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1 Inngangur 

Spennar eru mikilvægur hluti raforkukerfa í dag. Raforkukerfi byggjast að 

mestu leyti upp á þremur hlutum þ.e.a.s. framleiðslu, flutningi og álagi. 

Landsnet sér um flutning raforku um landið og eru spennar svo notaðir til 

þess að koma spennu niður á lægra spennuþrep til afhendingar til 

notenda. 

Þegar spennar eru gerðir spennulausir situr eftir í kjarna þeirra 

segulmögnun. Þegar þeir eru svo spennusettir myndast svokallaðir inrush 

straumar. Inrush straumar geta orsakað ýmis vandamál, fyrir utan að þeir 

geta, vegna stærðar sinnar, haft áhrif á kerfisvarnir raforkukerfa. Þá er 

einnig gríðarlegt vélrænt álag og hitaálag sem fylgir þeim. Einnig er talið 

að inrush straumar hafi til lengri tíma litið, mikil áhrif á einangrun og líftíma 

spenna. 

Til að minnka áhættuna á þeim vandamálum sem geta fylgt inrush 

straumum er hægt að setja upp svokallaðan punkt á kúrfu (e. Point-on-

Wave) búnað. Slíkur búnaður hefur fyrirfram ákveðnar aðgerðir sem 

stjórna því hvenær hver og einn póll á aflrofum lokast, með tilliti til 

fasahorns spennu og með því er hægt að minnka inrush strauma talsvert. 

1.1 Markmið verkefnis 

Ákveðið var í samráði við Örvar Ármannsson hjá Norðuráli að skoða inrush 

strauma á spennum og áhrif punkt á kúrfu búnaðar á inrush strauma. 

Skoðaður verður slíkur búnaður sem setja á upp hjá Norðuráli á 220/36kV, 

150MVA spenni. 

Markmið verkefnisins er að skoða ítarlega uppbyggingu spenna og inrush 

strauma sem myndast þegar spennar eru spennusettir. Punkt á kúrfu 

stjórnbúnaðar verður einnig skoðaðar og hvaða áhrif slíkur búnaður hefur 

á inrush strauma. 
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1.2 Uppbygging verkefnis 

Í þessu verkefni verður byrjað á því að fara yfir uppbyggingu raforkukerfa, 

farið verður yfir flutningskerfi raforku á Íslandi og einnig verður fjallað um 

uppbyggingu á raforkukerfi Norðuráls. 

Ítarlega verður farið yfir það hvernig spennar eru upp byggðir og verður 

spenni hjá Norðuráli gerð sérstök skil. Rammaáætlun Landsnets verður 

skoðuð og þau skilyrði sem Landsnet hefur sett varðandi púnkt á kúrfu 

búnað. Farið verður fræðilega yfir inrush strauma og sagt frá því hvernig 

hægt er að reikna inrush strauma á spennum og einnig verður inrush 

straumur á  spennir hjá Norðuráli skoðaður án punkt á kúrfu 

stjórnbúnaðar. 

Talað verður um punkt á kúrfu stjórnbúnað í fræðilegum kafla og farið 

verður yfir þann rofabúnað sem notast verður við hjá Norðuráli.  

Verkefnið verður svo tekið saman og niðurstöður skoðaðar. 
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2 Raforkukerfi 

Raforkukerfum má almennt skipta upp í þrjá meginhluta. Þeir eru 

framleiðsla, dreifing/flutningur og álag/notendur [1]. Skýringarmynd af 

einföldu raforkukerfi má sjá á mynd 1 [2]. 

 

Mynd 1 - Einfalt raforkukerfi [2] 

Nokkur orkuframleiðslufyrirtæki framleiða rafmagn á Íslandi og setja inn á 

flutningskerfi raforku sem Landset sér um og rekur.  

Langstærsta framleiðslufyrirtækið er Landsvirkjun, sem framleiðir um 71% 

allrar raforku. Orka náttúrunnar framleiðir um 19% og HS Orka um 7%. 

Orkusalan, Fallorka, Orkubú Vestfjarða og fleiri smærri fyrirtæki framleiða 

þau 3% sem eftir eru [3]. 
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2.1 Raforkukerfið á Íslandi 

Landsnet á og rekur flutningskerfið sem flytur raforku á milli landshluta. 

Fyrirtækið afhendir dreifiveitum raforku til dreifingar á 

dreifiveitusvæðunum. 

Hæsta spenna á flutningslínum Landsnets er 220 kV en stærsti hluti 

byggðalínunnar er hins vegar rekinn á 132 kV. Landsnet afhendir raforku 

beint til stóriðju og eru stóriðjur eins og álfyrirtækin með 220kV 

innkomandi spennu. 

Dreifiveiturnar skila svo raforku til allra almennra notenda í landinu. 

Afhendingarpunktarnir frá Landsneti eru í tengivirkjum víðs vegar um 

landið og þaðan sjá dreifiveiturnar um flutninginn. Hæsta spenna hjá 

dreifiveitunum er síðan spennt niður í ýmsum þrepum í 400V sem er sú 

spenna sem kemur inn til allra heimila og flestra fyrirtækja í landinu [4]. 

 Á mynd 2 má sjá flutningskerfi Landsnet eins og það er í dag [5].  

 

Mynd 2 - Flutningskerfi Landsnets árið 2017 [5] 
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Heildarraforkunotkun á árinu 2015 var 18.222 GWst og af þeirri notkun 

notar stóriðja 14.356 GWst, eða um 79% af allri raforkunotkun á Íslandi.  

  

Mynd 3 – Raforkunotkun 2015 [6] 

Af þeim 79% sem stóriðja notar af heildarraforkunotkun á Íslandi, nýtir 

áliðnaður 88,6% af því. Því má segja að áliðnaður á Íslandi nýti sér 70% af 

allri raforkunotkun á Íslandi [6]. 

  

Mynd 4 - Skipting á raforkunotkun stóriðju 2015 [6] 
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2.1.1 Raforkukerfi Norðuráls 

Hjá Norðuráli er innkomandi spenna 220kV. Landsnet afhendir spennuna 

beint til Norðuráls í gegnum tvær innkomandi línur. Í aðveitustöð er hún 

svo spennt niður á þau spennuþrep sem Norðurál notast við.  

Þau spennuþrep sem Norðurál notast við eru 220kV, 36kV, 6kV og 400V. 

Meira og minna öll raforkunotkun Norðuráls, um það bil 510MW, fer í 

rekstur á kerlínum. Kerlína 1 tekur 170MW og kerlína 2 tekur 340MW, 

eigin notkun er svo um 25MW. Heildarnotkun hjá Norðuráli í eðlilegum 

rekstri er því um 540MW, eða rétt rúmlega 20% af heildar raforkunotkun 

á landinu [7]. 

Í aðveitustöð eru þrír spennar sem eru 220kV á forvafi. Tveir þeirra spenna 

eru eins upp byggðir og er þetta verkefni byggt í kringum þá. Þessir 

spennar sjá kerlínu 1 fyrir afli. Þessir spennar eru 220/36kV, 150MVA og er 

eftirvaf þeirra tengt inn á 36kV rofafelt en þaðan eru afriðlaspennar fyrir 

kerlínu 1 fæddir. Einnig eru tvær yfirtónasíur fyrir kerlínu 1 fæddar þaðan 

og tveir 36/6kV spennar sem sjá að hluta til um 6kV dreifingu um svæðið. 

Þriðji spennirinn sem hefur 220kV forvaf er eingöngu notaður í 6kV 

dreifingu en sá spennir hefur tvö 6kV eftirvöf. 

Á mynd 5 má sjá yfirlitsmynd af uppbyggingu raforkukerfis Norðuráls [8]. 

 

Mynd 5 - Yfirlitsmynd af uppbyggingu raforkukerfis Norðuráls [8] 
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Eins og sést á yfirlitsmynd af raforkukerfi 

Norðuráls er kerlína 2 örlítið öðruvísi upp 

byggð en kerlína 1 fyrir þær sakir að þar eru 

tveir spennar fyrir hvern afriðil. 

Á kerlínu 2 eru reglunarspennar sem fá 

220kV inn á sig. Þessir spennar hafa tvö 

eftirvöf og er annað þeirra 86kV og hitt 

20kV. Þar er 86kV vafið tengt við 

afriðlaspenni og 20kV vafið tengt við 

yfirtónasíu. Afriðlaspennar hafa einnig tvö 

eftirvöf sem tengd eru við afriðilinn sjálfan 

sem sendir svo spennu út á kerlínuna. Á 

mynd 6 má sjá hvernig hver afriðlaeining 

lítur út á kerlínu 2. 

 

Mynd 6 - Heildarmynd af afriðlaeiningu á 

kerlínu 2 [8] 
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2.2 Spennar 

Árið 1860 fann Ítalski vísindamaðurinn Antonio Pacinotti upp spenninn. 

Þessi uppfinning hans er ein af mikivægustu uppfinningum orkuiðnaðarins 

en án hennar væru raforkukerfi ekki eins upp byggð og þau eru í dag. 

Spennar eru notaðir til að auka eða minnka spennu, en með því er hægt 

að bjóða upp á hagkvæmari raforkuflutning með meiri afköstum og litlu 

spennutapi. 

Til eru margar tegundir spenna, þar sem hlutverk þeirra og uppbygging 

getur verið mismunandi og fer það eftir því til hvers er ætlast af þeim í 

raforkukerfum. 

Flutningsspennar (e. Transmission transformers) eru tengdir í báða enda á 

flutningslínum, þessi gerð af spennum hækkar spennuna frá framleiðslu 

gríðarlega, sem gerir kleift að lækka strauminn og senda aflið langar leiðir. 

Dreifispennar (e. Distribution transformers) finnast yfirleitt í 

dreifistöðvum. Þessir spennar eru gerðir til að taka á móti hárri spennu frá 

flutningsspennum og lækka hana niður á það spennuþrep sem notast á 

við. 

Þjónustuspenna (e. Service transformers) má finna nálægt álagi. Slíkir 

spennar sjá um að spenna niður spennuna frá dreifispennum, á það 

spennuþrep sem álagið er rekið á, sem er á bilinu 230-400V á Íslandi. 

Rásarspennar (e. Circuit transformest) sjá svo um að spenna niður 

spennuna frá 230V-400V niður á það þrep sem notast á við. Slíkir spennar 

eru oft í spennubreytum til að hlaða síma, fartölvur eða slíkan búnað [9]. 
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2.3 Uppbygging spenna 

Spennar hafa að minnsta kosti tvö vöf sem eru vafin í kringum lagskiptan 

járnkjarna(e. Laminated iron core). Þessi vöf eru einangruð frá 

járnkjarnanum með lökkuðu einangrandi efni sem er fært um að standast 

riðspennuna sem fer í gegnum vöfin [9]. 

Þessi vöf á spennum eru kölluð forvaf (e. Primary winding) og eftirvaf  

(e. Secondary winding). Þegar riðspennu er hleypt á forvafið, flytur 

járnkjarninn segulkraftinn frá forvafi yfir á eftirvaf spennis. 

Við þetta spanast upp spenna á eftirvafi spennisins sem er tengt við álag. 

Spennu á eftirvafi er svo hægt að stjórna með vafningafjölda á for- og 

eftirvafi. Vafningahlutfallinu er lýst með eftirfarandi formúlu: 

𝑎𝑡 =
𝑁1

𝑁2
=

𝑉1

𝑉2
=

𝐼1

𝐼2
 

Þar sem N1 eru vafningar á forvafi, N2 vafningar á eftirvafi og αt er 

vafningahlutfallið. Ef formúla er skoðuð má sjá að hlutfalls straums og 

spennu er það sama og vafningahlutfallið í fullkomnum spenni [10]. 

Hinn fullkomni spennir, það er að segja spennir sem hefur engin töp, er 

hinsvegar ekki til. Á mynd 7 má sjá mikið einfaldaða uppbyggingu af 

fullkomnum einfasa spenni [11]. 

 

Mynd 7 – Grunnuppbygging fullkomins einfasa spennis [11] 
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Spennar hafa þó ekki alltaf eitt forvaf og eitt eftirvaf. Spennar geta haft 

fleiri en eitt eftirvaf þar sem útgangsspenna þarf að vera mismunandi fyrir 

mismunandi álag. 

Flest raforkukerfi í dag eru þriggja fasa og því eru þriggja fasa spennar 

algengari. Í grunninn eru þriggja fasa spennar eins upp byggðir og einfasa 

spennar og í raun er búið að sameina þrjá einfasa spenna í einn spenni. 

Á mynd 8 má sjá uppbyggingu þriggja fasa spennis [12]. 

 

Mynd 8 - Uppbygging þriggja fasa spenna [12] 

Í þriggja fasa spennum geta forvöf og eftirvöf verið tengd á tvo 

mismunandi vegu, annars vegar stjörnutengd (e. Star connected) og 

hinsvegar þríhyrningstengd (e. Delta connection). Með því er hægt að 

tengja þriggja fasa spenna á fjóra mismunandi vegu, þ.e.a.s. Star-Star, Star-

Delta, Delta-Star og svo Delta-Delta [10].  

Mynd sýnir mismunandi möguleika á tengingu vafa [13]. 

 

Mynd 9 - Stjörnu- og þríhyrningstengingar [13] 
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Spennar geta svo skipst upp í tvo flokka; þurrspenna og olíuspenna en 

munurinn er sá að þurrspennar eru ekki fylltir af olíu og notast er við loft- 

kælingu að mestu leyti. Á meðan olíuspennar, eins og nafnið gefur til 

kynna, eru fylltir af olíu til að einangra spennuhafandi hluta frá hvor öðrum 

og einnig er olían nýtt fyrir kælingu. 

Þegar talað er um stærð spenna er alltaf gefið upp sýndarafl en sýndarafl 

er mesta afl sem spennirinn þolir.  Til að reikna stærð spennis er notast við 

eftirfarandi formúlu [10]. 

𝑆 = 𝑉 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥  

2.4 Kæling á spennum 

Kæling á spennum er gríðarlega mikilvægur þáttur í rekstri á spennum en 

við það að flytja segulkraftinn sem myndast á forvafi spennis yfir á eftirvaf 

verður mikil hitamyndun í kjarnanum. Til eru nokkrar gerðir af kælikerfum 

á spennum. Í þessum kafla verður eingöngu farið yfir þau kælikerfi sem 

notuð eru á olíuspennum. 

2.4.1 ONAN 

Þetta er einfaldasta gerð af kælingu 

fyrir spenna og stendur ONAN fyrir 

náttúrulegt flæði á olíu og náttúrulegt 

flæði á lofti (e. Oil natural, air natural). 

Í þessari gerð af kælingu þenst olían út 

og leitar upp á við. Hún fer þar út í 

varmaskipta/kælilagnir þar sem hún 

kólnar niður. Olían hringrásar svo á 

þennan máta. Einfalda mynd af þessari 

gerð kælikerfis má sjá á mynd 10 [14].  

 

 

Mynd 10 - ONAN kælikerfi á spennir [14] 
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2.4.2 ONAF 

ONAF stendur fyrir náttúrulegt 

flæði á olíu og þvingað flæði á lofti 

(e. Oil natural, air forced), en á 

þann máta eru viftur sem sjá um að 

blása lofti á 

varmaskipta/kælilagnir. Með 

þessum máta er hægt að fá aukna 

kælingu á olíu og því er hægt að 

auka álagið á spenninum án þess að 

fara upp fyrir hitamörk hans, 

einfalda mynd af ONAF kerfi má sjá 

á mynd 11 [14]. 

2.4.3 OFAF 

Í þessari gerð kælikerfa er olían 

þvinguð í hring og einnig er 

þvingað flæði á lofti (e. Oil force, 

air forced). Í þessari gerð kælikerfa 

er hringrásardælu komið fyrir í 

olíurásinni og þannig er olíunni 

þvingað hraðar í gegnum 

kæliferlið. Loftflæði er eins og í 

ONAF kælikerfi, þ.e.a.s. viftur sjá 

um loftkælingu á 

varmaskiptum/kælilögnum. Á 

mynd 12 má sjá uppbyggingu slíks 

kælikerfis [14]. 

 

Mynd 11 - ONAF kælikerfi á spennir [14] 

 Mynd 12 - OFAF kælikerfi á spennir [14] 
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2.4.4 OFWF 

OFWF er skammstöfun fyrir þvingað flæði olíu og þvingað flæði á vatni  

(e. Oil forced, water forced). Í slíku kælikerfi er notast við varmaskipta sem 

eru kældir með vatni eða 

sjó. Þessi tækni nýtir sér að 

áætlað er að hitastig vatns 

sé alltaf lægra en lofts við 

sömu veðurskilyrði. Olíu er 

þvingað í hringrás í 

gegnum varmaskiptana 

sem nýta sér vatn til að 

kæla sig í stað lofts [14]. 

Uppbyggingu slíks kerfis 

má sjá á mynd 13 [15]. 

 

Fleiri gerðir af kælikerfum eru til en þau byggja á svipuðum fræðum og 

hefur verið farið yfir. Þau kerfi sem ekki voru tekin fyrir eru OFAN (e. Oil 

forced, air natural), ONWN (e. Oil natural, water natural).  

ODAF (e. Oil directed, air forced) þar sem olíu er stýrt fyrirfram ákveðna 

leið í gegnum spenninn og svo ODWF (e. Oil directed, water forced). 

 

 
Mynd 13 - OFWF kælikerfi á spennir [15] 
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2.5 Raunverulegir spennar 

Í raunverulegum spennum eru alltaf einhver töp. Í kaflanum um 

uppbyggingu spenna var ekki gert ráð fyrir slíkum töpum. 

Vel hannaðir spennar uppfylla það um það bil að vera fullkomnir spennar, 

þ.e.a.s. lítil sem engin töp.  

Á mynd má sjá uppbyggingu raunverulegs spennis [16]. 

 

Mynd 14 – Líkan af raunverulegum spennir [16] 

Töp í spennum skiptast upp í álagstöp (e. Load losses) og tómgangstöp  

(e. No-Load losses) en álagstöp eru þau töp sem verða í vöfum spenna,  

á meðan tómgangstöpin eru þau töp sem verða í kjarna spennisins. 

Álagstöp má flokka undir töp vegna hita og Eddy strauma (e. Eddy 

currents) í spennum. Kopartöp, I2R töpin, eru þó hins vegar stærsti hlutinn 

af álagstöpum. Þeir sem hanna spenna geta þó ekki stjórnað þessu þar sem 

straumurinn þarf að vera ákveðið hár til að spennir geti framleitt það afl 

sem ætlast er til af honum. Hins vegar geta þeir sem hanna spenna horft 

til þess að nýta sér efni sem hefur ekki jafn hátt innra viðnám án þess að 

stórauka kostnað við framleiðslu spennis. 

Tómgangstöp eru þau töp sem verða við það að spennusetja spenna, en 

segulstraumurinn sem þarf til að spennusetja spenni er þess valdandi að 

þessi töp myndast. Áætlað er að um 99% af tómgangstöpum séu vegna 

hysterisis áhrifa og Eddy strauma [17]. 
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2.5.1 Spennir hjá Norðuráli 

Spennirinn sem staðsettur er hjá Norðuráli var framleiddur árið 1998 og  

var settur upp sama ár þegar verksmiðjan var sett upp. ABB sá um 

framleiðslu á spenninum og er hann upp gefinn 150MVA, 220/36kV, 50Hz. 

Við framleiðslu á spennum þarf að framkvæma nokkrar tegundir prófana 

áður en spennirinn er afhentur kaupanda. Á mynd má sjá niðurstöður úr 

skammhlaups (e. Short-circuit) prófunum sem ABB framkvæmdi. Þar sem 

Pt eru kopartöpin, Pl eru öll önnur töp og Pk eru heildartöp. Viðnám í 

prósentum yfir raun-, laun og heildarviðnám er einnig að finna á mynd 15. 

 

Mynd 15 - Álagstöp í spennir hjá Norðurál 

Tómgangstöp og straumprófanir svipa mjög mikið til hvernig rekstur 

spennis er í raun og veru. Á meðan spennir er í rekstri myndast þessi töp í 

honum [18]. Á myndum 16 og 17 má sjá niðurstöður úr prófun á 

tómgangstöpum og straumprófunum en slík prófun er kölluð opin rásar  

(e. Open circuit) prófun.  

 

Mynd 16 – Án álags og straum prófun 
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Mynd 17 – Án álags og straum prófun 

Á mynd 18 má sjá merkispaldið sem er á spenninum en þar kemur fram 

stærð hans, spenna á for- og eftirvafi, tíðni, hvernig spennirinn er kældur 

og ýmsar aðrar upplýsingar sem þurfa að fylgja samkvæmt IEEE staðli. 

 

Mynd 18 – Merkispjald spennis úr prófunarskýrslu ABB 

Á þeim árum þegar spennir hjá Norðuráli var settur upp, var punkt á kúrfu 

stjórnbúnaður ekki skilyrði svo slíkur búnaður var ekki settur upp með 

spenninum. Í dag hefur Landsnet sett skilyrði um að spennar sem tengdir 

eru við netið uppfylli ákveðin skilyrði varðandi varnarbúnað, stjórnbúnað 

og eftirlit. 
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2.6 Rammaáætlun Landsnets 

Einn mikilvægasti þáttur í rekstri raforkukerfa og það sem þeir sem stjórna 

þeim þurfa að hugsa um, eru gæði á því rafmagni sem flutt er.  

Meðal þess sem fellur undir gæði og þarf að huga að er spennustjórnun, 

tíðnistjórnun og síðast en ekki síst að lágmarka þá orku sem ekki er skilað 

til viðskiptavina. 

Talað er um að sú tækni sem raforkukerfi notast við í dag sé svokölluð 

töluleg tækni. Töluleg tækni býður upp á mikla fjölbreytni og mikið magn 

af gögnum sem búnaðurinn getur sent frá sér til stjórnstöðvar eða 

rekstraraðila. Hægt er að nýta þær upplýsingar sem búnaðurinn sendir frá 

sér með ýmsum forritum til að auðvelda venjulegan rekstur, skipuleggja 

viðhald, bilanagreina og ýmsa tölfræði. Með þessari tækni er hægt að 

minnka kostnað og auka gæði þeirrar raforku sem er flutt, án þess að þurfa 

að fara í miklar aukafjárfestingar eins og að hafa vara spenni eða slíkt. 

Í fimmtu útgáfu rammaáætlunar Landsnets, sem samþykkt var í mars árið 

2011,  voru sett upp skilyrði um þann varnar- og stjórnbúnað og einnig 

eftirlit sem allar nýjar dreifistöðvar þurfa að hafa. Einnig skulu eldri 

dreifistöðvar fylgja þessum skilyrðum við endurnýjun á búnaði og/eða 

stækkun [19]. 
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Í meðfylgjandi töflum má sjá þau skilyrði sem sett voru í rammaáætlun 

Landsnets.  

• 220/132kV spennar 

Forvöf og eftirvöf á spennum skulu hafa eftirfarandi virkni. 

 Forvaf  

Tafla 1 - Varnir á forvafi 220/132kV spennir [19] 

Varnar aðgerðir Stjórn aðgerðir Eftirlits aðgerðir 

Fjarlægðar  vörn 220kV  
(e. Distance protection 220kV) 

Samlæsing  
(e. Interlocking) 

Fjarlægð í villu  
(e. Distance-to-fault) 

Jarðbilunar vörn 220kV 
(e. EF – protection 220kV) 

Hand/Sjálf ræsing 
(e. Man/Auto switching) 

Truflunar upptaka  
(e. Disturbance recorder) 

Rofa bilunar vörn 
(e. Breaker failure protection) 

Útleysing  
(e. Trip-transfer) 

Villu gildi  
(e. Fault values) 

 Púnkt-á-kúrfu stjórnun  
(e. Point-on-Wave control) 

Vöktun á aflrofa  
(e. Circuit breaker supervision) 

 Samstillt athugun  
(e. Synchro-check) 

Útleysirásar vöktun  
(e. Trip circuit supervision) 

  Atburðar upptökur  
(e. Event recorder) 

  Spennuspenna/straumspenna eftirlit  
(e. VT/CT supervision) 
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 Eftirvaf 

Tafla 2 - Varnir á eftirvafi 220/132kV spennir [19] 

Varnar aðgerðir Stjórn aðgerðir Eftirlits aðgerðir 

Mismuna vörn  
(e. Differential protection) 

Samlæsing  
(e. Interlocking) 

Truflunar upptaka  
(e. Disturbance recorder) 

Fjarlægðar  vörn 132kV  
(e. Distance protection 132kV) 

Hand/Sjálf ræsing 
(e. Man/Auto switching) 

Villu gildi  
(e. Fault values) 

Jarðbilunar vörn 132kV 
(e. EF – protection 132kV) 

Samstillt athugun  
(e. Synchro-check) 

Fjarlægð í villu  
(e. Distance-to-fault) 

Rofa bilunar vörn 
(e. Breaker failure protection) 

Útleysing  
(e. Trip-transfer) 

Vöktun á aflrofa  
(e. Circuit breaker supervision) 

 Sjálfvirk spennu jöfnun  
(e. Automatic voltage reg.) 

Útleysirásar vöktun  
(e. Trip circuit supervision) 

 Púnkt-á-kúrfu stjórnun  
(e. Point-on-Wave control) 

Atburðar upptökur  
(e. Event recorder) 

  Spennuspenna/straumspenna eftirlit  
(e. VT/CT supervision) 
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• 220 og 132 kV þéttabankar 

Þéttabankar skulu hafa eftirfarandi virkni. 

 220kV þéttabankar. 

Tafla 3 - Varnir á 220kV þéttabönkum [19] 

Varnar aðgerðir Stjórn aðgerðir Eftirlits aðgerðir 

Yfirstraums vörn  
(e. Overcurrent protection) 

Samlæsing  
(e. Interlocking) 

Truflunar upptaka  
(e. Disturbance recorder) 

Jarðbilunar vörn 
(e. Earth-fault – protection) 

Hand/Sjálf ræsing 
(e. Man/Auto switching) 

Villu gildi  
(e. Fault values) 

Yfirspennu vörn  
(e. Overvoltage protection) 

Samstillt athugun  
(e. Synchro-check) 

Vöktun á aflrofa  
(e. Circuit breaker supervision) 

Undirspennu vörn  
(e. Undervoltage protection) 

Púnkt-á-kúrfu stjórnun  
(e. Point-on-Wave control) 

Útleysirásar vöktun  
(e. Trip circuit supervision) 

  Atburðar upptökur  
(e. Event recorder) 

  Spennuspenna/straumspenna eftirlit  
(e. VT/CT supervision) 

 132kV þéttabankar. 

Tafla 4 - Varnir á 132kV þéttabönkum [19] 

Varnar aðgerðir Stjórn aðgerðir Eftirlits aðgerðir 

Yfirstraums vörn  
(e. Overcurrent protection) 

 Truflunar upptaka  
(e. Disturbance recorder) 

Ójafnvægis vörn  
(e. Unbalance protection) 

 Villu gildi  
(e. Fault values) 

Rofa bilunar vörn 
(e. Breaker failure protection) 

 Útleysirásar vöktun  
(e. Trip circuit supervision) 

  Atburðar upptökur  
(e. Event recorder) 

  Spennuspenna/straumspenna eftirlit  
(e. VT/CT supervision) 
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220kV og 132kV þéttabankar. 

Tafla 5 - Varnir á 220kV og 132kV þéttabönkum [19] 

Protection functions Control functions Monitoring functions 

Rofa bilunar vörn 
(e. Breaker failure protection) 

Samlæsing  
(e. Interlocking) 

Vöktun á aflrofa  
(e. Circuit breaker 
supervision) 

Yfirstraums vörn  
(e. Overcurrent protection) 

Hand/Sjálf ræsing 
(e. Man/Auto switching) 

Útleysirásar vöktun  
(e. Trip circuit supervision) 

Jarðbilunar vörn 
(e. Earth-fault – protection) 

Samstillt athugun  
(e. Synchro-check) 

 

 Púnkt-á-kúrfu stjórnun  
(e. Point-on-Wave control) 

 

• 132/xx kV spennar, 20MVA eða stærri 

Forvöf og eftirvöf á spennum skulu hafa eftirfarandi virkni. 

 Forvaf og eftirvaf 

Tafla 6 - Varnir á 132/xx kV spennum, 20MVa og stærri [19] 

Protection functions Control functions Monitoring functions 

Mismuna vörn  
(e. Differential protection) 

Samlæsing  
(e. Interlocking) 

Truflunar upptaka  
(e. Disturbance recorder) 

Fjarlægðar vörn 
(e. Distance protection) 

Hand/Sjálf ræsing 
(e. Man/Auto switching) 

Villu gildi  
(e. Fault values) 

Jarðbilunar vörn 
(e. EF – protection) 

Samstillt athugun  
(e. Synchro-check) 

Fjarlægð í villu  
(e. Distance-to-fault) 

Rofa bilunar vörn 
(e. Breaker failure protection) 

Útleysing  
(e. Trip-transfer) 

Vöktun á aflrofa  
(e. Circuit breaker supervision) 

 Sjálfvirk spennu jöfnun (e. 
Automatic voltage reg.) 

Útleysirásar vöktun  
(e. Trip circuit supervision) 

 Púnkt-á-kúrfu stjórnun  
(e. Point-on-Wave control) 

Atburðar upptökur  
(e. Event recorder) 

  Spennuspenna/straumspenna eftirlit  
(e. VT/CT supervision) 
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Samkvæmt rammaáætlun Landsnets skal því eftirfarandi búnaður hafa punkt á 

kúrfu (e. Point-On-Wave) stjórnun. 

• 220/132kV spennar. 

• 220kV og 132kV þéttabankar. 

• 132/xxkV spennar, sem eru 20MVA eða stærri. 

  



 

23 
 

3  Inrush 

Inrush straumar eru stórir tímabundnir straumar sem myndast þegar 

spennar er spennusettir. Stærð inrush straums getur verið mismunandi, 

en stærð hans fer eftir því hvar á spennukúrfu spennir er spennusettur. 

Stærð inrush strauma getur verið tífalt meira en uppgefið straumgildi 

spennis, jafnvel enn meira ef hann er spennusettur á slæmum stað á kúrfu. 

Þetta getur valdið miklu vélrænu álagi og einnig hitaálagi á spenninum til 

viðbótar við óvæntar aðgerðir frá kerfisvörnum [20]. 

3.1 Segulsvið 

Segulsvið (e. Magnetic field) er til í umhverfinu utan um varanlegan 

segulmassa og utan um víra sem bera strauma. Í báðum tilvikum er 

ástæðan fyrir því rafhleðsla (e. Electrical charge) á hreyfingu. [9]. 

Á mynd 19 má sjá segulsviðslínur í kringum beinan vír sem straumur flæðir 

í gegnum [21]. 

 

Mynd 19 - Segulsvið í kringum straumfæddan vír [21] 

Ef að straumur fer svo í gegnum vír sem er mótaður eins og gormur, 

magnast segulsviðið upp, sérstaklega ef vírinn er vafinn í kringumm 

járnkjarna, eins og vöf á spennum. [9]. 

Segulflæði (e. Magnetic flux) er svo margfeldi segulsviðs í gegnum ákveðið 

flatarmál. Segulflæði hefur eininguna Webers (Wb) og er skýrt með 

formúlunni. 

𝜙 = ∫ 𝐵 𝑑𝐴
𝐴

0
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Flæðiþéttleiki (e. Flux density) er svo það magn af segulsviði sem fer í 

gegnum ákveðið svæði eins og sést á mynd þar sem segulsviðslínur sem 

fara í gegnum hring A eru fleiri en þær segulsviðslínur sem fara í gegnum 

hring B [22]. 

 

Mynd 20 - Flæðiþéttleiki [22] 

Flæðiþéttleika er lýst með formúlunni hér á eftir og hefur eininguna Tesla 

(T). 

𝐵 =
𝜙

𝐴
 

Þegar segulsvið, segulflæði og flæðiþéttleiki eru skoðuð þarf einnig að hafa 

í huga segulflæðiþéttleika (e. Magnetic flux density) en 

segulflæðisþéttleiki segir til um hversu nálægt segulsviðslínurnar eru hver 

annarri. Í veiku segulsviði er bilið á milli þeirra mikið en í sterku segulsviði 

er bilið minna. Segulflæðiþéttleiki hefur eininguna Wb/m2 og er táknað 

með bókstafnum B. 
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3.2 Segulsviðsstyrkur 

Segulsviðsstyrkur (e. Magnetic field intensity) tengist segulsviðsstyrk eftir 

formúlunni. 

𝐵 = μ𝐻 → 𝐻 =
𝐵

μ
 

Þar sem H er segulsviðsstyrkur og hefur eininguna Am (Ampere-Meter) og 

μ er gegndræpni þess efnis sem segulsviðið fer í gegnum. 

μ er hægt að áætla sem fasta ef efnið sem vírinn er vafinn í kringum er 

ósegulmagnað, til dæmis tré eða plast. Fastinn hefur þá stærðina 4π10-7, 

og er yfirleitt táknaður með μ0. Gegndræpi hefur svo eininguna Wb/Am 

(Webers/Ampere-meter) [23].  

3.3 B-H kúrfan 

 B-H kúrfan er graf sem teiknað er út frá segulflæðiþéttleika (B) og 

segulsviðsstyrk (H). 

B-H kúrfan segir til um það hversu mikil breyting á sér stað á flæðiþéttleika 

efnis þegar segulsviðsstyrkur er aukinn. 

Þegar segulsviðsstyrkur er aukinn smátt og smátt munu agnir í efninu sem 

segulsviðið virkar á, segulmagnast í eina átt [24]. 

 Á mynd 21 má sjá þegar agnir hafa  segulmagnast [25]. 

 

Mynd 21 - Uppröðun á ögnum við segulmögnun [23] 

Þetta eykur flæðiþéttleika efnisins. Á þessum tímapunkti er kúrfan á leið 

frá punkti a til b eins og mynd 22 sýnir. Þegar segulsviðsstyrkurinn er svo 

aukinn enn frekar, kemur að því að kúrfan verður flöt og getur 

flæðiþéttleiki efnisins því ekki aukist frekar. Þá er talað um að efnið sé 

komið í jákvæða mettun (e. Positive Saturation) en þá er kúrfan komin að 

punkti b. 
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Ef segulsviðsstyrkurinn er svo lækkaður þegar efnið hefur náð mettun, fer 

kúrfan niður á við, frá punkti b til c. Hins vegar fer flæðiþéttleikinn ekki 

niður í núll þó að segulsviðsstyrkurinn fari niður í núll. Í punkti c er talað 

um svokallað afgangsflæði, þar sem efnið er segulmagnað en enginn 

segulsviðsstyrkur virkar á það. Þetta er sú segulmögnun sem situr eftir í 

spennum þegar þeir eru gerðir spennulausir. 

Þegar segulsviðsstyrkurinn er svo lækkaður enn meira, frá punkti c til d, 

svo hann verði neikvæður, lækkar flæðiþéttleikinn og nær núll í punkti d. 

Segulsviðsstyrkurinn sem þarfnast til þess að ná flæðiþéttleikanum niður í 

núll er kallaður þvingunarstyrkur segulsviðsins. 

Frá punkti d til e eru bæði flæðiþéttleikinn og segulsviðsstyrkurinn 

neikvæðir og við það að auka stærð segulsviðsstyrksins nær efnið 

neikvæðri mettun í punkti e, þar sem flæðiþéttleiki efnisins er í hámarki. 

Ef segulsviðsstyrkurinn er svo aukinn jákvætt, minnkar flæðiþéttleikinn. Í 

punkti f virkar svo enginn segulsviðsstyrkur á efnið og er efnið þá ennþá 

segulmagnað. Hinsvegar er efnið segulmagnað í öfuga stefnu miðað við 

punkt c. 

Kúrfan heldur svo áfram þangað til flæðiþéttleikinn verður núll, í punkti g, 

og þegar segulsviðsstyrkurinn er aukinn enn frekar eykst flæðiþéttleikinn 

þangað til efnið nær aftur jákvæðri mettun í punkti b, á mynd má sjá 

grunnuppbyggingu B-H kúrfu [26]. 

 

Mynd 22 - B-H kúrfa [26] 
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3.4 Reiknað inrush 

Til að skilja ástæðu inrush straums er hægt að áætla að fyrir 

spennusetningu sé kjarni spennisins segulmagnaður með 

segulflæðiþéttleika 

𝐵(0) = 1,5
𝑊𝐵

𝑚

2

 

Ef spennirinn er svo spennusettur þegar spennukúrfan er jákvæð og 

vaxandi, sér Faraday‘s lögmálið til þess að flæðiþéttleikinn B(t) eykst, 

vegna þess að 

𝐵(𝑡) =
𝜙(𝑡)

𝐴
=

1

𝑁𝐴
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵(0)

1

0

 

Þegar B(t) færist inn í mettunarsvæði B-H ferilsins, munu stór gildi af H(t) 

eiga sér stað og frá Ampere‘s lögmáli munu samsvarandi stór gildi af 

straumi i(t) flæða nokkrar lotur þangað til það hefur sundrast. [10] 

  



 

28 
 

3.4.1 Inrush á spenni hjá Norðuráli 

Í hermiforritinu ETAP var sett upp rás til að sjá inrush á spenni hjá 

Norðuráli. Á mynd 23 má sjá rásina sem sett var upp í ETAP. 

 

Mynd 23 - Rás sem stillt var upp í ETAP 

Þegar rásin var hönnuð var sett upp raforkukerfi (e. Power grid) þar sem 

stilla þarf skammhlaupsafl og út frá kerfisáætlun Landsnets var 

skammhlaupsaflið fengið en við mesta álag árið 2015 var skammhlaupsafl 

hjá Norðuráli 2320MVA [27].  

Setja þarf inn gildi úr prófunarskýrslu spennis, meðal annars yfirtóna, 

spennu á for- og eftirvafi, stærð spennis, viðnám í prósentum út frá 

skammhlaups prófunum og fleira. 

  



 

29 
 

Niðurstöður sem fengust á inrush straum úr ETAP má sjá í töflu. ETAP nýtir 

sér strauminn sem spennirinn tekur við fullt álag og margfaldar hann við 

áætlanir á inrush straum. Stilla þarf margfaldara á það gildi sem þú vilt en 

hægt er að stilla hann á 6, 8, 10 og 12.  

Tafla 7 - Inrush straumar á eftirvafi úr ETAP  

Margfaldari Inrush straumur 

8 19,245kA 

10 24,056kA 

12 28,868kA 

Niðurstöður úr ETAP er nokkuð nálægt því sem má áætla að inrush 

straumurinn á spenni hjá Norðuráli sé. Mismunandi skoðanir eru þó á því 

hversu stórir inrush straumar geta verið, þ.e.a.s. hvort þeir séu sex-, átt-, 

eða tífaldur straumur við fullt álag. 

Tafla 8 - Reiknaður inrush straumur útfrá niðurstöpum úr ETAP 

Margfaldari Inrush straumur 

8 3,148kA 

10 3,936kA 

12 4,723kA 

Niðurstöður úr ETAP er nokkuð nálægt því sem má áætla að inrush 

straumurinn á spenni hjá Norðuráli sé. Mismunandi skoðanir eru þó á því 

hversu stórir inrush straumar geta verið, þ.e.a.s. hvort þeir séu sex-, átt-, 

eða tífaldur straumur við fullt álag. 

Til að fá sem nákvæmasta útreikninga þarf að gera ráð fyrir ýmsum 

breytum sem hafa áhrif. Þar má nefna mettunartíma spennis, segulmagn 

sem situr eftir í spenni, segulflæði og undir hvaða horni spennir er 

spennusettur. 
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Margar rannsóknir hafa verið gerðar við reikninga og áætlanir á inrush 

straumum. Ákveðið var að notast við formúluna. 

𝑖𝑚𝑎𝑥 =
[(𝜙0 − 𝜙𝑠)

𝜔
𝑉𝑚

+ cos 𝜃 + 1]𝑉𝑚

𝜔𝐿𝑠
 

Til að byrja með þarf að finna út 𝜙s sem er segulflæði spennisins fyrir 

mettun. Til að finna segulflæðið þarf að setja upp flæði-straums- (e. Flux-

current) töflu og út frá henni er hægt að sjá um það bil hvenær segulflæðið 

í spennirnum brotnar [28]. 

Til að setja upp slíka töflu er notast við prófanir á tómgangstöpum spennis, 

þar sem straumurinn er gefinn í prósentum og nýr straumur reiknaður út 

frá því. 

Einnig þarf að reikna segulflæði og samkvæmt lögmáli Faraday‘s segir 

spenna okkur til um segulflæði samkvæmt eftirfarandi formúlu [29]. 

𝛷 =
1

𝑁
∫ 𝑣 𝑑𝑡 

Hins vegar lágu ekki fyrir upplýsingar um vafningafjölda á spenni svo ekki 

var hægt að reikna segulflæði við ákveðna spennu. 

 Á mynd má sjá hvernig segulflæði brotnar við ákveðinn straum. 

 

Mynd 24 – Graf fyrir segulflæði á móti straum [28]  
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4 Punkt á kúrfu búnaður 

Punkt á kúrfu búnaður er stýrð rofatækni þar sem fyrirfram skilgreindar 

stjórnaraðgerðir eru notaðar til að loka og/eða opna hvern og einn pól á 

aflrofum og er talin mjög áhrifarík leið til að draga úr “switching 

transientum“ í rafbúnaði, koma í veg fyrir truflanir á búnaði og bæta 

aflgæði. 

Ef spennar eru spennusettir með venjulegum aflrofum, verða einn eða 

fleiri fasar fyrir mjög stórum langvarandi straumum sem stafa af 

hálfbylgjumettun frá segulleiðandi kjarnanum. Það er hins vegar ekki ljóst 

hvort þessir straumar hafi raunverulega slæm áhrif á spenna. Það er einnig 

ekki ljóst hvort þeir hafi engin áhrif, sérstaklega þegar spennar eru farnir 

að eldast. Það hljómar þó raunsætt að segja að segulsviðsáhrifin sem 

myndast við slíka strauma sem geta orðið tífalt stærri eða jafnvel meira en 

uppgefið málgildi, hjálpi til við að brjóta niður veika bletti í einangrun 

spennisins eftir mörg tilvik af slíkum straumum. 

Stýrð rofatækni notast við snjallan rafbúnað, þ.e.a.s. töluleg “relay“ eða 

tölulegan stjórnbúnað, til að stjórna þeim tíma sem loka á aflrofum með 

tilliti til fasahorns spennumerkis eða straummerkis.  

Ætlast er til þess að búnaðurinn hafi nákvæmni upp á 1ms eða minna og 

skilyrði eru fyrir því að rofinn sé byggður þannig að hann haldi þeirri 

nákvæmni við öll skilyrði. 

Í töflu má sjá ákjósanlega stýrða lokun í gráðum, á spennum þar sem Y og 

Yg tákna ójarðtengda og jarðtengda stjörnutengingu á spenni. D stendur 

svo fyrir þríhyrningstengingu á spenni [30]. 

 Í töflu 9 má sjá ákjósanlega stýrða lokun í gráðum [30]. 

Tafla 9 - Ákjósanleg stýrð lokun í gráðum [30] 

Búnaður Tenging Fasi A Fasi B Fasi C 

Spennir Yg-Yg 90 210 150 

Spennir Yg-D eða Yg-Yg-D 90 180 180 

Spennir Y-D 60 60 150 

Spennir D-D, D-Y eða D-Y 60 60 150 
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Á myndum 25 og 26 má sjá muninn á straumi í prósentum. Annars vegar 

þegar spennir er spennusettur með punkt á kúrfu stjórnbúnaði og hins 

vegar þegar spennir er spennusettur án púnkt á kúrftu stjórnbúnaðs [31]. 

 

Mynd 25 - Spennir spennusettur með púnkt á kúrfu stjórnbúnaði [31] 

 

Mynd 26 - Spennir spennusettur án púnkt á kúrfu stjórnbúnaðs [31] 
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4.1 Rofabúnaður hjá Norðuráli 

Rofabúnaður sem notaður verður hjá Norðuráli er framleiddur og 

hannaður af ABB og er þetta nýjasta uppfærslan í svokölluðum punkt á 

kúrfu búnaði frá ABB og heitir hann PWC600. 

Fyrsta PWC600 eining sem sett var upp, var sett upp í Svíþjóð í nóvember 

árið 2015. 

PWC600 einingin er hönnuð fyrir einpóla aflrofa til að stjórna opnun og 

lokun á þeim punkti á kúrfunni sem er heppilegastur fyrir álagið, aflrofann 

og/eða aflstuðulinn (e. Power factor). Á mynd 27 má sjá framhlið PWC600, 

þar sem hægt er að stjórna búnaðinum. 

 

Mynd 27 - Framhlið PWC600 [32] 

 Hægt er að stjórna og tengjast stjórneiningunni eftir nokkrum leiðum. 

• Staðbundinn mannstýrð tenging eða LHMI (e. Local Human-

Machine Interface) á framhlið stjórneiningarinnar, þar sem LCD 

skjár er staðsettur. 

• Í gegnum vefinn með vafra. 

• Ýmis tæki í varnar- og stjórnbúnaði einingarinnar sem sett eru upp 

á tölvu. 
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Stjórneiningin uppfyllir samskiptastaðla IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2LE og 

HTTP yfir Ethernet.  

Megintilgangur stjórneiningarinnar er að stjórna lokun á pólum aflrofans 

til að lágmarka truflanir við spennusetningu, þ.e.a.s spennutruflanir og 

inrush strauma. 

Búnaðurinn hefur viðmiðunarpunkt á spennukúrfu sem hann horfir til. Sá 

punktur sendir svo merki til PWC600 einingarinnar sem hver og einn fasi 

er tengdur við. Þegar aflrofa er svo lokað með skipun úr stjórnrými, sendir 

stjórneiningin skipun um að loka ákveðnum fasa, með tilliti til 

spennukúrfu. Á þeim tíma sem hún hefur verið stillt á að setja hvern fasa 

inn. Á mynd 28 má sjá einfaldaða mynd af tengingu á PWC600 búnaði [32]. 

 

Mynd 28 – Einfölduð mynd af tengingu PWC600 [32] 
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5. Samantekt 

Þegar höfundur fór af stað með verkefnið hafði hann örlitla vitund um 

inrush strauma, þar sem hann hafði verið hluti af háspennuteymi 

Norðuráls. Höfundur hafði því séð um að spennusetja þá spenna hjá 

Norðuráli sem verkefnið byggir á og tekið eftir því að höggið við 

spennusetningu var mismikið. 

Höfundur hafði þó ekki skoðað það út frá fræðilegum sjónarmiðum.  

Því var tilvalið að nýta þetta verkefni til að kynna sér fræðin bakvið inrush 

strauma, hversu stórir þeir væru og hvað væri hægt að gera til að minnka 

þá. 

Í upphafi sá höfundur fyrir sér að verkefnið yrði mjög praktískt þar sem 

raunverulegar prófanir á búnaði færu fram hjá Norðurál og því ætti að væri 

hægt að bera saman niðurstöður á inrush straumi fyrir og eftir 

uppsetningu á púnkt á kúrfu búnaði. 

Uppsetning á búnaði hjá Norðurál tafðist hins vegar örlítið og því var 

tvísýnt að raunverulegar prófanir yrðu framkvæmdar innan þess 

tímaramma sem hafði verið settur. Raunverulegar prófanir fóru hins vegar 

fram í vikunni þegar höfundur var að leggja lokahönd á verkefnið og því 

var ákveðið að láta þær eftir sitja. 

Einnig misfórust hermanir í ETAP þar sem transienta módúll sem ETAP 

hefur upp á að bjóða var ekki aðgengilegur. Þetta kom ekki í ljós fyrr en 

búið var að setja upp hermunina og skoða átti niðurstöður í transienta 

módúl. 

Þrátt fyrir að ekki hafi allt gengið eins og vonast var til ákvað höfundur að 

reyna að gera sitt besta við framsetningu á verkefninu. Ákveðið var fara 

töluvert meira í fræðin en gert var ráð fyrir í upphafi og eftir að hafa gert 

það áttaði höfundur sig enn betur á því að útreikningur og fræði á bakvið 

inrush strauma eru gríðarlega mikil. 
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6. Niðurstöður og næstu skref 

Niðurstöður þessa verkefnis eru nokkuð skýrar þó svo að ekki hafi tekist 

að reikna nákvæmlega inrush straum á spenni eins og markmiðið var í 

upphafi. Næstu skref væru svo að reikna nákvæmt inrush á spenni með 

þeim upplýsingum sem vantar. 

Til að reikna nákvæmlega hvert inrush er við ákveðin horn, þarf að fá 

upplýsingar frá framleiðanda spennis um hver hallatalan á segulflæðinu er 

eftir að spennir hefur náð mettun. 

Raunverulegar prófanir sem fram fóru sýndu svo að púnkt á kúrfu búnaður 

skilaði miklum árangri í lækkun á inrush straumi.  
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Viðaukar 

Viðauki A: Skýrsla frá ABB úr prófunum á spennir. 
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Viðauki B: Inrush straumar sem ETAP gaf. 
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