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1. Inngangur 

Raforka er flutt milli staða ýmist í loftlínum eða jarðstrengjum. Hér á landi hefur talsvert af 

loftlínum vikið fyrir jarðstrengjum á síðustu árum ekki síst í dreifikerfi RARIK. Þá er mikil 

umræða um hvort nýjar háspennulínur í kerfi Landsnets skuli liggja í lofti eða jörð. 

Jarðstrengir eru mikið notaðir í kringum þéttbýli enda hefur ekki tíðkast hérlendis að vera 

með loftlínur í þéttbýlum. Spennustigið skiptir líka máli en segja má að hér á landi tíðkist 

jarðstrengir þar sem spennustigið þarf að vera 132 kV eða lægra. Ef spennustigið þarf að 

vera hærra er notast við loftlínur sem er oft á tíðum vegna kostnaðar. 

Þegar horft er til sjónræna þáttarins væri ávallt betri kostur að setja allar línu í jörð ef svæðið 

bíður upp á slíkt. En þrátt fyrir það er loftlína oft valin vegna mikils kostnaðar við 

jarðstrengi. Kostnaðurinn felst nefnilega ekki bara í að setja strenginn í jörð og moka yfir. 

Að reka jarðstrengi í raforkukerfi getur verið flókið og þá sérstaklega út af svokölluðu 

launafli sem verður til í þeim. Oft þarf þá að setja upp sérstaka útjöfnunarstöð við 

jarðstrenginn sem minnkar þau áhrif sem hann hefur á kerfið. Slík stöð er dýr í uppsetningu 

og því lengri sem strengurinn er því fleiri stöðvum þarf að koma fyrir á leiðinni. 

Flest allir jarðstrengir sem lagðir eru í jörð eru með millitengingum vegna þess að þeir eru 

framleiddir í ákveðnum lengdum. Einnig getur þurft að skeyta saman ef upp kemur bilun 

eða skemmd sem þarf að fjarlæga. Þá þarf að setja upp millitengingu og sú tenging þarf að 

vera vel gerð svo hún hafi ekki áhrif á flutningsgetu strengsins. Einnig þarf að tengja 

strenginn við notendur og þá er settur upp endabúnaður. Þarf hann að vera vel upp settur 

svo hann valdi ekki  skemmdum á búnaði eða streng.  

1.1 Markmið verkefnis  

Markmið þessa verkefnis er að skoða uppbyggingu jarðstrengja og fylgihluta hans, við 

spennustig 66 kV og 132 kV.  Sjónum verður sérstaklega beint að millitengingum og 

endabúnaði jarðstrengja. Uppbygging millitenginga og endabúnaðar verður skoðuð og hvað 

ávinnst með tiltekinni hönnun. Einnig verður fjallað um þau áhrif sem jarðstrengir hafa á 

raforkukerfið. Skoðað verður hvað framleiðendur eru að gera í dag og hvernig 

millitengingar og endabúnað þeir bjóða. Lausnir þeirra verða metnar og nokkrir þættir sem 

skipta máli skoðaðir sérstaklega. Landsnet getur þá nýtt þá umræðu til að meta hvort 

heppilegt sé að eiga tiltekinn búnað á lager.   
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1.2     Uppbygging verkefnis 

Ritgerðin skiptist í níu kafla þar sem tekið er á fræði og uppbyggingu raforkukerfis landsins. 

Má segja að hún skiptist upp í tvo megin hluta. Fyrri hluti ritgerðar fer í að kynna stuttlega 

raforkukerfi landsins með áherslu á þann hluta þess sem snýr að Landsneti. Síðan fer seinni 

hlutinn í fræði raforkuflutnings, hvernig flutningurinn fer fram og hvaða búnaður er notaður. 

Fræðin á bak við jarðstrengi og loftlínur verða skoðuð og hvaða áhrif jarðstrengir hafa á 

flutningskerfið. Fylgihlutum jarðstrengja verður lýst í máli og myndum. Í lokin verður svo 

skoðað hvað framleiðendur sem Landsnet skiptir við eru að bjóða og lausnir þeirra metnar. 
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2. Raforkukerfið 

Hér verður farið í að skoða kerfi Landsnets og uppbyggingu þess kerfis. Einnig þarf að 

skoða nokkur hugtök sem viðkoma raforku. Það sem þarf að tryggja í góðu raforkukerfi er 

öryggi fyrir notanda. Það er kallað afhendingaröryggi og þarf Landsnet að fylgja ákveðnum 

ramma í þeim efnum.  

2.1 Flutningskerfi Íslands 

Á Íslandi er talað um eitt flutningskerfi raforku og nokkur svæðisbundin kerfi. Flutningskerfin 

taka við raforku beint frá aflstöðvum og flytja hana svo til stórnotenda eða dreifistöðva. Allar 

þær virkjanir sem eru 10 MW og stærri þurfa að tengjast inn á flutningskerfið sem sér svo um 

að skila því til stórnotenda eða dreifistöðva [1].  

2.1.1 Kerfi Landsnets 

Landsnet sér um flutning á raforku á allri spennu sem er 66 kV og yfir, undantekning er þó á 

því að þar sem fyrirtækið rekur einstaka strengi á 33 kV.  

Flutningskerfi Landsnets er að mestum hluta í lofti en heildarlengd á loftlínum og jarðstrengjum 

telur um 3300 km. Þar af eru um 2200 km í meginflutningskerfinu sem er meginæð kerfisins, 

tengir saman vinnslu og notkun. Utan þess eru svokölluð svæðisbundin kerfi og er þá átt við að 

þau kerfi sem eru eingöngu að nýtast notendum á því svæði. Í heild eru um 250 km af 

jarðstrengjum í kerfi Landsnets og eru þeir staðsettir víðsvegar um landið. Tafla 2.1 sýnir þá 

strengi og á hvaða spennustigi þeir eru [2]. 
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Tafla 2.1. Listi yfir strengi í kerfi Landsnets 

Heiti  Spennustig   Heiti  Spennustig 
Akraneslína 1 66kV   Nesjavallalína 1 132kV 

Andakílslína 1 66kV   Nesjavallalína 2 132kV 

Ásbrúarlína 1 33kV   Neskaupstaðarlína 1 66kV 

Bolungarvíkurlína 1 66kV   Rangárvallalína 2 132kV 

Bolungarvíkurlína 2 66kV   Rauðavatnslína 1 132kV 

Fitjalína 2 132kV   Selfosslína 1 66kV 

Fljótsdalslína 2 132kV   Selfosslína 3 66kV 

Flúðalína 1 132kV   Steingrímsstöðvarlína 66kV 

Hafnarfjarðarlína 1 132kV   Stuðlalína 1 132kV 

Hellulína 2 132kV   Stuðlalína 2 66kV 

Hnoðarholtslína 1 132kV   Vestmannaeyjalína 1 33kV 

Ísafjarðarlína 1 66kV   Vestmannaeyjalína 2 33kV 

Lagarfosslína 1 66kV   Vestmannaeyjalína 3 33kV 

Ljósafosslína 1 66kV   Þeistareykjarlína  66kV 

 

 

Mynd 2.1.Flutningskerfi Landsnets árið 2017 [3].  
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2.1.2 Meginflutnings- og svæðisbundnakerfið 

Kerfi Landsnets hefur svokallað meginflutningskerfi og svo svæðisbundin kerfi. 

Meginflutningskerfinu er skipt niður í 8 svæði og hér á mynd 2.2 má sjá þessa skiptingu eins 

og hún var í lok árs 2017. Á mynd 2.3 má svo sjá svæðisbundnu kerfin og tengingu þeirra við 

meginflutningskerfið eins og þau voru árið 2017 [2].  

 

Mynd 2.2.Meginflutningskerfi 2017 og svæðisskipting þess [3].  

 

Mynd 2.3. Svæðisbundna kerfið eins og það var árið 2017 [3].  
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2.2 Afhendingaröryggi 

Raforkunotkun landsmanna hefur stóraukist síðustu ár og hefur krafa neytenda um örugga 

tengingu við kerfið aukist með tækninýjungum í allskyns rekstri. Þarf Landsnet því stöðugt að 

vera í uppbyggingu og endurnýjun á sínu kerfi. Það þykir því gott fyrir neytandann að vita til 

þess að fyrirtæki eins og Landsnet sé að fara eftir einhverjum ramma við afhendingu raforku. 

Markmið með reglugerð um afhendingaröryggi er að tryggja fullnægjandi gæði raforku í 

íslensku raforkukerfi. Þar er einnig horft til þess að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmum rekstri 

og uppbyggingu kerfisins. Einnig að tekið sé tillit til almannahagsmuna og sérstakra 

hagsmunaaðila [4].  

Afhendingarspenna skal vera miðuð við ákveðin vikmörk, þó er ekki sama hvar sú spenna er 

mæld hverju sinni. Almennt eru vikmörk ±10% og er þá mælt á afhendingarstað. Ef mælt er í 

dreifistöð skal neðra vikmark ekki vera lægra en −4,5% í stað −10%  nema unnt sé að sýna 

fram á að slík þrenging eigi ekki við eða mörkin séu víðari en −4,5%  [4]. 

3. Raforkukerfisfræði 

Flutnings- og dreifikerfi raforku á Íslands eru alla jafna þriggja fasa og gert er ráð fyrir að það 

sé sama afl að flæða í öllum þremur fösunum. Einnig er gert ráð fyrir því að straumur og spenna 

í kerfinu séu að sveiflast sínuslega og sveiflist með 50Hz. 

3.1 Aflflæði 

Þegar afl er skoðað í riðstraumsrás er talað um augnabliksafl sem er samspil straums, spennu 

og margfeldi þeirra. En t stendur fyrir þann tíma sem straumur og spenna eru að flæða hverju 

sinni. Jafna 3.1 sýnir svo samspil þessa, þar sem v(t) er augnabliksspennan og i(t) er 

augnabliksstraumur [5].  

 𝑝(𝑡) = 𝑣(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) 
 

Jafna 3.1 

 

Síðan er  𝑣(𝑡) = 𝑉𝑡𝑜𝑝𝑝 ∙ sin (𝜔𝑡) og 𝑖(𝑡) = 𝐼𝑡𝑜𝑝𝑝 ∙ sin (𝜔𝑡 − 𝜃). Tekið er rms gildi 𝑉𝑡𝑜𝑝𝑝 og 

𝐼𝑡𝑜𝑝𝑝  til að fá út það afl sem er að flæða í gegnum það álag sem skoðað er hverju sinni. Jafna 

3.1 er svo tekinn og skipt upp í tvo hluta þar sem þetta er riðstraumsrás. Það væri þá 𝑝𝑅(𝑡) 

raunaflshluti og 𝑝𝑋(𝑡) launaflshluti en jafna 3.2 sýnir þá útfærslu. Með því að nota 

hornafallareglur er hægt að einfalda hana eins og hún er hér fyrir neðan [6].  

 𝑝(𝑡) = 𝑝𝑅(𝑡) + 𝑝𝑋(𝑡) → 𝑉 ∙ 𝐼𝑅(1 + cos(2(𝜔𝑡 + 𝜃)) + 𝑉 ∙ 𝐼𝑋sin (2(𝜔𝑡 + 𝜃) Jafna 3.2 
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Til að geta áttað sig betur á hvað er að gerast er gott að horfa á mynd 3.1 en hún sýnir hvernig 

samspil spennu og straums gefur út afl. 

 

Mynd 3.1.Aflflæðimynd [7]. 

Á mynd 3.1 má sjá að þar er horn sem heitir alpha 𝛼. Það er samspil á milli horns, straums og 

spennu sem kallast aflstuðull en nánar er talað um það hér í kafla 3.1.4. 

3.1.1 Raunafl  

Meðalgildi þess augnabliksafls sem flæðir um kerfið er kallað raunafl og hefur eininguna vatt 

(W). Raunaflið er það afl sem horft er til hvað varðar þá raunverulegu vinnu sem er til staðar í 

kerfinu. Þar sem þetta er síðan að sveiflast á 50Hz er aflið að sveiflast með tvöfaldri tíðni sem 

kemur frá því að spenna og straumur eru að margfaldast saman. Jafna 3.3 sýnir þar sem búið er 

að taka raunaflshluta úr jöfnu 3.2 og einfalda með hornafallareikningum [5], [8].  

 𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ cos(𝜃) − 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ cos (2𝜔𝑡 − 𝜃) 
 

Jafna 3.3 

 

Hér er 𝜃 það horn sem er á milli straums og spennu. Síðan höfum við 𝜔𝑡 sem er svefla miðað 

við tíma.  
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Jafna 3.4 er unnin út frá jöfnu 3.3 þar sem fyrri hluti þess er fasti sem er að lýsa meðalgildinu 

eða raunaflinu. Ef þetta er hreint viðnám R er ekki fasvik á milli straums og spennu og væri þá 

jafna 3.5 lýsandi fyrir það. Annars ef það er fasvik er kerfið með svokallaðan aflstuðul sem 

verður fjallað um í kafla 3.1.4 [5], [8]. 

 𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ cos(𝜃) 
 

Jafna 3.4 

 

 
𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼𝑅 =

𝑉2

𝑅
= 𝐼2 ∙ 𝑅 

Jafna 3.5 

 

3.1.2 Launafl 

Aflið sem er ekki að framkvæma neina vinnu er kallað launafl. Það er táknað með Q og hefur 

eininguna volt amper reactive (𝑉𝐴𝑟). Eins og í jöfnu 3.4 hefur launafl það sameiginlegt með 

raunafli að það er með margfeldi spennu og straums. Spennan er sú sama og er í raunafli en 

straumurinn sem flæðir í launaflinu kallast launstraumur 𝐼𝑥. Það er sá straumur sem er að renna 

í launálaginu sem getur bæði verið spanviðnám 𝑋𝐿 og rýmdarviðnám 𝑋𝐶.  Með því að nota jöfnu 

3.2, taka launaflshluta hennar og einfalda það svo nánar með hornafallareikningum kemur út 

launaflið sem er verið að skoða [6].  

 𝑄 = 𝑉 ∙ 𝐼𝑥 sin(𝜃) 
 

Jafna 3.6 

 

3.1.3 Sýndarafl 

Þegar heildarstraumur er tekinn saman í kerfi eru alltaf einhver töp sem er þá launstraumurinn. 

Búnaðurinn sem er að gefa afl verður þá að geta framleitt og flutt það heildarafl sem er verið 

að sækjast eftir, ekki bara það afl sem er að skila vinnu. Það afl er þá kallað sýndarafl 𝑆 og hefur 

eininguna voltamper (𝑉𝐴) sem er summa raunafls og launafls. Hér á aflþríhyrningnum á mynd 

3.2 má sjá myndræna útfærslu á þessu. Þar er einnig að sjá það sem heitir aflstuðull 𝜃 sem 

verður fjallað um hér í kafla 3.1.4 [5]. 

 

Mynd 3.2. Aflþríhyrningur 
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Sýndaraflið er reiknað með tvinngildi straums og spennu sem er hér í jöfnu 3.7 þar sem straumur 

er reiknaður sem samoka. Gildin á straum og spennu eru rms gildi [5].  

 𝑆 = 𝑉 ∙ 𝐼∗ 
 

Jafna 3.7 

 

Síðan eins og fram kom er sýndaraflið summa raunafls og launafls. Þegar jöfnur 3.4 og 3.6 eru 

settar saman fæst út tvinngild framsetning [5].  

 𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄 = 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ cos(𝜃) + 𝑗𝑉 ∙ 𝐼 ∙ sin (𝜃) Jafna 3.8 

 

3.1.4 Aflstuðull 

Hugtakið aflstuðull hefur skammstöfunina AS eða PF. Þessi stuðull er kósínus af horni sem er 

á milli straums og spennu eða fasvikið. Með því að skoða aflþríhyrninginn er hægt að notast 

við reglu Pýþagórasar og sjá þá út hornið 𝜃. Út frá því er hægt að segja að aflstuðullinn sé 

hlutfall milli raunafls P og sýndarafls S. Útkoman úr því er tala sem hefur ekki einingu heldur 

er þetta hlutfall milli P og S. Þegar aflstuðull er skoðaður er ekki nóg að vita hvert hlutfallið er 

heldur þarf að skoða hvort straumur í kerfinu sé á undan spennu eða eftir. Reglan er sú að 

aflstuðull sé ávallt jákvæður og er þá frekar talað um lead og lagg. Leading þýðir að straumur í 

kerfi sé á undan spennu en lagging á við um straum sem er á eftir spennu. Jafna 3.9 sýnir þetta 

[8].  

 
𝑃𝐹 = 𝐴𝑆 = cos(𝜃) =

𝑃

𝑆
 

Jafna 3.9 

 

3.2 Flutningslínur í raforkukerfi 

Raforkukerfi hafa það öll sameiginlegt, hvort sem þau eru stór eða smá, að þurfa að flytja 

raforku á milli A og B. Til að flytja þá orku þarf að nota loftlínur eða jarðstrengi. En 

flutningnum fylgir bæði raunafl og launafl en launaflsframleiðslan er eitthvað sem á sér stað í  

bæði loftlínum og jarðstrengjum. Jarðstrengir eru þó að framleiða mun meira launafl heldur en 

loftlínan. Hér í þessum kafla verður farið í þá þætti sem tengjast launaflsframleiðslu, 

spennuhækkun sem fylgir henni og hvaða breytur skipta máli.  

3.2.1 Per unit 

Til að skilja betur næstu kafla þarf að kynna til sögunar einingu sem er mikið notuð í 

raforkukerfum en það er per unit. Sú eining er til að samhæfa allar stærðir í því háspennukerfi 

sem er verið að reikna í hverju sinni. Þessi eining einfaldar alla útreikninga og nær að halda 

reikniskekkjum í lágmarki. Til að koma einingum eins og spennu, straumi og afli yfir í per unit 

þá er það gert með þessari reikniaðferð [9]. 
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𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 =

𝑅𝑎𝑢𝑛𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑛𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖
 

 

Jafna 3.10 

 

Raungildi er það gildi sem er upprunalegt eða sú stærð sem er með raunverulegum einingum. 

Grunngildi er þá það sem er ákveðið að nota fyrir það kerfi til að samhæfi það. Oftast er notast 

við grunngildi fyrir spennu og afl sem er til staðar í kerfinu. Ef spenna kerfisins væri 132 kV 

þá væri spennugrunnur þess 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 = 132𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑉 og 𝑉𝑝𝑢 þá 1 í því til felli [9].  

 
𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒
 

Jafna 3.11 

 

 

Jafna 3.11 sýnir dæmi um hvernig þetta er notað en síðan þarf að færa allar útkomur í per unit 

og er það gert eins og sagt var hér í byrjun. Þetta er gert til að allir þættir þess kerfis sem er 

verið að skoða séu í sömu einingu [9]. 

3.2.2 Líkan flutningslína 

Til að átta sig betur á þeim áhrifaþáttum sem fylgja flutningslínum er sett upp líkan. Í því líkani 

eru breytur sem bæði strengir og línur hafa. Þær breytur, sem stundum eru kallaðar kennistærðir, 

eru viðnám R, span L, rýmd C og leiðni G. Það líkan er kallað Pí líkan eða π líkan sem er hér 

á mynd 3.3 [9].  

 

Mynd 3.3. 𝜋 líkan af flutningslínu [6, bls. 246] 

Á mynd 3.3 er 𝑉𝑠 og 𝐼𝑠 sem er á sendienda og síðan kemur 𝑉𝑅 og 𝐼𝑅 sem er á afhendingarenda. 

Z er svo samviðnám flutningslínunnar en Y er þversamleiðniviðnám flutningslínunnar. Inni í Z 

og Y eru svo breytur sem nefndar voru hér áður. Samviðnáms- og þversamleiðniviðnáms 

þáttunum er lýst hér með eftirfarandi jöfnum [9]. 

 

 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 Jafna 3.12 

 

 𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝜔𝐶 Jafna 3.13 
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𝑅 = Viðnám strengs eða línu. Oftast gefið frá framleiðendum þess efnis. Hefur eininguna Ω. 

𝐿 = Span flutningslínu. Ræðst af því hvernig hún er hönnuð miðað við þvermál og aðra þætti 

sem hafa áhrif. Jafna 3.15 í kafla 3.2.3 sýnir samhengi þess. Hefur eininguna 𝐻/𝑚. 

𝐺 = Leiðnihluti flutningslínunar. Hér er verið að líta til lekastraums sem eru töpin í kerfinu. 

Hefur eininguna ℧.  

𝐶 = Rýmd sem kemur fram hér er vegna þess að það myndast hleðsla milli leiðara og 

einangrunar/skermingar eða jarðar. Jafna 3.18  í kafla 3.2.4 sýnir þær breytur sem hafa áhrif á 

rýmdina. Hefur eininguna 𝐹/𝑚  

Til að lýsa eiginleikum flutningslínu en frekar er hægt að notast við svokallaða ABCD breytur 

sem Z og Y fara svo inn í til nánari útreikninga. Jafna 3.14 sýnir samhengið milli sendienda og 

móttökuenda. 

 
|
𝑉𝑠

𝐼𝑠
| = |

𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

| ∙ |
𝑉𝑅

𝐼𝑅
|  

Jafna 3.14 

 

 

Það sem breyturnar ABCD innihalda er svo samsetning af nokkrum þáttum eftir ákveðinni 

uppskrift sem er mismunandi eftir lengd flutningslínu. Tafla 3.1 segir til um hvernig sú 

samsetning er sett fram og hvernig breytur π líkansins koma þar inn [6]. 

Tafla 3.1. ABCD breytur 

Breytur A=D B C 

Einingar per unit Ω Ʊ 

Stutt ≤80km 1 Z 0 

Miðlungs 80-250km 
 

Z 
 

Löng ≥250km 

 

Z´ 

 

 

Í töflunni er minnst á einingu sem kallast per unit en það er eining sem er notuð við alla 

útreikninga í háspennukerfum. Sú eining er til samræmingar í kerfinu sem er verið að reikna, 

eins og áður segir. Nánar má sjá um það í kafla 3.2.1.  

1 +
𝑌𝑍

2
 

1 +
𝑌´𝑍´

2
 𝑌´ (1 +

𝑌´𝑍´

4
) 

𝑌 (1 +
𝑌𝑍

4
) 
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3.2.3 Span  

Spanið er að koma frá hönnunaraðstæðum hverju sinni. Hægt er að stilla upp jöfnu sem sýnir 

þá þætti til að átta sig betur á því. Jafna 3.15 sýnir span í þriggja fasa línu sem er víxluð og er 

þetta miðað við hvern fasa [9].  

 
𝐿 = 2 ∙ 10−7 ln (

𝐷𝑒𝑞

𝐷𝑠
) 𝐻/𝑚 

Jafna 3.15 

 

 
𝐷𝑒𝑞 = (𝑑𝑎𝑏𝑑𝑏𝑐𝑑𝑐𝑎)

1
3 

Jafna 3.16 

 

𝐷𝑠 = Radíus línu sem er reiknaður með ákveðnum hætti en þessi breyta er gefin  af 

framleiðenda línu hverju sinni. 

𝐷𝑥𝑛 = Fjarlægð milli leiðara x og n.  

𝐷𝑒𝑞 = Meðalbil milli lína í kerfi. 

3.2.4 Rýmd 

Rýmd í línu eða streng er að koma vegna þess spennumunar sem myndast milli jarðar og leiðara. 

Þar myndast þá hleðsla sem kemur fram eins og um þétti væri að ræða. Jafna 3.17 sýnir 

samsetningu þeirra þátta sem hafa áhrif miðað við þriggja fasa línu sem er víxluð. 

 
𝐶 =

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜖

ln (
𝐷𝑒𝑞

𝑟 )

 𝐹/𝑚 
Jafna 3.17 

 

𝑟 = Radíus leiðara í kerfinu með eininguna mm  

𝐷𝑒𝑞 = Meðalbil milli leiðara í kerfi. Jafna 3.16 sýnir þá þætti.  

𝜖 = Rafsvörunarstuðull þess efnis sem er verið að nota. Á tæknimáli og ensku kallað, 

permittivity of the dielectric medium.  
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3.2.5 Virkni jarðstrengja á móti línum í raforkukerfi 

Í grunninn eru loftlínur og jarðstrengir að gera það sama, að flytja orku á milli staða. Munurinn 

er sá að jarðstrengir framleiða meira launafl og geta því  myndað töp við það. Jarðstrengir eru 

alla jafna að framleiða meiri launafl vegna rýmdar þeirra og virka þeir þá eins og stór þéttir. 

Loftlínur eru þó með hærri bilanatíðni heldur en jarðstrengir enda hefur veður mikil áhrif á 

loftlínur. 

Ef munurinn á jarðstrengjum og loftlínum er skoðaður og horft á þær breytur sem skipta máli 

og stærð þeirra þá birtast ýmsir þættir sem hafa mikil áhrif. Það sem hefur áhrif hjá 

jarðstrengjum er einkum þrennt. 

1. Leiðarinn og jörðin/skermingin er með mun minni fjarlægð heldur en loftlínan. Það er 

að segja innbyrðis fjarlægð frá skermingu og út í leiðara. 

2. Leiðarinn í streng er umvafinn einhverskonar álskerm sem er leiðandi. 

3. Oft er einangrun í strengjum með hálfleiðaraefni í ysta lagi. 

Þessir þættir eru nokkuð sem þarf að huga að þegar breytur eru skoðaðar. Tafla 3.2 sýnir dæmi 

um breytustærðir milli jarðstrengja og loftlína á spennustigi 220 kV. Tekið er dæmi um það 

spennustig vegna þess hve algengt það er  í loftlínum [9]. 

Tafla 3.2. Dæmi um breytustærðir í loftlínu og jarðstreng á spennu 220 kV [10, bls. 87]. 

Breytur í 220 kV línu og streng 

Breyta Loftlína 
Jarðstrengur  

XLPE 
Rýmd C μF/km 0,0094 0,19 

Span L mH/km 1,25 0,59 

R viðnám Ω/km 0,48 0,23 

Hleðslustraumur A/km 0,88 9,50 

Töp hleðslu í efni kW/km 0 0,13 

Sýndarafl MVA/km 0,19 3,81 

Orka kJ/km 0,16 1,44 

Samviðnám Z Ω 375 26,8 

Útleiðsluhámark í  
leiðniviðnámi MW 141 1975 

 

Tafla 3.2 sýnir hvaða þættir það eru sem eru mismunandi í línu og streng en þar er helst að 

nefna hleðslu og töp. En eins og sést er t.d. hleðslustraumur í jarðstreng meira en tífalt meiri en 

í loftlínu en það getur orsakað töp í honum og smitað svo út frá sér. Þessi fræði eru einfölduð 
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nokkuð hér. Ef þarf að fara dýpra í þau má benda á þá heimild sem er hér vitnað í til frekari 

lesningar [9]. 

Þegar strengir ná ákveðinni vegalengd fara rýmdaráhrif hans að hafa meiri áhrif á kerfið. Þá fer 

spanaða spennan í strengnum hækkandi og koma þá meiri rýmdaráhrif fram sem veldur meira 

launaflsflæði. Þá er gripið til þess að setja upp svokallaðar útjöfnunarstöðvar með spólu sem 

tengist við jarðstrenginn. Þessar útjöfnunarstöðvar geta þurft að vera á 5-20 km fresti en 

fjarlægðin ræðst af spennustigi kerfis og aðstæðum hverju sinni. Hærri spenna þýðir að bilið er 

minna og svo framvegis. Þar sem jarðstrengur er eins og stór þéttir sem býr til orku þarf að vera 

staður til að geyma þá orku sem ekki er hægt að senda til neytenda raforkukerfisins. Þessar 

útjöfnunarstöðvar leysa það vandamál en spólan tekur við áðurnefndri orku. Spólur virka 

þannig að þær taka við orku og geyma eða eyða henni [10]–[12].  

Þegar strengur er spennusettur þarf að hafa í huga að hann er eins og þéttir og getur verið að 

mynda mikið af hleðslustraumum. Myndun hleðslustrauma í strengjum má reikna út og jafna 

3.18 sýnir hvaða þættir hafa áhrif á stærð þessa straums. Þar sést að hækkandi spenna hefur 

mikil áhrif á strauma sem myndast og einnig er rýmd að segja sitt. Eins og tafla 3.2 sýnir eru 

þessi þættir mun hærri í strengjum heldur en loftlínum. [10]. 

 

 𝐼𝑐ℎ = 2𝜋𝑓𝐶𝑉𝑜 Jafna 3.18 

 

𝐶 = Rýmd strengs (F) 

𝑉𝑜 =Spennan sem er á kerfinu (V) 

 𝐼𝑐ℎ =Hleðslustraumur (A) 

𝑓 = Tíðni (Hz) 
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4. Einangrunarstaðall  

Kaupendur jarðstrengja verða að vera vissir um að framleiðendur fylgi ákveðnum gæðakerfum. 

Þá er gott að vita til þess að það sé til staðlakerfi sem þeim ber að fylgja eftir. Til eru samtök 

sem heita International Electrotechnical Commission eða IEC. Það eru aðþjóðaleg samtök um 

stöðlun og samhæfingu allra raftækninefnda á heimsvísu. Tilgangur IEC er að samræma alla 

stöðlun á sviði rafmagns og rafeindatækni. IEC sér um að setja saman staðla og tækniforskriftir. 

Einnig sjá samtökin um uppfærslur á stöðlum í samstarfi við atvinnulífið. Einangrunarstaðallinn 

sem er hér til skoðunar heitir IEC 60815. Hann skiptist í nokkra flokka og verða þeir útskýrðir 

hér í kafla 4.1 [13]. 

4.1 Skilgreining flokka 

Þegar kemur að jarðstrengjum er horft til nokkurra staðla. Hvað varðar millitengingar og 

endabúnað er sérstaklega horft til einangrunarstaðals sem heitir IEC 60815 en hann skiptist í 

nokkra hluta [13].  

1. Skilgreiningar, upplýsingar og aðrar meginreglur. (Definitions, information and general 

principals) 

2. Postulíns- og glereinangrun fyrir AC kerfi. (Porcelain and glass insulators for AC 

systems) 

3. Fjölliða (PEX) einangrunarefni fyrir AC kerfi. (Polymer insulators for AC systems) 

4. Postulíns- og glereinangrun fyrir DC kerfi. (Porcelain and glass insulators for DC 

systems) 

5. Fjölliða einangrunarefni fyrir DC kerfi. (Polymer insulators for DC systems) 
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Í grunninn snýr IEC 60815 að einangrun og vali á einangrun eftir aðstæðum. Flokkarnir eru svo 

gerðir til að aðgreina efnin sem valið stendur um hverju sinni [13].  

 IEC 60815-1 fjallar um val á einangrun og þær aðferðir sem notaðar eru til að velja 

einangrunarfjarlægðir (e. creepage distance) almennt yfir allt svið háspennu hvort sem 

er á AC eða DC. En þetta getur ráðist af aðstæðum hverju sinni. Til dæmis getur það 

haft áhrif ef mikið salt er á svæði þar sem á að setja upp endabúnað. 

 IEC 60815-2 fjallar um val á postulíni og gleri fyrir riðspennu AC eftir þeim aðstæðum 

sem eru fyrir hendi. Einnig er fjallað um hvernig einangrunarfjarlægð (e. creepage 

distance) er metin miðað við þær aðstæður sem á að nota þá einangrun í.  

 IEC 60815-3 fjallar um svokallaða fjölleiðni (PEX) (e. Polymer) einangrun fyrir 

riðspennu AC og val á henni miðað við þær aðstæður sem eru fyrir hendi. Þessi hluti er 

að sýna notanda aðferð sem er gott að fylgja til að meta þessa hluti eins og lengd á 

einangrun. 

 IEC 60815-4 fjallar um það val sem stendur um ólíkar einangrunarfjarlægðir (e. 

creepage distance) fyrir jafnspennu DC. Þessi hluti er að nokkru leyti eins og hluti 2 og 

snýr að því hvernig valið er á milli glers og postulíns miðað við aðstæður.  

 IEC 60815-5 fjallar um val á einangrunarfjarlægð (e. creepage distance) fyrir jafnspennu 

DC og síðan hvernig fjölleiðaeinangrun (PEX) (e. Polymer insulator) er valin eftir 

aðstæðum. 

4.2 Flokkar 1-3 

Þessi ritgerð byggir á fræði riðspennu AC og því verða einungis flokkar 1-3 teknir fyrir. Þeir 

fjalla eins og áður segir um aðferðir til að velja einangrun og einangrunarfjarlægðir. Eins og 

fyrir endabúnað þarf að huga sérstaklega að einangrunarfjarlægð (e. creepage distance) og er 

það hugtak betur útskýrt í mynd heldur en máli. Mynd 4.1 sýnir hvað er átt við með einangrunar 

fjarlægð en það er sú fjarlægð sem er á milli leiðaraenda og skermingar eða þess hluta sem er 

jarðstengdur. En hér í þessum kafla verða tekin saman nokkur atriði sem skipta máli í flokkum 

1-3 [13]. 
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Mynd 4.1. Einangrunarfjarlægð [14] 

Við val á einangrun og réttum búnaði frá framleiðendum segir staðalinn að gott sé að horfa til 

þriggja leiða. Staðalinn flokkar þær leiðir niður og notendur fara eftir þeim miðað við aðstæður 

hverju sinni. Þessar nálganir eru gerðar til þess að hindra að notendur stytti sér leiðir í vali á 

þessum hlutum. Valið ræðst að stórum hluta af þeim gögnum sem eru til staðar hverju sinni og 

umræðuhópum í kringum framkvæmdina. Því er gott að fylgja svokölluðum leiðarvísi við valið  

og hafa raungögn til hliðsjónar [13]. 

Nálganirnar eru þrjár eins og fyrr sagði en tafla 4.1 sýnir þær skilgreindar eins og staðallinn 

segir til um. En til að byrja með þarf að vita hvaða nálgun skal velja og er það gert út frá 

aðstæðum hverju sinni [13]. 

Nálgun 1 

Þessi nálgun er hugsuð fyrir búnað sem er í rekstri en þá er til reynsla sem hægt er að byggja á. 

Þetta getur átt við línu/streng, spennistöð eða tengivirki [13]. 

Nálgun 2 

Nálgun þessi byggist á mælingum sem eru gerðar á rannsóknarstofum og tilraunum. Getur 

hentað fyrir þann búnað sem er nýr og þegar hægt að framkvæma mælingar og tilraunir á 

búnaðinum áður en hann er settur upp [13]. 

Nálgun 3 

Hér byggist meginhluti nálgunar á mælingum og gögnum sem til eru um búnaðinn. Þetta er 

nokkurn veginn blanda af nálgun eitt og tvö. En hér getur það komið til að nálgunin skili of 

lágu eða of háu einangrunarstigi vegna þess hve þröngur ramminn er. En í slíku tilfelli mætti í 

staðinn líta til nálgunar eitt eða tvö til að minnka þau áhrif [13]. 

Þetta eru einungis nálganir en ekki reglur til að fara eftir og hjálpa við val á þessum þáttum 

þegar hönnunarferli er framundan. Það getur margborgað sig að vera með slíka uppskrift til að 

fara eftir. 
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Tafla 4.1. Nálganir samkvæmt staðli [13]. 

 

Flokkar mengunar, stundum kallað seltuafleiða, eru fimm talsins þar sem þeir fara stig vaxandi 

eftir aðstæðum. Í þessum flokkum er gefin upp einangrunarfjarlægð sem er viðmiðunartala sem 

er svo margfölduð við hæstu spennu sem er verið að vinna við. En þetta flokkast svo niður í tvo 

hluta þar sem skoðuð er fasa-fasa spenna og síðan fasa-jörð spenna. Tafla 4.2 sýnir þau gildi 

sem þarf að nýta við þessa útreikninga [13]. 
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Tafla 4.2. Mengunarflokkar [13] 

Mengunarstig 
SCD(fasa-fasa) 

mm/kV 
USCD (fasa-jörð) 

mm/kV 

Mjög lítil 12,7 22 

Lítil 16 27,8 

Miðlungs 20 34,7 

Nokkuð há 25 43,3 

Mjög há 31 53,7 

 

Í þessari töflu hér að ofan er skrifað SCD og USCD en það eru hugtök sem heita á fræðimáli 

specific creepage distance SCD og  unified specific creepage distance USCD. Þetta eru hugtök 

sem eru notuð í staðlinum. SCD var notað í gömlu útfærslunum og var hugsað út frá spennu 

sem væri fasa-fasa en nýrri útgáfur horfa til fasa-jörð. Taka skal fram að þessi gildi eru 

lágmarkið og eru til viðmiðunar [13]. 

Af öllu þessu má draga saman það sem skiptir máli við val á tegund einangrunar og 

einangrunarfjarlægðum.  

 Val á viðeigandi nálgun 1,2 eða 3.  

 Safna saman breytum sem skipta máli eins og hvaða spenna verði á kerfinu og hver 

tegund þess er; hvort það sé lína, strengur eða eitthvað annað. 

 Safna saman gögnum um umhverfið sem búnaður á að vera í. Eins og 

mengunarmælingum ef það er hægt að framkvæma slíkt. Annars mætti nýta sögu 

svæðisins sem væri hugsanlega til. 

Hvort sem það er verið að nota postulín, gler eða fjölliða einangrunarefni þá gilda sömu aðferðir 

við nálgun á vali [13]. 
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5. Jarðstrengir 

Jarðstrengir í raforkukerfi geta verið flóknir í rekstri. Oftast eru þeir niðri í jörðu og ef 

strengurinn er langur þarf að nota millitengingar. Það eitt og sér getur skapað vandræði. Það 

skiptir því miklu máli að hönnun og framkvæmd á lagningu þeirra sé vel gerð. Í þessum kafla 

verður farið í uppbyggingu jarðstrengja og hvernig þeir koma út í raforkukerfum. Einnig fjallað 

um búnaðinn sem fylgir jarðstrengjum svo sem millitengingar og endabúnað. 

5.1 Uppbygging jarðstrengja 

Jarðstrengir eru hannaðir með nokkrum útfærslum af einangrun og leiðurum. Leiðararnir geta 

verið einþátta og þá gegnheilir eða fjölþátta úr kopar eða áli eða blanda af hvoru tveggja. Val á 

þessu fer eftir því hver þörfin er hverju sinni hvað varðar, flutningsgetu, efniskostnað og töp.  

Einnig geta þeir verið einleiðara og fjölleiðara eins og fyrir þriggja fasa rafmagn. Fer það alfarið 

eftir aðstæðum hvað framleiðandi er að framleiða fyrir hvern og einn viðskiptavin. Dæmi um 

strengi má sjá á mynd hér fyrir neðan þar sem leiðarinn er úr kopar annars vegar og áli hins 

vegar.  

 

Mynd 5.1. Háspennustrengir bæði ál og kopar leiðarar, einleiðari og fjölleiðari [15].  

5.1.1 Kopar eða ál í leiðurum 

Kopar er þungur málmur og hefur eðlismassa upp á 8,94 𝑔/𝑐𝑚3 en eðlisviðnám kopars er 

frekar lágt eða um 16,78 𝑛Ω/M. Þetta lága viðnám gerir koparinn hentugan leiðara  til að flytja 

mikla orku. Þar sem kopar er þungur getur hann hins vegar hentað illa í lengri leiðir og þá þarf 

að setja upp millitengingar. Kopar hefur þó mikinn togstyrk eða um 380 𝑁/𝑚𝑚2 miðað við 
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gegnheilan leiðara. Kopar er dýr í innkaupum miðað við gengi í dag og verður því að hanna 

hlutina eftir því hver þörfin er. Hér gildir ekki sú regla að of mikið sé nóg [16, bls. 5].  

Ál er léttmálmur sem hefur eðlismassa uppá 2,70 𝑔/𝑐𝑚3 og eðlisviðnám álsins er 28,2 𝑛Ω/𝑀. 

Það þarf því að vera sverari strengur í áli til að geta flutt sömu orku og í koparstreng. Togstyrkur 

áls er um 200 𝑁/𝑚𝑚2 og er þá miðað við gegnheilan leiðara. Ál er ekki eins dýrt og kopar ef 

miðað er við núverandi verð en þess vegna getur verið gott að nota ál í lengri lagnaleiðir. Við 

það væri hægt að fækka millitengingum sem er veikasti hlekkur kerfa. Tafla 5.1 sýnir svo 

samanburð þessa tveggja efna [16, bls. 5]. 

Tafla 5.1. Eiginleikar efna 

Eiginleiki Kopar Ál 

Eðlismassi (𝑔/𝑐𝑚3) 8,94 2,7 

Eðlisviðnám við 20°C  (𝑛Ω/𝑀) 16,78 28,2 

Togstyrkur (𝑁/𝑚𝑚2) 380 200 

 

5.1.2 Einangrunarefni jarðstrengja 

Einangrun strengja hefur þróast mikið á síðustu áratugum og eru flestallir háspennustrengir í 

dag komir með plasteinangrun sem kallast XLPE (e.cross linked polyethylene). Á undan því 

voru þeir einangraðir með olíu og pappír [17].  

Uppbygging á XLPE strengjum er þannig að fyrst kemur leiðari hvort sem það er ál eða kopar. 

Næst er þrýstimótuð utan um hann skerming sem er hálfleiðarefni. Utan um það kemur efnið 

XLPE sem er oft kallað pex. Næsta byrði er svo einangrunarskerming úr hálfleiðaraefni. Þar á 

eftir kemur svo vafningur (e.swellable tape) sem hindrar að ef til kemur raki þá fari hann ekki 

lengra. Ofan á það er svo kopar- eða álnet sem er skerming. Áður en ysta lagið kemur þá er 

hálfleiðaraefni sett og ysta lagið er svo úr  PVC (e.poly vinyl chloride). PVC er vatnsheld 

plasteinangrun sem verndar kapalinn fyrir hnjaski. Í dag er einnig að ryðja sér til rúms 

hálfleiðarefni í PVC laginu sem er til að sjá hvort það séu skemmdir á kápu strengsins. Eitthvað 

sem augað gæti ekki séð en hægt er að mæla. Hálfleiðaraefnið er til að koma í veg fyrir að það 

myndist skammhlaup milli laga. Hér á mynd 5.2 má sjá þetta sundurliðað [18].  
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Mynd 5.2. þversnið af háspennukapli, lagskipt [19].  

Hér á mynd 5.2 er dæmi um XLPE háspennukapal sem er með kopar leiðara.  

1. Kopar  

2. Hálfleiðaraskerming 

3. XLPE (e.cross linked polyethylene) 

4. Hálfleiðaraskerming 

5. Vafningur (e.swellable tape) 

6. Koparnet (getur líka verið ál) 

7. Hálfleiðaraskerming 

8. PVC (e.poly vinyl chloride) og með hálfleiðarefni í sér. 

Þessi útfærsla er svo svipuð á hærri spennustigum en það helsta sem breytist er að með hærra 

spennustigi er einangrun höfð þykkari. 

Í dag eru til aðrar útfærslur af strengjum en þessi er að verða ein af þeim algengari í 

háspennustrengjum þar sem þróun á þessari gerð hefur farið mikið fram. Þykir hún einkar góð 

hvað varðar hitamörk. XLPE hefur þann eiginleika að afmótast ekki þó að hiti fari í allt að 90°C 

og haldist stöðugt þar. Þetta gefur þann möguleika að koma meira afli eftir strengnum miðað 

við samfellda notkun. Hann hefur einnig mjög hátt hitaþol þegar kemur að skammhlaupsstraum 

og getur þá þolað allt að 250°C [17].  

5.2 Jarðstrengir í raforkukerfi og frágangur þeirra 

Þegar jarðstrengur er spennusettur þá myndast rafsvið milli leiðarans og skermingarinnar og 

verður til þess að þar myndast hleðsla. Eins og var tekið fyrir í kafla 3.2 þarf því oft að setja 

upp raðtengda spólu við jarðstrenginn til að minnka þessi áhrif.  [12].  

Loftlínuleiðarinn er oftast í 10-15m hæð frá jörðu en jarðstrengsleiðarinn er um 15-30mm frá 

skermingunni. Þess vegna myndar hann þessi rýmdaráhrif þar sem skermingin er jarðtengd á 

einn eða annan hátt. Að rjúfa jarðstrengi í raforkukerfi getur því verið varhugavert því mikil 
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hætta er á yfirspennu við það. Það er því mjög mikilvægt að vera með trygga strengi sem vel er 

gengið frá hvað varðar skermingu [12].  

5.2.1 Jarðtenging jarðstrengja 

Háspennustrengir hvort sem þeir eru einþátta eða fjölþátta eiga það sameiginlegt að vera með 

skermingu. Skermingin er að spila þar stóran þátt í að mynda örugga tengingu milli leiðara og 

einangrunar. Skermingin verður að vera mjög nálægt leiðaranum til að tryggja samfeldan 

flutning rafsviðs sem er að ferðast eftir leiðaranum. Rafsviðið er að ferðast eftir yfirborði 

leiðarans. Hér á mynd 5.3 má sjá myndræna framsetningu [18].  

Mynd 5.3 sýnir rafsvið leiðara og hvernig 

það er með mestan styrk við ysta lag 

leiðara. Fer svo minnkandi þegar fjær 

dregur leiðara. Hægt er að reikna út 

rafsvið sem er að ferðast í leiðara og fá þá 

út styrk þess í x fjarlægð frá miðju 

leiðara. Jafna 5.1 sýnir samhengi 

fjarlægðar og spennu [18].  

 

 
𝐸𝑥 =

𝑉𝑜

𝑟𝑥 ∙ ln (
𝑟𝑎

𝑟𝑖
)
 

Jafna 5.1 

 

 

𝐸𝑥 = Rafsvið í fjarlægð x 

𝑉𝑜 = Spenna á streng (kV)  

𝑟𝑥 = Radíus í fjarlægð x (mm)  

𝑟𝑎 = Radíus ytrabyrðis kapals (mm) 

𝑟𝑖 = Radíus leiðara (mm) 

 
Mynd 5.3. Rafsvið í leiðara [18, bls. 6]. 

 

Til að tryggja að ekki myndist óreglulegt álag á strengnum þar sem spanaða spennan eykst 

verulega þarf að jarðbinda skerminguna.  
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5.2.2 Aðferðir jarðbindingar á jarðstrengjum 

Til eru nokkar aðferðir við að jarðbinda skerminguna en það fer eftir aðstæðum hverju sinni 

hvaða aðferð er notuð á jarðstrenginn. Hér verður farið í hverja aðferð fyrir sig og þær útskýrðar 

í máli og myndum. 

Jarðbundið í annan endann  

Hér er jarðbundið í öðrum enda strengsins sem veldur því að ekki er straumur að flæða eftir 

skermingunni, og ekki verða til hringstraumar. Hins vegar þegar þessi strengur er kominn með 

ákveðna lengd þá minnka áhrif jarðbindingarinnar og jafnvel ekki nóg fyrir lengri vegalendir. 

Það verður til þess að spanaða spennan hækkar með vegalend, byrjar lá en fer svo hækkandi 

línulega. Til að verja búnaðinn og strenginn þarf að vera svokallaður yfirspennuvari eða 

eldingarvari (e.surge arrester) tengdur á þeim enda sem ekki er jarðbundinn. Hann tekur þá við 

þeirri spennu og straumi sem  myndast við óeðlilegar aðstæður og getur valdið skemmdum. Hér 

á myndum fyrir neðan má sjá myndræna framsetningu á þessu og hvernig spanaða spennan 

myndast línulega [20].  

 

Mynd 5.4. Kapalkerfi með jarðbundið í annan endann [20, bls. 7]. 

 

Mynd 5.5. Spönuð spenna miðað við vegalengd kapals [18, bls. 9]. 
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Jarðbundið í báða enda  

Að jarðbinda báða enda strengsins gefur leið fyrir hringstrauma við venjulegan rekstur kerfis. 

Kosturinn er að þá skapast minni spönuð spenna við endana sem veitir gott öryggi. En við það 

að binda báða enda myndast hringstraumar í skermingunni til jarðar. Það veldur þá takmörkun 

á flutningsgetu kapalsins. Skermingin fer þá að hitna og það bitnar á flutningsgetu strengsins 

[20]. 

 

Mynd 5.6. kapalkerfi bundið í báða enda [20, bls. 7]. 

 

Mynd 5.7. Spönuð spenna miðað við vegalengd kapals [18, bls. 9]. 
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Víxljöfnunartenging 

Þessi aðferð er notuð fyrir lengri vegalendir og fer þá tenging fram í tengibrunnum. Hér er 

skermunum víxlað í tengibrunnunum en endar jarðstrengjanna eru tryggilega jarðbundnir. Með 

þessu er töpum í strengnum haldið í lágmarki án þess að draga úr öryggi. Spanaða spennan er 

þá í hámarki við tengibrunnana og fellur svo niður aftur eftir það. Það verður þá til þess að 

straumurinn sem er að flæða nær ekki að valda vandræðum. Þessi aðferð er talin vera jafngild 

því að jarðbinda í annan endann hvað varðar flutningsgetu strengs á lengri vegalendum [20]. 

 

Mynd 5.8. Víxljöfnunarkerfi jarðstrengja og línurit fyrir spannað spennu á vegalengd [18, bls. 9]. 
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5.3 Electric stress  

Hugtakið electric stress lýsir því rafsviðsálagi sem er alltaf til staðar í strengjum sem flytja 

mikið afl. Þetta rafsvið myndar spennu vegna þess að bilið milli einangrunar og skermingar er 

hlutfallslega lítið miðað við aflið sem er að flæða eftir strengnum. En sú spenna getur hækkað 

hratt ef rafsviðið fer að flæða til jarðar á miðjum strenglegg. Við ákveðnar aðstæður getur það 

komið fyrir að leiðnin til jarðar getur orðið á óheppilegum stað í strengnum. Það er einmitt 

hættan þegar sett er upp millitenging eða endabúnaður en sá búnaður er eins og áður segir oft 

veikasti hlekkurinn í háspennukerfum með jarðstrengjum [17]. 

Eins og kemur fram í kafla 5.2.1 flæðir rafsviðið eftir ytra byrði leiðarans og ef sú spenna sem 

kemur þar fram fer hækkandi skapar það vandræði og getur þá orsakað bilanir í kjölfarið. 

Nokkrir þættir geta haft áhrif á þessa spennu eins og hitastig strengsins en með mismunandi 

álagi getur hitinn breyst. Einnig ef álagið sjálft er að breytast en þá kemur spennuflökt á 

strenginn sem getur haft áhrif á millitengingar og annan búnað sem er strengjunum. Eins og 

fyrr sagði er þessi spenna að koma fram vegna rafsviðsins og getur hún verið mismikil eftir 

aðstæðum. Álagið hefur sitt að segja en hér á mynd 5.9 eru tekin saman nokkur tilfelli sem eru 

með mismunandi álagi og sýna hvernig rafsviðsálag (e. electric stress) er að koma mismunandi 

fram í fjarlægð frá leiðaraeinangrun. Einingin á rafsviðsálaginu er bara viðmiðunargildi eins og 

per unit gildi en ekki raunveruleg spenna í kV [17]. 

Ef strengurinn er álagslaus, sem  gæti verið vegna bilunar á streng, er þetta rafsvið mest við 

leiðarann. En við 90% eða nánast fullt álag sem væri þá við eðlilegt ástand er þetta nokkuð 

stöðugt.  

 

Mynd 5.9. Rafsviðsálag við leiðara [17, bls. 75]. 
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Þetta sýnir einmitt þau áhrif sem geta orðið við bilun eða aðrar aðstæður sem valda hindrun á 

flæði rafsviðs. Viðnám strengs er einn af þeim þáttum sem þarf að skoða í þessu tilfelli. Ef 

skyndileg breyting verður þar á getur það einmitt valdið vandræðum og breytt því eðlilega 

rafsviðsálagi sem er til staðar. Það geta verið margar ástæður fyrir þeirri breytingu en 

millitengingar og endabúnaður eru oft ein af þeim. Það þarf því að bregðast við þeim áhrifum 

með ákveðnum aðferðum til að halda eðlilegu rafsviðsflæði og spennu sem er til staðar þannig 

að það hindri ekki flæðið sem þarf að renna eftir strengnum [17]. 

Þar sem rafsviðið er að flæða í ytra byrði leiðara þarf einmitt að passa að samskeyti sem verða 

til, þegar þarf að laga eða setja saman streng, séu ekki til þess fallin að breyta þeim eigileikum 

sem voru til staðar í strengjunum. Þá er verið að horfa til þeirrar flutningsgetu sem var til staðar, 

að hún sé ekki að lækka. Aðferð til að beisla þá þætti sem geta skapað vandræði er kallað 

rafsviðsstýring (e. stress control). Sú aðferð felur í sér að vera með efni sem tengir saman 

rafsviðið án áhrifa á flutningsgetu strengsins. Nokkrir þættir geta haft áhrif á verðandi bilun eða 

minnkun á flutningsgetu þegar sett er upp svona rafsviðsstýring. Einn af þeim mikilvægu 

þáttum er að í millitengingunni geta myndast einskonar „nálaraugaloftbólur“ sem geta á löngum 

tíma skapað mikil vandræði. Þá þurfa efnin sem notuð eru í rafsviðsstýringu að vera með háum 

efnafræðilegum fasta sem kallast permittivity og hefur eininguna 𝜀𝑟 [17]. 

Best er að lýsa hugtakinu electric stress myndrænt. Þá sést hvernig rafsviðið er að flæða eftir 

leiðaranum. Þar sést hvaða áhrif það hefur svo á flæðið að nota rafsviðstýringu til að beina 

rafsviðsflæðinu í rétta átt. Á myndinni eru línur sem sýna rafsviðsflæðið og hvering það er með 

og án aðgerða. 

 

Mynd 5.10. Rafsviðsflæði í streng [17, bls. 81] 
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Rafsviðsstýringin og lausnin við hana eru til í nokkrum útfærslum sem eru ólíkar þó þær byggi 

á sömu fræði. Í dag eru efnin sem eru notuð eins og plastið sem er í flestum gerðum strengja í 

dag orðið mjög gott. En allt byggir þetta á því að vera með efnafræðilega fastann nógu háan til 

að hann sé ekki að trufla flutninginn. Hér er einungis farið lauslega yfir þessa fræði. Meiri 

efnafræði býr á bak við þessa aðferð heldur en hér er rakið og má lesa meira um það í tilvitnaðri 

heimild [17]. 

5.4 Millitenging 

Millitenging (e. cable joint) er nauðsynlegur búnaður í öllum raforkukerfum sem hafa 

jarðstrengi. Lengd jarðstrengja frá fraleiðendum er takmörkuð enda þarf að flytja strenginn milli 

staða. Strengir eru fluttir á keflum enda framleiddir í stöðluðum stærðum sem takmarkar lengd 

þeirra. Til að nefna stærðir í því samhengi er breidd kefla fáanleg á bilinu 300-2300 mm og hæð 

á bilinu 500-3000 mm. Þyngd kefla er á bilinu 9-1500 kg og þau þyngjast enn frekar þegar 

strengur er kominn á keflin. Þetta er ein af hönnunarforsendum strengja sem takmarkar lengd 

þeirra. Því þarf að setja strengina saman og er það gert með millitengingum en slík tenging 

getur líka verið nauðsynleg ef klippa þarf burt skemmd úr streng.  

Millitengingar eru til í mismunandi útfærslum en í grunninn eiga þær að gera það sama. Það er 

að tryggja að tengingin sé ekki að hafa áhrif á flutningsgetu strengsins. Þegar strengir eru reknir 

á háspennu er meiri hætta á ýmsum kvillum sem þarf að reyna að takmarka. Eins og kom fram 

í kafla 5.3 þá er rafsviðsálag það helsta sem þarf að hafa í huga við samsetningu strengja. Dæmi 

um millitengingu má sjá hér á mynd 5.11.  

 

Mynd 5.11. Millitenging [21]. 

Mynd 5.11 sýnir hvernig millitenging er byggð upp í grófum dráttum en til að átta sig betur á 

því má brjóta hana niður í hluta með mynd 5.12 og svo er mynd 5.14 með nánari útskýringar. 

Á mynd 5.12 eru nefndir helstu þættir millitengingar og ber helst að segja frá því sem heitir 

rafsviðsstýring eða stress control. En þar er verið að tala um að beisla þau áhrif sem geta orðið 

af völdum rafsviðs.  
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Mynd 5.12. Skýringarmynd af millitengingu [17, bls. 51] 

Í svona tengingum skiptir miklu máli að hlutir séu vel gerðir því annars geta komið upp 

allskonar vandræði. Straumurinn sem er að flæða eftir strengnum þarf að geta farið óhindrað 

frá aflgjafa til neytanda og síðan til baka. Ef hindrun verður á vegi hans eins og aukin 

viðnámsmyndun veldur það vandræðum og strengurinn hitnar sem kemur þá niður á 

flutningsgetunni. Ef bilun eða eitthvað annað veldur viðnámsmyndun getur það leitt til 

skammhlaups milli leiðara og skermingar [17].   

Framleiðendur eru nokkuð margir en þeir vinna allar sínar lausnir eftir þeim stöðlum sem 

samtök eins og IEEE setja saman. Kaupendur vilja svo fylgja þeim stöðlum og horfa eftir því 

hvort framleiðendur standast þá. Það getur verið misjafnt eftir verkefnum hvaða staðla er verið 

að skoða. Hér í kafla 4 er farið nánar í einn af þeim stöðlum sem er horft til þegar það er verið 

að fjárfesta í þessum búnaði. 

Millitengingar eru til í nokkrum útfærslum eins og fyrr sagði en það má flokka þá í tvo 

meginhluta. 

Forsniðnar  

Hér er millitengingin svokölluð flýtitenging en þá er ekki gert ráð fyrir forvinnu á streng með 

tilheyrandi sérverkfærum. Þessi útfærsla er gerð til þess að takmarka niðurtímann ef þarf að 

taka út streng vegna bilunar. Hér er hönnun miðuð við gerð þess strengs sem er verið að vinna 

í og hún prófuð í verksmiðjunni. Millitengingin er í grófum dráttum þannig uppbyggð að hún 

inniheldur skrúfutengipunkta fyrir leiðara. Síðan er lagður hólkur ofan á tenginguna, skerming 

tengd saman þar og síðan hólkur yfir það. Þetta er gróf uppbygging en hér skiptir máli að 

þvermál leiðara og skrúfutengingar séu réttar. Þá væri rafsviðstýringin rétt eins og var talað um 

í  kafla 5.3.  Þá þarf hólkurinn sem fer yfir tenginguna að vera af réttri stærð til að rafsvið flæði 

óhindrað í því byrði [17].  
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Hólkarnir sem voru nefndir hér áður eru af þeirri gerð að ekki þarf að hita þá til að þeir aðlagist 

leiðaranum eða strengnum. Þetta sparar tíma í viðgerð og það getur komið sér vel þegar mikið 

liggur við. Mynd 5.13 sýnir dæmi um slíka tegund millitenginar og þar sjást lög hennar. 

 

Mynd 5.13. Forsniðin millitenging [17, bls. 47] 

Sniðið á staðnum  

Hér þarf að forvinna strenginn fyrir tenginguna með ákveðnum sérverkfærum til að slípa bæði 

leiðara og einangrun. Þessar sem eru sniðnar á staðanum geta oft á tíðum tekið yfir breiðari hóp 

strengja og geta hentað vel við vissar aðstæður. En í grunninn skipta sömu þættir máli og við 

notkun á forsniðinni tengingu eins og að halda réttri rafsviðsstýringu. Því að sníða tenginguna 

á staðnum fylgir meiri fínvinna sem þarf að vanda vel svo rafsviðsstýringin sé að leyfa rafsviði 

að flæða óhindrað. Einnig eru hólkarnir þannig að það þarf að hita þá til að þeir aðlagist að 

leiðra og streng. Mynd 5.14 sýnir uppbyggingu millitengingarinnar. 

 

Mynd 5.14. Uppbygging millitengingar sem sniðin er á staðnum [17, bls. 49] 

1. Einhverskonar fylling/steypa sem virkar fyrir rafsviðsstýringu. Oft er þetta eins og 

límband sem er herpt utan um svæðið til að fylla í rifur sem geta myndast við samskeytin 

2. Tenging  

3. Rafsviðsstýring í formi herpihólks kallað „stress control tubing“  

4. Herpihólkur á einangrun strengs 

5. Skermanet 

6. Ytri vörn. Herpihólkur sem passar að tenging verði ekki fyrir hnjaski 
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Tengingar sem eru sniðnar á staðnum krefjast mikilar nákvæmnisvinnu og veðrið getur haft sitt 

að segja. Þá þarf að tjalda yfir staðinn þar sem vinnan verður framkvæmd en allt þetta tefur fyrir 

og verður niðurtíminn á strengnum lengri sem því nemur.  

5.5 Endabúnaður 

Eins og með millitengingu er endabúnaður (e.termination) einn af þeim búnaði sem er í öllum 

raforkukerfum. Þar sem strengir koma frá aflgjafa til notanda þarf að tengja þann streng með 

viðeigandi hætti í báða enda svo notandi geti fengið þá orku sem verið er að flytja eftir 

strengnum. Það er einmitt hlutverk endabúnaðar en útfærslan á þeim búnaði er að nokkru leyti 

svipað uppbyggð og millitenging hvað varðar rafsviðsstýringu. 

Endabúnaður er til í nokkrum útfærslum sem ráðast af því við hvaða aðstæður endabúnaðurinn 

á að vera eins og hvort hann eigi að vera inni eða úti. Þegar tengingar eru á hárri spennu er 

einangrun oft á formi gass eða olíu en einnig er það til að einangrað sé með lofti. Endabúnaður 

ræðst líka oft af búnaðinum sem á að tengjast við og hvernig aðkoman er fyrir strenginn. Síðan 

kemur að þeim þætti sem kallast einangrunarfjarlægð (e. creepage distance). Það er heildar 

fjarlægð frá enda leiðara og svo niður að skermingu eða þar sem möguleiki er á jarðtengingu. 

Fjallað var um þessa fjarlægð hér í kafla 4 í tengslum við staðla sem koma að 

einangrunarfjarlægðum [17].  

Flokka má endabúnað eftir því hvort eigi að nota hann innandyra eða utandyra.  En þar liggur 

helsti munurinn í því að búnaður sem er utandyra hefur betri skel eða hús sem ver innri búnað 

fyrir veðri og vindum. Hér fyrir neðan verða tekin dæmi um endabúnað innandyra og utandyra. 

Innandyra 

Einföld útfærsla á endabúnaði sem á að vera innandyra samanstendur af þeim þáttum sem eru 

hér á mynd 5.15 en þar er notast við svokallaðan herpihólk sem þarf að hita til að hann aðlagist 

leiðara. Einnig er til útfærsla þar sem ekki þarf að notast við hita til að láta hólkinn aðlagast 

leiðara sem er þá einhverskonar flýtiendabúnaður ef svo má segja. Hér er loft notað sem 

einangrun ekki olía eða gas eins og fyrr var talað um að væri möguleiki. Tengivirki innandyra 

eru gjarnan með gas af tegundinni SF6 sem einangrun [17]. 
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Mynd 5.15. Endabúnaður [22] 

 

1. Endaskór sem tengist búnaði 

oftast úr sama efni og leiðari; 

kopar eða áli 

2. Einangrun leiðara 

3. Einangrunarskálar eru gerðar fyrir 

einangrunar fjarlægð 

4. Innri rafsviðsstýring. Hér er 

notaður hólkur sem herpist að 

leiðrara og fer yfir samskeytin og 

tryggir þannig bilið á milli innri 

einangrunar leiðra og kápu 

strengs 

5. Ytri rafsviðsstýring, loftbil 

6. Tenging skermingar og 

koparþynna leggst utan um hana 

7. Einangrandi límband til að tryggja 

samskeytin og festa jarðborða 

 

Með hækkandi spennustigi þarf að vera meiri einangrun og eins og var talað um hér að ofan 

þarf oft að vera einangrun á formi gass eða olíu. Ef einangrun er á formi andrúmslofts þarf 

búnaðurinn að vera frekar stór þegar spennustigið hækkar. Þess vegna er farið í það að nota 

aðra kosti eins og ákveðna gastegund eða olíu. Tengivirki sem eru innandyra eru alla jafna með 

blöndu af gasi eða olíu sem einangrun og eru þau rými þá kölluð gas-insulated switchgear (GIS). 

Hér á mynd 5.16 má sjá útfærslu á slíkum endabúnaði sem er innandyra [17]. 
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Mynd 5.16. Endabúnaður í GIS [17, bls. 117] 

 

1. Tenging leiðara 

2. Hús/ytri einangrun 

3. Fyllinghólf fyrir gas eða olíu 

4. Innri rafsviðsstýring 

5. Festing fyrir endabúnað  

6. Einangrandi límband eða hólkur sem 

passar upp á samskeytin milli 

endabúnaðar og strengs  

7. Álhólkur sem búnaður tengist við 

 

Utandyra 

Endabúnaður sem þarf að vera utandyra byggir á sömu hönnun og búnaður sem á að vera inni. 

En það sem er að hafa meiri áhrif utandyra eru breytilegar aðstæður og veðurfar. Mikið salt eða 

annað  getur valdið vandræðum á því svæði sem endabúnaðurinn er staðsettur. Þá skiptir máli 

að endabúnaðurinn sé hannaður fyrir þær aðstæður því umhverfisþættir vega þungt í þessu.  

Það sem þarf einnig að huga að þegar kemur að endabúnaði utandyra er að vera með vörn gegn 

skammhlaupi í andrúmslofti sem kallast á fræðimáli corona. Það eru áhrif sem myndast við háa 

spennu þegar andrúmsloftið í kringum búnaðinn rafmagnast. En helstu þættir sem endabúnaður 

utandyra hefur má sjá hér á mynd 5.17 [17]. 
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Mynd 5.17. Utandyra endabúnaður [17, bls. 124] 

1. Tenging endabúnaður við 

viðkomandi búnað 

2. Hetta til að festa leiðaraenda 

3. Skammhlaups vörn (e. corona 

shield) 

4. Ál skinna 

5. O-hringur til þéttingar 

6. Hólf fyrir einangrunarefni eins og 

olíu eða gas 

7. Herpi þétting eða hitaádrag 

8. Einangrunarskálar 

9. Rafsviðsstýring 

10. Þéttiklemma 

11. Álþynna undir húsið 

12. Þéttiskinna (valkvæm í hönnun) 

13. Einangrun (valkvæm í hönnun) 

14. M12 boltar fyrir jarðtengingu 

15. Hús fyrir streng  

16. Hitaádrag 
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6. Bilanir á jarðstrengjum í raforkukerfum 

Jarðstrengir eru eins og fyrr sagði frekar flóknir í rekstri og bilanir þeirra geta verið mikill 

höfuðverkur. Þó má segja að bilanatíðni þeirra sé minni en í loftlínum. Þar spilar veðrið stórt 

hlutverk en eins og flestir vita getur veðrið á Íslandi verið frekar slæmt. Í jarðstrengjum er 

hinsvegar búnaður eins og millitengingar og endabúnaður einn af þeim þáttum sem eru hvað 

veikastir í slíku kerfi. Aðrir þættir eins og verksmiðjugallar í jarðstrengjum koma fyrir einstöku 

sinnum og geta valdið skammhlaupi í streng. Það skammhlaup getur einnig skemmt út frá sér 

til búnaðar sem er tengdur inn á strenginn.  

Hér eru teknir saman nokkrir þættir sem geta verið ástæður bilana í raforkukerfum með 

jarðstrengjum [17]. 

 Hönnun jarðstrengja undir áætluð miðað við það álag sem er á þeim 

 Val á efni ekki miðað við aðstæður  

 Aðgerðir eins og rofahreyfingar og aðstæður á álagi í rekstri 

 Mannleg mistök við rekstur 

 Skemmdarverk  

Bilanir á jarðstrengjum má oft rekja til þess að frágangur þeirra er ekki gerður á réttan hátt. 

Þannig gæti skemmd í einangrun strengja til lengri tíma litið valdið vandræðum. Það þarf svo 

sem ekki að koma fram strax í upphafi rekstrar en það getur leynt á sér hvað lítil skemmd getur 

valdið miklum vandræðum. En síðan kemur að þeim þætti hvað varðar millitengingar og 

endabúnað á jarðstrengjum en frágang á þeim búnaði þarf að vanda vel og hafa þarf nokkra 

þætti í huga. Til dæmis þarf að vera með rétta stærð/týpu af búnaði fyrir þann streng sem er 

verið að vinna með. Annað er að vanda vel frágang á rafsviðsstýringu sem var talað um í kafla 

5.3. Enda eru bæði millitengingar og endabúnaður ein af viðkvæmustu hlutum raforkukerfis 

sem hefur jarðstrengi. En ef þessum þáttum er vel til hagað þá ætti rekstur kerfisins að geta 

gengið vel [17].  

Það sem þarf að huga að í svona raforkukerfi er að mannlegi þátturinn spilar stórt hlutverk og 

menn geta gert mistök óafvitandi. Það er ekki endilega sjálfgefið að geta sett upp búnað og vera 

fullviss um að allt sé í lagi. Þegar kemur að búnaði í háspennu er gott að vita til þess að það eru 

margir sem koma að verkinu en það getur dregið úr líkum á mannlegum mistökum við 

uppsetningu búnaðar eða lagningu jarðstrengja. Enda eins og fyrr sagði eru jarðstrengir oft 

erfiðir í rekstri í raforkukerfum sem hafa blöndu af loftlínum og jarðstrengjum [17].  
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Hér á mynd 6.1 má sjá samantekt á helstu ástæðum bilana í stóru raforkukerfi með lengri leiðir 

í jarðstrengum en rétt að taka það fram að þetta er ekki hérlendis. [17]. 

 

Mynd 6.1. Skipting bilunar [17, bls. 148] 

Sjá má á mynd 6.1 hve háa prósentu bilana má rekja til millitenginga en næst algengasta örsökin 

liggur í öðrum þáttum. Þar er verið að horfa til veðurs eða mannlegra þátta eins og að grafa 

streng í sundur fyrir mistök. Þetta sýnir að vanda ber vel til verka þegar kemur að frágangi á 

millitengingum [17].  

Skemmd á einangrun er ein af þeim bilunum sem getur verið erfitt að sjá fyrir. Sú bilun getur 

verið til staðar í langan tíma og endar oft með því að það myndast skammhlaup milli leiðandi 

þáttar og jarðar. Þetta er oft kallað vatnstré (e. Water tree) eða straumtré (e. Eletric tree) en 

ástæða þess er að þegar það myndast raki í einangrun vegna skemmdar leiðir það til 

skammhlaups og myndar þá einskonar tré eins og má sjá á mynd 6.2. Það þarf oft ekki að vera 

stór skemmd og oft er hún það lítil að mannsaugað sér hana ekki. En við háa spennu getur hún 

stækkað og enda svo með meiriháttar skemmdum [23].  

 

Mynd 6.2. XLPE strengur sem búið er að gegnumlýsa [23]. 
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Það geta verið allskonar ástæður fyrir bilunum en þær algengustu hafa hér verið nefndar. Það 

skiptir því miklu máli að vera með raforkukerfi sem hægt er að treysta. Ef það eru strengir í því 

kerfi er gott að geta verið viss um að frágangur hafi verið til fyrirmyndar. Einnig er kostur ef 

gerð hefur verið fyrirbyggjandi viðhaldsáætlun. Í henni felast oft mælingar á ástandi strengjar í 

rekstri. Einnig má taka stikkprufu þegar viðhald er í gangi og hægt að gera þann strenglegg 

spennulausan. Öll saga um kerfið skiptir máli því hún hjálpar við að meta ástand og aðstæður 

hverju sinni. Ef bilun verður þá er mjög gott að geta leitað í gögn til að geta byggt greiningar á 

einhverju og flýtt þannig fyrir niðurstöðum [17]. 

7. Bilanagreining og algengar mæliaðferðir 

Bilanagreining getur verið langur og erfiður ferill ef ekki eru til gögn til að byggja greiningu á. 

Þegar bilun í jarðstreng á sér stað er oftast það fyrsta sem þarf að gera að sjá hvort það sé til 

einhver saga um strenginn. Til dæmis hvert álagið er búið að vera og jafnvel hver hitinn er ef 

það er hægt. Einnig er skoðað hvort óeðlilegar hreyfingar á álagi hafi verið að eiga sér stað. Á 

þessu öllu er svo byggt við fyrstu athugun en síðan kemur að því að reyna að þrengja að 

mögulegum bilunum. Þar koma inn nokkrar algengar aðferðir sem eru notaðar. Hér er listi fyrir 

þær en það verður fjallað betur um hverja aðferð í kafla 7.1 [17]. 

 PD mælingar 

 TDR mælingar 

 FDR mælingar 

 Kápumælingar (meggun) 

Sumar af þessum aðferðum eru ekki einungis notaðar við bilanaleit. Þær eru einnig notaðar 

þegar strengir eru lagðir til að fá sögu þeirra skráða. Síðan eru sumar sem eru gerðar reglulega 

til að kanna ástandið í rekstri. Það kemur þá í veg fyrir hugsanlegar bilanir og þá er hægt að 

vera með fyrirbyggjandi viðhald ef þess er þörf.  

7.1 Mæliaðferðir 

Aðferðir eru misjafnar eins og þær eru margar en hver og ein hefur sinn kost. Þegar kemur að 

því að velja hvernig sé best að leita að bilun ráða aðstæður hverju sinni mest um það hvaða  

aðferð er notuð. 
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7.1.1 PD mælingar 

Hlutafhleðslumælingar (e. Partial Discharge) eða PD mælingar hafa verið notaðar í nokkuð 

mörg ár og hafa reynst vel. Í dag hefur tækninni fleygt fram við þessar mælingar og hægt að 

stunda þær á streng sem er með spennu. Þekking á úrvinnslu þessara mælinga hefur aukist  eftir 

því sem meiri reynsla hefur fengist á þær [17]. 

PD mælingar eru gerðar til að sjá afhleðslu rafeinda í einangrun strengs en hún kemur fram sem 

einskonar neistar. Þessir neistar sjást ekki nema með viðeigandi búnaði enda eru þessar 

afhleðslur að taka mjög stuttan tíma og mælast í nanosekúndum. PD mælingar er hægt að 

framkvæma á streng bæði í rekstri og streng sem er spennulaus. Þessar mælingar eru oft gerðar 

til að fyrirbyggja bilanir en þá er viðkomandi strengur vaktaður [17].  

Til að lýsa betur PD mælibúnaðinum er hann að mæla með blöndu af leiðni og þéttum sem eru  

hliðrænir nemar sem skila merki á hliðrænu formi. Síðan er merkið sem er mælt síað af suði og 

aðrir þættir magnaðir upp. Niðurstöðunum er síðan komið á stafrænt form sem svo er unnið úr 

frekar. Útlit mælibúnaðarins er; klemma sem er sett utan um strenginn og síðan er sú klemma 

tengd við stýrivél sem sér um mælingarna og frekari úrvinnslu [17]. 

PD mælingin er góð aðferð til að sjá ástand á einangrun strengja og getur því verið gott að vera 

með hana ávallt tengda til að eiga gögn um sögu strengsins. En það getur gagnast við að greina 

bilun eða fyrirbyggja verðandi bilun [17]. 

7.1.2 TDR og FDR mælingar 

TDR (e. Time Domain Reflectometry) mæling er ákveðin mæliaðferð til að staðsetja bilun eða 

búnað. Mælinginn fer þannig fram að TDR mælirinn er að senda transíant spennu eða 

spennumerki eftir strengnum. Síðan við það að lenda á einhverju eins og millitengingu eða 

skemmd þá endurspeglast merkið og tíminn er skráður. Út frá því er hægt að staðsetja bilun eða 

það sem varð á vegi merkisins. Það skiptir því máli að vita nokkurn veginn lykilstaðsetningar 

á millitenginum svo hægt sé að vinna rétt út úr gögnunum. Þessi aðferð er góð að því leyti að 

búnaðurinn er ekki fyrirferðamikill [17], [24].  

TDR mæling er einnig oft notuð við upphaf lagningar strengja til að fá út fjarlægðir á 

millitengingum og heildarlengd strengs á því svæði sem er verið að leggja. Þannig fást 

upplýsingar sem er gott að hafa ef bilun verður [24], [17]. 

FDR (e. Frequency Domain Refletometry) mæling er með svipaða uppbyggingu og TDR 

mæling að því leyti að þar er verið að vinna með tíma merkis til að finna fjarlægðir. En FDR er 
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að vinna með tíðnipúlsa ekki spennu eins og TDR er að gera. Mæliaðferð á FDR er hin sama 

og hjá TDR og úrvinnsla svipuð [25]. 

7.1.3 Kápumæling 

Kápa strengja getur skemmst af einhverjum ástæðum. Það getur hafa gerst þegar strengur var 

lagður á sinn stað eða vegna verksmiðjugalla. Þess háttar skemmd getur farið að valda 

vandræðum nokkru eftir að rekstur á streng er hafinn. Reynt er að framkvæma mælingar á 

strengjum áður en þeir eru settir í rekstur til að fyrirbyggja þess háttar bilun. Ekki er þó hægt 

að framkvæma þessa mælingu nema að kápa strengs sé úr hálfleiðaraefni. Það hefur því 

stóraukist að strengir fyrir hærri spennustig séu framleiddir með slíka kápu [17].  

Kápumælingar eru gerðar með því að senda DC spennu á kápu strengsins. Á meðan þarf 

strengurinn  að vera spennulaus og skermingar að vera fljótandi. Síðan er sett DC spenna á milli 

skermingar og jarðar sem er til staðar í kerfinu en ekki á strengnum sjálfum. Ef um bilun er að 

ræða þá fer spennan frá skermingunni og í gegnum kápu og til jarðar [17]. 

8. Framleiðendur millitenginga og endabúnaður jarðstrengja 

Framleiðendur millitengingar og endabúnaðar jarðstrengja eru nokkuð margir en hér verða þeir 

framleiðendur sem Landsnet skiptir við teknir fyrir. Þeir framleiðendur eru fimm talsins. 

 3M 

 Raychem 

 NKT 

 Apsea (NKT) 

 Pfisterer 

Spennustig sem er skoðað hér er 66 kV og 132 kV. Tekið verður dæmi af slíkum búnaði frá 

öllum þeim sem nefndir eru hér að ofan. Vitað er að þessir framleiðendur gera eflaust margar 

tegundir fyrir hvert spennustig en einblínt verður á þær sem eru svokallaðar þurrtengingar og 

úr fjölliða efni eða silicon. Einnig þær sem skila hærri flokkum mengunar samkvæmt staðli. 

Um þá flokka var fjallað í kafla 4 .  

Þegar búnaður framleiðenda hefur verið skoðaður og metin þarf að hafa nokkra þætti ofarlega 

í huga. Eins og hvort farið sé eftir einangrungarstaðli og hve lengi er hægt að geyma búnaðinn 

á lager ef það er tilgreint. Einnig verður metið hve langur uppsetningartíminn er á þeim búnaði 

sem er verið að skoða. Hvað varðar einangrunarfjarlægðir er staðalinn tekinn til skoðunar og 

flokkar mengunar þar skoðaðir. Landsnet er ávallt að skoða mengunarflokkana sem eru  hæstir. 
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Landsnet er einnig að horfa meira til þess að búnaður sé með fjölliða eða silicon efni frekar en 

postulín eða gler því það getur sprungið og skemmt út frá sér við bilanir [26]. 

8.1 3M 

Framleiðandinn 3M er aðallega með svokallaðar flýtiherslur. Þar eru þeir ekki með hitaádrög 

sem þarf að hita til að láta hólkana aðlagast heldur eru þeir dregnir upp á.  

3M  kallar þessa útfærslu cold shrink splice en á   

mynd 8.1 má sjá þessa útfærslu þar sem togað er í hvíta 

plastið á myndinni og þannig aðlagast hólkurinn. 3M er helst 

að nota fjölliðaefni í sínum lausnum [27]. 

 

8.1.1 Endabúnaður 

Fyrir 66 kV er 3M að bjóða lausn sem heitir QT-III 7673-S 

sería. Þar er boðið upp á nokkar víddir á einangrun og 

leiðara. Fer það aðalega eftir því hvaða mengunarstig er 

valið samkvæmt staðli IEC 60815. 3M er að skoða hærri 

stigin sem gefur einangrunarfjarlægð frá um 43 mm/kV til 

53,7 mm/kV. Varan fyrir 66 kV er ekki með neina 

einangrunarvökva eða gas heldur er þetta svokölluð 

þurrtenging. Tafla 8.1 sýnir úrvalið sem er í boði í hæsta 

mengunarflokki samkvæmt staðli og á mynd 8.2 má sjá 

þessa lausn. Ending á lager fyrir þessa vöru er 3 ár [27]. 

 

Tafla 8.1. 66 kV endabúnaður frá 3M [28] 

 

  
Mynd 8.1. Flýtilausn 3M [29] 

 
Mynd 8.2. Endabúnaður 66 kV frá 3M [30] 

 

 

 

Tegund Leiðari (           ) Einangrun (mm)

Mál utan yfir 

skermingu 

(mm)

7673-S-10 R 50-75 33-60 40,6-72,4

7673-S-10 S 175-725 51,1-72,9 57,2-87,6

7676-S-10 800-1500 70,9-87,6 76,2-108

𝑚𝑚2
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Varan fyrir 132 kV frá 3M heitir TS145-II. Sú lausn er með olíu sem einangrun, er ætluð 

utandyra og er með stuðnings sæti eða fæti. En innri rafsviðsstýring er með svokölluðum 

flýtiherslum eins og var talað um hér að ofan. Lausn þessi skiptist upp í tvær gerðir. Önnur 

tekur leiðara upp að 240 𝑚𝑚2 og einangrun frá 57-67 𝑚𝑚 en hin er fyrir leiðara 240-850 𝑚𝑚2 

og einangrun 67-79 𝑚𝑚. Á mynd 8.3 má sjá dæmi af 132 kV endabúnaði frá 3M. Fyrirtækið 

er að þróa lausn fyrir þurrtengingu sem myndi þá höfða frekar til Landsnets [31]. 

 

Mynd 8.3. Endabúnaður 132 kV frá 3M [32] 

Einnig eru þeir að bjóða lausnir fyrir tengingar á spenna og rofa innandyra og heitir hún TG 

D/S 138/145 kV. Það er lausn án einangrunarolíu eða þurrtenging. Ending á lager fyrir þessar 

vörur er 2 ár [31]. 

8.1.2 Millitenging 

Vara frá 3M fyrir 66 kV heitir QS-III en hún tekur nokkra sverleika af einangrun og leiðara. 

Hún tekur strengi sem eru með einangrun á bilinu 49,3-75,4 𝑚𝑚 og leiðara á bilinu 120-1000 

𝑚𝑚2 en hér á mynd 8.4 gefur að líta þessa vöru [28]. 

 

Mynd 8.4. Millitenging 66 kV frá 3M [33] 

Fyrir 132 kV er tvennt í boði. Annars vegar þar sem hitaádrag er þannig að það þurfi að hita 

það og hins vegar með flýtiherslu eða cold shrink. Þessi vara heitir SC145-II/SS145-II en hún 

er til í tveimur útgáfum. Fyrir strengi sem eru upp að 240 𝑚𝑚2 og með einangrun frá 57-67 

𝑚𝑚. Síðan strengi sem eru 240-850 𝑚𝑚2 og með einangrun frá 67-79 𝑚𝑚. Hér á mynd 8.5 

sést sú útgáfa sem er með flýtiherslu [34]. 
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Mynd 8.5. Millitenging 132 kV frá 3M [35] 

Ending á lager á vörunni fyrir 132 kV er 2 ár frá framleiðslu dagsetningu. Ekki er talað um 

sérstakan geymslutíma á vörunni fyrir 66 kV en gert er ráð fyrir 2 árum [34]. 

8.1.3 Umræða lausnar 

Fyrir bæði millitengingar og endabúnað er 3M að fara eftir kröfum staðla og skilar því til 

neytanda sem hann vill. Þeir horfa til hærri flokka í mengun sem uppfyllir kröfur sem Landsnet 

gerir. Þannig eru einangrunarfjarlægðir að standast þær kröfur að vera í hærri flokkum 

mengunar eins og staðall gefur til kynna. Einnig er 3M með nokkuð víðan ramma hvað varðar 

einangrun strengs og leiðara sem gefur þá notanda val um hvort leiðari sé kopar eða ál. 

Hvað varðar lausn 3M í svokölluðu cold shrink splice eða flýtiherslu gefur það notanda tækifæri 

á að stytta viðgerðartímann. Þar þarf ekki að vera með eins mikið tilstand og er þetta nýjung 

sem er mikil búbót. 

Geymsluþolið er um 2-3 ár á endabúnaði og millitenginum en það helsta sem er að skemmast 

eftir þann tíma er að flýtiherslurnar eru mögulega ekki að ná þeirri vídd sem er til ætlast.  

8.2 Raychem 

Framleiðandinn Raychem er með nokkuð gott úrval í endabúnaði og þó nokkuð í 

millitengingum. Raychem er með bæði postulín og fjöliðaefni í endabúnaði sínum og er þá bæði 

með þurrtengingu og með einhverskonar efni til einangrunar eins og olíu eða gas. En þeir hafa 

yfir 60 ára reynslu í háspennugeiranum [22]. 

8.2.1 Endabúnaður 

Fyrir 66 kV er lausn Raychem bæði til með og án einangrunarefna. En ef skoðað er það sem 

kallast þurrtenging þá er Raychem með endabúnað sem er úr fjölliðaefni og er hitað til að 

aðlagast leiðara og einangrun en hann heitir OHVT-72H. Sú lausn getur tekið leiðara sem eru 

frá 95-2500 𝑚𝑚2 og einangrun sem er 30-86 𝑚𝑚. Hún er ætluð utandyra og er til í nokkrum 

gerðum en tafla 8.2 sýnir þær og mynd 8.6 sýnir lausnina. En þessi lausn er með 

einangrunarfjarlægð miðað við hæsta mengunarflokk og gefur Raychem hann upp 2300 𝑚𝑚 

[22].  
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En einnig er til lausn sem er ætluð innandyra og þá fyrir spenna og rofa en þær lausnir eru að 

taka leiðara sem eru 95-1200 𝑚𝑚2 og með einangrun 34-78 𝑚𝑚 [22].  

                              Tafla 8.2. 66 kV endabúnaður frá Raychem [22] 

 

 
Mynd 8.6. Endabúnaður 66 kV frá 

Raychem [22] 

 

  

Fyrir 132 kV er Raychem að bjóða lausn bæði með og án 

einangrunarefna. En ef skoðað er það sem kallast þurrtenging þá 

er Raychem með endabúnað sem er úr fjölliðaefni. Ekki þarf að 

hita húsið utan um strenginn því það er mótað í verksmiðju. 

Raychem er einnig að bjóða lausnir þar sem húsið er úr postulíni 

en þá er einangrað með olíu. Þurrtengibúnaðurinn tekur leiðara 

sem eru 95-1200 𝑚𝑚2 og einangrun 34-78 𝑚𝑚 og er gefinn 

einangrunarfjarlægð 4680 𝑚𝑚. Þessi búnaður heitir OHVT-145D 

og er með fæti til stuðnings eins og sést á mynd 8.7 [22]. 

 
Mynd 8.7. Endabúnaður 132 kV frá 

Raychem [22] 

 

Tegund Leiðari (           ) Einangrun (mm)

Mál utan yfir 

skermingu 

(mm)

OHVT-72H 95-2500 30-45 60

OHVT-72H 95-2500 38-55 70

OHVT-72H 95-2500 48-65 80

OHVT-72H 95-2500 58-77 100

OHVT-72H 95-2500 70-86 110

𝑚𝑚2



 

 

45 

 

8.2.2 Millitenging 

Fyrir 66 kV er Raychem með nokkar gerðir og þá er það flokkað eftir þykkt einangrunar. Tafla 

8.3 sýnir þá flokka en þessi lausn er með hólka sem þarf að hita til að þeir aðlagist strengnum. 

Lausnin heitir EHVS-72H sést hér á mynd 8.8 [22]. 

 
Tafla 8.3. 66 kV millitengingar frá Raychem [22] 

 

 
Mynd 8.8. Millitenging 66 kV frá Raychem [22] 

 

Fyrir 132 kV er Raychem með forsniðnar lausnir og eru tvær gerðir til af þeim. Önnur þeirra er 

svokölluð eins lags lausn og er þá millitenginginn í einu lagi þar sem einn hólkur kemur utan 

yfir tenginu leiðarans og er hituð. En hin er svokölluð þriggja laga lausn þar sem tenging leiðara 

er í þrennu lagi. Síðan fer hólkur yfir þann part og er hitaður. [22]. 

Tafla 8.4 og tafla 8.5 sýna sundurliðun þessara vara. En einnig skiptast þessar lausnir upp í þrjá 

undirflokka þar sem ytra byrði millitengingar er með mismunandi vörn, þykkt hitaádrag, 

koparhús og svo með einangrandi efni  utan um það koparhús [22]. 

Tegund Leiðari (           ) Einangrun (mm)

Mál utan yfir 

skermingu 

(mm)

EHVS-72H 95-2500 30-45 50

EHVS-72H 95-2500 42-55 70

EHVS-72H 95-2500 52-65 80

EHVS-72H 95-2500 62-77 90

EHVS-72H 95-2500 70-86 100

𝑚𝑚2
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Tafla 8.4. 132 kV millitenging eins lags frá Raychem[22] 

 

Tafla 8.5. 132 kV millitenging þriggja laga frá Raychem [22] 

 

 

Tegund Leiðari (           ) Einangrun (mm)

Mál utan yfir 

skermingu 

(mm)

EHVS-145TW 185-1600 43-52 105

EHVS-145TW 185-1600 50-58 105

EHVS-145TW 185-1600 56-66 105

EHVS-145TW 185-1600 64-74 105

EHVS-145TW 185-1600 72-83 105

EHVS-145TC 185-1600 43-52 105

EHVS-145TC 185-1600 50-58 105

EHVS-145TC 185-1600 56-66 105

EHVS-145TC 185-1600 64-74 105

EHVS-145TC 185-1600 72-83 105

EHVS-145TH 185-1600 43-52 105

EHVS-145TH 185-1600 50-58 105

EHVS-145TH 185-1600 56-66 105

EHVS-145TH 185-1600 64-74 105

EHVS-145TH 185-1600 72-83 105

Þriggja laga

Þykkt hitaádrag

Koparhús

Einangrandi efni og koparhús

𝑚𝑚2
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8.2.3 Umræða lausnar 

Raychem er að fylgja staðli og skilar því vel af sér í bæði millitengingum og endabúnaði. En 

einnig bjóða þeir lausnir fyrir þá sem telja að mengun sé mjög mikil og þurfi sérstaka úrlausn. 

Raychem er með mikið og gott úrval í endabúnaði og þó nokkuð í millitengingum. Í endabúnaði 

leggja þeir áherslu á lausnir þar sem einangrandiefni er notað í búnaðinum en þeir eru þó líka 

með svokallaðar þurrtengingar. Fyrir millitengingar er gott úrval og val um nokkra flokka sem 

gefur neytanda kost á víðara sviði strengja bæði fyrir kopar og ál.  

Hvað varðar uppsetningu búnaðar í bæði millitenginum og endabúnaði þá krefst hún tilstands 

vegna þess að ekki er um flýtiherslur að ræða heldur þarf að hita herpihólkanna. Raychem er 

með svokallað forsnið í millitenginum fyrir hærri spennustig en þá þarf að vera nokkuð ljóst 

hvernig strengurinn er sem á að nota það á. Einnig eru Raychem með bæði eins lags og þriggja 

laga  millitengingar sem getur þá víkkað það svið sem á að nota þá tengingu í en aðstæður geta 

verið misjafnar sem krefjast betri frágangs. Ekki er talað um neinn sérstakan geymslutíma á 

lager en gert er ráð fyrir því að hann sé um 2-3 ár á efnum sem fylgja búnaði en búnaður sjálfur 

sé með meiri endingu.   

8.3 NKT 

NKT er framleiðandi sem er með lausnir sem henta ýmist úti eða innandyra og þær eru til bæði 

með og án einangrandi efna. Þegar kemur að millitengingum er NKT með bæði eins lags og 

þriggja laga og allar eru forsniðnar. Endabúnaður NKT er tvennskonar; annar er með fót sem 

stuðning en hinn er svokallað upp á mótað en það þarf ekki sæti fyrir þann búnað. Sá 

endabúnaður er þurrtenging en hann er einnig með einangrandi efni. Þá er það með postulíni í 

ytra byrði annars er NKT að nota fjölliða efni [36]. 

8.3.1 Endabúnaður 

Fyrir 66 kV og 132 kV eru þeir með sama endabúnað eða sömu tegund og heitir THV 72 en 

valið fer svo eftir spennustigi og sverleika leiðara og einangrun. En þessar lausnir eru úr fjölliða 

efni en einnig er til lausn hjá NKT þar sem notast er við postulín í húsi. Tafla 8.6 sýnir það sem 

er í boði í þurrtengingu fyrir 66 kV og tafla 8.7 sýnir það sem er í boði í þurrtengingu fyrir 132 

kV. Fyrir 132 kV er NKT einnig með aðra lausn sem er þá einungis fyrir hærri spennustig og 

er þar með húsi sem er mótað í verksmiðju og er þá á fæti til stuðnings. Mynd 8.9 og mynd 8.10 

sýna þessar lausnir [36].  
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Tafla 8.6. 66 kV endabúnaður frá NKT [36]   Tafla 8.7. 132 kV endabúnaður frá NKT [36]  

 

 

 
Mynd 8.9. Endabúnaður 66 kV frá NKT [36] 

 
Mynd 8.10. Endabúnaður 132 kV frá NKT [36] 

 

Fyrir bæði 66 kV og 132 kV er horft til hærri flokka í mengun og skilar því hæstu gildum 

samkvæmt staðli sem má sjá í kafla 4. En NKT er einnig að bjóða upp á endabúnað fyrir spenna 

og rofa og hann er einnig í boði bæði með og án einangrandi efna. Lausn NKT í þeim efnum er 

mjög víð hvað varða spennustig það er 72,5-550 kV og margir undir flokkar þar sem helst liggja 

í einangrunarfjarlægðum [36]. 

8.3.2 Millitenging 

Millitengingar sem NKT er að bjóða eru af sömu tegund og skiptist upp í tvo flokka. Það er 

eins lags og þriggja laga en undir því eru svo tveir flokkar sem snúa að gerð ysta lagsins sem er 

annars vegar með hitaádragi og hins vegar einhvers konar húsi. Eins lags tegundirnar heita SME 

72.5-420 og síðan KSME 72.5-245. Síðan heita þriggja laga tegundirnar SM 72.5-420 og KSM 

72.5-300. Tafla 8.8 sýnir þær sem eru í boði fyrir 66 kV og 132 kV í eins lags og með hitaádragi 

sem ytri vörn. Tafla 8.9 sýnir eins lags útgáfu með hörðu húsi. Mynd 8.11 sýnir dæmi af 

millitengingu en 66 kV og 132 kV lausnir frá NKT eru mjög líkar í útliti [36]. 

 

Tegund Leiðari (           ) Einangrun (mm)

THV 72 Upp að 630 40-54

THV 72 Upp að 1000 51,5-65

THV 72 Upp að 1600 63-78

66 kV

𝑚𝑚2 Tegund Leiðari (           ) Einangrun (mm)

THV 145 Upp að 630 55-66

THV 145 Upp að 630 66-78

KFEV 145 Upp að 1200 34-74

Með fæti

132 kV 

𝑚𝑚2
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Tafla 8.8. 66 kV og 132 kV millitengingar eins lags  frá 

NKT [36] 

Tafla 8.9. 66 kV og 132 kV millitengingar eins lags frá 

NKT [36] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8.11. Millitening frá NKT [36] 

Síðan er NKT með þriggja laga og er þar sömu undirflokkar; með hitaádragi sem ytri vörn og 

svo með hörðu húsi hér. Tafla 8.10 sýnir þær sem eru með hitaádragi og tafla 8.11 sýnir svo 

með hörðu húsi [36]. 

Tafla 8.10. 66 kV og 132 kV millitengingar þriggja laga frá 

NKT  [36] 

Tafla 8.11. 66 kV og 132 kV millitengingar þriggja laga frá 

NKT [36] 

  

 

8.3.3 Umræða lausnar 

NKT er að fara eftir staðli og er með úrval af lausnum fyrir bæði svæði sem eru með 

mengunarstuðla í hærra lagi og svæði þar sem ekki þarf sérstaklega að hugsa til þess. NKT er 

þá að uppfylla kröfur sem Landsnet myndi gera í þeim efnum.  

Tegund Leiðari ( 𝑚𝑚2) Einangrun (mm) 

SME 72-S Upp að 630 40-54 

SME 72-S Upp að 1000 51,5-65 

SME 145-S Upp að 1600 41,6-84 

SME 145-S Upp að 2500 41,6-84 

Eins lags 

66 kV 

132 kV 

Tegund Leiðari (𝑚𝑚2) Einangrun (mm) 

KSM 72 240-63 40-54 

KSM 72 630-1000 51,5-65 

KSM 145 240-1200 34,5-75 

KSM 145 

Upp að 2500 kopar  

en upp að 1200 ál 41,6-84 

Þriggja laga 

66 kV 

132 kV 

Tegund Leiðari (𝑚𝑚2 ) Einangrun (mm) 

SM 72-S 240-630 40-54 

SM 72-S 630-1000 51,5-65 

SM 72-S 1000-1600 63-78 

SM 145-S 240-1200 34,5-75 

SM 145-S 

Upp að 2500 kopar  

en upp að 1200 ál 72-84 

SM 145-S 

Upp að 2500 kopar  

en upp að 1200 ál 81,5-108 

132 kV 

Þriggja laga 

66 kV 

Tegund Leiðari (𝑚𝑚2) Einangrun (mm) 

KSME 72 Upp að 630 40-54 

KSME 72 Upp að 1000 51,5-65 

KSME 72-S Upp að 630 40-54 

KSME 72-S Upp að 1000 51,5-65 

KSME 145 Upp að 2500 41,6-84 

KSME 145-S Upp að 1600 41,6-84 

KSME 145-S Upp að 2500 41,6-84 

132 kV 

66 kV 

Eins lags 
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Hvað varðar uppsetningu er endabúnaður þeirra bæði til í fljótlegum útfærslum og þá án fótar 

eða sætis sem endabúnaðurinn þarf að fara á. En hólkar eru hitaádrög svo það þarf alltaf að hita 

þá til að láta þá aðlagast að strengjunum. Allar lausnir eru forsniðnar sem gerir það að verkum 

að við pöntun á búnaði þurfa öll helstu mál hvað varðar steng að liggja fyrir. 

Úrvalið fyrir sverleika leiðara og einangrunar er nokkuð gott og yfirleitt hægt að finna þá lausn 

sem hentar. Ekki er talað um neinn sérstakan geymslutíma en gert er ráð fyrir að ending á efnum 

sem fylgja búnaði sé um 2-3 ár en búnaður sjálfur sé að endast lengur. 

8.4 Apsea (NKT) 

Apsea kapeldon er tegund sem ABB er að framleiða en NKT keypti nýverið þann hluta svo það 

heyrir nú undir NKT. Þeir eru með nokkuð gott úrval af fylgihlutum jarðstrengja.  

8.4.1 Endabúnaður  

Fyrir 66 kV er boðið upp á vöru sem heitir APED 72 P og er til bæði úr postulíni og fjölliðaefni 

en sú vara er með einangrandi efni. Varan sem er með þurrtengingu heitir APSEA 725-727 U 

og er tilbúinn til afhendingar í næst hæsta mengunarflokki en ef það þarf að fara í hærri flokka 

og skila þá lengri einangrunarfjarlægðum er hægt að fá svokallaðar skálar sem er raðað upp á 

en varan er úr fjölliðaefni [37]. 

Þessi vara er að taka streng sem er með einangrun frá 48-66 𝑚𝑚 en fyrir leiðarann hvort sem 

það er kopar eða ál þá eru nokkrar stærðir í boði sem eru pantaðar sér og það eru hólkar sem 

eru svo hertir upp á leiðara. Þeir eru í boði frá 120-1200 𝑚𝑚2og með nokkrum þrepum þar á 

milli. Hér á mynd 8.12 má sjá hvernig varan lítur út [37].  

Fyrir 132 kV er lausn Apsea með einangrandi efni en úr bæði postulíni og fjöliðaefnum. Þessi 

vara heitir APECB 1452 P og tekur 45-107 𝑚𝑚 en framleiðandi gefur ekki upp val heldur þarf 

að senda stærðir af streng þegar gerð er pöntun. Mynd 8.13 sýnir útlit þessarar vöru [37]. 
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Mynd 8.12. Endabúnaður 66 kV frá Apsea 

[37] 

 
Mynd 8.13. Endabúnaður 132 kV frá 

Apsea [37] 

 

Einnig er Apsea að bjóða upp á teningar fyrir spenna og rofa innandyra en þar er nokkuð úrval 

af spennustigi frá 84-420 kV [37]. 

8.4.2 Millitenging 

Fyrir 66 kV er lausn sem heitir JS-A07210-07215 C en sú vara er eins lags og kemur með 

mismunandi lausnum fyrir skerminguna. Þar er koparvíruð skerming, álhúðuð tenging sem er 

kölluð Metal-PE laminated (PAL) og síðan blýblanda og koparhúð yfir en það er kallað Metal 

screen lead currugated copper. En þessi vara er að taka leiðara allt frá 150-1600 𝑚𝑚2 og þarf 

að liggja fyrir í pöntun hvaða leiðara menn eru með í höndunum. Apsea er ekki að tilgreina 

hvað hver gerð er að taka í leiðara. En tafla 8.12 sýnir þá flokka sem eru í boði af þessari tegund 

og á mynd 8.14 má sjá útlit af þessari lausn [37]. 

 



 

 

52 

 

Tafla 8.12. 66 kV millitenging frá Apsea [37] 

 

Fyrir 132 kV er til vara sem heitir SMPGB 145 og er að taka strengi sem eru með einangrun 

48-107 𝑚𝑚 en Apsea gefur upp að þetta taki leiðara 16-65 𝑚𝑚 en ekki 𝑚𝑚2 sem er venjan. 

En eins og fyrir 66 kV millitenginguna þá þarf að gefa það upp sérstaklega þegar það er pantað. 

Hér á mynd 8.15 má sjá hvernig þessi lausn lítur út [37]. 

 
Mynd 8.14. Millitenging 66 kV frá 

Apsea [37] 

 
Mynd 8.15. Millitenging 132 kV frá 

Apsea [37] 

  

Tegund Einangrun (mm)

JS-A 07210 C 33-38

JS-A 07211 C 38-42

JS-A 07212 C 42-47

JS-A 07213 C 47-54

JS-A 07214 C 54-63

JS-A 07215 C 63-75

JS-A 07210 C 33-38

JS-A 07211 C 38-42

JS-A 07212 C 42-47

JS-A 07213 C 47-54

JS-A 07214 C 54-63

JS-A 07215 C 63-75

JS-A 07210 C 33-38

JS-A 07211 C 38-42

JS-A 07212 C 42-47

JS-A 07213 C 47-54

JS-A 07214 C 54-63

JS-A 07215 C 63-75

Með kopar skermingu

Koparhúðuð blýblanda

PAL
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8.4.3 Umræða lausnar 

Apsea er að uppfylla þau skilyrði sem lúta að staðli og allar lausnir þeirra eru í samræmi við 

staðla. Apsea er að horfa bæði til hærri flokka í mengun og einnig lægri flokka en það er nokkuð 

þægileg lausn fyrir 66 kV að geta bætt við skálum ef það þarf lengri einangrunarfjarlægð.  

Hvað varðar uppsetningu getur hún verið nokkuð þægileg fyrir 66 kV en fyrir 132 kV er tilstand 

aðeins meira. Það er svolítið vont að geta ekki fengið þurrtengingu fyrir 132 kV en gott að geta 

fengið þá lausn í fjölliðaefni sem er að höfða til krafna Landsnets. Gott úrval Apsea í 

fylgihlutum getur oft komið sér vel ef þarf að sérpanta ákveðna hluti. Ekki var talað um ákveðna 

geymsluendingu en gert er ráð fyrir að efnin sem fylgja oft með búnaði séu með 2-3 ára endingu 

en búnaðurinn sjálfur með meira.   

8.5 Pfisterer 

Pfisterer er með nokkrar lausnir í endabúnaði og millitengingum og eru þær helstu með 

fjölliðaefni en einnig eru lausnir frá Pfisterer með olíu sem einangrun. Fyrir lausnir Pfisterer 

eru þeir að horfa til hæstu stiga mengunarflokka samkvæmt staðli en nánar má sjá um þá flokka 

í kafla 4 [38]. 

8.5.1 Endabúnaður 

Fyrir 66 kV er í boði lausn sem heitir ESF72-C23 en sú lausn er úr fjölliðaefni og er mjög 

viðráðanleg. Hún er í hæsta flokki mengunar og tekur strengi 95-1200 𝑚𝑚2 og einangrun 32,5-

64,4 𝑚𝑚. Einnig er þessi lausn til þar sem fótur eða sæti er með til stuðnings ef aðstæður kalla 

á slíkt [38]. 

Fyrir 132 kV er í boði lausn sem heitir ESF145-C45 en sú lausn er úr fjölliða efni og er mjög 

viðráðanleg. Hún er í hæsta flokki mengunar og tekur strengi 185-2000 𝑚𝑚2 og einangrun 46-

115 𝑚𝑚. En þessi lausn er einnig til þar sem fótur eða sæti er í boði til stuðnings við búnað 

[38].  

Einnig er til fyrir bæði spennustig þar sem notast er við einangrunarefni eins og olíu og þá bæði 

með sæti og án þess. Pfisterer er einnig bjóða upp á tengingar fyrir spenna og rofa en þá þarf að 

sérpanta. En hér á mynd 8.16 má sjá endabúnað sem er frá Pfisterer [38].  
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Mynd 8.16. Endabúnaður frá Pfisterer [38] 

8.5.2 Millitenging 

Fyrir 66 kV er Pfisterer með svokallaða eins lags lausn í boði sem heitir IXOSIL MSA72 en 

hún er forsniðin. Þessi millitenging tekur leiðara sem eru 150-2000 𝑚𝑚2 og með einangrun 37-

87 𝑚𝑚. Lausnin er með hörðu húsi en úr fjölliða efni og má sjá hana hér á mynd 8.17 [38]. 

Fyrir 132 kV er Pfisterer með sömu útfærslu og lausnin og fyrir 66 kV en hún heitir IXOSIL 

MSA145 og er að taka leiðara sem eru 240-2500 𝑚𝑚2 og einangrun sem er 46-122 𝑚𝑚 [38]. 

 

Mynd 8.17. Millitenging frá Pfisterer [38] 

8.5.3 Umræða lausnar 

Lausnir Pfisterer eru að horfa til hærri stiga í mengunarflokkum sem höfða til krafna Landsnets. 

Þó svo úrval sé ekki mikið er í boði lausn sem getur hentað við erfiðar aðstæði sökum þess úr 

hvaða efni hún er og hve sveigjanleg hún er.  

Uppsetning búnaðar er nokkuð þægileg en Pfisterer er með forsniðið og í millitengingum eru 

hólkar sem renna upp á tengingar leiðara úr hörðu fjölliðaefni sem ekki þarf að hita. En það 

þarf að ganga frá öllum samskeytum með herpiádrögum sem þarf að hita. Þetta minnkar tímann 

sem fer í að sníða hvern og einn hlut í þeirri tengingu. Ekki er talað um sérstakan geymslutíma 

á lager en gert er ráð fyrir því að efnin sem eru með búnaði endist í um 2-3 ár en búnaðurinn 

sjálfur endist lengur á lager.  
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8.6 Umræða  

Allir þeir framleiðendur sem voru skoðaðir eru að skila því af sér sem er krafist hvað varðar 

staðla. Flestir eru að horfa til hærri flokka í mengun en bjóða þó upp á vörur úr lægri flokkum 

mengunar. Þeir uppfylla því kröfur Landsnets sem horfir til hærri flokka hvað varðar 

mengunarstigið til að fá lengri einangrunarfjarlægðir.  

Vörur þeirra framleiðenda sem teknir voru hér fyrir eru mismunandi eins og þær eru margar. 

Það fer algjörlega eftir aðstæðum og tegund strengs hverju sinni hvað myndi verða fyrir valinu 

og ekki er rétt að gera upp á milli framleiðanda. Það sem skilur helst á milli þeirra er að lausnir 

frá sumum eru þægilegri í uppsetningu. Til dæmis er 3M með sniðuga nýjung sem getur verið 

mjög þægileg og fljótleg. En á móti kemur að ekki er hægt að geyma þá vöru lengi á lager. Þó 

aðrir framleiðendur en 3M séu ekki að tilgreina endingartíma er vitað að efnin sem fylgja 

flestöllum búnaði hafa ekki eins mikla endingu og búnaðurinn sjálfur. Þá er rétt að horfa til þess 

þegar verið er að hugsa til þess hvað vara getur verið lengi á lager. 

Misjafnt er hve miklar upplýsingar framleiðendur gefa upp og sumir vilja helst fá upplýsingar 

um tiltekinn streng sem á að nota búnað á þegar hann er pantaður. Ástæðan er sú að oft eru þetta 

forsniðnar lausnir sem þarf að gera nokkuð nákvæmt eftir málum.  
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9. Samantekt 

Í byrjun verkefnis hafði höfundur frekar litla þekkingu á millitengingum og endabúnaði 

jarðstrengja en hefur grunn í raforkukerfisfræðum frá námi við rafmagnstæknifræðina. Það að 

fara í gegnum alla fræði frá raforkuflutninginum yfir í strengina síðan í millitengingar og 

endabúnaðinn gaf höfundi víðari þekkingu á því sviði. Sú þekking er gott veganesti fyrir höfund 

í framtíðinni.  

Farið var yfir þann hluta af raforkukerfi Íslands sem tilheyrir Landsneti og fjallað um helstu 

þætti þess kerfis. Teknir voru saman þeir jarðstrengir sem tilheyra kerfi Landsnets, þeir listaðir 

upp og spennustig þeirra. 

Næst var farið yfir þau fræði sem búa að baki raforkuflutningi. Þar var skoðað aflflæðið og 

einnig hvernig jarðstrengir haga sér í raforkuflutningi. Einnig var farið yfir allar þær breytur 

sem skipta máli þegar kemur að því að gera líkan af flutningskerfi. Gerður var samanburður á 

streng og línu til að sjá hver munurinn á breytunum er sem var áhugavert að skoða. 

Fræðin á bakvið hönnun milliteningar og endabúnaðar var tekinn fyrir og henni lýst. Hvernig 

sú hönnun er og hvað er gert til að viðhalda þeim eiginleikum sem þurfa að vera í jarðstrengjum. 

Þar var skoðað það rafsvið sem er að flæða í strengjum og hvað er gert til að viðhalda því 

rafsviðsflæði sem á að vera til staðar hverju sinni.  

Staðallinn fyrir einangrunarfjarlægðir var skoðaður og tekið útdráttur úr honum til að sjá hvað 

framleiðendur eiga að skila til neytenda. Staðallinn skilaði áður mælingum á 

einangrunarfjarlægðum í fasa-fasa spennum en nú er talað um fasa-jörð sem skilar svo nýjum 

tölum í mengunarflokkum. Tafla 9.1 sýnir þessa flokka sem bæði fasa-fasa sem var áður litið 

til og svo fasa-jörð sem er núverandi mæliaðferð. 

Tafla 9.1. Mengunarflokkar staðals [13]. 

Mengunarstig 
SCD(fasa-fasa) 

mm/kV 
USCD (fasa-jörð) 

mm/kV 

Mjög lítil 12,7 22 

Lítil 16 27,8 

Miðlungs 20 34,7 

Nokkuð há 25 43,3 

Mjög há 31 53,7 
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Bilanir jarðstrengja eru nokkuð sem áhugavert var að skoða þó svo að einungis hafi verið fjallað 

um þær algengustu. Í ljós kom að millitengingar eru oft veikur hlekkur í raforkukerfum sem eru 

með jarðstrengjum og kom svo sem ekki á óvart enda er það í samræmi við þau fræði sem liggja 

að baki jarðstrengjum. Í millitengingu eru margir þættir sem þarf að vanda svo ekki verði 

möguleg bilun í framtíðinni og velja þarf réttan búnað fyrir hverjar aðstæður fyrir sig. Við 

greiningu á bilunum eru til nokkuð margar aðferðir en teknar voru þær sem eru taldar vera 

nokkuð algengar. En þar ráða aðstæður miklu um hvaða aðferð verður fyrir valinu. 

Þegar framleiðendur sem Landsnet er að skipta við voru skoðaðir sást að allir fara eftir því sem 

staðallinn er að biðja um og uppfylla því þær kröfur sem Landsnet gerir. Það er að vera með 

einangrunarfjarlægðir í hæsta flokki mengunar. Allir þeir framleiðendur sem voru skoðaðir 

voru með mismundandi útfærslur á sínum lausnum þó svo að grunnatriðin séu þau sömu. Ekki 

var hægt að gera upp á milli þessara framleiðenda þar sem það fer algjörlega eftir strengjum og 

aðstæðum hverju sinni hvað verður fyrir valinu.  

Áhugavert framhald af þessu verkefni væri að taka saman alla þá strengi sem eru í kerfi 

Landsnets, skoða tegundir þeirra allra og skrá niður. Meta svo út frá því hvaða lausn myndi 

henta hverju sinni. Einnig væri áhugavert að geta komið upp einhvers konar hermunarumhverfi 

sem væri svo hægt að nýta þegar ætti að fjárfesta í búnaði. Þannig væri hægt að þrengja 

mögulegt val hverju sinni. 
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