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leiðbeinandi verkefnisins og Ragnar Kristjánsson umsjónarkennari.  

Áætlað var að hafa umhverfisáhrif drefikerfisins ásamt flutningi, tengingu og gröft á 

jarðstrengnum. Ávinningur dreifikerfisins er lítil losun gróðurhúsalofttegunda við borun á 

framtíðar vinnsluholum við virkjunina. Samanburður á þessari losun myndi gefa til kynna hver 

þessi ávinningur væri. Vegna skorts á heimildum og erfiðleikum við upplýsingaöflun er erfitt 

að sýna fram á þennan samanburð. Var því ákveðið að fjalla frekar ítarlega um fræði á bakvið 

dreifikerfi og útreikningi og hermun á vali á jarðstreng.  
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1. Inngangur 

Jarðgufuvirkjanir á Íslandi nýta sér háhitasvæði landsins til raforkuframleiðslu og framleiðslu 

á heitu vatni. Jarðhitaholur eða vinnsluholur eru boraðar niður á allt að 3000 metra dýpi í þeim 

tilgangi að ná vatni upp á yfirborðið. Vatnið úr vinnsluholunni er á gufuformi og er hitastigið á 

því um 200-320°C heitt. Vinnsluholurnar eru boraðar með stórum og aflmiklum borum sem eru 

knúnir með jarðefnaeldsneyti. Orka náttúrunnar, sem á tvær jarðgufuvirkjanir á Hengilsvæðinu, 

úthlutaði raforku til þess að knýja jarðbor við borun á síðustu vinnsluholu þeirra. Vilji er fyrir 

hendi að bora allar vinnsluholunar á svæðinu með raforku, því það sparar bæði kostnað vegna 

kaupa á eldsneyti ásamt því að minnka losun gróðurhúsaloftegunda samanborið við notkun 

jarðefnaeldsneytis. Rafmagn uppi á Hengilsvæðinu er takmarkað en áhugi er fyrir því að leggja 

dreifikerfi með jarðstrengjum um borholusvæðin á Hengilsvæðinu þannig að jarðborar geti 

tengst rafmagni víðsvegar um svæðið. 

 

1.1 Markmið verkefnis 

Markmiðið er að hanna dreifikerfi sem úthlutar rafmagni til jarðbora á svæði kringum 

Hverahlíðarstöð. Valin verður lagnaleið jarðstrengs sem og staðsetningar á tengipunktum 

dreifikerfisins. Við framkvæmd á þessari hönnun er upplýngarleit um uppbyggingu jarðstrengja 

og lagningu þeirra í jörðina. Útreikningar verða gerðir á jarðstrengnum miðað við upplýsingar 

um spennugjafa og álag kerfisins. Til þess að meta gæði útreikninga verður notað Power World 

hermunarforrit til þess að herma kerfið til samanburðar við útreikniganna. Ákverða hvaða kost 

dreifikerfið hefur í för með sér fyrir orkuverið. 

 

1.2 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið er byggt upp af þáttum er snúa að uppsetningu og rekstri dreifikerfisins. Fjallað er 

um löggjöf og staðla er varða þá umhverfisþætti sem Orka náttúrunnar þarf að hafa í huga við 

framleiðslu á rafmagni og staðla er varða jarðstrengi. Farið verður í sögu Orku náttúrunnar og 

starfsemi Hellisheiðarvirkjunar. Reiknað verðar út jarðstrengir miðað við ákvarðaða 

tengipunkta og útreikningar eru síðan bornir saman með hermun á kerfinu. Skoðað verður 

notkun á tíðnibreytum fyrir 60 Hz jarðbora og jarðbindingar á jarðstrengnum í dreifikerfinu. 

Að lokum verður kolefnisfótspor fyrirtækisins athugað og hvaða áhrif það hefur umhverfismál 

fyrirtækisins. 
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2 Löggjöf og staðlar 

Á Íslandi sem og hjá Evrópusambandinu eru jarðgufuvirkjanir undanskildar í lögum frá losun 

gróðurhúsalofttegunda þar sem að jarðgufa er talin vera endurvinnanlegur orkugjafi. Þrátt fyrir 

þessa undanþágu eru staðlar fyrir losun á gróðurhúsalofttegundum til staðar og sú sem Orka 

náttúrunnar notast við heitir Greenhouse gas protocol [1]. Þessi staðall er notaður sem bókhald 

yfir losun á gróðurhúsalofttegundum og auðveldar stjórnendum fyrirtækja að vega og meta 

ástandið með tilliti til losunar á þeim. Árrið 2001 kom út fyrsti staðallinn þar sem lögð var 

áhersla á stærri fyrirtæki. Reiknivél var útbúin til að auðvelda útreikning á losun 

gróðurhúsalofttegunda. Árið 2006 tók ISO staðlaráðið þennan staðal að sér og ber hann nafnið 

ISO 14064-I: Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and 

Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals, sem er stórt skref í áttina að bættum 

loftlagsmálum. 

Samkvæmt Umhverfisstofnun Íslands er meðaltal yfir losun gróðurhúsalofttegunda frá 

jarðgufuvirkjunum 33 g/kWh [2]. Þetta þýðir 33 grömm af gróðurhúsalofttegundum sem eru 

losuð við framleiðslu á hverri kílóvattstund. Útreikningar Orku náttúrunnar samkvæmt 

Greenhouse gas protocol staðlinum gefa niðurstöður sem eru undir þessu meðaltali.  

Parísarsáttmálinn er samningur ríkja um minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda. Í honum 

er markmiðið að ná 40% minni losun árið 2030 miðað við upphaf samningsins árið 1990. Þessi 

samningur tekur gildi þegar 55 ríki með 55% af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda í heiminum 

hafa fullgilt hann. Gera má ráð fyrir að íslenska ríkið eigi eftir að gera meiri kröfur um minnkun 

losunar þessara lofttegunda eftir að skrifað var undir Parísarsamninginn í september 2016.  

Jarðstrengir eru hannaðir og framleiddir eftir stöðlum. Staðlar eru notaðir til að samræma 

vinnureglur í heiminum. IEC er aðildafélag sem býr til alþjóðlega staðla og samanstendur af 

helstu iðnríkjum heims og á Ísland aðild að því. IEEE er aðildarfélag fyrir rafmagnsþekkingu 

og fræðslu, ANSI er staðlaráð Bandaríkjamanna og Cenelec er staðlaráð Evrópu í 

rafmagnsfræði. Þessi þrjú staðalráð sjá um að útbúa staðla sem og að dreifa þekkingu til sinna 

svæða. Ísland er innan Evrópska efnahagssvæðisins og er aðildi að Cenelec. Staðlaráð Íslands 

notar staðla sem unnir eru eftir IEC og Cenelec sem og að gefa út sína eigin staðla. ICEA eða 

Insulated cable engineering association sér um að hanna sérstaka staðla fyrir einangraða 

strengi. Mikilvægt er að staðlar fyrir ákveðin svæði stangist ekki á og því þarf að hafa eftirlit 

yfir alla staðla sem eiga við. 
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3 Orka náttúrunnar 

3.1 Upphafið 

Orka náttúrunnar er opinbert hlutafélag í eigu Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveitan er einnig 

opinbert hlutafélag sem er í eigu Reykjavíkurborgar (93,539%), Akraneskaupstaðar (5,528%) 

og Borgarbyggðar (0,933%) [3]. Orkuveita Reykjavíkur á sér langa sögu en hún byrjaði árið 

1909 við stofnun Vatnsveitu Reykjavíkur. Hún sá um flutning á köldu vatni fyrir borgarbúa. 

Fyrsta virkjun Íslands sem fer yfir 1 MW í afli er Elliðarárstöð og var Rafmagnsveita 

Reykjavíkur stofnuð í kjölfarið til að sjá um framleiðslu og dreifingu rafmagns frá henni. 

Árið 1930 var kynding með heitu vatni notuð í fyrsta sinn á Íslandi og er það upphaf 

Hitaveitu Reykjavíkur. Árið 1999 sameinuðust Hitaveita Reykjavíkur og Rafmagnsveita 

Reykjavíkur í Orkuveitu Reykjavíkur. Ári seinna bættist Vatnsveita Reykjavíkur við.  

Samkvæmt raforkulögum nr. 65 frá árinu 2003 má sama fyrirtæki ekki framleiða og flytja 

rafmagn. Þetta er gert til þess að auka samkeppni í framleiðslu og sölu á rafmagni [4]. Þetta 

gerði það að verkum að Orkuveita Reykjavíkur þurfti að skipta starfsemi fyrirtækisins niður í 

aðskilin fyrirtæki. Árið 2015 var þessari skiptingu endanlega lokið. Veitur tóku við starfsemi 

vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu og Orka náttúrunnar tók við framleiðslu og sölu 

rafmagns. Við bættist Gagnaveita Reykjavíkur sem sér um ljósleiðarann [5].  

 

3.2 Starfsemi 

Fyrirtækið sér um framleiðslu og sölu á rafmagni. Söludeildin sér um sölu á raforku sem og 

samninga við stóriðju og framleiðsludeildin sér um rekstur þriggja virkjanna. Elsta virkjunin 

heitir Andakílsárvirkjun og var hún gangsett árið 1947. Virkjunin notar vatnsafl og hefur þrjá 

rafala með samanlagt 8 MW af uppsettu afli. Næstelsta virkjunin heitir Nesjavallarvirkjun sem 

gangsett var árið 1990. Virkjunin notar jarðvarma og hefur fjóra rafala með samanlagt 120 MW 

af uppsettu afli. Nesjavallavirkjun er einnig með uppsett afl 300 MW af varmaorku. Þriðja 

virkjunin er Hellisheiðarvirkjun sem fjallað verður ítarlega um í næsta undirkafla [6]. 

 

3.3 Hellisheiðarvirkjun 

Hellisheiðarvirkjun er staðsett á Hengilsvæðinu sem er jarðhitasvæði á Suðvesturlandi. Uppsett 

afl raforku er 303 MW og 133 MW af varmaorku. Virkjunin samanstendur af sjö 

vélasamstæðum, sex af þeim nota háþrýstiveitu sem gefur hver um sig 45 MW af uppsettu afli 

og ein af þeim notar lágþrýstiveitu með uppsett afl 35 MW. Vinnsluholurnar eru frá 1200 til 

3000 metra djúpar og gufan sem kemur upp er um 200°C til 320°C heit. Þessi gufa inniheldur 
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mikinn raka sem skilja þarf frá áður en gufan fer inn á vélasamstæður virkjunarinnar. Eftir að 

gufan er komin upp á yfirborðið fer hún í gegnum gufuskilju sem skilur vatnið frá gufunni. 

Áður en gufan fer í gegnum vélarnar þarf hún að fara í gegnum eina skilju til viðbótar, 

svokallaða rakaskilju, sem skilur frá allt vatn svo eftir er aðeins gufa. Eftir það fer gufan í 

gegnum hverfilinn á vélinni. Hverfillinn hefur leiðaskóflur sem sjá um að snúa gufunni á rétta 

staði svo snúðurinn snúist rétt. Hverfillinn er keilulaga með mörgum leiðaskóflum í 

mismunandi stærðum þar sem þrýstingurinn lækkar eftir hverja leiðaskóflu. Hverfillinn er 

tengdur við rafala sem framleiðir rafmagn sem gefur 11 kV spennu [6], [7].  

 

 

Mynd 1 – Sýnir einfalda mynd af uppbyggingu á gufuaflsvirkjun [7]. (höfundur íslenskaði)  
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4 Raforkukerfi 

Í þessum kafla er farið yfir helstu fræðin sem notuð eru í verkefninu, þessi fræði innihalda 

meðal annars rafmagnsfræði, verðsamanburð, uppbyggingu og lagningu jarðstrengja.  

4.1 Aflfræði 

Afl er stærð á notkun rafmagns og er samspil milli straums, spennu og margfeldi þeirra. Raunafl 

er afl sem notað er af línulegu álagi. Raunafl hefur eininguna vatt og er táknað með W. Þetta 

afl kemur frá spennulind og stefnir að álagi, stærðin á aflinu er á raunás (x-ás) hnitakerfisins. 

Hér fyrir neðan má sjá jöfnu fyrir raunafl þar sem U er spenna og I er straumur. Horn á milli 

straums og spennu er θ og kallast fasvik og verður farið yfir það í lok undirkaflans. Hreint 

raunviðnám er myndað með hefðbundnu viðnámi. 

 

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜃  [𝑊] (1) 

 

Launafl er myndað af tvenns konar áhrifum, spanáhrifum og rýmdaráhrifum. Þessi áhrif eiga 

mismunandi þátt í að mynda launafl. Rýmdaráhrif má skilgreina sem framleiðsla á launafli eða 

neikvætt launafl og spanáhrif má skilgreina sem notkun á launafli eða jákvætt launafl. Neikvætt 

og jákvætt launafl dragast frá hvort öðru. Launafl hefur eininguna volt amper reactive sem er 

táknað með VAr og er staðsett á ímyndaða ásnum (y-ás). Launafl myndað af þétti er rýmd og 

launafl myndað af spólu er span. 

 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ sin 𝜃  [𝑉𝐴𝑟] (2) 

 

Sýndarafl er heildarafl og er sambland af laun- og raunafli. Sýndaraflið er reiknað með 

einingunni volt amper sem er táknað með VA. Sýndarafl er sú stærð sem gefinn er upp á búnaði, 

heildarstraumurinn samanstendur bæði af launstraum og raunstraum. 

 

 𝑆 = 𝑈 ∙ 𝐼∗ = 𝑃 ± 𝑗𝑄 [𝑉𝐴] (3) 

 

 |𝑆| =  √𝑃2 + 𝑄2 [𝑉𝐴] (4) 

 

Á mynd 2 má sjá uppbyggingu aflþríhyrningsins sem er rétthyrndur, þessi þríhyrningur sýnir 

sambandið á milli raun-, laun- og sýndarafls. Launaflið ±jQ er summa span- og rýmdaráhrifa 

og á myndinni má sjá hvernig þetta hefur áhrif á heildina eða sýndaraflið. Í raforkukerfum eru 
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þéttar og spólur (síur) notaðar til að leiðrétta launaflið með því bæta við rýmd þegar spanálagið 

er hátt og öfugt, þetta kallast launaflsútjöfnun.  

 

 

Mynd 2 - Aflþríhyrningur sýnir skiptingu á afli milli raunhluta og launhluta. (Teikning höf.) 

 

Hornið á milli raunafls og sýndarafls kallast aflstuðull og er mælieining á hversu miklu raunafli 

sýndaraflið samanstendur af. Þetta horn er fasamunur milli straums og spennu (δ – β = θ) og 

segir til um hversu mikið úr fasa straumurinn er við spennuna. Ef hornið er 0° gefur rásin frá 

sér hreint raunafl, ef hornið er -90° gefur það frá sér hreint launafl (rýmd) og ef það er +90° 

gefur það hreint launafl (span). Þegar hornið er jákvætt þá eltir straumurinn spennuna og þá 

verður aflstuðullinn „lagging“ (jákvæður y-ás) en ef hornið er neikvætt eltir spennan strauminn 

og aflstuðullinn verður „leading“ (neikvæður y-ás). Aflstuðullinn notar táknið AS (PS = power 

factor) og er einingarlaust. 

 

 
𝐴𝑆 =  cos 𝜃 =  

𝑃

𝑆
 

(5) 

 

4.1.1 Þriggja fasa rafmagn 

Þriggja fasa rafmagn er myndað með spennumismun milli þriggja leiðara. Í þessi kerfi er spenna 

milli leiðara √3 sinnum hærri heldur en eins fasa rafmagns. Í þriggja fasa kerfi er 120° 

fasamunur mili fasa og 30° munur milli fasa og jarðar. Sjá má á mynd 3 að mismunandi 

tengiaðferðir eru á þriggja fasa kerfi, stjörnutenging og þríhyrningstenging. Í stjörnutengingu 
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er straumurinn á milli fasa sami og til jarðar. Í þríhyrningstengingu er spenna milli fasa sama 

og spenna til jarðar. Aflþörfin fyrir þríhyrningstenginu er þrisvar sinnum hærri en fyrir 

stjörnutengingu. 

 𝑈𝐿𝐿 =  √3 ∙  𝑈𝐿𝑁 (6) 

 

 𝑆3𝜙 =  √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼∗ (7) 

 

 𝑆∆ = 3 ∙ 𝑆𝛾 (8) 

 

 

Mynd 3 - Fasamyndir af þriggja fasa kerfum, Stjörnutengt og þríhyrningstengt [8]. 

 

4.2 Per unit kerfið 

Þetta kerfi er notað við útreikninga á raforkudreifikerfum og er hlutfallsreikningur á 

raffræðilegum eiginleikum eins og spennu, straumi, afli og viðnámi. Spennugjafinn í rásinni er 

notaður sem upphafspunktur fyrir kerfið og viðmið að spennu er 1∠0°. Þetta þýðir að kerfið er 

allt kvarðað út frá spennugildum spennugjafans og notað sem spennugrunnur hans. 

Spennugrunnar eru notaðir fyrir hvert spennustig kerfisins sem skiptast upp milli spenna 

kerfisins. Allir spennar eru reiknaðir taplausir. Í stað tapanna eru spennarnir skilgreindir sem 

spanviðnám á flutningslínunni og hefur áhrif á fasvik straumsins í kerfinu. Aflgrunnurinn í 

rásinni er oftast valinn miðað við stærð kerfisins og er algengt að notast sé við 100 MVA viðmið 

fyrir málaflið. Þetta kerfi virkar aðeins sem eins fasa kerfi og því þarf að umbreyta þriggja fasa 

kerfi í eins fasa kerfi. Það þýðir að hafa alla spennugjafa, spenna og álög í stjörnutengingu [8]. 
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𝑃𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 =  

𝑅𝑎𝑢𝑛𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑛𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖
 

(9) 

 

Margar jöfnur hér að neðan eru notaðar við reikninga á per unit kerfum. 

Útreikningur á afli: 

 
𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒1𝜙 = 𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒1𝜙 = 𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒1𝜙 =  

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒3𝜙

3
 

(10) 

 

Útreikningur á viðnámi: 

 
𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑋𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =  

𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒𝐿𝑁

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒
=  

𝑈2
𝑏𝑎𝑠𝑒𝐿𝑁

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒1𝜙
 

(11) 

 

Útreikningur á leiðni: 

 
𝑌𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐺𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐵𝑏𝑎𝑠𝑒 =  

1

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒
 

(12) 

 

Útreikningur á straumi: 

 
𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 =  

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒1𝜙

𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒𝐿𝑁
 

(13) 

 

 

4.3 ABCD líkanið 

Líkanið sem sjá má á mynd 4 er byggt á flutningslínum og kallast π-líkan vegna útlits þess. Það 

er notað til þess að finna spennu og straum frá spennugjafa þegar upplýsingar um leiðarann og 

álagið liggur fyrir. Hér fyrir neðan er fylkjajafna sem sýnir samband álags og spennugjafa með 

4x4 fylki. Fylkið er byggt á eiginleikum leiðarans og er breytilegt með lengd hans. Þéttarnir á 

hvorum enda eru hliðtengdir og eru því ekki háðir álaginu. 
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Mynd 4 – π-líkanið sem notað er í útreikningum á spennu og straum við upphaf og enda 

flutningslínunnar. [8] 

 

Stuðlarnir fyrir breyturnar ABCD eru háðir fjarlægð, stutt lína (minna en 80 km), miðlungs löng 

lína (80 til 250 km lína), löng lína (stærri en 250 km) [8]. Þessar vegalengdir eru áætlaðar með 

línur í huga en ekki strengi. Í verkefninu verður notuð löng lína sem gefur nákvæmustu 

niðurstöðuna.  

 

Tafla 1 - Breytur ABCD fyrir π-líkanið 

Breytur A = D B C 

Einingar Per unit Ω S 

Stutt lína (>80 km) 1 Z 0 

Miðlungs löng lína  

(80 til 250 km) 
1 +  

𝑌 ∙ 𝑍

2
 

Z 
𝑌 (1 +  

𝑌 ∙ 𝑍

4
) 

Löng lína (250km<) 
cosh(𝛾𝜄) = 1 +  

𝑌´𝑍´

2
 

𝑍𝐶 ∙ sinh(𝛾𝜄) = 𝑍′ 1

𝑍𝐶
∙ sinh(𝛾𝜄)

= 𝑌´ (1 +  
𝑌´𝑍´

4
) 

 

 
[
𝑈𝑠

𝐼𝑠
] = [

𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] ∙ [
𝑈𝑅

𝐼𝑅
] 

(15) 

 

 𝑈𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑈𝑅 + 𝐵 ∙ 𝐼𝑅 [𝑉] (16) 

 

 𝐼𝑆 =  𝐶 ∙ 𝑈𝑅 + 𝐷 ∙ 𝐼𝑅 [𝐴] (17) 

 

Tvinntölur eru notaðar til þess að reikna ABCD líkanið. Tvinntölur hafa tvo ása, einn 
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raunverulegan og einn ímyndaðan. Hér fyrir neðan eru jöfnur til þess að skilgreina viðnám og 

leiðni í π-líkaninu. Breytan G táknar raunviðnám sem er hliðtengt með þéttinum en þar sem 

þetta viðnám er svo lítið er það hunsað. Samviðnámið z er tákn fyrir viðnámið í leiðaranum, 

leiðnin y er tákn fyrir þéttana í rásinni. 

 

 𝑧 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 [Ω/𝑘𝑚] (18) 

 

 𝑦 = 𝐺 + 𝑗𝜔𝐶 [𝑆/𝑘𝑚] (19) 

 

Tafla 1 sýnir tvær breytur sem notaðar eru í jöfnum fyrir langa línu. Reikniföllin cosh og sinh 

eru notuð og eru breiðbogahornaföll. Hér fyrir neðan eru þessar breytur útskýrðar í jöfnum við 

langa línu. Breytan 𝜄, sem er inni í hornaföllunum, er lengd á línu. 

 

 

𝑍𝐶 = √
𝑧

𝑦
 [Ω] 

(20) 

 

 𝛾 =  √𝑧 ∙ 𝑦 [𝑚−1] (21) 

 

4.4 Uppbygging strengs 

Þar sem spenna frá virkjuninni er 11 kV er strengurinn á MV1 sviðinu. Þriggja fasa MV kerfi 

nota strengi sem eru annað hvort þrír eins kjarna strengir og hins vegar einn þriggja kjarna 

strengur. Sjá má á mynd 5 uppbyggingu á jarðstreng sem hefur sex meginþætti og verður í 

framhaldinu fjallað ítarlega um hvern og einn meginþátt [9], [10]. 

                                                 
1 MV stendur fyrir „Medium Voltage“ og er það svið milli neysluspennu og flutningsspennu (1000 V til 30 kV) 
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Mynd 5 - Uppbygging jarðstrengs: leiðari, leiðaraskermur, einangrun, einangrunarskermur, skerming og 

kápa [11]. (höfundur íslenskaði)  

 

4.4.1 Leiðari 

Leiðari er notaður til þess að flytja rafmagn. Málmurinn í leiðaranum er annað hvort úr áli eða 

kopar. Hér fyrir neðan verður farið yfir mögulega lögun á leiðurum [10]. Á mynd 6 má sjá 

mismunandi uppbyggingu þeirra. 

 

 

Mynd 6 - Möguleg lögun háspennuleiðara [12]. 

 

1. Einþátta leiðari: Þessi tegund hentar ekki vel í notkun með riðstraumi þar sem 

iðustraumar aukast og valda kopartöpum með stækkandi þverskurðarflatarmáli og því 

er mikill ókostur að hafa leiðarann einþátta. 

2. Fjölþátta sneiðaður leiðari: Þessi tegund er sneiðuð en ekki hringlaga sem gerir það 

að verkum að loftbil milli leiðara er minna en í tegundum þrjú og fjögur og því getur 

strengurinn verið minni. Þrátt fyrir kostinn við að minnka loftbilið þá eru sneiðarnar 

stærri og þar að leiðandi meira þverskurðarflatarmál. 
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3. Fjölþátta pressaður leiðari: Þessi tegund er eins uppbyggð og tegund 4 en leiðararnir 

eru pressaðir saman til þess að minnka loftbilið á milli þeirra. Þessi pressun hefur í för 

með sér að ekki allir einstakir leiðarar ná að halda lögun sinni. 

4. Fjölþátta leiðari: Þessi tegund hentar vel í háspennuleiðara og er mikið notuð. 

Leiðaranum er skipt upp í marga litla leiðara þar sem þverskurðarflatarmál hvers og eins 

er lítið og því verða iðurstraumar litlir. 

 

Af þessum valmöguleikum er tegund 1 ekki raunverulegur kostur vegna mikilla kopar tapa í 

leiðaranum af völdum iðustrauma. Af hinum þremur sem eftir eru hefur tegund 2 minnsta 

flatarmálið en einstakir leiðarar eru stærri en í þeim tveim síðustu og því hærri töp. Í sumum 

strengjum eru leiðarar umluktir með tini til að bæta vörn gegn tæringu og til að minnka núning 

á milli einstakra leiðara. Þar sem flatarmál leiðarans ræður ekki úrslitum er tegund 4 besti 

valmöguleikinn fyrir þetta verkefni [12].  

 

4.4.2 Leiðaraskermur 

Leiðaraskermur er notaður til þess að koma í veg fyrir uppsöfnun rafsviðs við tengingu milli 

einangrunarinnar og leiðarans, skermunarlagið er þunnt miðað við einangrunina. Framleiðsla á 

leiðurum er ekki fullkomin og skermurinn kemur í veg fyrir að misjöfnur í leiðaranum liggi að 

einangruninni. Þessi skermur er hálfleiðari og er staðsettur milli leiðarans og einangrunarinnar. 

Áður fyrr var einangrunin olíubleyttur pappír sem vafið var í kringum leiðarann en slík aðferð 

er að víkja fyrir plastefnum og gúmmíefnum [9], [13]. 

 

4.4.3 Einangrun 

Markmið einangrunarinnar er að útiloka alla tengingu leiðarans við skerminguna og umhverfið. 

Sverleiki einangrunarinnar þarf að samsvara styrk rafsviðsins sem leiðarinn gefur frá sér. PVC 

einangrun er mikið notuð en þó ekki notuð á strengi sem eru yfir 6 kV [9]. Efni sem mest eru 

notuð fyrir leiðara yfir 6 kV eru EPR og XLPE, en mörg önnur efni eru til sem nota má í strengi. 

Val á efnum fer eftir notkuninni og hafa þarf í huga að þau veita misgóðar varnir s.s. eldvörn, 

sýruvörn, vörn gegn oxun og kjarnorkugeislum svo eitthvað sé nefnt. Þar sem XLPE er ódýrara 

og hefur lægri einangrunartöp og minni varmaútþenslu telst það vafalaust betri kostur [9]. 

Einnig eru til strengir sem hafa gaseinangrun sem er úr SF6 eða sambærilegum gastegundum. 
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4.4.4 Einangrunarskermur 

Þessi skermur hefur sömu virkni og leiðaraskermurinn. Hann er gerður úr sömu hálfleiðandi 

efnum og notaður til þess að eyða tengingu milli skermingar og einangrunar. Hann er einnig 

notaður til þess að koma í veg fyrir uppsöfnun á rafsviði milli skermingar og einangrunar [9], 

[13]. 

 

4.4.5 Skerming 

Þetta lag er notað til þess að einangra rafsvið og segulsvið frá umhverfinu og leiðaranum. 

Leiðarinn og skermingin mynda hringrás fyrir rýmdarhleðslur. Þetta lag er gert úr leiðandi 

málmi sem oftast er úr kopar en stundum úr áli eða blýi. Lagið ver leiðarann fyrir 

utanaðkomandi hnjaski. Þegar notaður er samfelldur skermur þá kemur það í veg fyrir að raki 

komist að einangruninni en rakinn rýrir einangrunargildi strengsins. Málmfilma úr áli umlykur 

svo skerminguna og veitir vörn gegn raka [9], [13]. 

 

4.4.6 Kápa 

Kápan er notuð til þess að vernda strenginn frá vatnsinntaki, þ.e. að raki komist inn í strenginn. 

Hún gefur einnig vörn gegn utanaðkomandi hnjaski. Vörn kápunnar þarf að vera góð m.t.t. 

eldvarna og fleiri þátta sem hentar aðstæðum strengsins, þ.e. hún þarf að vera í samræmi við 

þær umhverfisaðstæður sem strengurinn er lagður í. Efnin sem notuð eru í kápuna eru Poly-

Vynil Chloride (PVC), PolyEthylene (PE), Linear Low Density PolyEthylene (LLDPE) og 

High Density polyEthylene (HDPE) [11], [13]. 

 

4.5 Eðlisfræðilegir eiginleikar 

Ál og kopar eru þeir málmar sem helst eru notaðir fyrir leiðara. Hér verður farið yfir eiginleika 

þessara efna og tekið saman hvar styrkleikar og veikleikar þeirra liggja. Gerður er samanburður 

á eiginleikum þeirra, þ.e. samanburður á áli miðað við kopar. Auk eiginleika gilda verður 

sýndur samanburður þar sem allir eiginleikar kopars verða kvarðaðir við 100 til að auðvelda 

samanburð [9], [14].  
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Tafla 2 – Eðlisfræðilegir eiginleikar áls og kopars. 

Eiginleikar Kopar Ál 

Eðlisviðnám við 20 °C [Ωm, *10^-8] 
1,72 2,83 

100 164 

Eðlisþyngd við 20 °C [kg/m^3] 
8890 2703 

100 30 

Teygju stuðull [MN/m^2] 
26 14 

100 35 

Bræðslumark [°C] 
1083 659 

100 61 

Varmaleiðni [W/(cm ∙ °C)] 
3,8 2,4 

100 63 

Stuðull fyrir varmaþenslu á °C [*10^-6] 
17 23 

100 135 

Þyngd / einingar viðnám 100 53 

Þverskurður / einingar viðnám 100 129 

Varmastuðull viðnáms [1/°C] [15] 0,004041 0,004308 

 

Út frá þessum upplýsingum má greina að kopar hefur betri rafleiðni, meiri varmaleiðni, hærra 

bræðslumark og lægri stuðul á varmaþenslu. Ál hefur minni eðlisþyngd en hærra 

þverskurðarflatarmál miðað við einingarviðnám. 

 

4.6 Verðsamanburður 

Valið stendur á milli tveggja málma sem notaðir eru í flutningi á rafmagni, þ.e. ál og kopar.  

Verð er mikilvægur þáttur í vali á málmi og sýna myndir 7 og 8 verð á áli og kopar síðustu 25 

árin. 
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Mynd 7 - Graf sem sýnir verð á áli frá árinu 1989 til 2014 [16]. 

 

Á mynd 7 má sjá verð á áli og verðþróun þess í 25 ár. Verðið var hæst í kringum 3.000 $/tonn 

en lægst um 1.000 $/tonn. Verð á áli í dag eða þann 16. september 2016 er 1.559,99 $/tonn, 

þetta verð er fyrir neðan meðalverð síðustu 25 ára.  

 

 

Mynd 8 - Graf sem sýnir verð á kopar frá árinu 1989 til 2014 [17]. 
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Á mynd 8 má sjá verð á kopar og feril þess í 25 ár. Verðið á koparnum var um 3.000 $/tonn í 

byrjun 10. áratugarins og sést sveiflan niður á við fram til ársins 2005. Árið 2005 fer verðið að 

rísa hátt en tekur dýfu í árslok 2008. Í kringum árið 2011 er verðið hæst eða næstum 10.000 

$/tonn. Verð á kopar í dag þann 16. september árið 2016 er 4.733,55 $/tonn eftir langa dýfu 

síðustu ára. 

Lægst var verðið um 1.500 $/tonn. Sveifla á áli á þessum árum er 2000 $/tonn á meðan hún 

er 8.500 $/tonn hjá kopar. Sveifla á verði kopars er því fjórum sinnum meiri en hjá áli. 

Verðsamanburður þann 16. september 2016 á kopar 4.733,55 $/tonn og á áli 1.559,99 $/tonn. 

Samkvæmt þessum tölum er kopar þrisvar sinnum dýrari en ál. Sé miðað við lægstu verð er 

kopar 50% dýrari og sé miðað við hæstu verð er kopar 333% dýrari. Þessi verð eru miðuð við 

hreinan málm og er framleiðsla á strengnum sjálfum ekki tekinn með. 

 

4.7 Viðnám 

4.7.1 Jafnstraumsviðnám 

Hér verður farið yfir þá þætti strengsins sem falla undir rafmagnsfræði, settar verða fram jöfnur 

og skilgreiningar sem notaðar eru til að reikna raffræðilega eiginleika strengsins [18]. 

Jafnstraumsviðnám er grunnviðnám strengs áður en hann er spennusettur. 

 
𝑅 =  

𝜌 ∙ 𝑙

𝐴
 [Ω] 

(22) 

 

Þar sem ρ er eðlisviðnám [Ω∙m], l er lengd [m] og A þverskurðarflatarmál [mm2], því meiri 

lengd því hærra viðnám og því stærri þverskurður því minna viðnám. Margar gerðir af 

strengjum hafa snúning á leiðurum til þess að halda lögun. Þessi snúningur veldur því að lengd 

leiðarans eykst um 1-2% [8]. Eðlisviðnámið er mælt við hitastigið 20°C sem er 

viðmiðunarhitastig við stjórnaðar aðstæður. Ef reikna þarf með varmabreytingu hjá strengnum 

er notaður varmastuðull viðnáms til þess að breyta viðnámsgildinu eftir hitastigi. 

 
𝜌𝑇2 =  𝜌𝑇1(

𝑇2 + 𝑇

𝑇1 + 𝑇
) 

(23) 

 

Nýja eðlisviðnámið er notað til að reikna viðnámið við annað hitastig. Breytan T í jöfnunni er 

hita fasti fyrir hvern málm, 241,5 fyrir kopar og 228,1 fyrir ál [8]. 

 𝑅𝑇1

𝜌𝑇1
=

𝑅𝑇2

𝜌𝑇2
 

(24) 
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4.7.2 Riðstraumsviðnám 

Riðstraumsviðnám er erfitt að reikna nákvæmlega vegna yfirborðsleitni og nándarhrifum við 

nærliggjandi strengi. Yfirborðsleitni á sér einungis stað við riðstraum og hefur tíðnin þau áhrif 

að rafeindirnar leitast eftir að liggja meðfram jaðri leiðarans sem gerir það að verkum að enginn 

straumur rennur um miðju hans. Nándarhrif er þegar margir leiðarar liggja nálægt hvor öðrum 

og þá leita rafeindirnar að nærliggjandi leiðurum eins og seguláhrif. Rafeindirnar geta bæði 

dregist saman eða hrint hvor annarri frá sér sem gerir það að verkum að hluti strengsins hefur 

fáar rafeindir og því minnkar flatarmál strengsins sem flytur rafmagn. Besta leiðin til þess að 

reikna riðstraumsviðnám er með því að vita afltöp og straum leiðarans. 

 

 
𝑅𝐴𝐶 =

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠

|𝐼|2
 [Ω] 

(25) 

4.7.3 Spanviðnám  

Spanviðnám er viðnám leiðara sem er myndað af segulsviði, þetta viðnám hefur bæði innra og 

ytra spanviðnám. Margar leiðir eru til að reikna span en það fer eftir uppsetningu á leiðaranum. 

Span milli leiðara er sú aðferð sem notuð er fyrir flutningslínur. D breytan er fjarlægðin milli 

leiðara og r breytan er radíus leiðarans: 

 

 
𝐿 =

𝜆

𝐼
= 2 ∙ 10−7 ∙ (

𝐷

𝑟 ∙ 0,7788
) [𝐻/𝑚] 

(26) 

 

Notuð er hagnýt aðferð [18] til þess að reikna út span jarðstrengja: 

 

 
𝐿 = 0,05 + 0,2 ∙ ln (

𝐾 ∙ 𝐷

𝑟
) [𝑚𝐻/𝑘𝑚] 

(27) 

 

K er einingalaus stuðull sem ræðst af uppröðun strengjanna. Við lárétta uppröðun er K = 1,26 

og við þríhyrningsuppröðun er K = 1,0. Fjallað verður um uppröðun strengjanna í undirkafla 

4.8.3. D breytan er fjarlægðin á milli leiðara og r breytan er radíus leiðarans.  

Reikna má launviðnám spólu með þessari jöfnu þar sem XL er spanviðnám [Ω], L span [H] 

og f tíðni [Hz]. 

 

 𝑋𝐿 =  2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿  [Ω] (28) 

 

Í upplýsingum frá framleiðanda eru gefnar tölu um spanviðnám í mælieiningunni OHM/km. 
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4.7.4 Rýmdarviðnám  

Rýmdarviðnám eða þétta áhrif er viðnám leiðara sem myndað er af rafsviði. Notað er lögmál 

Gauss til þess að reikna rýmd leiðara. Rýmd er reiknuð sem rafleiðni milli tveggja leiðara þar 

sem C er rýmd [F], D er fjarlægð [m] milli leiðara og r er radíus leiðara [m]. 

 

 𝐶 =  
𝜋 ∙ 𝜀0 ∙ 𝜀𝑟

ln (
𝐷
𝑟 )

 [𝐹 𝑀⁄ ]  (29) 

 

Notuð er hagnýt aðferð til þess að reikna út þessa rýmd [18]: 

 

 𝐶 =  
𝜀𝑟

18 ∙ ln ( 
𝑟0

𝑟𝑖
)

 [𝜇𝐹/𝑘𝑚] (30) 

 

Breytan ɛr er rafsviðsstuðull gegnum efni, með XLPE einangrun er þessi stuðull 2,5 samkvæmt 

IEC 60287. Breytan r0 er þykkt einangrunarinnar milli leiðara og skermingar og ri er radíus 

leiðara. Reikna má rýmdarleiðni með þessari jöfnu þar sem Xc er launviðnám [Ω], C er rýmd 

[S] og f er tíðni [Hz]. 

 𝐵 =  2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶  [𝑆] (31) 

 

Rýmdin er eiginleiki jarðstrengja þar sem rýmd myndast milli leiðarans og skermingarinnar en 

flutningslínur hafa bæði rýmd milli fasa og á milli fasa til jarðar.  

 

4.8 Lagning jarðstrengja 

4.8.1 Varmaviðnám jarðvegs 

Raforka sem tapast í strengjum umbreytist í varmaorku. Þessi orka hitar upp strenginn og 

nærliggjandi jarðveg. Jarðvegurinn þarf því að hafa góða varmaleiðni til að koma þessum hita 

frá sér. Stöðugur flutningur á raforku myndar jafnvægi á varmaflutningi, því lægra sem 

varmaviðnámið á jarðveginum er því meiri verður flutningsgeta strengsins. Jarðvegurinn í 

kringum strenginn getur hitnað það mikið að hann þornar upp og þá hækkar varmaviðnámið. 

Þetta gerist einnig með hækkandi sól og hærra lofthitastigi sem aftur myndar jákvæða 

afturverkun í hitun strengsins. Við hækkandi hitastig minnkar rakastigið og þá minnkar 

varmaleiðnin í jarðveginum [19]. Strengurinn framleiðir hita og þar sem jarðvegurinn getur 

ekki losað sig við þennan hita veldur það skemmdum á strengnum sjálfum. Meðaltal 

varmaviðnáms í jarðvegi á Íslandi er 1,5 °K·m/W, en samkvæmt mælingum sem gerðar voru 
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við seinni jarðstrenginn frá Nesjavallavirkjun sem liggur að Geithálsi er meðaltal 

varmaviðnámsins við Hengilsvæðið 1,75 °K·m/W [13], [20]. Loft hefur mikið varmaviðnám 

og þess vegna þarf að þjappa sandinn í kringum strenginn vel til að losna við öll loftgöt. Þó þarf 

að gæta þess að þjöppunin sé ekki svo mikil að hún skaði strenginn 

 

4.8.2 Skurður 

Skurðir eru grafnir til þess að leggja niður jarðstrengi. Fyrsta sem þarf að athuga er að leið 

jarðstrengsins þveri engar aðrar lagnir því þá þarf að gera sérstakar ráðstafanir. Skurðurinn er 

grafinn og strengurinn er lagður í 0,8 metra dýpi sem er viðmiðun strengs fyrir háspennu frá 

2,3 kV til 33 kV. Hliðarnar á skurðinum eru hafðar í 10°-20° halla til þess að reyna forðast 

efnishrun úr skurðbökkunum. Breiddin á botninum ræðst af uppröðun og sverleika þeirra 

strengja sem lagðir eru. Lagður er sandur í botninn á skurðinum, þetta er gert til þess að minnka 

hnjask á strengnum þegar hann er lagður sem og að veita góða varmaleiðni fyrir hitann sem 

streymir frá strengnum. Þessi sandur umlykur svo strenginn, hann er þjappaður svo lítil breyting 

verði á jarðveginum og þannig betri kæling fyrir strenginn. Gerð sandsins skiptir miklu máli og 

mega kornin ekki liggja þannig að lofthólf myndist milli þeirra, því loft veldur miklu 

varmaviðnámi. Fyrir ofan sandinn er öryggisborði til að verja gegn framtíðar greftri á svæðinu. 

Uppgröfturinn er síðan settur niður í restina fyrir ofan öryggisborðann [13]. 

 Einnig er hægt að plægja strenginn fyrir allt að 66 kV spennu. Við þessa aðferð er skurður 

og lagning strengsins framkvæmt á sama tíma, ekki verður fjallað um þessa aðferð hér. 

 

Mynd 9 - Myndin sýnir uppbyggingu á lagnaskurði. Hvíti flöturinn er uppgröftur og munstraði er sandur 

[21]. (höfundur íslenskaði)  
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4.8.3 Uppröðun strengja í skurði 

Það eru þrjár tegundir af uppröðun, hver tegund hefur sína kosti og galla.  

 Fyrst er einn strengur sem hefur þrjá leiðara inni í einni kápu og liggur í miðjum 

skurðinum.  

 Næst eru þrír einsleiðara strengir sem lagðir eru í þríhyrning eða píramída.  

 Síðast eru þrír einsleiðara strengir lagðir í lárétt plan með bil á milli strengja. Því meiri 

flutningsgeta því meira hitavandamál verður í skurðinum og því er nauðsynlegt að hafa 

bil milli leiðara.  

Sjá má á mynd 10 tvær síðastnefndu tegundirnar. Þegar skurður er grafinn með 

þríhyrningslögun er stærð skurðarins svipaður og með einum streng, en þegar hann er grafinn 

með láréttari lögun ræðst stærð skurðarins af fjarlægð milli leiðara.  

Dreifikerfi sem hafa mikla straumþörf sameina þessar tvær leiðir og er þá einn fasi í þremur 

einleiðurum og þá þrír þríhyrningslaga með ákveðinni fjarlægð á milli fasa [13]. Hitamunur er 

mikill milli þessara tegunda, vegna þess hversu nálægt leiðararnir eru í þríhyrningslöguninni er 

hitamunurinn hærri. Því meiri fjarlægð milli leiðara því lægra er hitastigið á jarðvegnum í 

kringum leiðarana. 

 

 

Mynd 10 – Hér fyrir ofan má sjá tegundirnar á lögun þriggja eins leiðara strengja, lárétt lögun með bil á 

milli strengja og þríhyrningslaga þar sem ekkert bil er á milli strengja [13]. 

 

Þríhyrningslaga lögnin er röðuð eins nálægt hvor annarri til þess að minnka spanviðnám á milli 

leiðaranna. Strengirnir er bundnir saman til að halda löguninni. Þessi lögun hefur betri vörn 

gegn segulsviði leiðaranna en hefur lakari vörn gegn varma. Lárétt lögun gefur betri vörn gegn 

varma en minni flutningsgeta er vandamál ef skermingin er bundin í báða enda.  
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4.8.4 Jarðbinding skermingar 

Lárétt lögun á leiðurum hefur mikinn kost í för með sér er varðar varmaútleiðslu. Mikilvægt er 

að sjá vel um skerminguna því straumurinn er stór þáttur í afltöpum strengsins. Hér verður farið 

yfir þessar þrjár helstu leiðir sem notaðar eru [13]. 

 

Jarðbinding á skermingu í báða enda 

 

Mynd 11 – Tengimynd af kerfi þar sem skermingin er tengd í báða enda [18]. (höfundur íslenskaði)  

 

Tenging skermingar í báða enda er það sem veldur þessum háa rýmdarstraum. Vegna þess að 

tengt er í báða enda myndast hringrás fyrir strauminn. Þessi aðferð er notuð í þríhyrningslögun 

því þá eru minni töp vegna minni spanáhrifa. Kosturinn við að jarðbinda í báða enda er að það 

myndast engin spönuð spenna við endana. Þessi aðferð er notuð við spennu upp að 33 kV [13], 

[18], [22]. 
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Jarðbinding á skermingu í annan endann 

 

Mynd 12 - Tengimynd af kerfi þar sem skermingin er tengd í annan endann [18]. (höfundur íslenskaði)  

 

Tenging skermingar í annan endann rífur hringrásina sem myndaðist þegar báðir endar voru 

jarðtengdir. Þegar hringrásin er farin er enginn straumur sem flæðir í skermingunni og því minni 

töp en í fyrri aðferðinni. Ókostur við þessa tengingu er að spenna spanast upp í endann sem er 

ekki jarðbundin, þessi spenna er háð straum og lengd strengsins. Við truflanir á strengnum geta 

myndast skammtíma yfirspenna (Transients). Þessar spennutruflanir geta verið skaðlegar við 

enda vírsins þar sem uppsöfnuð spenna er hæst. Uppsafnaða spennan getur valdið skemmd á 

einangrun strengsins. Til þess að koma í veg fyrir þetta er settur yfirspennuvari, hann er tengdur 

milli skermingar og jarðar og tekur við orku og skilar henni svo rólega til jarðar. Þessi tegund 

er notuð við stuttar vegalengdir allt að 1 km [13], [18], [22]. 
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Jarðbinding á skermingu í kross á miðri leið 

 

Mynd 13 - Tengimynd af kerfi þar sem skermingin er tengd í kross á miðri leið [18]. (höfundur íslenskaði)  

 

Tenging skermingar í kross á miðri leið er aðferð sem er millileið hinna tveggja aðferðanna. 

Skermingarnar eru jarðbundnar í báða enda og þá rennur straumur í henni. Með 

krossbindingunni minnkar þessi straumur í skermingunni verulega en spenna spanast í 

tengipunktinum og því þarf að nota yfirspennuvara til að eyða eða minnka hana. Þessi aðferð 

er notuð mest við langar vegalengdir [13], [18], [22]. 

 

4.8.5 Jarðstrengir á keflum 

Jarðstrengir koma frá framleiðanda á keflum. Lengdin á streng miðast við sverleika á honum, 

því sverari strengur því styttri er hann á keflinu. Því styttri sem leiðarinn er því færri 

samtengingar eru á strengnum. Notuð er tengimúffa til þess að tengja saman strenginn. 

Tengimúffur eru veikleikar í kerfinu því flestar bilanir koma út frá tengingunni. Því sverari sem 

strengurinn er því oftar eru samtengingar og þá aukast möguleikarnir á bilunum. Leiðarar í 

tengimúffunum eru tengdir saman, oftast með púðri. Eftir tengingu eru endar pússaðir niður svo 

leiðarinn haldi lögun sinni [20]. 
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4.9 Prófanir og bilanir á jarðstrengjum. 

Þegar strengir eru lagðir í jörðina eru gerðar tvær prófanir á strengjunum.  

 Fyrra er „smoke test“ prófið þar sem strengurinn er keyrður undir engu álagi í ákveðinn 

tíma. Þetta próf gefur til kynna ef tengingar eða samtengingar á strengnum eru 

fullnægjandi. 

 Seinna prófið er einangrunarpróf þar sem einangrunarmæling („Megger“) er miðuð við 

jörðina, annars vegar er mæling milli leiðara og jarðar og hins vegar milli skermingar 

og jarðar.  

Mikilvægt er að framkvæma þessi próf og þá sérstaklega einangrunarprófið svo hægt sé að 

finna bilun ef hún reynist til staðar áður en strengurinn fer í rekstur. 

Bilanir á jarðstrengjum valda því að oftast þarf að grafa niður á strenginn og laga. Flestar 

bilanir hjá notendum eru skammhlaup. Alvarlegar skemmdir á streng valda því að kerfið dettur 

úr rekstri. Jarðstrengir hafa minni spanviðnám heldur en flutningslínur og því tekur það lengri 

tíma fyrir skammhlaupsstraum í strengjum að deyja út. Við hærri spennu deyr 

skammhlaupsstraumurinn hægar út. Spenna hefur ekki áhrif á viðnám leiðarans og því eina sem 

hækkar viðnámið og minnkar skammhlaupsstrauminn er lengdin á leiðaranum [11]. 

Bilanir í einangrun strengja geta valdið svokölluðum vatnstrjám. Vatnstré er 

einangrunarbilun sem býr til skurð í einangrunina. Þessi skurður vex og að lokum 

skammhleypir hann leiðara og skermingu. Þessi skurður getur verið í mörg ár að breiða nógu 

mikið úr sér til þess að valda einangrunarbilun á leiðaranum. Tvær útfærslur eru til af þessum 

trjám [11]. 

 Fyrri eru svokölluð rafmagnstré þar sem straumálag er það mikið að rafsvið 

leiðarans veldur brestum í leiðaraskerminum og getur það valdið skurði í 

einangrunina. Þessi tegund getur tekur marga klukkutíma eða daga að valda 

einangrunarbilun.  

 Síðari eru svokölluð vatnstré þar sem bilunin er orsökuð af raka og veldur það 

skemmdum á einangruninni á löngun tíma sem getur verið mánuðir eða ár. 
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5 Dreifikerfið 

Dreifikerfið er hlekkur milli neytenda og framleiðslu. Hér verður farið yfir tegundir og 

uppsetningar á mismunandi dreifikerfum. 

Rafalaspenna Hellisheiðarvirkjunar er 11 kV og er á sama spennusviði og dreifispenna 

Reykjavíkur. Strengir eru mun algengari í þéttbýli og við styttri vegalengdir, vegna útlitslegra 

einkenna og mikils upphafskostnaðar við uppsetningu á háspennumöstrum fyrir flutningslínur. 

Dreifikerfið hefur þá sérstöðu að hafa engan spenni þar sem álagið getur tekið við sömu spennu 

og rafalarnir framleiða. Dreifing á rafmagni er á hærri spennu en neysluspenna. Við hærri 

spennu þá lækkar straumur og töpin minnka og spennufall minnkar. 

Stýrikerfi er mikilvægt fyrir dreifikerfi þar sem nauðsynlegt er að hafa yfirsýn á búnaði,  

leiðurum og hvaða spennir er gangsettur og svo framvegis. Hellisheiðarvirkjun hefur stjórnkerfi 

sem sér um rekstur virkjunarinnar. Stjórnkerfi gerir rekstrarmönnum kleift að stýra rofunum, 

mælingum þeirra og rofafærslum. Það sér einnig um að skipta strengnum inn á nýjan rafala ef 

eitthvað kemur fyrir.  

Helsti munurinn á flutningslínum og jarðstrengjum er rýmdin. Rýmd í leiðurum kemur á 

milli leiðara og á milli leiðara og skermingar. Flutningslínur hafa enga skermingu og er því 

rýmdin aðeins háð uppsetningunni á leiðurunum sjálfum. Mismunur á rýmdaráhrifum milli 

flutningsleiða getur verið allt að 30 sinnum meiri á jarðleiðurum en það fer eftir uppsetningu 

[11]. Spanáhrif flutningslína er hærri heldur en áhrif rýmdarleiðninnar og því tekur 

flutningslínan við launafli. Jarðstrengir hafa hærri rýmdaráhrif heldur en spanáhrif og því 

framleiðir strengurinn launafl. Útvega þarf jafnvægi á launafli í dreifikerfum og það þýðir að 

framleiða þarf launafl fyrir flutningslínur og taka þarf við framleiðslu á launafli frá 

jarðstrengjum. Útlitsmunur er mikill þar sem strengurinn er undir yfirborðinu en flutningslínur 

og möstur eru áberandi í náttúrunni. Veðuráhrif hefur meiri áhrif á flutningslínurnar.  

Í handbókinni Tæknilegir tengiskilmálar, gefið út af Samorku, er að finna skýringar 

varðandi tegundir á rafdreifikerfum. Handbókin styðst við upplýsingar frá IST 200:2006 sem 

er íslenskur staðall um raflagnir í byggingum. Til eru nokkrar gerðir af dreifikerfum þ.e.a.s. 

hvernig jarðtengingu straumgjafans er hagað og hins vegar jarðtengingu tækja og búnaðar. Til 

er þrjú meginkerfi og nokkrar útfærslum af einu meginkerfinu. Þessi þrjú kerfi heita IT, TT og 

TN. Hver bókstafur í heitinu hefur ákveðna merkingu eftir því hvar hann er í röðinni [23]. 

 IT-kerfi hefur engan jarðleiðara, þar eru notendur með sitt eigið jarðskaut. Núllið er 

jarðbundið gegnum viðnám og enginn núllleiðari er fyrir notendur. 

 TT-kerfi hefur engan jarðleiðara, þar eru notendur með sitt eigið jarðskaut. Núllið er 

jarðbundið og núllleiðari er fyrir notendur. 
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 TN-kerfi hefur núllið jarðbundið og jarðtenging kerfisins við notendur. 

 TN-S-kerfi, N-leiðari og PE-leiðari eru aðgreindir í öllu kerfinu. 

 TN-C kerfi, N-leiðari og PE-leiðari eru sameinaðir í PEN-leiðara í öllu kerfinu. 

 TN-C-S, N-leiðari og PE-leiðari eru sameinaðir í PEN-leiðara í hluta kerfisins. 

 

 

Mynd 14 - Skýringarmynd á TN-C kerfi þar sem núll leiðari og jarðleiðari eru sameinaðir í PEN leiðara 

[23]. 

 

Við hönnun á dreifikerfum er mikilvægt að kerfið ráði við hæsta mögulega álag frá notendum. 

Allar dreifiveitur og dreifikassar í dreifikerfinu þurfa að ráða við hæsta álag fyrir viðeigandi 

svæði. Hæsta álag í þéttbýli er oftast á aðfangadagskvöld þar sem flest heimili á landinu elda 

kvöldmatinn á sama tíma. Álag á dreifikerfi þessa verkefnis er jafnt yfir reksturinn og því ekki 

mikið um sveiflur. Val á leiðara sem hefur lágmarks straumgetu miðað við álag kerfisins hefur 

lægstan upphafskostnað, en við keyrslu á hámarks straum hitnar strengurinn meira. Því meiri 

hiti sem leiðarinn er keyrður á því meiri verða töpin sem og að skerða lífstíma hans. Þegar valin 

er lágmarks sverleiki á leiðara er enginn möguleiki fyrir stækkun á álagi. 

Tvær megintegundir eru til af dreifikerfum, greinatengt kerfi annars vegar og hringtengt 

kerfi hins vegar. Greinatengd kerfi eru tengd í línu og er það ódýrasta dreifikerfið sem hægt er 

að setja upp. Mesti ókosturinn við kerfið er minna rekstraröryggi en við bilun í spenni eða streng 

fer kerfið úr rekstri.  
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Mynd 15 – Greinatengt kerfi og mismunandi útfærslur á þeim [11]. 

 

Hringtengd kerfi eru eins og nafnið gefur til kynna tengd í hring. Helsti kosturinn við þetta kerfi 

er sá að við bilanir eru notendur tengdir úr tveimur áttum. Hringtengd kerfi eru notuð í flestum 

dreifikerfum þéttbýla. Rekstraröryggi á rafmagni fyrir almenning er orðið að lífsgæðum í 

núverandi samfélagi. Á mynd 16 má sjá rofa inn í miðjum hringnum, hringtengd kerfi er oftast 

rekin í greinum. Möguleiki er á að skammhlaup í hringnum hafi áhrif á báðar fæðingarnar í 

kerfinu, sem þýðir að kerfið getur verið jafn veikt og með greinatengingu. Ef bilun er á streng 

eða spenni er sú bilun einangruð og hægt er að fæða notendur frá hinni áttinni [11]. 
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Mynd 16 -Hringtengt kerfi þar sem fæðing er inn á leiðara frá fleiri en einum stað [11]. 

 

Dreifikerfi þjóna viðskiptavinum og þarf þjónustan að uppfylla kröfur um viðbúnað ef kerfið 

fer úr rekstri. Þar sem dreifikerfi þessa verkefnis er rekið í greinum er engin hringtenging til 

þess að fæða álagið frá annarri átt. Þrátt fyrir að það sé rekið í greinum eru skinnurnar á rafölum 

virkjunarinnar tengdar saman með aflrofa á milli. Ef rafali sem fæðir dreifikerfið dettur úr 

rekstri getur stjórnkerfi virkjunarinnar framkvæmt færslu á aflrofum til þess að fæða kerfið frá 

öðrum rafala. Diesel varaaflsstöð er einnig við virkjunina ef allt rafmagn fer. Jarðborinn hefur 

ljósavélar sem fæða hann ef dreifikerfið dettur úr rekstri. 
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6 Tíðnibreytar 

Tíðnibreytar eru tæki sem breyta tíðninni á sínusbylgju á riðstraumi. Til eru þrjár gerðir af 

tíðnibreytum sem breyta riðstaum yfir í riðstraum með annarri tíðni.  

 Fyrsta tegundin breytir tíðninni með aðstoð jafnspennu, þá er riðspennan afriðuð í 

jafnspennu og þá hverfur tíðnieiginleikinn og svo er byggð önnur riðspenna með áriðun 

annarar tíðni.  

 Önnur tegundin er riðspenna sem breytt er beint yfir í aðra riðspennu. Þessi tegund hefur 

enga afriðun í jafnstraumi heldur hefur fylki af kyrrstöðum (static) hálfleiðararofum á 

milli inngangs og útgangs.  

 Þriðja tegundin er samblanda af hinum tveimur tegundunum.  

Mest notaða tíðnibreytan er púlsvíddar mótun (PWM) sem myndar jafnspennu bylgju með 

snöggum á og af rofum. Þessi aðferð myndar yfirsveiflur í kerfinu. 

Tíðnisvið tíðnibreyta án jafnspennu er einungis háð hæfni hálfleiðaranna í rásinni. Þeir geta 

einnig stjórnað horninu á milli straums og spennu og þar með aflstuðlinum. Notaðir eru þéttar 

til þess að minnka áhrif frá yfirsveiflum. Mynd 17 sýnir hvernig tegundir tíðnibreyta eru 

flokkaðar [24]. 

 

 

Mynd 17 - Á myndinni má sjá flokkunarkerfi fyrir tíðnibreyta. Þrír yfirflokkarnir eru tíðnibreytar sem 

innihalda DC, Tíðnibreytar sem inniheldur ekki DC og sameining fyrstu tveggja tegunda [24]. 

Tíðni er einn á móti tíma, því hærri sem tíðnin er því minni tíma tekur fyrir bylgjuna að ferðast 

eina lotu. Á mynd 18 má sjá mun á dreifispennu fyrir Evrópu og Bandaríkin. Tíðnibreytar breyta 



Tíðnibreytar 

30 

 

bylgjunni með því að lengja eða stytta bylgjuna, sumir tíðnibreytar breyta einnig spennustigi. 

Breyting á lengdinni er gert með því að brjóta niður gömlu bylgjuna og byggja hana aftur upp. 

 

 

Mynd 18 - Á myndinni má sjá tvær bylgjur með mismunandi tíðni og útslag. Bláa bylgjan er veituspenna í 

Evrópu og rauða bylgjan er veituspenna í Bandaríkjunum. Sjá má á bylgjunum tveimur tímamismun, 50 

riða tíðnin er 20 ms að fara eina bylgju en 60 riða er 17 ms að fara eina bylgju [25]. 

 

Jarðborar sem notaðir eru til þess að bora vinnsluholur við jarðvarmavirkjanir eru tvenns konar, 

önnur tegundin vinnur á 50 riða tíðni og hin á 60 riðum. Vinnslutíðni rafdreifikerfisins á Íslandi 

eru 50 rið og þess vegna þarf tíðnibreyti til þess að breyta tíðninni frá 50 riðum yfir í 60 rið. 

Tíðnibreytingar á þessu aflsviði eru mikið í notkun því skip eru oftast með 60 riða vinnslutíðni 

og þurfa því að breyta yfir í 50 rið þegar verið er að tengja skipið við rafdreifikerfi landsins. 

ABB framleiðir slíka tíðnibreyta og er PCS 6000 tíðnibreytir notaður til að tengja báta við 

rafmagn úr landi. Hann hefur aflsvið 4-7 MVA og 98 % nýtni sem dæmi um valkost. 

Tíðnibreytirinn þarf að vera færanlegur því hann þarf að vera staðsettur við tengipunkta 

dreifikerfisins. PCS 600 býður upp á að fá tíðnibreytinn í gámi svo hann sé færanlegur [26]. 
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7 Álagið 

Álag dreifikerfisins eru jarðborar sem bora vinnsluholur á Íslandi. Hér verður farið yfir dæmi 

af borum sem hafa verið notaðir á Íslandi. 

 

 Drillmec HH-300 hefur 4 x 1470 KVA rafala (CAT 3512B) 

Heildarframleiðsla 5880 kVA, keyrður á 600 V spennu við 60 Hz tíðni [27]. 

 Bentec Euro Rig 350 hefur 2 x 1960 KVA rafala (CAT SR4) 

Heildarframleiðsla 3920 kVA, keyrður á 690 V spennu við 50 Hz tíðni [28]. 

 Drillmec HH-200 hefur 3 x 1470 kVA rafala (CAT 3512B) 

Heildarframleiðsla 4410 kVA, keyrður á 600 V spennu við 60 Hz tíðni [29]. 

 Drillmec HH-200S hefur 3 x 1470 kVA rafala (CAT512B) 

Heildarframleiðsla 4410 kVA, keyrður á 600 V spennu við 60 Hz tíðni [30].  

 

Hámarks aflframleiðsla á diesel rafölum jarðboranna er 5,88 MVA. Samkvæmt aflþörfinni við 

borun á síðustu vinnsluholu með rafmagni í stað diesel olíu er aflið sem afhent er á milli 1 MW 

og 1,5 MW. Þetta afl er 95 – 100 % af aflþörfinni sem jarðborinum þarf og restin af aflinu 

myndi vera knúið með diesel vélum. Mótorinn sem knýr borinn er samfasa mótor og er 

aflstuðull hans breytilegur eftir álagi, í besta falli er aflstuðullinn 1 en við slæmt tilvik er hann 

0,8. Aflstuðullinn við venjulegan rekstur er ekki þekktur og því er notaður stuðullinn 0,8. 

Heildaraflið sem borinn tekur er því: 

 

𝑆 =  
𝑃

𝐴𝑆
=  

1,5 𝑀𝑊

0,8
= 1,875 𝑀𝑉𝐴 
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8 Strengur  

Strengurinn er grunnurinn af rafdreifikerfinu og ræðst af álaginu, fjarlægð að tengipunkti, 

varmaleiðni jarðvegs og spennufalli svo eitthvað sé nefnt.  

 

8.1 Staðsetning 

Borholur við virkjunina eru staðsettar nokkrar saman og mynda borplan. Þessi plön eru á 

mörgum stöðum víðs vegar á Hengilsvæðinu. Staðsetning tengipunkts á borplani kemur sér vel 

því mögulegt er að bæta við nýjum vinnsluholum eða lengja strenginn að nýju borplani. Þrjár 

dreifistöðvar eru til staðar á fjallinu eins og er. Jarðstrengirnir sem fæða þessar stöðvar eru tveir 

3x240 mm2 ál leiðarar með 50 mm2 ál jarðleiðara. Þessir leiðarar eru meðal annars notaðir til 

þess að tengja saman aðalstöðvarhúsið og Hverahlíðarstöð sem nýlega hefur bæst við 

virkjunina. Leiðarinn sem er 240 mm2 sver hefur hærri aflgetu en jarðborinn þarf.  

Hér verður farið yfir staðsetningar og vegalengdir, bæði fyrir núverandi jarðstrengi sem og 

jarðstrengi sem bætast við. Ekki er búið að leggja jarðstrengi á svæðinu kringum 

Hverahlíðarstöð eins og hjá hinum stöðvarhúsunum. Möguleiki er á að bora nýjar vinnsluholur 

á svæðinu við Hverahlíðarstöð. Hér fyrir neðan verður farið yfir staðsetningar á 

Hverahlíðarstöð, hvar núverandi dreifikerfi er og staðsetning á því nýja. 

Við útreikninga á jarðstreng í kerfinu er mæld vegalengd frá Hverahlíðarstöð að 

jarðborinum. Reikna þarf vegalengd á 240 mm2 álstreng sem tengir stöðvarhús 1 við 

Hverahlíðarstöð þar sem enginn rafali er staðsettur í Hverahlíð. Tæknilegar upplýsingar vantar 

fyrir þennan streng en notast verður við upplýsingar um sömu stærð af streng hjá þeim 

framleiðanda og hjá strengjunum sem valdir verða fyrir nýja dreifikerfið. Vegna meiri sverleika 

á leiðurum eru áhrif raunviðnáms og spanviðnáms minniháttar á meðan áhrif rýmdarleiðni er 

mikil. Staðsettir verða aflrofar í Hverahlíð til að aðgreina strengina. Lengd á strengnum er 5,931 

km og verður farið yfir tæknilegar upplýsingar í undirkafla 8.3. 
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Mynd 19 – Yfirlitsmynd af Hengilsvæðinu, hvar virkjanir Orku náttúrunnar eru staðsettar og 

Hverahlíðarstöð. 

 

 

Mynd 20 – Þessi mynd sýnir staðsetningu á núverandi dreifikerfi. Bláa línan táknar strengi sem eru 3x240 

mm2 ál, appelsínugulu punktarnir eru tengipunktar. Einnig er sýndur strengurinn sem tengir saman 

Hverahlíðarstöð og stöðvarhús 1. 
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Mynd 21 – Þessi mynd sýnir hugmyndina af nýja dreifikerfi við Hverahlíðarstöð. Þrír tengipunktar eru á 

strengnum, á tengipunkti 1 og 3 er ein vinnsluhola. 

 

Eftir að búið var að kortleggja dreifikerfið voru vegalengdirnar mældar. Að fyrsta tengipunkti 

er vegalengdin 3706 m, milli fyrsta og annars eru 1743 m og milli annars og þriðja eru 3183 m, 

sem gerir í heildina: 

1. 3706 m 

2. 3706 + 1743 = 5449 m 

3. 3706 + 1743 + 3183 = 8632 m 

Lengd á strengnum verður í lengra lagi miðað við jarðstrengi í þéttbýlum. Útlitsáhrif spila mikið 

inn í ákvörðunina þar sem hluti af leiðinni er við þjóðveginn. Töluvert af landsvæðinu sem 

raskast er mólendi. Mikill upphafskostnaður verður í möstrum og flutningslínum sem er ókostur 

miðað við vegalengdina að borplönum. Val á leiðinni þar sem strengurinn fer niður mun taka 

mið af því að hægt verði að setja veg eða stíg við hliðina á honum til að minnka röskun á 

jarðvegi vegna flutningstækja.  
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8.2 Uppsetning 

Hellisheiðarvirkjun hefur 7 rafala með heildar uppsett afl 303 MW, rafmagnið er framleitt á 11 

kV spennu. Spennir innan virkjunarinnar færir spennuna frá 11  kV upp í 220 kV og jarðstrengir 

eru lagðir að Kolviðarhól sem er tengivirki Landsnets. 

 

Mynd 22 – Yfirlitsmynd af kerfi virkjunarinnar. Innifalið í kerfinu er álagið á dreifikerfinu.  

(Teikning höfundar.) 

Rafali frá virkjuninni er tengdur inn á skinnu sem fæðir jarðborinn. Rafallinn, borinn og 

jarðstrengurinn eru íhlutir á rásarteikningu, spennugjafi, álag og leiðari. Á mynd 23 má sjá 

rásarteikningu sem er undistaðan af útreikningum. Undirstaðan er π-líkanið sem fjallað er um í 

undirkafla 4.3. Ekki eru teiknaðir inn þéttar fyrir flutningslínuna til einföldunar. 

 

Mynd 23 – Rásarteikning af kerfinu, Z1 + Z2 eru viðnám jarðstrengjanna og viðnámið táknar álagið.  

(Teikning höfundar.)  
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8.3 Val 

Við val á jarðstrengjum eru margir eiginleikar sem hafa þarf í huga. Hér fyrir neðan eru listaðir 

upp þessir eiginleikar.  

 

 Rekstrarspenna: Spennan á rafdreifikerfinu er 11 kV sem er sama og framleidd spenna 

frá rafölum virkjunarinnar. 

 Straumþörf: Straumur sem rennur um leiðarann er mikilvægasti eiginleiki leiðarans og 

veldur úrslitum hversu sver leiðarinn þarf að vera. Þar sem rekstrarspenna og heildarafl 

er vitað er hægt að reikna straum strengsins. 

𝐼 =  
𝑃

√3 ∙ 𝑈
=  

1,875 𝑀𝑉𝐴

√3 ∙ 11 𝑘𝑉
= 98,4 𝐴 

 Spennufall: Mælt er með því að spennufall sé sem minnst. (-10% til +5 %) 

 Dýpt: Dýptin sem strengurinn er grafin á hefur áhrif á straumgetu leiðarans. Því neðar 

sem hann fer því minni straumgeta. 

 Loft hitastig: Hitastig loftsins hefur áhrif á kælinguna í jörðinni og áhrif á flutningsgetu 

strengsins. Á Íslandi er hitastigið að meðaltali lágt miðað við önnur lönd og því gott 

fyrir flutningsgetuna. Samkvæmt Veðurstofu Íslands er meðalhitastig í Reykjavík um 

5°C á ári, lægsti valmöguleiki fyrir reiknistuðul er 20°C og verður því miðað við þann 

hita. 

 Hitastig jarðvegs: Hitastig á jarðveginum umhverfis strenginn þarf að vera kalt svo hiti 

strengsins streymir frá honum.  

 Rakastig: Samkvæmt mæliskýrslum á strengjum í rekstri er rakastig jarðvegsins 

áhrifamikið fyrir hitastig strengsins. Við regntímabil er hitastig í lágmarki en hátt við 

þurrka. Jarðvegurinn við Hengilsvæðið er að mestu úr hrauni sem veldur því að 

rakastigið er frekar lágt.  

 Varmaviðnám jarðvegs: Jarðvegurinn hefur mikil áhrif eins og fram kemur í kafla 4.8. 

Varmaviðnám jarðvegs við Nesjavallarvirkjun er 1,75 °K·m/W og er miðað við að 

jarðvegur við Hellisheiðarvirkjun sé af svipuðum toga. 

 Skammhlaupsafl: Leiðarinn þarf að þola skammhlaupsaflið sem álagið getur valdið. 

 Bil milli leiðara: Þetta er bil milli einleiðara í láréttu plani, bil milli þriggja leiðara í 

þríhyrningsplani eða vegalengd milli þriggja strengja með þremur leiðurum. Þessi bil 

hafa spanáhrif og minnka flutningsgetu. 
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Notaðir verða strengir með XLPE einangrun og PVC eða HDPE kápum. Upplýsingar um 

strengi eru fengnar frá Nexans og hannaðir af Olex. Strengirnir hafa hámarks rekstrarhita á 

leiðara sem er 90°C. Skoðaðir verða allir lagnamöguleikar. Útreikningar eru gerðir á bæði áli 

og kopar og niðurstöður bornar saman. Tæknilegar upplýsingar um eiginleika jarðstrengjanna 

má finna í sölubæklingi frá Olex á blaðsíðum 44-52. Þessar upplýsingar eru notaðar sem 

margföldunarstuðlar við straumgetu leiðaranna [31]. 

Samkvæmt kafla 7 er straumþörf álagsins 98,4 A. Kopar leiðarar sem eru 16 mm2 hafa 

straumgetu uppá 113 A en 35 mm2 ál leiðara hafa 134 A straumgetu. Samkvæmt þessum 

upplýsingum uppfylla grennstu leiðararnir straumgetukröfurnar. Straumgeta leiðaranna er 

reiknuð út frá kjöraðstæðum og nota þarf stuðla til að leiðrétta straumgetuna við núverandi 

umhverfisaðstæður. Þrátt fyrir að 16 mm2 kopar og 35 mm2 ál hafi nægilega straumgetu er valið 

35 mm2 kopar eða 70 mm2 ál vegna mögulegra skammhlaupsstrauma í kerfinu sem og 

möguleikanum á stækkun álagsins. 

 Eftir að búið er að finna sverleika leiðaranna eru settar upp töflur með stuðlum. Þessir 

stuðlar tákna áhrif eiginleika strengsins á straumgetu hans. 

 

Tafla 3 - Stuðlar fyrir eiginleika strengja, rakastig og hitastig, fyrsta tafla 

Eiginleikar Stærðargráða Stuðull 

Dýpt  0,8 m 1,00 

Hitastig jarðvegs 10°C 1,11 

Lofthitastigs <20°C >1,18 

Rakastig Breytilegt 1,002 

 

Tafla 4 sýnir stuðul fyrir varmaviðnám í jarðvegi kringum strenginn. Stuðullinn tekur mið af 

sverleika leiðaranna sem og fjölda leiðara í hneppi. Varmaviðnámsstuðullinn fyrir 35 mm2 er 

ekki gefinn upp í upplýsingum frá framleiðanda en stuðullinn sem er notaður kom næst honum 

m.t.t. sverleika leiðarans. 

 

 

 

 

                                                 
2 Miðað er við 1,00 í stuðul vegna óvissu eiginleikans. Vegna umhverfisþátta kringum virkjunina þá er 

raunverulegur stuðull sennileg minni en 1,00 
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Tafla 4 - Stuðlar fyrir eiginleika strengja og varmaviðnám jarðvegs, önnur tafla 

Varmaviðnám 2,0 °C m/W 

Sverleiki Stuðull 

35 mm2 kopar, stakur leiðari 0,91 

35 mm2 kopar,  þrír leiðarar 0,92 

70 mm2 ál, stakur leiðari 0,9 

70 mm2 ál, þrír leiðarar 0,91 

Strengir með einum kjarna má raða upp í þríhyrning eða í lárétt plan. Þegar leiðararnir eru lagðir 

í lárétt plan veldur það rýmdaráhrifum sem hefur áhrif á straumgetuna. Stuðullinn tekur mið af 

fjarlægð milli leiðara í jörðu. 

 

Tafla 5 - Stuðlar fyrir eiginleika strengja, varmaviðnám jarðvegs, önnur tafla 

Fjarlægð á milli leiðara Stuðull 

0,15 m 0,69 

0,30 m 0,75 

0,45 m 0,79 

0,60 m 0,82 

 

Upplýsingar eru teknar frá Nexan á öllum leiðurum við 11 kV spennu, bæði fyrir 16 mm2 kopar 

og 35 mm2 ál. Koparstrengirnir hafa 34 mm2 skermingu og álið hefur 46 mm2, skermingin er 

úr kopar fyrir alla tegundir af strengjum. 

 

Tafla 6 - Einsleiðara strengir lagðir í lárétt plan. (3x1) 

Kopar 35 mm2 Ál 70 mm2 

Þvermál strengsins / 

Þvermál leiðarans 

23,2 mm 

6,8 mm 
Þvermál strengsins / 

Þvermál leiðarans 

26,0 mm 

9,6 mm 

Þyngd per streng 99 kg/100m Þyngd per streng 105 kg/100m 

Straumgeta 177 A Straumgeta 198 A 

Skammhlaupsstraumur  

við eina sekúndu 
5,00 kA 

Skammhlaupsstraumur  

við eina sekúndu 
6,62 kA 

Riðstraumsviðnám 90°C 0,668 Ω/km Riðstraumsviðnám 90°C 0,568 Ω/km 

Spanviðnám 90°C 0,208 Ω/km Spanviðnám 90°C 0,19 Ω/km 

Rýmdaráhrif að skermingu 0.219 µF/km Rýmdaráhrif að skermingu 0,276 µF/km 

Einangrunartöp á fasa 11,1 W/km Einangrunartöp 14 W/km 

Þykkt einangrunar 4 mm Þykkt einangrunar 4 mm 
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Tafla 7 - Þríleiðara strengur. (1x3) 

 Kopar 35 mm2  Ál 70 mm2 

Þvermál strengsins  44,7 mm Þvermál strengsins 51,1 mm  

Þyngd 240 kg/100m Þyngd 245 kg/100m 

Straumgeta 173 A Straumgeta 193 A 

Skammhlaupsstraumur  

við eina sekúndu 
5,00 kA 

Skammhlaupsstraumur  

við eina sekúndu 
6,62 kA 

Riðstraumsviðnám 90°C 0,668 Ω/km Riðstraumsviðnám 90°C 0,569 Ω/km 

Spanviðnám 90°C 0,127 Ω/km Spanviðnám 90°C 0,112 Ω/km 

Rýmdaráhrif að skermingu 0.219 µF/km Rýmdaráhrif að 

skermingu 

0,276 µF/km 

Einangrunartöp 11,1 W/km Einangrunartöp 14,0 W/km 

Þykkt einangrunar 4 mm Þykkt einangrunar 4 mm 

 

Tafla 8 - Einsleiðara strengir lagðir í þríhyrning. (3x1) 

 Kopar 35 mm2  Ál 70 mm2 

Þvermál strengsins /  

þriggja strengja saman 

23,6 mm 

50,9 mm  
Þvermál strengsins /  

þriggja strengja saman 

26,4 mm  

57,0 mm 

Þyngd 280 kg/100m Þyngd 290 kg/100m 

Straumgeta 173 A Straumgeta 194 A 

Skammhlaupsstraumur  

við eina sekúndu 
5,00 kA 

Skammhlaupsstraumur  

við eina sekúndu 
6,62 kA 

Riðstraumsviðnám 90°C 0,668 Ω/km Riðstraumsviðnám 90°C 0,568 Ω/km 

Spanviðnám 90°C 0,140 Ω/km Spanviðnám 90°C 0,124 Ω/km 

Rýmdaráhrif að skermingu 0.219 µF/km Rýmdaráhrif að 

skermingu 

0,276 µF/km 

Einangrunartöp 11,1 W/km Einangrunartöp 14,0 W/km 

Þykkt einangrunar 4 mm Þykkt einangrunar 4 mm 

 

Frá framleiðanda strengjanna má finna upplýsingar um jafnstraumsviðnám við 20°C og 

riðstraumsviðnám við 90°C. Með því að finna jafnstraumsviðnám leiðarans við 90°C er hægt 

að sjá riðstraumsáhrifin, nándaráhrifin og yfirborðsleitnina. 

 Jafnstraumsviðnám sem er 20°C heitt hjá 35 mm2 koparleiðara er 0.524 Ω en 

riðstraumsviðnám sem er 90°C heitt  er 0.668 Ω. Eðlisviðnám kopars er 17,2 nΩm og 

hitafasti á jafnstraumsviðnámi er 241,5.  
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 Jafnstraumsviðnám sem er 20°C heitt hjá 70 mm2 ál leiðara er 0.443 Ω en 

riðstraumsviðnám sem er 90°C heitt  er 0.569 Ω. Eðlisviðnám kopars er 28,3 nΩm og 

hitafasti á jafnstraumsviðnámi er 228,1.  

Hægt er að finna jafnstraumsviðnám með jöfnum 19 og 20 sem finna má á blaðsíðu 10. Með 

því að sameina jöfnurnar má sjá að eðlisviðnámið styttist út og hefur þá hitastigið einu áhrifin.  

 

𝑅90°𝐶 =  
𝜌𝑇1 (

𝑇2 + 𝑇
𝑇1 + 𝑇) ∙ 𝑅𝑇2

𝜌𝑇1
=  (

𝑇2 + 𝑇

𝑇1 + 𝑇
) 𝑅20°𝐶 

 

Með þessari jöfnu má bera jafn- og riðstraumsviðnám saman. Samkvæmt útreikningum reynist 

viðnám kopars við 90°C vera 0,6643 Ω og áls við 90°C vera 0,568 Ω. 

 

𝑘𝑜𝑝𝑎𝑟 𝑣𝑖ð 90°𝐶 
𝑅𝐷𝐶

𝑅𝐴𝐶
∗ 100 =

0,6643

0,668
∗ 100 = 99,45% 

 

𝑘𝑜𝑝𝑎𝑟 𝑣𝑖ð 90°𝐶 
𝑅𝐷𝐶

𝑅𝐴𝐶
∗ 100 =

0,568

0,569
∗ 100 = 99,82% 

 

Miðað við þessar niðurstöður eru AC áhrifin einungis um hálft prósent eða minna og áhrifin 

því lítil við svona lítinn sverleika og svo lága tíðni. 

Í Töflu 9 eru sýndar tæknilegar upplýsingar fyrir 240 mm2 jarðstreng sem liggur á milli 

stöðva.  

 

Tafla 9 – Þríleiðara strengur. (1x3) 

Ál 240 mm2 

Þvermál strengsins  70,3 mm 

Þyngd 490 kg/100m 

Straumgeta 387 A 

Skammhlaupsstraumur  

við eina sekúndu 
22,7 kA 

Riðstraumsviðnám 90°C 0,161 Ω/km 

Spanviðnám 90°C 0,0933 Ω/km 

Rýmdaráhrif að skermingu 0.445 µF/km 

Einangrunartöp 22,5 W/km 
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8.4 Útreikningar á streng 

Niðurstöðurnar frá útreikningunum varðandi straumgetu, skammhlaupsafl, verðsamanburð og 

RLC gildi jarðstrengjanna má finna í viðauka A: Útreikningar um val á jarðstreng. 

 

Tafla 10 – Niðurstöður útreikninga á straumgetu leiðaranna, með og án umhverfisáhrifa. 

Strengur Straumgeta[A] Straumgeta við umhverfisáhrif [A] 

Kopar 35 mm2 (…) 3x1  

0,15 m á milli leiðara 

0,30 m á milli leiðara 

0,45 m á milli leiðara 

0,60 m á milli leiðara 

177  

145,6 

158,2 

166,7 

173 

Ál 70 mm2 (…) 3x1 

0,15 m á milli leiðara 

0,30 m á milli leiðara 

0,45 m á milli leiðara 

0,60 m á milli leiðara 

198  

164,6 

178,9 

188,5 

195,6 

Kopar 35 mm2 (⸫) 1x3 173 203,9 

Ál 70 mm2 (⸫) 1x3 193 230 

Kopar 35 mm2 (⸫) 3x1 173 203,9 

Ál 70 mm2 (⸫) 3x1 194 231,2 

 

Í töflu 10 má sjá straumgetu allra uppsetninga og sverleika á strengjunum. Þar er einnig sett inn 

straumgeta á leiðurum sem eru í láréttri uppsetningu miðað við fjarlægð milli þeirra. Þar sem 

straumnotkun álagsins er 98,4 A uppfylla allar gerðir í öllum uppsetningum þetta skilyrði. 

 

Tafla 11 – Niðurstöður verðsamanburðar á milli kopars og áls við sömu uppsetningu. 

Versamanburður  Kopar [$/km] Ál [$/km] Hlutfall 

Lárétt uppsetning 4686,2 1638 2,86 

Þríleiðarastrengur 11.361 3822 2,97 

Þríhyrnings uppsetning 13.254 4524 2,93 

 

Í töflu 11 má sjá verðsamanburð milli kopars og áls. Þyngdin sem notuð er í útreikningum er 

heildarþyngd strengsins. Gerð er sú nálgun að þyngd plastefna og gúmmíefna er það sama fyrir 

báða strengina. Tæplega þriðjungi dýrara er að leggja streng með koparleiðurum. 
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Tafla 12 – RLC niðurstöður með rýmdarleiðni og einangrunartöpum.  

Strengur R [Ω/km] L[Ω/km] C [µF /km] B [µS/km] Peinangrunartöp[W/km] 

Kopar 35 mm2 (…) 3x1  0,668 0,208 0.219 68,8 11,1 

Ál 70 mm2 (…) 3x1 0,568 0,19 0,276 86,7 14 

Kopar 35 mm2 (⸫) 1x3 0,668 0,127 0.219 68,8 11,1 

Ál 70 mm2 (⸫) 1x3 0,569 0,112 0,276 86,7 14 

Kopar 35 mm2 (⸫) 3x1 0,668 0,140 0.219 68,8 11,1 

Ál 70 mm2 (⸫) 3x1 0,568 0,124 0,276 86,7 14 

 

Tafla 12 sýnir samanburð á raunviðnámi, spanviðnámi, rýmdaráhrifum og einangrunartöpum, 

breytan B er rýmdarleiðni. Á mynd 24 eru þessar stærðir settar upp í súlurit til að greina þær á 

myndrænan hátt. 

 

 

Mynd 24 – Samanburður á valmöguleikum í súluriti. Þar má sjá að kopar hefur hærra viðnám sem 

útskýrist af minni sverleika, kopar hefur einnig minni rýmd. Þriggja leiðara strengur hefur minnsta 

spanviðnámið og lárétt uppsetning hefur mesta. 

 

Samkvæmt samanburðinum hér að ofan er þriggja leiðara ál strengur besti valmöguleikinn, 

hann er táknaður með gulu á myndinni. Strengurinn er ódýrasti kosturinn, hefur 230 A 

straumgetu og minnsta spanviðnámið. Einangrunartöp eru ekki tekin með vegna lítilla áhrifa.  

0
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0,5

0,6
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R L C

RLC

Kopar 35 mm2 3x1 Ál 70 mm2 3x1 Kopar 35 mm2 1x3

Ál 70 mm2 1x3 Kopar 35 mm2 3x1 Ál 70 mm2  3x1
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9 Niðurstöður útreikninga 

9.1 Útreikningar á rásinni 

Eins og fram kemur í undirkafla 8.2 er rásin skilgreind sem spennugjafi, leiðari og álag. Með 

niðurstöðu úr vali á streng eru nægar upplýsingar til þess að reikna allar stærðir í rásinni. 

Útreikningar miðast við nálgun π-líkansins og notuð er svokölluð ABCD aðferð. Líkanið er 

eins fasa og þar sem kerfið er í þriggja fasa þarf að vinna með spennuna í kerfunum. Allir 

spennugjafar og öll álög þurfa að vera reiknuð í stjörnu, sem er raunin í þessu kerfi. Finna skal 

spennur og strauma í kerfinu samkvæmt undirkafla 4.3. Aflið er gefið sem 1,875 MVA miðað 

við aflstuðulinn 0,8 og gert er ráð fyrir að afhendingarspennan við álagið sé 11 kV. Eins fasa 

spenna kerfisins er 6,351 kV. Straumurinn við borinn er reiknaður út frá þessu sem 98,4 A.   ( 

ω = 2∙π∙50 ) 

 

Tafla 13 – Breytur og upplýsingar um þær frá tæknilegum upplýsingum. 

Breytur 240 mm2 ál Breytur 70 mm2 ál 

R1 0,161 Ω/km R2 0,569 Ω/km 

XL1 = jωL1 0,0933 Ω/km XL2 = jωL2 0,112 Ω/km 

C1 0,445 µF/km C2 0,276 µF/km 

z1 = R1+jωL1 0,161 + j0,0933 Ω z2 = R2+jωL2 0,569 + j0,112 Ω/km 

y = B1 = jωC1  j139,8 µS/km y = B2 = jωC2 j86,7 µS/km 

 

Tafla 14 – ABCD breytur sem notaðar eru við ABCD útreikninga. 

ABCD Breytur 240 mm2 ál ABCD Breytur 70 mm2 ál 

ZC1 31,61 – j18,22 Ω ZC1 63,17 – j51,95 Ω 

γ1 (4,926 + j1,324)∙10-3 km-1 γ2 (4,504 + j5,477) ∙10-3 km-1 

 

Hægt er setja ABCD stuðlana upp í staðin fyrir flutningsleiðara í rásinni. 

 

Mynd 25 – Rásarmynd kerfisins með ABCD stuðlum. (teikning höf.) 
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Kerfinu er skipt upp í tvo mismunandi leiðara, 70 mm2 og 240 mm2. Ekki er hægt að nota 

venjulegt ABCD kerfi þar sem munur er á lengd leiðaranna. ABCD stuðlunum er því skipt upp 

og eru tvö mismunandi ABCD kerfi sett upp í staðinn fyrir leiðarann. Við þessar aðstæður lítur 

kerfið út eins og sýnt er á mynd 26.  

 

Mynd 26 - Rásarmynd kerfisins með ABCD stuðlum, þegar búið er að skipt leiðurunum upp.  

(teikning höf.) 

Breyta þarf jöfnu 15 í undirkafla 4.3, þar sem fylkin tvö á mynd 26 eru margfölduð saman til 

þess að mynda nýtt fylki. Þetta nýja fylki er þá skilgreiningin á heildarleiðaranum í kerfinu. 

Skilyrði fyrir þessari jöfnu er sú að sama spennan og sami straumurinn sem fer úr kerfi 1 þarf 

að fara inn í kerfi 2. Þegar búið er að reikna nýja ABCD stuðla er jafna 15 notuð til að reikna 

spennu og strauma í rásinni. 

 
[
𝐴3 𝐵3

𝐶3 𝐷3
] = [

𝐴1 𝐵1

𝐶1 𝐷1
] ∙ [

𝐴2 𝐵2

𝐶2 𝐷2
] 

(32) 

 

[
𝑈𝑠

𝐼𝑠
] = [

𝐴3 𝐵3

𝐶3 𝐷3
] ∙ [

𝑈𝑅

𝐼𝑅
] 

Byrjað er reikna ABCD stuðlana fyrir bæði kerfin (báða leiðara).  

 

Tafla 15 – Útreikningar á ABCD stuðlum fyrir π-líkanið á kerfi 1 (leiðara 1: 240 mm2). 

Stuðlar 

Samtenging stöðva 

[5,931 km] 

A1 = D1 = 𝒄𝒐𝒔𝒉( 𝜸𝜾 ) 1,000 + j229,5 μ  

= 1,000 ∠ 0,0131° 

B1 = 𝒁𝑪 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝒉( 𝜸𝜾 )  

[ Ω ] 

1,067 – j0,2841  

= 1,104 ∠ -14,9° 

C1 = 
𝟏

𝒁𝑪
𝒔𝒊𝒏𝒉( 𝜸𝜾 ) 

[ S ] 

586,3 μ + j586,5 μ 

= 829,3 μ ∠ 45,0° 
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Tafla 16 – Útreikningar á ABCD stuðlum fyrir π-líkanið á kerfi 2 (leiðara 2: 70 mm2). 

Stuðlar 

Tengipunktur 1 

[3,706 km] 

Tengipunktur 2 

[5,449 km] 

Tengipunktur 3 

[8,632 km] 

A2 = D2 = 

𝒄𝒐𝒔𝒉( 𝜸𝜾 ) 

0,9999 + j338,8 μ  

= 0,9999 ∠ 0,0194° 

0,9998 + j732,3 μ  

= 0,9999 ∠ 0,042° 

0,9996 + j1,837 m  

= 0,9999 ∠ 0,105 

B2 = 𝒁𝑪 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝒉( 𝜸𝜾 )  

[ Ω ] 

2,109 + j0,4153  

= 2,149 ∠ 11,1° 

3,100 + j0,6111  

= 3,16 ∠ 11,15° 

4,911 + j0,9698  

= 5,006 ∠ 11,17° 

C2 = 
𝟏

𝒁𝑪
𝒔𝒊𝒏𝒉( 𝜸𝜾 ) 

[ S ] 

-0,05019 μ + j321,3 

μ = 321,3 μ ∠ 90,0° 

-0,1358 μ + j472,4 μ 

= 472,4 μ ∠ 90,0° 

-0,4909 μ + j 748,3 μ  

= 748,3 μ ∠ 90,0° 

 

Þegar búið er að finna alla stuðla fyrir kerfi eitt og tvö er hægt að reikna heildarkerfið. Tafla 17 

sýnir niðurstöður um nýju stuðlana miðað við heildarfjarlægð tengipunktanna frá rafala. 

 

Tafla 17 – Útreikningar á ABCD stuðlum fyrir π-líkanið, búið er að sameina bæði kerfin. 

Stuðlar á heildarkerfi A3 = D3 B3 [ Ω ] C3 [ S ] 

Tengipunktur 1 

5,931 + 3,706 km 

1,000 + j911,1 μ 

= 1,000 ∠ 0,0522° 

3,176 + j0,1321 

= 3,178 ∠ 2,38° 

175,5 μ + j907,8 μ 

= 924,6 μ ∠ 79,1° 

Tengipunktur 2 

5,931 + 5,449 km 

0,9999 + j146,6 μ 

= 0,9999 ∠ 0,84° 

4,167 + j0,329 

= 4,180 ∠ 4,51° 

175,1 μ + j1,059 m 

= 1.073 m ∠ 80,6° 

Tengipunktur 3 

5,931 + 8,632 km 

0,9998 + j2,865 m 

= 0,9998 ∠ 0,164° 

5,978 + j0,6889 

 = 6,017 ∠ 6,57° 

174,5 μ + j 1,335 m  

= 1,346 m ∠ 82,6° 

 

Þegar búið er reikna alla stuðla leiðarans er hægt að reikna út spennuna og straumana frá 

spennugjafanum. Þar sem álagið er 0,8 „lagging“ er straumurinn 36,87° á eftir spenunni.  

 

Tafla 18 – Niðurstöður útreikninga á spennu og straum við spennugjafann (source) miðað við fjarlægð.  

Við rafala 5,931 + 3,706 km 5,931 + 5,449 km 5,931 + 8,632 km 

US  [V] 11.450 ∠ -1,49° 11.610 ∠ -1,80° 11.890 ∠ -2,34° 

        IS  [A] 95,98 ∠ -33,7° 95,46 ∠ -33,1° 94,50 ∠ -32,2° 

 

Sýndar eru niðurstöður útreikningar fyrir allar vegalengdir á leiðaranum í töflu 18 og þar má 

sjá hversu háa spennu þarf við spennugjafann svo borinn fái 11 kV. Spennufall fer frá 3,93% 

upp í 7,49% sem er innan marka fyrir leyfilegt spennufall. Jafna fyrir afl í þriggja fasa rás er 

jafna 7 í undirkafla 4.1.1. 
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Tafla 19 – Niðurstaða á útreikningum á afli í rásinni miðaða við fjarlægð. 

Sýndarafl Tengipunktur 1 

 [3,706 km] 

Tengipunktur 2  

[5,449 km] 

Tengipunktur 3 

[8,632 km] 

Ss                           [MVA] 

[MW+jMVAr] 

1,903 ∠ 32,2° 

1,610 + j1,015 

1,920 ∠ 31,3° 

1,640 + j0,997 

1,946 ∠ 29,9° 

1,689 + j0,967 

 

 

Heildarafl hjá álaginu er 1,875 MVA, spennugjafinn eða rafalinn þarf að framleiða 28 kVA til 

71 kVA sem má skilgreina sem afltöp strengsins.  

9.2 Hermun – Power world 

Power world er hermunarforrit fyrir dreifikerfi. Kerfið er handreiknað í undirköflum hér að 

framan. Forritið er einfalt í notkun og upplýsingar sem settar eru inn eru RLC upplýsingar frá 

framleiðendum strengjanna og aflið frá álaginu. Tafla 20 sýnir niðurstöður úr hermuninni. 

 

Tafla 20 – Niðurstöður hermunar með forritinu Power world. 

Sýndarafl Tengipunktur 1 

 [3,706 km] 

Tengipunktur 2  

[5,449 km] 

Tengipunktur 3 

[8,632 km] 

Ss                           [MVA] 

[MW+jMVAr] 

1,908 ∠ 32,1° 

1,617 + j1,013 

1,952 ∠ 31,6° 

1,662 + j1,024 

2,047 ∠ 30,7° 

1,760 + j1,045 

 

Niðurstöður útreikninga og hermunar gefa svipaðar niðurstöður sýndarafls og raunafls, þ.e.a.s. 

með aukinni vegalengd þá hækkar aflið sem rafallinn afhendir. Við útreikninga lækkar launafl 

með vegalengd en í hermuninni þá hækkar það. Meginmunur milli útreikninga og hermunar er 

að í hermuninni er rafalinn núll punktur kerfisins US = 1∠0° per unit en útreikningar notast ekki 

við per unit kerfið. Þetta getur útskýrt muninn á niðurstöðum launaflsins. Á mynd 27 má sjá 

uppsetningu á kerfinu í hermuninni. 
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Mynd 27 – Uppsetning á rásarmyndinni í Power world hermunar forritinu. 

 

Viðaukinn C: Töflur úr Power world hermun sýna töflur úr forritinu. Þessar töflur hafa 

upplýsingar um kerfið eftir útreikninga, allar spennur á teinum, afltöp á strengjum og fleira. 

RLC upplýsingar sem settar eru inní forritið eru sýndar í töflum 15, 16 og 17.  
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10 Kolefnisfótspor 

Í Hellisheiðarvirkjun eru þrjár meginástæður fyrir notkun á jarðefnaeldsneyti.  

 Fyrst má nefna varaaflsvél sem heldur rafmagni á stöðinni þótt allt rafmagn slái út. 

Varaflsvélin þarf að vera til staðar til að tryggja rafmagn fyrir virkjunina. 

 Næst eru það bifreiðar sem nota mikið af jarðefnaeldsneyti, bílafloti þarf að vera til 

staðar við rekstur virkjunarinnar. Þær eru notaðar við flutning á starfsmönnum til og frá 

virkjuninni og á milli virkjanna. Bifreiðar og varaaflsvélar eru þættir sem erfitt er að 

spara við rekstur á virkjuninni, fyrir utan ef skipt er yfir í rafmagnsbíla. 

 Síðast eru það jarðborar sem taka mikinn hluta af notkuninni. 

Þegar búið verður að staðsetja dreifistöðvar víðs vegar um svæðið eru minni líkur á því að 

jarðborar þurfi að nota jarðefnaeldsneyti. Minni notkun á eldsneyti minnkar hlutfall jarðbora í 

heildarlosun gróðurhúsalofttegunda fyrirtækisins á næstu árum. Þrátt fyrir minni notkun 

jarðefnaeldsneytis vegna aukinnar notkunar rafmagns þá halda vinnuvélarnar, sem leggja 

strenginn, áfram að losa gróðurhúsalofttegundir sem og áhrif framleiðslu og flutnings á 

strengnum. Því má ætla að það mun taka einhvern tíma að vinna upp sparnaðinn vegna 

mengunar sem kemur við lagningu jarðstrengsins.  

 Með auknum metnaði við að minnka losun gróðurhúsalofttegunda við framleiðslu er 

fyrirtækið að vinna samkvæmt nútíma kröfum og í takti við alþjóðlega loftlagssamninga. Ísland 

hefur skrifað undir Parísarsáttmálann sem er loftlagssamningur sem skuldbindur ríki til að 

minnka losun á þessum lofttegundum. 
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11 Samantekt 

Við byrjun þessa verkefnis var farið í að hanna dreifikerfi á Hengilsvæðinu í kringum 

Hellisheiðarvirkjun. Við nánari skoðun á svæðinu kom í ljós að búið er að leggja jarðstrengi að 

stórum hluta í kringum stöðvarhús 1 og 2. Við skoðun á svæðinu við Hverahlíð kom í ljós að 

vöntun er þar á dreifikerfi.  

 Jarðstrengir eru undirstaða dreifikerfisins og í upphafi var strengurinn sjálfur 

óvissuþátturinn í kerfinu en eftir að gagnaöflun var lokið hófust útreikningar og hermanir á 

kerfinu. Rásin fyrir dreifikerfið er einföld, einn spennugjafi, einn leiðari og eitt álag. Notaður 

er ABCD stuðla útreikningur til að reikna spennu, straum og afl á spennugjafanum miðað við 

gefnar upplýsingar á álag. ABCD reikniaðferðin notar RLC upplýsingar frá framleiðendum 

leiðara.  

Framleiðandinn sem valinn var til að fá upplýsingar frá var Nexan með hönnun frá Olex. 

Framleiðandinn er með upplýsingar fyrir bæði kopar og ál og allar þrjár uppsetningar á 

leiðurunum. Allir strengir í áðurnefndum upplýsingum voru fjölþátta leiðarar, sem er algengasta 

uppsetning á leiðara fyrir háspennu vegna yfirborðsleitni strengja. 

Allir strengir eru með XLPE einangrun sem eru mikið notaðir á þessu spennusviði, þeir eru 

ódýrari,  hafa lágt einangrunartap og með lága varmaútþenslu miðað við önnur efni. Strengirnir 

hafa PVC kápu en önnur efni eru notuð ef aðstæður krefjast svo sem hærra hitaþol eða sýruvörn. 

Eftir samanburð á málmi leiðarans kemur í ljós að kopar hefur eðlisfræðilega yfirburði yfir ál 

en verðsamanburður sýnir að kopar er þrisvar sinnum dýrari en ál miðað við svipaða 

straumgetu. Strengurinn er yfirhannaður í straumgetu m.t.t. mögulegrar stækkunar á kerfinu og 

sem betri vörn gegn skammhlaupsstraumum. Við svo lítinn sverleika er yfirborðsleitni og 

nándaráhrif svo lítil, 1-2 %, að þau eru hunsuð. 

 Hiti á leiðara og í jarðvegi kringum leiðara hafa mikil áhrif á straumgetuna. Strengurinn er 

grafinn á 0,8 m dýpi, sem mælt er með miðað við þetta spennustig frá fjölda framleiðenda. 

Samorka mælir með 0,9 m dýpt á háspennustrengjum [32], engin rök koma fram fyrir þessari 

dýpt hjá Samorku. Af þremur uppsetningum á lagningu jarðstrengsins er þríleiðari valinn vegna 

þess að hann hefur minnsta spanviðnámið miðað við hina valmöguleikana. Kostnaður á 

skurðinum sem þarf að grafa er haldinn í lágmarki því þríleiðarinn hefur minnsta sverleikann.  

 Dreifikerfi frá virkjuninni er TN-C kerfi, þar sem núllið á rafölum virkjunarinnar er 

jarðbundið, jarðborinn núllar síðan kerfið hjá sér og skiptir PEN upp í PE og N leiðara. 

Greinakerfi er augljós kostur miðað við staðsetningu tengipunkta eða borplana. Við 

hringtengingu á kerfinu þyrfti mun lengri jarðstreng sem myndir leiða til hærri kostnaðar og 

meiri röskun á umhverfinu. Kostur við hringtengingu er rekstraröryggið en kostur þessa 
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dreifikerfis er að stjórnstöð  virkjunarinnar sem og ljósavélar borsins geta haldið bornum í 

rekstri ef bilun kemur upp á strengnum eða þeim rafala sem fæðir kerfið. 

Tíðnibreytir er hugsaður til þess að breyta nettíðninni frá 50 Hz yfir í 60 Hz við aflinntak 

jarðboranna. Ástæðan fyrir tíðnibreytingunni er að jarðborar eru flestir framleiddir með 60 Hz 

tíðni. Þessi tíðnibreytir fyrir svona hátt afl er meðal annars notaðir við landtengingu. 

Þrír tengipunktar eru á dreifikerfinu, þeir eru 3706 m, 5449 m og 8632 m frá 

Hverahlíðarstöð. Við lok útreikninga uppgötvaðist að enginn rafali er staðsettur við Hverhlíð 

og því þarf að bæta við 240 mm2 ál streng við útreikningana sem tengir Hverahlíð við 

stöðvarhús virkjunarinnar. Þessi strengur er 5931 m langur og því þarf tvo mismunandi leiðarar 

með tveimur mismunandi lengdum. Einfalda ABCD aðferðin virkar ekki við þær aðstæður. 

Fundin er ný jafna sem margfaldar saman ABCD stuðla  strengjanna tveggja með 

fylkjareikningi, stuðlar leiðaranna sameinast og mynda sama nýtt fylki fyrir kerfið. Ekki er þörf 

fyrir að setja upp per unit á kerfinu fyrir handreikningana vegna þess að engir spennar eru í 

rásinni. Hermunar forritið Power world notar per unit við útreikninga. 

Eftir útreikninga var kerfið hermt, súlurit á mynd 28 sýnir samanburð á niðurstöðum 

þessara aðferða. Fyrir hermunina er spennugjafinn 11 kV en við útreikninga er álagið 11 kV, 

Mismunurinn á þessu hefur áhrif á spennu og launafl rásarinnar en ekki mikil áhrif á strauminn 

og raunaflið. 

 

 

Mynd 28 – Samanburður á sýndarafli frá útreikningum og hermun á kerfinu.  
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Mynd 28 sýnir sýndarafl á spennugjafa kerfisins. Því lengri sem strengurinn er því hærra er 

sýndaraflið. Sýndarafl hermunarinnar hækkar hinsvegar örar heldur en við útreikningana. Við 

tengipunkt 3 er 71 kVA munur milli spennugjafa og álags en það er 172 kVA fyrir hermunina. 

Þessi munur má útskýra með mismunandi reikniaðferðum en þessi munur kemur ekki fram í 

launafli heldur raunafli öfugt við það sem höfundur hélt. 

 

 

Mynd 29 – Samanburður á fasviki frá útreikningum og hermun á kerfinu.  

 

Á mynd 29 má sjá fasvik á spennugjafa kerfisins. Því lengri sem strengurinn er því lægra er 

fasvikið og því hærri er aflstuðullinn. Því lengri sem strengurinn er því hærri er rýmdaráhrif 

hans. Athyglisvert er að sjá að í útreikningum þá lækkar launaflsframleiðsla spennugjafans því 

lengri sem strengurinn er en við hermun þá hækkar launaflsframleiðsla. 
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Mynd 30 – Samanburður á spennu frá útreikningum og hermun á kerfinu. 

 

Á mynd 30 má sjá spennu á spennugjafa kerfisins við útreikninga og spennu á álagi kerfisins 

við hermun. Við hermunina er spennugjafinn á 11 kV spennu og spennan á álagi lækkar því 

lengri sem strengurinn er. Við útreikningana er álagið á 11 kV og spennan á spennugjafanum 

hækkaði því lengri sem strengurinn er. Samviðnám, raunviðnám og spanviðnám á strengnum 

stækkar með lengd hans og því stærra sem viðnámið er því hærri spenna fellur yfir það. 

 

 

Mynd 31 – Samanburður á spennufalli frá útreikningum og hermun á kerfinu. 
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Þessi spenna sem fellur yfir samviðnámið kallast spennufall. Mynd 31 sýnir spennufallið miðað 

við fjarlægð. Við hermun á tengipunkti 3 fer spennufallið yfir þau mörk sem mælt er með. Þetta 

spennufall má útskýra vegna hærri strauma í hermuninni, við spennugjafann er spenna 

útreikninga 11890 V á meðan við hermunina er hún 11000 V og því hærri straumur í hermunar 

rásinni. Straumurinn gæti einnig útskýrt aukin spanáhrif á strengnum. 

 

11.1 Niðurstöður 

Dreifikerfið sem hér um ræðir hefur það að markmiði að minnka notkun jarðefnaeldsneytis við 

virkjunina. Þessi notkun hefur mikil áhrif á kolefnafótspor fyrirtækisins. Rafmagnstengingar 

fyrir jarðbora spara þessa losun fyrir allar vinnsluholur sem boraðar verða í framtíðinni. Að 

lengja jarðstrenginn hefur þann ókost að raska umhverfinu á svæðinu sem er að stórum hluta 

mólendi. Ekki má gleyma að framleiðsla, flutningur og jarðvinna á jarðstrengnum veldur losun 

gróðurhúsalofttegunda sem taka þarf með í reikninginn. Rafvæðing á vélum sem hafa verið 

knúin með jarðefnaeldsneyti er skref í rétta átt í baráttunni gegn hlýnun jarðar. 
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Viðaukar 

A: Útreikningar um val á jarðstreng 

Tölur fyrir útreikninga er að finna í undirkafla 8.3 og 8.4. 

Útreikningar á jafnstraumsviðnámi við 90°C. 

Kopar:  

𝑅90°𝐶 = (
𝑇2 + 𝑇

𝑇1 + 𝑇
) 𝑅20°𝐶 = 0,524 ∙ (

90 + 241,5

20 + 241,5
) = 0,6643 Ω 

Ál: 

𝑅90°𝐶 = (
𝑇2 + 𝑇

𝑇1 + 𝑇
) 𝑅20°𝐶 = 0,569 ∙ (

90 + 228,1

20 + 228,1
) = 0,568 Ω 

 

Reiknuð er straumgeta leiðara út frá upplýsingum miðað við umhverfisáhrif við 0,15 m fjarlægð 

milli leiðara. 

𝐼𝐶𝑈 35 𝑚𝑚2 = 177 𝐴 ∙ 1 ∙ 1,11 ∙ 1,18 ∙ 1 ∙ 0,91 ∙ 0,69 = 145,6 𝐴 

 

𝐼𝐴𝐿 70 𝑚𝑚2 = 198 𝐴 ∙ 1 ∙ 1,11 ∙ 1,18 ∙ 1 ∙ 0,92 ∙ 0,69 = 164,6 𝐴 

 

Á niðurstöðunum hér að ofan má sjá að straumgeta leiðaranna er hærri en straumþörf álagsins. 

Skammhlaupsaflið sem leiðarinn þolir er: 

 

𝑆𝑆𝐶 𝑘𝑜𝑝𝑎𝑟 =  √3 ∙ 𝑈𝐿𝐿 ∙ 𝐼𝑆𝐶 = √3 ∙ 11 𝑘𝑉 ∙ 5 𝑘𝐴 =  95,3 𝑀𝑉𝐴  

 

𝑆𝑆𝐶 á𝑙 =  √3 ∙ 𝑈𝐿𝐿 ∙ 𝐼𝑆𝐶 = √3 ∙ 11 𝑘𝑉 ∙ 6,62 𝑘𝐴 =  126,1 𝑀𝑉𝐴 

 

Útreikningar á rýmd og spani miðað við upplýsingar frá farmleiðanda til þess að bera saman 

við gefnar upplýsingar. Upplýsingar um stuðla og breytur er að finna í undirkafla 4.7.3. 

 

𝐿 = 0,05 + 0,2 ∙ ln (
𝐾 ∙ 𝐷

𝑟
) = 0,05 + 0,2 ∙ ln (

1,26 ∙ 150 𝑚𝑚

3,4 𝑚𝑚
) = 0,8536 𝑚𝐻/𝑘𝑚 

𝑋𝐿 =  2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑧 ∙ 0,8536
𝑚𝐻

𝑘𝑚
= 268,2 𝑚Ω/𝑘𝑚 

 

Spanviðnámið frá upplýsingum er 208 mΩ/km  
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𝐶 =  
𝜀𝑟

18 ∙ ln ( 
𝑟0

𝑟𝑖
)

=  
2,5

18 ∙ ln (
7,1
4,1)

= 0,2529 µF/km 

 

𝐵 =  2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶 =  2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑧 ∙ 0,2529 µF/km = 79,45 µS/km 

 

Rýmdin frá upplýsingum er 0.219 µF/km sem gefur rýmdarleiðnina 68,8 µS/km.  

 

Hér fyrir neðan er verðsamanburður gerður á milli kopars og áls. Þyngdin á strengjunum er ekki 

bara málmurinn heldur er gert ráð fyrir að þyngdin á einangruninni sé sú sama fyrir báða strengi. 

 

Kopar: 

0,099
tonn

100m
∙ 4.733,55

$

tonn
∙ 10 

100 𝑚

1 𝑘𝑚
=  4686,2 

$

𝑘𝑚
 

 

Ál: 

0,105
tonn

100m
∙ 1559,99

$

tonn
∙ 10 

100 𝑚

1 𝑘𝑚
=  1638 

$

𝑘𝑚
 

 

𝐾𝑜𝑝𝑎𝑟

Á𝑙
=  

4686,2

1638
= 2,86 
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B: Útreikningar á kerfinu með π-líkaninu 

Tölur fyrir útreikninga er að finna í undirkafla 9.1. 

Útreikningur á ZC og γ breytunum sem notað er til að finna ABCD stuðlana.  

 

𝑍𝐶 = √
𝑧

𝑦
=  √

0,161 +  j0,0933 

j139,8 µ
=  31,61 –  j18,22 Ω 

 

 𝛾 =  √𝑧 ∙ 𝑦 =  

√(0,161 +  j0,0933) ∙ j139,8 µ = (4,926 +  j1,324) ∙ 10−3km−1  

(21) 

 

Útreikningur á ABCD stuðlum fyrir 240 mm2 jarðstrenginn. 

 

A1 =  D1 =  cosh( γι ) =  

cosh (((4,926 +  j1,324) ∙ 10−3) ∙ 5,931) =  1,000 ∠ 0,0131° 

 

B1 =  ZC ∙ sinh( γι ) = 

 31,61 –  j18,22 Ω ∙ sinh (((4,926 +  j1,324) ∙ 10−3) ∙ 5,931) =  1,104 ∠ − 14,9° 

 

C1 =  
1

ZC
sinh( γι ) = 

1/(31,61 –  j18,22 Ω) ∙ sinh (((4,926 +  j1,324) ∙ 10−3) ∙ 5,931) =  829,3 µ ∠ 45,0° 

 

Útreikningur á ABCD stuðlunum fyrir heildarkerfið þegar álagið er í 3,706 km fjarlægð. 

 

[
𝐴3 𝐵3

𝐶3 𝐷3
] = [

𝐴1 𝐵1

𝐶1 𝐷1
] ∙ [

𝐴2 𝐵2

𝐶2 𝐷2
] 

 

[
1,000 ∠ 0,0131°  1,104 ∠ − 14,9°
829,3 µ ∠ 45,0° 1,000 ∠ 0,0131°

] ∙ [
0,9999 ∠ 0,0194° 2,149 ∠ 11,1°
321,3 µ ∠ 90,0° 0,9999 ∠ 0,0194°

] = 

 

[
1,000 ∠ 0,0522° 3,178 ∠ 2,38°

924,6 ∠ 79,1° 1,000 ∠ 0,0522°
] 

 



B: Útreikningar á kerfinu með π-líkaninu 

62 

 

Útreikningur á spennu og straum frá spennugjafa (rafala) þegar álagið er í 3,706 km fjarlægð. 

 

[
𝑈𝑠

𝐼𝑠
] = [

1,000 ∠ 0,0522° 3,178 ∠ 2,38°
924,6 ∠ 79,1° 1,000 ∠ 0,0522°

] ∙ [
6,351

98,4∠ − 36,87° 
] = 

[
6,611 ∠ − 1,49°kV
95,98 ∠ − 33,7° A

] 

 

Eftir að búið er að finna spennuna og strauminn er þriggja fasa spenna kerfisins reiknuð. 

 

𝑈𝑆 𝐿𝐿 =  𝑈𝑆 𝐿𝑁 ∙ √3 =  6,611 ∙ √3 = 11,450 𝑘𝑉 

 

Aflið sem spennugjafinn gefur frá sér er reiknað. 

 

𝑆𝑆 = √3 ∙ 𝑈𝑆 ∙ 𝐼𝑆
∗ = 

√3 ∙ (11.450 ∠ − 1,49°kV) ∙ (95,98 ∠ 33,7°) = 1,903∠32,2°  

 

Spennufall í prósentum.  

 

100 ∙ (1 −
𝑈𝑅  𝐿𝐿

𝑈𝑆  𝐿𝐿
) = 100 ∙ (1 −

11000

11450
) =  3,93 %  
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C: Töflur úr Power world hermun 

Teinn (Bus) 1 = Tengipunktur 1 

Teinn (Bus) 2 = Tengipunktur 2 

Teinn (Bus) 3 = Tengipunktur 3 

Teinn (Bus) 4 = Hverahlíð 

Teinn (Bus) 5 = Stöðvarhús1 – Spennugjafinn 

 

Tafla 21 -– Tafla sem sýnir raunviðnám, spanviðnám og rýmdarleiðni sem sett var inni í forritið. 

Branch Device 
Type 

From Number 
Teinn 

To Number 
Teinn 

R X B 

Line (3706 m) 4 1 2,10871 0,41507 0,00032 

Line (1743 m) 1 2 0,99177 0,19522 0,00015 

Line (3183 m) 2 3 1,81113 0,3565 0,00028 

Line (5931 m) 5 4 0,95489 0,55336 0,00083 

 

C1: Tengipunktur 1 - 3706 m 

 

Tafla 22 – Tafla sem sýndir spennur, fasvik, álög og framleiðslu á öllum tengipunktum kerfisins. 

Number 
Teinn 

Nom 
(kV) 

PU Volt Volt  
(kV) 

Angle 
(Deg) 

Load 
(MW) 

Load 
(Mvar) 

Gen  
(MW) 

Gen 
(Mvar) 

 

1 11 0,9402 10,342 1,09 1,5 1,13   

2 11 0,9403 10,343 1,07 0 0   

3 11 0,9403 10,343 1,05 0 0   

4 11 0,9788 10,766 0,07     

5 11 1 11 0   1,62 1,01 

 

 

Tafla 23 – Tafla sem sýnir raunaflstöp og launaflstöp á öllum strengjum í kerfinu. 

Branch Device 
Type 

From 
Number 

To 
Number 

MW 
From 

Mvar 
From 

MVA 
From 

MW Loss Mvar 
Loss 

Line (3706 m) 4 1 1,6 1,1 1,9 0,08 -0,01 

Line (1743 m) 1 2 0 0 0 0 -0,01 

Line (3183 m) 2 3 0 0 0 0 -0,02 

Line (5931 m) 5 4 1,6 1 1,9 0,04 -0,06 
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C2: Tengipunktur 2 - 5449 m 

 

Tafla 24– Tafla sem sýndir spennur, fasvik, álög og framleiðslu á öllum tengipunktum kerfisins. 

Number 
Teinn 

Nom 
(kV) 

PU 
Volt 

Volt  
(kV) 

Angle 
(Deg) 

Load 
(MW) 

Load 
(Mvar) 

Gen  
(MW) 

Gen 
(Mvar) 

 

1 11 0,9386 10,326 1,08 0 0   

2 11 0,9201 10,122 1,61 1,5 1,13   

3 11 0,9202 10,122 1,59 0 0   

4 11 0,9782 10,761 0,06     

5 11 1 11 0   1,66 1,02 

 

 

Tafla 25 – Tafla sem sýnir raunaflstöp og launaflstöp á öllum strengjum í kerfinu. 

Branch Device 
Type 

From 
Number 

To 
Number 

MW 
From 

Mvar 
From 

MVA 
From 

MW 
Loss 

Mvar 
Loss 

Line (3706 m) 4 1 1,6 1,1 2 0,08 -0,01 

Line (1743 m) 1 2 1,5 1,1 1,9 0,04 -0,01 

Line (3183 m) 2 3 0 0 0 0 -0,02 

Line (5931 m) 5 4 1,7 1 2 0,04 -0,06 

 

C3: Tengipunktur 3 - 8632 m 

 

Tafla 26 – Tafla sem sýndir spennur, fasvik, álög og framleiðslu á öllum tengipunktum kerfisins. 

Number 
Teinn 

Nom 
(kV) 

PU Volt Volt  
(kV) 

Angle 
(Deg) 

Load 
(MW) 

Load 
(Mvar) 

Gen  
(MW) 

Gen 
(Mvar) 
 

1 11 0,9355 10,290 1,07 0 0   

2 11 0,9160 10,076 1,60 0 0   

3 11 0,8804 9,685 2,65 1,5 1,13   

4 11 0,9772 10,749 0,04     

5 11 1 11 0   1,76 1,05 

 

 

Tafla 27 – Tafla sem sýnir raunaflstöp og launaflstöp á öllum strengjum í kerfinu. 

Branch Device 
Type 

From 
Number 

To 
Number 

MW 
From 

Mvar 
From 

MVA 
From 

MW 
Loss 

Mvar 
Loss 

Line (3706 m) 4 1 1,7 1,1 2 0,09 -0,01 

Line (1743 m) 1 2 1,6 1,1 2 0,04 0 

Line (3183 m) 2 3 1,6 1,1 1,9 0,08 -0,01 

Line (5931 m) 5 4 1,8 1 2 0,04 -0,06 

 


