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1. Lykilsíða 
 

Takmörkun innsetningarstrauma 

Daníel Gestur Tryggvason 

Stýrð opnun og lokun rofa í háspennukerfinu hefur verið þekkt tækni í 

umtalsverðan tíma. Fyrirtæki líkt og ABB hefur sérhæft sig í lausnum á 

þessu sviði allt frá árinu 1986. Það ár gaf ABB fyrst út búnað til stýringa 

sem heitir Switchsync og síðar leit dagsins ljós arftaki þess sem heitir 

PWC600. Tilgangur tækisins er að koma í veg fyrir skaðlega svipula (e. 

Transient) sem verða til þegar þétta- og spóluvirki og aflspennar eru 

spennusettir. Þessari tækni hefur verið beitt á Íslandi í þó nokkurn tíma. 

Fyrstu Switchsync tækin sem sett voru upp á Íslandi var á árunum 2005 

– 2006 þegar Norðurál stækkaði framleiðslugetu sína. Eftir þá reynslu 

hóf Landsnet að setja upp þennan búnað í sínu dreifikerfi og einnig hafa 

fleiri stóriðjufyrirtæki gert hið sama.  

Lykilorð: 

VA – Volt Ampere – Sýndarafl 

Inrush current – Innsetningarstraumur 

Flux – Segulkraftlínustraumur 

ms – Millisekúnda  

IED – Intelligent Electronic Device 

PWC – Point on Wave Controller 

PCM – Protection and Control IED Manager 

RMS – Root mean square 

Transient – Svipull 

Prestrike - Forskot 

Restrike – Endurskot 

In - Málstraumur  
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2. Formáli 
 

Þegar komið er að þeim áfanga að skrifa lokaverkefni sem þetta, kemur 

upp það vandamál að velja verkefni við hæfi. Verkefni sem er í senn 

bæði mjög krefjandi og um leið mjög fræðandi og verkefni sem stækkar 

reynslubankann. Hugurinn fer á fullt um tíma og upp í kollinn skjótast 

mörg verkefni sem áhugavert væri að sökkva sér í og kryfja til mergjar. 

Eftir nokkurra vikna gerjun fór ramminn að þrengjast og fljótlega var þeirri 

hugmynd skotið að, að skrifa um stýrða lokun aflrofa og takmörkun 

lokunarstrauma og fór athyglin að beinast að þessu verkefni sem skrifað 

er um hér. Eftir stutta umhugsun var ekki um annað að ræða en að skrifa 

um búnaðinn PWC600 og hverning hann leysir verkið af hendi. Að velja 

þetta verkefni var mjög heppilegt þar sem til stóð að fyrirtækið setti upp, 

prófaði og kæmi í rekstur búnaði sem skrifað er um. Kosturinn er mikill 

að fá að skrifa um raunverulegt verkefni þar sem hægt er að fá að gera 

raunverulegar prófanir á háspennubúnaði af þessari stærðargráðu. Þeir 

spennar sem unnið er með í verkefninu eru með þeim stærstu sem eru í 

notkun á Íslandi.  
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3. Inngangur 

Alls staðar í kringum okkur eru aflspennar af öllum stærðum og gerðum. 

Þeir eru notaðir við daglegt líf á hverjum degi. Þeir eru í mjög mörgum 

raftækjum á heimilum en einungis frekar smáir af stærð. Þegar þessir 

litlu spennar eru spennusettir skapast yfirleitt ekki vandamál af þeim 

sökum. Hinsvegar þegar spennarnir fara að stækka í sýndarafli (e. Volt 

Ampere) þá fara vandamál vegna spennusetningar að koma í ljós. Eftir 

því sem aflspennarnir verða stærri þá geta  innsetningarstraumarnir orðið 

mjög stórir. Þessir straumar geta orðið allt að 10 – 15 sinnum 

málstraumur spennisins og getur hann runnið í spenninum í einhverjar 

millisekúndur. Þegar aflrofa sem fæðir spenninn er lokað þá hittir lokunin 

mismunandi á sínuskúrfu spennunnar. Versta mögulega útkoman er 

þegar lokunin hittir í núllpunkt spennukúrfunnar. Einnig hefur 

segulkraftlínustraumur (e. Flux) sem verður í spenninum eftir að hann 

hefur verið tekinn úr rekstri áhrif á innsetningarstraumana. 

Innsetningarstraumarnir sem verða til við spennusetningu spenna af 

þessu tagi hafa ekki bara áhrif á búnaðinn í kringum spenninn sjálfan 

heldur geta þeir einnig haft áhrif á dreifikerfi landsins og gætu þar með 

valdið truflunum í flutningskerfinu. Þetta skapar einnig óhjákvæmilega 

mikið álag á vindinga spennisins og þar með hefur það áhrif á líftíma 

bæði spennisins og aflrofans. Þegar spennar eru orðnir af stærri 

gerðinni, t.d. stærri en 50 MVA, fara þeir að kosta mikla fjármuni. Þess 

vegna er ætlast til þess að endingartíminn sé sem lengstur og þar með 

að fjárfestingin skili sér enn betur fyrir viðkomandi fyrirtæki. Þessari 

tækni, að stjórna innsetningu, er ekki aðeins beitt á aflspenna heldur 

einnig á raflínur, þétta- og spóluvirki. Öfugt við spenna þá eru þétta- og 

spóluvirki mun oftar sett í rekstur og tekin úr rekstri. Ef þessum 

aðgerðum er ekki stjórnað á réttan hátt þá geta myndast háar 
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spennusveiflur sem fara um allt rafkerfið og geta skemmt viðkvæman 

rafbúnað. Þessar truflanir sem verða þegar um óstýrða stjórnun er að 

ræða geta einnig leyst út aðra rofa í kerfinu þar sem varnir þeirra geta 

numið truflunina.  

Til þess að fyrirtæki fái sem mest út úr sínum fjárfestingum á spennum er 

nauðsynlegt að setja upp búnað við hvern spenni sem dregur verulega úr 

innsetningarstaumum við spennusetningu spennisins. Búnaður af þessu 

tagi horfir á straumana sem spennirinn tekur til sín við spennusetningu, 

einnig getur búnaður séð spennu á eftirvafi spennisins og sér hann bæði 

stöðuvísanir aflrofans þegar rofinn er lokaður og þegar rofinn er opinn. 

Með þessar upplýsingar til reiðu vinnur búnaðurinn þannig að beðið er 

um opna- eða lokaskipun og þar með ákveður búnaðurinn hvenær eigi 

að opna eða loka rofanum til þess að innsetningarstraumarnir verði með 

minnsta móti. Til þess að eiga möguleika á að draga úr 

innsetningarstraumum með stýrðri innsetningu þarf rofabúnaðurinn að 

uppfylla ákveðnar kröfur. Ekki er hægt að nota þriggja póla aflrofa sem 

lokar öllum fösum samtímis. Nota þarf þrjá einfasa aflrofa sem hver um 

sig er sjálfstæður frá hinum eða forstillta rofa þar sem ákveðinn tími er 

milli fasa rofans. Þessir rofar þurfa að hafa það sameiginlegt að þeir haldi 

opnunar- og lokunartímum sínum yfir líftímann þ.e.a.s tíminn sem tekur 

að opna og loka sé ekki að breytast með hverri rofa hreyfingu. Einnig er 

gerð sú krafa að tímabreytingin milli hverra hreyfinga sé plús/mínus 1 ms 

eða minni.  

Markmiðið með þessu verkefni er að sýna fram á virkni búnaðar sem 

getur takmarkað verulega lokunarstrauma við innsetningu stórra 

aflspenna. Sýnt verður með ítarlegum skýrslum hvernig hver aflrofapóll 

opnar og lokar á sínuskúrfunni til þess að ná settu markmiði. Gerðar 
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verða raunverulegar prófanir með búnaði sem takmarkar 

innsetningarstrauma niður fyrir einn fjórða af málstraumi spennisins.  
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4. Meginmál 
 

Veitufyrirtæki víðsvegar um heiminn eru farin að nýta sér þá tækni að 

stjórna hvernig aflrofi er opnaður og lokaður til þess að koma í veg fyrir 

háa lokunarstrauma og svipula. Tækið sem leysir þetta verkefni af hendi 

kallast Point On Wave Controller. Þessi tæki eru ekki einungis notuð til 

þess að takmarka lokunarstrauma þegar spennir er spennusettur heldur 

eru þau einnig nýtt þegar um er að ræða þéttabanka og spóluvirki (e. 

shunt reactor). Ef þessari tækni er ekki beitt þá geta skapast ýmis 

vandamál. Helsta vandamálið þegar þéttabankar eru annarsvegar er að 

þegar aflrofinn er opnaður geta myndast háir svipular sem skjóta yfir rofið 

í aflrofanum og geta skemmt rofann og tengdan búnað eins og sýnt er í 

[1]. Þetta fyrirbæri er kallað restrike. Þetta sést vel á mynd 1 og mynd 2. 

Mynd 1 er dæmi um óstýrða lokun aflrofa á þéttabanka og á myndinni 

sést að lokunarstraumurinn fer í 6 kA. En á mynd 2 þar sem 

innsetningunni er stjórnað nær straumurinn einungis upp í 1 kA. 

 

Mynd 1                   Mynd 2 

 

Í þessari ritgerð er stuðst við raunverulegt verkefni sem unnið var fyrir 

Norðurál á Grundartanga. Hjá Norðuráli eru tveir 150 MVA 220 kV / 33 

kV aflspennar. Við þessa spenna voru þriggja fasa aflrofar frá árinu 1997 

sem spennusettu spennana algjörlega óstjórnað. Þegar spennarnir voru 

spennusettir með þessum hætti þá gat lokunarstraumurinn hæglega farið 
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upp í 1,8 kA í toppgildi. Ekki er langt síðan að bilun varð í eins 150 MVA 

spennir og unnið er með í þessu verkefni. Ástæða bilunarinnar er vegna 

mikils álags við spennusetningu síðustu 20 árin. Verkefnið felur í sér að 

setja upp nýja einpóla 220 kV rofabúnað og setja upp PWC600 frá ABB 

sem stýrir aflrofanum og framkvæma allar þær stillingar og prófanir sem 

til þarf til þess að búnaðurinn virki. 

Ef hægt væri að velja aflrofa sem hentaði fullkomlega, aflrofi sem væri 

algjörlega fullkominn bæði raffræðilega og vélfræðilega hefði hann 

eftirfarandi eiginleika: Aflrofinn myndi alltaf opna og loka á sama tíma 

sem og að rofinn stæðist algjörlega allar rafefnislegar kröfur, snertubilið í 

rofanum væri algjörlega opið þangað til það er lokað og það verður 

enginn forskots tími. En það er því miður þannig að veruleikinn er annar 

og því þarf að gera ráðstafanir með þær breytur sem raunverulegur 

aflrofi hefur uppá að bjóða og láta stjórnbúnaðinn sjá fyrir þessum 

breytum. Þessar breytur eru m.a. breytingar á stýrispennu aflrofans sem 

hefur áhrif á tímann sem spólurnar í aflrofanum eru að draga og einnig 

getur hitastig haft áhrif. Þá þurfa að liggja fyrir tímamælingar á 

aflrofanum og hjálparsertum hans og þurfa þessar upplýsingar að færast 

inn í stjórnbúnaðinn. 

Í þessu tilfelli þar sem um er að ræða spenni, þá er markmiðið að hitta á 

sínusbylgjuna rétt áður en toppgildi er náð. Þessu ferli er vel lýst með 

mynd 3. 
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Mynd 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eins og lýst er í [1] virkar stýringin þannig að beiðnin um að loka 

aflrofanum kemur inn á stýringuna á línunni tcommand. Stýringin tefur svo 

skipunina um tímann Ttotal sem samanstendur af tímunum TW og Tcount . 

Stýringin bíður svo fram að núllpunkti eftir að skipunin kemur um að loka 

rofanum og er það TW. Tcount er svo ákvarðaður út frá vélræna tímanum 

sem aflrofinn er að loka og forskots tímanum Tprestriking og spennuhorninu 

sem á að loka rofanum á. Straumurinn fer svo að renna í punktinum tmake. 

Lokunartíminn Tclosing, er sá tími sem tekur lokunarspóluna í aflrofanum 

að draga og þar til snerturnar í rofanum hafa náð sambandi. Forskots 

tíminn Tprestriking, er tímabilið á milli forskoti og þangað til að snerturnar í 

rofanum snertast. Tmaking er tíminn frá spennusetningu lokunarspólunnar 

að tmake.  

 

Rofinn sem settur er upp kemur frá ABB og er með aflrofa drifi sem heitir 

MSD og stjórnbúnaðurinn sem stýrir opnun og lokun aflrofans heitir 

PWC600. Til þess að geta stjórnað aflrofapólunum hverjum fyrir sig og fá 

þá til þess að hitta á réttan stað á sínuskúrfunni þarf að hafa 
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tímamælingar fyrir þann aflrofa sem verið er að setja upp. Hver póll í 

aflrofanum er tímamældur í verksmiðju frá framleiðanda. Snerturnar sem 

mældar eru í rofanum sjálfum heita A1, B1 og C1 og einnig eru mældar 

hjálparsnertur sem gefa merki um hvort rofinn sé opinn eða lokaður. 

Þessar snertur heita 1a, 2a, og 3a fyrir lokaða stöðuvísun og 1b, 2b og 

3b fyrir opna stöðuvísun. T1 ,T2 og T3 standa fyrir ferðatíma aflrofans í 

hvert skipti. Þetta má sjá á mynd 4 og í töflu 1 sem sýnir mælda tíma frá 

framleiðanda. Samkvæmt töflu 1 sést að snerturnar í pólunum sjálfum 

eru mældar á tímunum A1 = 53,9 ms, B1 = 51,4 ms og C1 = 52,1 ms. 

Hjálparsnerturnar sem sýna aflrofann lokaðan eru mældar á tímunum 1a 

= 69,5 ms, 2a = 65,7 ms og 3a = 62,9 ms og hjálparsnerturnar sem sýna 

aflrofann opinn eru mældar á tímunum 1b = 28,7 ms, 2b = 25,1 ms og 3b 

= 12,1 ms  

 

Mynd 4 
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Tafla 1 

 

Sama gildir fyrir rofann þegar hann er opnaður. Samkvæmt töflu 2 sést 

að snerturnar í pólunum sjálfum eru mældar á tímunum A1 = 17,9 ms, 

B1 = 18,7 ms og C1 = 18,5 ms. Hjálparsnerturnar sem sýna aflrofa 

lokaðan eru mældar á tímunum 1a = 9,5 ms, 2a = 11,3 ms og 3a = 12,5 

ms og hjálparsnerturnar sem sýna aflrofann opinn eru mældar á 

tímunum 1b = 33,3 ms, 2b = 37,2 ms og 3b = 46,7 ms. Þetta sést vel á 

mynd 5 og í töflu 2. 
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Mynd 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 2 
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Eins og áður sagði hafa aflrofarnir nú þegar verið mældir í verksmiðju en 

ákveðið var að mæla þá aftur á staðnum eftir uppsetningu. Gerðar eru 

sömu mælingar og í verksmiðjunni þ.e. mælingar á aðalsnertur rofanna 

og einnig á hjálparsnertunum sex. Í töflu 3 sjást mælingarnar sem gerðar 

voru í verksmiðjunni og mælingarnar sem gerðar voru á staðnum eftir 

uppsetningu. Þá komu einnig upp vandamál í drifinu fyrir pól L1 og þurfti 

að skipta um drifið og var sá póll því tímamældur aftur.   

 

             Tafla 3 

 

Ákveðið var að nota niðurstöðurnar úr mælingunum sem gerðar voru á 

staðnum og setja þessa tíma inn í PWC600. En eins og sést í töflu 3 þá 

Delta

A1 3,7

B1 0,9

C1 1,1

1a 1,0

1b 0,3

2a 0,4

2b 0,0

3a -0,1

3b 0,6

Delta

A1 -0,2

B1 0,4

C1 0,2

1a -1,5

1b -5,8

2a 0,6

2b 0,5

3a 0,7

3b -11,1

Close

OpenOpen

12,5

46,7

37,2

18,1

18,3

18,3

11,0

39,1

10,7

36,7

11,8

57,8

18,7

18,5

9,5

33,3

11,3

65,3

25,1

63,0

11,5

17,9

50,2

50,5

51,0

68,5

28,428,7

65,7

25,1

62,9

12,1

Close

53,9

51,4

52,1

69,5

Prófanir verksmiðju Prófanir á staðnum

Rofi 2
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er talsverður munur á mælingunni fyrir opnun á hjálparsnertu 3b eða 

11,1 ms.  

Til þess að stjórnbúnaðurinn geti opnað og lokað rofanum á réttum tíma 

þarf að koma upplýsingunum úr tímamælingunum inn í hann. ABB býður 

upp á hugbúnað til þess að forrita og stilla PWC600. Þetta forrit heitir 

PCM600 og notast verður við það til þess að gera stillingar og til þess að 

fá gögn um hvernig hver lokun og opnun tókst. Til þess að greina gögnin 

þarf að nota forrit sem heitir WaveWin, þar er hægt að sjá hvenær 

aflrofinn lokaði og hvernig lokunin hitti í sínusbylgjuna. Í PWC600 þarf að 

setja inn réttar upplýsingar um spenninn og aflrofann. Setja þarf inn á 

hvaða spennu kerfið er á. Í þessu tilfelli er um að ræða 220 kV 50 Hz og 

hjálparspennan er 110 V DC. Ákveða þarf hvort PWC600 eigi að stjórna 

lokun, opnun eða bæði, opnun og lokun, og stillt er á bæði. PWC600 

biður einnig um upplýsingar um aflrofann en hann er frá ABB af gerðinni 

LTB 245E1 BLK 7-BAR s. Aflspennirinn er einnig frá ABB í tengiflokk 

YNd1 og er hann byggður upp á einum kjarna sem gerir það að verkum 

að um leið og einum pól er lokað myndast segulsvið í hinum tveimur 

fösunum. Að lokum þarf að setja inn upplýsingar um spenninn en hann 

er stjörnutengdur og jarðbundinn háspennumegin og delta tengdur 

lágspennumegin. Málstraumur spennisins er 394 A.  

Þegar búið er að setja inn réttar stillingar inn í PWC600 eru gerðar 

nokkrar hreyfingar á rofanum án þess að spennirinn sé spennusettur. 

Þar sem skilrofinn að aflrofanum er opinn þarf að gera ráðstafanir til þess 

að fá teinaspennuna inn á PWC600 með því að þvinga spennuvalið á 

fyrir reitinn. En það er spennan sem PWC600 notar til þess að staðsetja 

opnun og lokun. Fyrst er rofanum lokað með skipun inn á PWC600 og 

niðurstöðurnar úr lokuninni sóttar og skoðaðar. Ef mynd 6 er skoðuð þá 

eru spennur L1, L2 og L3 númer 1, 2 og 3. Straumarnir L1, L2, og L3 eru 



Háskólinn í Reykjavík  Takmörkun innsetningarstrauma 
Tækni- og verkfræðideild                                                                  Daníel Gestur Tryggvason 
 

17 
 

númer 4, 5 og 6. Eins og sést á grafinu koma straumarnir aðeins fram 

sem „noise“ þar sem enginn straumur rennur að svo stöddu. Ef horft er 

neðst á myndina sjást þar ellefu línur merktar 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 

38, 39, og 40. Þessar línur tákna lágstöðu og hástöðu merkjanna sem 

koma að og frá PWC600. Í töflum fjögur og fimm má sjá skýrari 

framsetningu á töflunni sem er neðst á mynd 6. Tafla fjögur gildir um 

lokun og tafla fimm gildir um opnun.  

 

Tafla 4 

 

Tafla 5 

Hástaða er sýnd með grænni þykkri línu og lágstaða sýnd með svartri 

þunnri línu. Fyrsta línan sýnir hvenær lokunarskipunin kemur inn á 

PWC600 frá stjórnkefi tengivirkisins. Lína númer nítján sýnir svo hvenær 

Nr. Inngangs í PWC Heiti inngangs í PWC Skýring

1 CloseCmln Lokunarskipun kemur inn á PWC

9 NO-L1 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L1 rofann í lokaðri stöðu

10 NO-L2 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L2 rofann í lokaðri stöðu

11 NO-L3 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L3 rofann í lokaðri stöðu

12 NC-L1 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L1 rofann í opinni stöðu

13 NC-L2 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L2 rofann í opinni stöðu

14 NC-L3 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L3 rofann í opinni stöðu

19 StartPOW PWC600 ræsir og undirbýr lokun

38 ClsCmdOutL1 Lokunarskipun á rofapól L1

39 ClsCmdOutL2 Lokunarskipun á rofapól L2

40 ClsCmdOutL3 Lokunarskipun á rofapól L3

Lokunarskipun 

Nr. Inngangs í PWC Heiti inngangs í PWC Skýring

2 OpenCmln Opnunarskipun kemur inn á PWC

9 NO-L1 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L1 rofann í lokaðri stöðu

10 NO-L2 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L2 rofann í lokaðri stöðu

11 NO-L3 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L3 rofann í lokaðri stöðu

12 NC-L1 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L1 rofann í opinni stöðu

13 NC-L2 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L2 rofann í opinni stöðu

14 NC-L3 Hjálarsnerta í aflrofanum sem sýnir rofapól L3 rofann í opinni stöðu

19 StartPOW PWC600 ræsir og undirbýr opnun

41 OpnCmdOutL1 Opnunarskipun á rofapól L1

42 OpnCmdOutL2 Opnunarskipun á rofapól L2

43 OpnCmdOutL3 Opnunarskipun á rofapól L3

Opnunarskipun 
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PWC600 ræsir sitt forrit og undirbýr lokun. Línur þrjátíu og átta til þrjátíu 

og níu sýna útgangsmerkið frá PWC600 um að loka rofanum. Línur tólf, 

þrettán og fjórtán sýna hjálparsnertur aflrofapólanna í opinni stöðu og 

línur níu, tíu og ellefu sýna hjálparsnertur aflrofapólanna í lokaðri stöðu. 

Til þess á átta sig á því hvar rofinn er að loka á kúrfunni í raun og veru 

þarf að setja viðmiðunarpunkt á línu þrjátíu og átta og setja svo aðra 

viðmiðunarlínu 50,2 ms frá þeim punkti sem merkið verður í hástöðu, 

sem má sjá í punkti A1 í töflu 3 fyrir lokanir af prófunum á staðnum. Á 

mynd 6 sjást þessar línur í lóðréttu plani sem svört heil lína og blá 

punktalína. Tíminn á milli línanna sést svo neðst á myndinni sem Delta 

X: 50,250. Þar sem bláa punktalínan þverar grafið er rofasnertan í 

aflrofapól L1 búin að tengja sig saman.  

 

Mynd 6 
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Til þess að lokunarstraumurinn verði sem allra minnstur þurfa 

rofasnerturnar að vera orðnar lokaðar um 2 ms eftir toppgildi kúrfunnar. 

Það er vegna þess að 2 ms áður en snerturnar í aflrofanum eru orðnar 

mekanískt tengdar saman verður svokallað forskot. Þegar þetta gerist er 

rofinn orðinn leiðandi áður en snerturnar tengjast saman. Á grafinu er 

einnig hægt að staðfesta að L1 er að loka í 90° á spennuna og fasar L2 

og L3 fylgja svo eftir með 112°og 85°á eftir L1. Til þess að fá rofann til 

þess að hitta aðeins betur á toppinn var ákveðið að flýta L1 um -3° eða 

87° og halda hinum gráðunum eins og þær eru. 

Næst er aflrofinn opnaður og útkoman skoðuð, ekki er hægt að sjá á 

mynd 7 hvort aflrofinn sé að opna rétt. Stýringin opnar rofann þegar 

straumurinn er í núlli og einnig reiknar hún út flúxið sem er í spenninum 

og ákvarðar þannig tímana sem hún opnar. Markmiðið hér er að opna 

rofann þannig að spennirinn standi eftir ósegulmagnaður eftir opnunina.  
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Mynd 7 

Framkvæmdar voru ein lokun og opnun til viðbótar og voru þær 

hreyfingar til samræmis við fyrri prófanir og ákveðið var að spennusetja 

spenninn. 

Eigandi spennisins leggur mikla áherslu á það að búnaðurinn virki í sem 

færstum tilraunum þar sem spennirinn er kominn til ára sinna og ekki 

langt um liðið síðan að samskonar spennir í tengivirkinu fór í upptekt 

vegna bilunar. Eins og fram hefur komið getur hæglega orðið 

lokunarstraumur upp á 2000 A þegar spennirinn er spennusettur. Á 

síðustu tuttugu árum hefur þessi spennir verið spennusettur án neinnar 

stjórnunar. Enda í hvert skipti sem það var gert sást spennusetningin í 

raforkukerfinu um land allt. Ekki er eftir neinu að bíða og aðgerðarlistinn 

fyrir spennusetningu fer í gang. Landsnet er látið vita að til standi að 
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spennusetja 150 MVA spenni og fylgjast þeir grant með kerfinu ef upp 

skyldu koma vandamál. 

Mynd 8 sýnir spennurnar og straumana þegar spennirinn er 

spennusettur. Eins og áður er svarta lóðrétta línann sett á þann punkt 

sem lokunarskipunin er send á rofann og bláa punktalínan er 50,2 ms frá 

þeim punkti, eða þar sem rofinn er orðinn lokaður.  

 

Mynd 8 

 

Þegar þessi lokun var framkvæmd var ákveðið að stilla PWC600 þannig 

að tækið reynir ekki að lagfæra sig eftir fyrstu lokun. Einnig var öllum 

skotum sem gerð hafa verið áður eytt út úr PWC600. Tilgangurinn með 

þessu er að vera alveg viss um að tækið hagi sér sem skildi. Eins og 

sést mjög greinilega á mynd 8 verður enginn lokunarstraumur þegar 

rofinn lokar. Straumarnir sem sjást eftir lokunina eru með RMS gildið 
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hæst 117 A. Þegar rofanum var lokað var fylgst grant með ampere 

mælunum fyrir spenninn, þeir eru með fullt útslag 400 A og venjulega var 

hægt að sjá þá í fullu útslagi þegar spennirinn var spennusettur. Í þetta 

skipti var hægt að sjá straum sem ekki náði 200 A við skotið og var 

útkoman mjög ásættanleg. Eftir nokkrar mínútur með spenninn í 

tómgangi var aflrofinn opnaður og opnunarskýrslan skoðuð. 

 

Mynd 9 

 

Ákveðið var að láta opnunina standa eins og hún var og sjá í næstu 

lokun hvort lokunarstraumurinn yrði meiri en í fyrra skiptið. Þá var 

spennirinn búinn að standa spennulaus í tvær vikur og litlar sem engar 

segulleifar til staðar. Ef PWC600 opnaði ekki rétt þá skilur það spennirinn 

eftir að einhverju leiti segulmagnaðann sem leiðir til hærri 

lokunarstraums. 
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Næsta prófun er gerð og er þá PWC600 stilltur þannig að hann reyni 

alltaf að bæta sig. Það er að segja að hann bætir sig 10% af fráviki 

markgildis. Undirbúningur fyrir spennusetningu er hafinn á nýjan leik og 

óhætt að segja að andrúmsloftið sé rafmagnað. Eins og áður var gert er 

Landsnet látið vita að spennusetning standi til á 150 MVA spenni og 

fylgjast þeir grant með kerfinu á meðan. Sem fyrr eru allra augu á 

ampere mælunum þegar aflrofanum er lokað. En í þetta skipti horfðu 

menn hvorn á annan og spurðu sig að því hvort rofinn hefði virkilega 

lokað. Mælarnir í mímunni tóku ekkert við sér og eins og sést á mynd 10 

sést enginn lokunarstraumur.  

 

Mynd 10 

Eins og í fyrstu lokun kemur enginn lokunarstraumur þegar rofinn lokar 

og straumtopparnir sem koma á eftir ná hæðsta RMS gildinu 10,9 A sem 

er ekki svo langt frá tómgangsstraumi spennisins sem er eitthvað um 3 

A. Haft var samband við Landsnet og þeir spurðir hvort spennusetningar 

hefðu haft einhver áhrif á kerfið. Landsnet staðfesti að spennusetningar 
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hefðu haft lítil sem enginn áhrif á flutningskerfið. Aflrofinn var svo 

opnaður á nýjan leik og gögnin rýnd. Ekki er annað hægt að lesa úr 

niðurstöðunum að ofan en að takmarkinu sé náð og PWC600 sér svo um 

að bæta sig í hvert sinn sem hann opnar eða lokar rofanum. 

Til samanburðar má skoða lokun sem ekki tókst eins vel. Mynd 11 sýnir 

spennusetningu á öðrum 150 MVA spenni. Hér sést að 

lokunarstraumurinn nær toppgildinu -1485 A. 

 

Mynd 11 
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Á mynd 12 má einng sjá áhrifin á spennuna þegar spennirinn er 

spennusettur og lokunin tókst ekki eins vel. 

 

Mynd 12 
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5. Niðurstöður 
 

Lagt var af stað með það markmið að setja upp búnað sem takmarkaði 

eða kæmi jafnvel í veg fyrir innsetningarstrauma þegar stórum 

aflspennum er lokað. Í þessu verkefni er sýnt fram á það með 

raunverulegu verkefni að þetta er hægt með mjög góðum árangri. Talað 

er um það að ásættanlegur árangur takmörkunar á 

innsetningarstraumum sé þegar straumurinn er ekki hærri en 

málstraumur spennisins In sem í þessu tilfelli er 394 A 220 kV hliðinni. 

Ljóst er samkvæmt skýrslum úr tækinu að innsetningarstraumarnir fóru 

langt niður fyrir In. Straumurinn sem verður til kemur eftir að aflrofanum 

er lokað og er hann óverulegur. Niðurstaðan er sú að með þessari 

aðferð, þ.e. að setja upp rofabúnað sem stenst þær tímakröfur sem þurfa 

að vera og setja upp PWC600 sem reynir alltaf að gera betur en í síðustu 

hreyfingu er hægt að koma í veg fyrir innsetningarstrauma.  
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7. Viðaukar 
 

Til gamans má sjá á myndum 13, 14, 15 og 16 lokanir sem gerðar voru í 

fyrstu prófunum í sambærilegu verkefni. Um er að ræða 150 MVA spenni 

á 220 kV neti. Á myndunum sést lokunarstraumurinn mjög vel. Á mynd 

13 sést vel að toppgildið á straumnum í fasa 2 fer upp í 1504 A. 

 

Mynd 13 
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Mynd 14 

 

 

Mynd 15 
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Mynd 16 

 

 


