dags 28.apr 

 
4 mai 5 mai 9 mai 

  Mæl.1 
 

Mæl.2 Mæl.3 Mæl.4 

N   65A 
 

69A 58A 66,5A 

PE  12,7A 
 

5,4A 6,8A 7,66A 

PEN 72A 
 

71A 58,8A 66A 

L1  175,2A 
 

167,8A 155,6A 166A 

L2 148A 
 

143,8A 142A 154A 

L3 124A 
 

93,2A 119A 128A 

 

 

Við reiknuðum út hversu mikill straumur væri eðlilegur í PEN-leiðara miðað við þetta ójafnt 

álag og bárum saman við niðurstöður úr töflu 3. 

 

𝐼𝑁 = √𝐼𝐿1

2 + 𝐼𝐿2

2 + 𝐼𝐿3

2 − 𝐼𝐿1
𝐼𝐿2

− 𝐼𝐿1
𝐼𝐿3

− 𝐼𝐿2
𝐼𝐿3

 

Með því að nota ofangreinda formúlu þá fengum við þessar niðurstöður: 

 

Mæl.1 : PEN=44,4 Mæl.2 : PEN=65,9 Mæl.3 : PEN=32 Mæl.4 : PEN=33 

 

Eins og sjá má þá er stór hluti straumsins í PEN leiðara tilkominn vegna ójafns álags á fösum. 

Mælingar okkar með Fluke mælinum sýna mikla yfirtíðnastrauma og má áætla að þeir séu 

megnið af þessum óskilgreinda straum. Straumbeinirinn er greinilega að sjá til þess að 

straumurinn í N-leiðara er að fara beint út með PEN leiðaranum. 

Tafla 3. Mæling í inntakstöflu með og án 

straumbeinis 
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Tafla 4. Mæling á jarðviðnámi í stafskautum 

9 Niðurstöður  
 

Niðurstöður mælinga (sjá töflu 4) á stafskautum, mælt með jarðskautsmæli þann 24.04.2016. 

Veður gott og þurrt. 

 

ER  RH  RS  UST 

Stafskaut nr 1 30,1Ω 0,4KΩ 0,3KΩ 0,4V 

Stafskaut nr 2 57,1Ω 0,3KΩ 0,3KΩ 0,5V 

Stafskaut nr 3 43,4Ω 0,4kΩ 0,3KΩ 0,5V 

Öll Stafskaut 14,8Ω 0,4kΩ 0,3KΩ 0,4V 

Sökkulskaut 1,64Ω 0,3KΩ 0,3KΩ 0,6V  

Sökkulskaut og stafskaut 1,7Ω 0,3KΩ 0,3KΩ 0,6V 

 

 

 

Í TN kerfi þarf heildarjarðskautsviðnám að vera lægra enn 2 ohm 

Út frá þessum mælingum þá þá gátum við fundið út heildarjarðskautsviðnámið með því að nota 

formúluna Rb/Re ≤ 50/(Uo-50). Niðurstöður útreikninga má sjá í töflu 5. 

 

Rb(Ω) Re(Ω) Rb/Re(Ω)  50/(230V-50) 

Stafskaut nr 1 30,1 218 0,138073 0,277 

Stafskaut nr 2 57,1 218 0,261927 0,277 

Stafskaut nr 3 43,4 218 0,199083 0,277 

Öll Stafskaut 14,8 218 0,06789 0,277 

Sökkulskaut 1,6 218 0,007523 0,277 

Sökkulskaut og 
Stafskaut 1,7 218 0,007798 0,277 

 

 

 

 Rb = er heildar jarðskautsviðnám allra hliðtengdra jarðskauta, í ohm. 

 Re = er lágmarks snertiviðnám, í ohm, milli jarðar og leiðinna ytri hluta sem ekki 

tengjast varnar leiðara en mynda straumleið fyrir bilunarstraum milli fasa og jarðar. 

 Uo = er nafngildi virks gildis riðspennu til jarðar, í voltum. 

 

Niðurstöður í þessum mælingum sýna að öll jarðskaut sem við mældum eru undir lágmarki 

samkvæmt reglugerð (IST200 413.1.3.7). 

 

 

 

Tafla 5. Útreikningur á jarðskautsviðnámi 
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3 punkta mæling

3 punkta mæling á viðnámi í jörðu. 

Til þess að mæla viðnámið í jörðinni þá er notaður jarðskautsmælir. Mælingin fer þannig fram 

að þrír teinar eru settir niður sem fylgja með mælinum. Út frá fyrsta tein E(C1) þá er settur 

niður annar teinn S(P2) sem er að minnsta kosti 20 metrum frá þeim fyrri. Þriðji teinninn 

H(C2) er síðan settur niður og þarf hann að vera að minnsta kosti 40 metrum frá fyrsta teini. 

Lengd á milli teinanna eru mismunandi eftir mælum og mikilvægt er að teinarnir séu í beinni 

línu. Þá er hægt að gera fyrstu mælingu. Síðan er miðju teinninn færður 5 metra til hliðar og 

gerð mæling og síðan koll af kolli (sjá viðauka 5). Í töflu 6 og á mynd 33 má sjá niðurstöður 

okkar mælinga.        

 

 

 

Metrar (ohm) 

45 222,1 

40 221,5 

35 216 

30 217,7 

25 218,8 

20 219,3 

10 218,3 

5 217,7 

1 212,6 
 

 
 

 

 

 

 

Markmið þessa verkefnis var að greina hvort bætt jarðbinding myndi skila sér í minni 

yfirtíðnum og rafmengun í viðkomandi kerfi. Þegar höfundar fóru af stað í þetta verkefni voru 

þeir báðir búnir að heyra mikið um það hvernig aukin og betri jarðbinding húsa myndu leiða 

til betra rafmagns eða minni óhreininda í rafmagninu. Þegar á hólminn var komið þá reyndust 

niðurstöður ekki eins afgerandi eins og höfundar höfðu búist við. Það að bæta við stafskautum 

hefur afskaplega litla þýðingu fyrir hús eins og við vorum að mæla í þessari skýrslu. Við 

höfðum gert okkur það í hugarlund að bætt jarðbinding myndi minnka yfirtíðnatruflanir í 

Tafla 6. Niðurstöður 

3 punkta mælingu. 

 

Mynd 33. Niðurstöður 3 punkta mælingu. 
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Mynd 34. Scope mynd af straumnum  

kerfinu en komumst að því að það hafði nákvæmlega engin áhrif. Straumbeinirinn var að skila 

árangri. Nokkrir flökkustraumar voru í kerfinu í upphafi en eftir að straumbeinirinn var settur 

upp minnkuðu þeir til mikilla muna. Ójafnt álag á fösunum olli ákveðnum vandamálum. 

Afleiðingin af því var sú að það var mikill straumur á núllinu burtséð frá því hvernig 

yfirtíðnastraumurinn var. Ákveðið var að reyna ekki að jafna álagið á fösunum vegna þess 

hversu erfitt það væri í framkvæmd. 

Gríðarlega mikið af ólínulegum 

álögum eru í húsinu sem við vorum 

að mæla. Eins og sjá má á Scope 

mynd 34 af grein T1.2.1 þá er 

straumurinn afskaplega lítið 

línulegur. Það var mikill straumur á 

núllinu og ástæður þess voru 

tvíþættar. Annars vegar vegna þess 

að það var ekki jafnt álag á fösunum 

og hinsvegar vegna þess að mikið var 

af ólínulegum álögum sem búa til 

mikið af yfirtíðnum. Afleiðingar þess eru vandamál með straum í núllleiðara. Rétt er að geta 

þess að þegar um er að ræða yfirtíðnir 3, 9, 12, 15 og þar fram eftir götunum, þ.e. yfirtíðnir 

sem ganga upp í margfeldið 3 þá vega þeir strauminn ekki upp á móti hvor öðrum heldur 

leggjast þeir allir saman og mynda enn stærri straum. Sökum þess hve mikið af ólínulegum 

álögum eru í notkun nú til dags þá hefur það aldrei verið mikilvægra en nú að vera með jafnt 

álag á fösunum.  

Niðurstöður sýndu að yfirtíðnir minnka ekki neitt af því að auka jarðbindingu með 

stafskautum. Af þessu má álykta að ekki sé hægt að halda því fram að með því að setja niður 

stafskaut í jörðina muni ástandið batna. Ýmsir annmarkar eru við tilraunina og því ekki hægt 

að draga endanlega niðurstöðu af þessum mælingum okkar. Ekki var mælt ofar en á þrettándu 

yfirtíðni. Mögulega eiga hærri tíðnir auðveldara með að nota stafskautin til þess að komast til 

jarðar. Sökkulskautið í húsinu er nokkuð góð jarðbinding og það að bæta við þrem 

stafskautum er ekki nægilega mikil lækkun á heildarviðnámi til jarðar.  
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10 Umræða 
 

Fleiri straummælingar í kringum straumbeininn hefðu verið æskilegar. Til þess að fá betri 

yfirsýn og marktækari niðurstöður þá hefðum við átt að taka 15-20 mælingar á straumi á 

fösum og núlli áður en við settum straumbeininn upp og síðan aftur svipaðan fjölda eftir 

uppsetningu. Við komust að því að virkni straumbeinis batnar með tímanum og því hefði 

verið betra að taka mælingar í lengri tíma eftir að hann var settur upp. Fyrstu mælingar okkar 

bentu fljótlega til að rafmagnið í húsinu væri ekki mjög slæmt. Til þess að fá meira afgerandi 

niðurstöður hefði verið betra að vera með hús þar sem verri vandamál með rafmagn væru til 

staðar. 

Hvað Fluke mælinn varðar þá hefðum við, eftir á að hyggja, frekar átt að halda okkur við 

klukkustundar mælingar í fyrstu umferð. Tímaramminn hefði verið okkur hagstæðari og hægt 

hefði verið að taka fleiri mælingar en gafst með þessu tímafyrirkomulagi. Fluke mælirinn 

býður einnig upp á gríðalega mikið af möguleikum í mælingum og þarf talsverða 

sérfræðikunnáttu til þess að nýta sér mælinn til fullnustu. 
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 Viðauki 1. Lagnateikning frá OR fyrir Skaftahlíð 24 

 

12 Viðaukar 
Allar myndir og töflur sem eru ekki inn í texta. 
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 Viðauki 2. Mynd af heimatilbúna bornum 

 

 



Háskólinn í Reykjavík  Tækni og Verkfræðideild 

  Rafiðnfræði 

51 

 

 Viðauki 3. Mynd af frágangi jarðskautsvír inn í tengibox 
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Viðauki 5. 3 punktamæling á viðnámi jarðar.  10 feet = 3metrar. 

 

1fer 

 

 Viðauki 4. Staðsetningarmynd af stafskautum. 
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 Viðauki 6. Grein T0.5.1 Straumur. Mæling 48/klst. Án stafskauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viðauki 7. Grein T0.5.1 Straumur. Mæling 24/klst. Með stafskautum. 
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Viðauki 8. Grein T0.5.1 Yfitíðnastraumur (THDA) Mæling 48/klst. Án stafskauta. 

 Viðauki 9. Grein T0.5.1 Yfitíðnastraumur (THDA) Mæling 24/klst. Með stafskautum. 
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 Viðauki 10. Grein T1.2.1 Straumur. Mæling 48/klst. Án stafskauta. 

 

 Viðauki 11. Grein T1.2.1 Straumur Mæling 24/klst. Með stafskautum. 
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 Viðauki 12. Grein T1.2.1 Yfitíðnastraumur (THDA) Mæling 48/klst. Án stafskauta. 

 

 Viðauki 13. Grein T1.2.1 Yfitíðnastraumur (THDA) Mæling 24/klst. Með stafskautum. 

 


