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Útdráttur 

 

Háspennustrengir eru mikil fjárfesting fyrir flest dreifi- og flutningsfyrirtæki raforku. Ferlið er 

langt, allt frá því að ákveðið er að leggja streng, að hönnun og útboði. Eftir það tekur við 

framleiðsluferli, sem í sumum tilfellum getur verið langt, en það fer alltaf eftir gerð strengja, 

lengd þeirra og þess háttar þáttum. En einnig getur verið bið eftir því að komast að í 

framleiðsluferli hinna fjölmörgum framleiðenda strengja. 

Það er því margt fengið með því að vanda til verks þegar kemur að því að huga að lagningu 

strengja, hlutir eins og lagnaleið, varmaleiðni jarðvegs o.þ.h. 

Þegar kemur að því að taka slíka fjárfestingu í rekstur er nauðsynlegt að gera ítarlega skoðun 

á strengnum. Gera svokallaðar viðtökuprófanir, til þess að vera viss um, að þegar kemur að 

því að hleypa rafmagni á strenginn, að allt sé eins og það á að vera. Það sem er mælt, er að 

minnsta kosti einangrunargildi kápu, TDR og viðnám. Að auki er gott að gera mælingar á PD 

virkni. 

Með því að gera þessar mælingar má draga mjög úr áhættu á því að upp komi alvarlegar 

bilanir á strengjum, t.d. vegna leyndra galla frá framleiðslu eða samtengingum. 

 

Lykilorð: Dreifikerfi 

Raforkuflutningur 

Prófanir 
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Formáli 

 

 

Verkefni þetta var unnið sem lokaverkefni til 12 ETSC eininga í rafiðnfræði við Tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík árið 2018. 

Margir hafa veitt mikilsverða aðstoð við gerð þessa verkefnis, án þeirra hefði verkefnið ekki 

orðið að veruleika. Landsneti vil ég þakka fyrir að gefa mér þess kost að stunda nám með 

vinnu og annan stuðning. Finni Tómassyni fyrir þolinmæði og leiðbeiningar í gegnum árin. 

Að lokum unnustu minni, Þórunni Eggertsdóttur, fyrir endalausa þolinmæði og stuðning. 

 

Leiðbeinandi verkefnisins var  Magni Þ. Pálsson, honum færi ég sérstakar þakkir fyrir 

leiðbeiningar og handleiðslu við gerð þessa verkefnis. 

 

 

 

Reykjavík, 30. apríl 2018 

 

_____________________________ 

Halldór Örn Svansson 
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1. Inngangur 

 

Í nútíma samfélagi er krafan um notkun rafstrengja í dreifi- og flutningskerfum alltaf að verða 

háværari. En þessu samhliða er krafan um uppitíma flutningskerfa alltaf að verða meiri. 

Sumar ástæður, sem eru tilteknar, fyrir notkun strengja, eru augljóslega kostir en annað ekki. 

Þar má einna helst taka sem dæmi að strengir eru grafnir í jörðu og hafa þar með engin eða 

mjög lítil sjónræn áhrif á náttúruna og útsýni. Hins vegar eru það ókostirnir sem fá ekki mikla 

umræðu, en þar má helst nefna langan tíma í bilanaleit og viðgerðir í bilanatilfellum. 

Í þessu verkefni verður ekki kafað djúpt í þau raffræðilegu áhrif sem háspenntir strengir hafa á 

uppbyggingu og rekstur flutnings- og dreifikerfa, þar sem spennusveiflur og flutningur 

launafls vega hvað þyngst, heldur verður skoðað með hvaða hætti hægt er að lágmarka 

niðritíma strengja þegar kemur til bilana. Til þess er nauðsynlegt að þekkja uppbyggingu 

hvers strengs og gera svokallaðar viðtökuprófanir (e. acceptancetest) áður en strengur er 

tekinn í notkun. Og gildir þá einu hvaða spennukerfi strengurinn tengist. 

Hér verður gerð grein fyrir nokkrum helstu mæliaðferðum sem beitt er í þessu skyni. Enn 

fremur er sýnt dæmi um mælingu á streng í rekstri og sýnt hvernig hægt var, með tiltölulega 

einfaldri aðgerð, að afstýra alvarlegri bilun. 
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2. Uppbygging háspennustrengja 
 

Strengir er í grunninn ekki flókin fyrirbæri, leiðari sem flytur straum um ákveðna leið. Það fer 

svo eftir spennustigi hvernig þeir eru útfærðir og einangrun þeirra er ákveðin. 

Nú til dags er algengast að strengir séu einangraðir með svokölluðu PEX einangrunarefni eða 

XLPE (e.Cross-linked polyethylene). Þykkt einagrunarefnis er svo háð því spennustigi sem 

strengurinn á að þjóna. Áður voru strengir einangraðir með olíubleyttum pappír sem var 

vafinn utan um leiðara þar til einangrunin stóðst það spennustig sem til var ætlast. Utan um 

þetta var sett blýkápa til hlífðar ytri áraunum ásamt því að hindra að vatn eigi greiða leið inn í 

einangrunarefnið. 

 

Hér eru nokkur dæmi  um háspennustrengi, þar sem sjá má mun á hönnun strengja eftir 

spennustigi. Einnig má sjá muninn á strengjum sem hannaðir eru til að þjóna á landi og þeim 

sem eru gerðir til að leggja í sjó. 

 

Mynd 1 sýnir 220kV háspennustreng. Innst í honum er álleiðari til þess að draga úr svo 

kölluðum skineffectáhrifum, þ.e. riðstraumur leitar út að yfirborði leiðarans og nýtir 

þverskurðarflatarmálið ekki til fulls. 

             

 

Mynd 1 Dæmi um uppbyggingu 220kV háspennustrengs 
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Mynd 2 sýnir dæmigerðan 132kV streng. Í samanburði við 220kV strenginn má sjá að 

einangrunin er ekki jafn þykk. 

 

 

 

Hlífðarkápa 

Hálfleiðandi kápa 

Einangrunarefni, XLPE 

Aðalleiðari úr áli 

Einangrun 

 

 

   

 

Mynd 2 Dæmi um 132kV háspennustreng með aðalleiðara úr áli. 

 

Á mynd 3 má sjá dæmi um 66kV sæstreng. Þarna eru allir þrír fasaleiðararnir saman. Utan um 

er hlífðarbrynja úr tvöföldum stálþráðum til þess ætluð að verja strenginn fyrir áraun 

neðansjávar. 

 

 

Hlífðarkápa, úr garni, til að auðvelda útdrátt 

(e.yarn) 

Ryðfrí hlífðarbrynja, tvöföld (e.armour) 

Lagnaleið ljósleiðara 

Leiðari 

Einangrun 

Ljósleiðari 

 

 

 

Mynd 3 Dæmi um sæstreng (66kV) 
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3. Hvað er mælt? 
 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir nokkrum helstu mælingum sem gera ætti við prófanir á 

jarðstrengjum. En fyrir utan þær raffræðilegu mælingar sem gerðar eru á strengjum er 

nauðsynlegt að gera nákvæmar GPS innmælingar á legu strengja. 

 

3.1 Mæling á einangrunargildi kápu (e.Sheath measurement) 
 

Mælingar á einangrunargildi kápu (e.sheath) er áhrifarík aðferð til að meta hvort strengur hafi 

skemmst í flutningi, nú eða í lagningu. Strengi á hærri spennum, 60kV og yfir, er hæfilegt að 

prófa með 10kV spennu en strengi á spennu undir 60kV er almennt gott að nota 5kV. Þetta er 

hægt að gera með hefðbundnum spennugjafa (e.generator) en þá þarf einnig að nota 

nákvæman straummæli (e.amperemeter) sem getur mælt á micro/milli amperasviði.  

Handhægast er því að nota einangrunarmæli með innbyggðum straummæli eða sérhæft 

mælitæki til mælinga á einangrunargildi kápu (t.d. Megger HBV-10). 

Þegar strengir eru lagðir er góð venja að gera mælingar á öllum stigum lagningar. Þetta er gert 

til þess að einangra bilanir eða skemmdir á streng. Þá er eftirfarandi listi gott viðmið. 

1. Strengur mældur á kefli. Prófunarspenna 10kV í 10s. 

2. Eftir lagningu og bundinn saman. Prófunarspenna 10kV í 30s. 

3. Eftir að strengur hefur verið sandaður.Prófunarspenna 10kV í 1mín á hvern. 

4. Eftir að hverri samsetningum er lokið. Prófunarspenna 10kV í 30s. 

5. Eftir að allri vinnu er lokið við streng. Prófunarspenna 10kV í 1mín (Iqbal, 2015). 

 

Mynd 4 Tengileiðbeiningar við kápumælingu 
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Mynd 5 Dæmi um kápumælitæki. (DISTEK, Distek, án dags.) 

 

 

Mynd 6 Tengileiðbeiningar. (DISTEK, Distek, án dags.) 

 

Ef bilun reynist vera á kápu strengs, er fjarlægð í bilun frá mælistað fundin út með eftirfarandi 

jöfnu, sem er í raun einföld spennudeilingarjafna: 

 

Þar sem: UN er spennufall frá nær enda að bilanastað og UF er spennufall frá fjær enda að 

bilanastað. Sérhæfð mælitæki birta þessar lengdir í metrum en nauðsynlegt er að mata tækin á 

lengd strengsins, eins nákvæmlega og kostur er til að auka nákvæmni niðurstöðunnar. 

 

Mynd 7 Aðferðafræði við útreikninga. (DISTEK, Distek, án dags.) 
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Viðmið staðla á borð við IEC 60229, vegna lekastraums kápu er samkvæmt töflu 1. 

 

Tafla 1 Sýnir viðmið IEC um leyfilegan lekastraum kápu. (SebaKMT, án dags.) 

 

 

Tafla 2 Sýnir viðmið IEC um prófunarspennu. (SebaKMT, án dags.) 

Hér er svo dæmi um niðurstöðu kápumælingar á streng í kerfi Landsnets. Þar sem koma fram 

helstu niðurstöður mælinganna s.s. spenna, lekastraumur, reiknaður lekastraumur pr.km, lengd 

prófunar og einangrunargildi. 

 

 

Tafla 3 Dæmi um niðurstöðu kápumælingar. (Landsnet) 
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3.2 TDR (Time domain reflection) 

 

Strengir eru misjafnir að gerð, en það er einmitt það sem gerir TDR mælingar skemmtilegar. 

Strengir hafa það sem kalla má karaktereinkenni, sem einna helst koma fram í mismunandi 

púlshröðun (e.velocity). Til að auka nákvæmni mælinganna er nauðsynlegt að vita að minnsta 

kosti annað af tvennu, hröðun púlsins sem notaður er til mælinga eða nákvæma lengd 

strengsins. Þar sem púlshraðinn er þekktur, ljóshraði, er hægt að staðsetja bilanir með mikilli 

nákvæmi, 1-2%, ef annað hvort er vitað. Hröðun púlsins í streng er oft hægt að finna í 

gögnum frá framleiðanda og nákvæm skrásetning lagnaleiðar hjálpar mikið til. Þegar skekkja 

mælinga er komin niður undir 1%, auðveldar það bilanaleit til mikilla muna. 

TDR mæling virkar þannig að sendur er púls inná streng, með ákveðinni púlshröðun 

(e.velocity) og púlslengd. Púlsinn skilar sér aftur sem endurkast til mælitækis sem varpar 

niðurstöðum á skjá í formi grafs. Á þessu grafi sjást allar viðnámsbreytingar sem eru á leið 

púlssins, þar með eru kortlagðar allar breytingar í strengnum og allar samsetningar, hvort sem 

um er að ræða verksmiðjusamsetningu (e.factoryjoint) eða framlengingartengingu. Einnig sést 

endi strengsins greinilega í slíkum mælingum sem mjög stórt endurkast.  

Á mynd 8 má sjá hvernig munur er á viðnámi á milli fasa. Fasarnir 3 liggja allir í sama ferli að 

undanskildum á einum stað. Þar má sjá sínuslaga bylgju sem er frávik. Á þessum stað er að 

finna verksmiðjusamsetningu frá framleiðslu. 

 

 

Mynd 8 TDR Mismunur á milli fasa (Landsnet) 

Stærsta endurkastið er 

frá enda strengsins, þar 

er mikil viðnámsbreyting. 
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Margar útfærslur tækja sem mæla TDR eru fáanlegar á markaðnum. Algengt er að slík tæki 

séu innbyggð í stærri mælitæki en einnig eru minni sérhæfð handtæki til. 

Handtæki er tiltölulega lítil fjárfesting sem getur hjálpað mikið til eitt og sér. Nákvæmni og 

upplýsingar sem þessi tæki gefa eru þau sömu. 

 

 
Mynd 9 Dæmi um TDR mælitæki (Handtæki) 

 
 

Mynd 10 TDR tæki hluti af stærri búnaði. (DISTEK, Distek, án dags.) 

 

3.3 Viðnámsmæling (Impedance measurement) 

 

Viðnámsmæling (e.impedance measurement) gengur út á að mæla samviðnámið í strengnum. 

Hann  er tengdur eins og mynd 11 sýnir og keyrður er 25A straumur í gegnum hvern fasa fyrir 

sig. Tækið skráir niður straum, spennu og horn á milli, þ.e.a.s. aflstuðul (e.power factor). Með 

því að gera slíkar mælingar má sjá hvort strengur samræmist uppgefnum gildum framleiðanda 

og hvort tengingar sem gerðar hafa verið séu góðar. Eins má sjá hvort krosstengingar 

(e.crosslink) á skermleiðurum séu rétt útfærðar ef slík mæling er gerð á þeim. 

 

 

 

Mynd 11 Tengileiðbeiningar við viðnámsmælingu. (DISTEK, Distek, án dags.) 

Samtenging með 
95mm2 leiðara 

Viðnámsmælir 

Straumgjafi 
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Mynd 12 Dæmi um mælitæki til að mæla samviðnám strengja. (DISTEK, Distek, án dags.) 

 

 

 

3.4 Einangrunarmæling (Insulation measurement) 
 

Einangrunarmæling með jafnspennu (e.isulationtest) á milli leiðara og skerms er síður talin 

æskileg fyrir strengi sem einangraðir eru með XLPE (e.Cross-linked polyethylene). Ástæðan 

er sú að talið er að jafnspenna geti „setið“ eftir í efninu sem verður þá eiginlega hlaðið. Þetta 

getur valdið því að ef ekki líður nógu langur tími frá prófuninni, þar sem strengur er 

jarðtengdur, að of há spenna getur verið yfir einstaka hluta einangrunarefnisins og þannig 

orsakað bilun þegar strengur er síðar spennusettur. Þetta getur gerst þar sem tilgangur 

einangrunar er að deila spennunni jafnt frá leiðara til jarðar í þversniði. 

 Til að komast hjá þessu er frekar notuð svokölluð VLF (e.very low frequency) mæling 

sem gerð er með spennu sem er á bilinu 1,3 – 1,7 x Un á mjög lágri tíðni, 0,1 – 1 Hz. Með 

þessu móti er komist hjá þeim áhrifum sem „hrein“ jafnspenna hefur á einangrunarefni 

strengja.  

 

 

 

 



   

16 
 

3.5 Mæling á úrhleðslu strengja (PD, Partial discharge) 
 

Hægt er að mæla PD virkni (e. partial discharge) bæði þegar strengur er í rekstri (e.online) og 

þegar hann er ekki í rekstri (e.offline). Sú aðferð sem hvað best þekkt er hér á landi er gerð 

þegar strengur er ekki í rekstri. Þá er keyrð á strenginn VLF spenna (sjá kafla 3.4) og PD 

virkni kortlögð. Vegna þess hve háa spennu þarf til að ná VLF prófun, 1,3 -1,7 x Un er 

búnaður til þess tiltölulega dýr og viðamikill þegar komið er í strengi sem eru á hárri spennu. 

Á Íslandi eru til tæki sem ráða við 33kV strengi með góðu móti. Þó er þetta mjög háð lengd 

strengja og rýmd þeirra (Perkel, 2016). 

 

4. Mæling á streng í rekstri 
 

Til þess að gefa hugmynd um hvernig þessum mæliaðferðum er beitt var ákveðið að skoða 

mælingu á gömlum streng, sem er í daglegum rekstri í kerfi Landsnets. Lega strengsins er frá 

Tengivirki að Fitjum að tengivirki við Ásbrú. 

 

 

Mynd 13 Kort sem sýnir legu strengs 

Þessi strengur er 33kV pex strengur, um 2,3km að lengd. 

Fitjar 

Ásbrú 
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Þegar gerð var PD virkni mæling á strengnum kom í ljós þó nokkur virkni í honum. 

Niðurstaða sýnir virkni/bilun í 304.9m frá mælistað. Vinstri ás á mynd 14 sýnir PD virkni í 

pC (picocoulomb), mest á milli 300 og 600pC. Hægri ás sýnir fjölda púlsa sem sendir eru. 

Láréttur ás er lengd á streng, frá 0 vinstra megin.  

 

 

 

Mynd 14 PD mæling á gömlum streng sýnir virkni í 304,9m fjarlægð frá enda. 

 

 

Ákveðið var að grennslast nánar fyrir um ástæður þessarar virkni. Farið var eftir legu 

strengsins í um 300m fjarlægð frá mælistað. Það sem kom í ljós, þegar grafið var niður á 

strenginn, var samtengi múffa sem ekki var vitað um. Ákveðið var að opna þessa múffu til 

þess að reyna að sjá orsök þessarar virkni. Þegar hún var krufin reyndist vera örlítið gat í 

einangrun, sjá mynd 16, sem olli snarki, PD virkni, í múffunni. 
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Mynd 15 sýnir þar sem búið er að fjarlægja ysta lag hennar. 

 

 

Mynd 15 Myndin sýnir afleiðingar PD virkni 

 

Á mynd 16 má greina gatið sem fannst á einangruninni. 

                                               

Mynd 16 Greina má örlítið gat í einangrun   

   

Múffan var klippt úr strengnum og hann síðan settur saman með nýrri. Eftir viðgerðina var 

mælingin endurtekin og kom engin virkni fram, eins og sést á mynd 17. 
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Mynd 17 Sami strengur mældur eftir viðgerð. 

 

 

Þessi aðgerð sýnir að með mælingum og inngripi er hægt að koma í veg fyrir að bilun eigi sér 

stað. Þannig má lágmarka þann kostnað og tíma sem fara í viðgerð. Þarna var gripið inn í 

bilanaferli strax í fæðingu og þannig afstýrt bilun sem hefði getað valdið töluverðum 

skemmdum á strengnum með tilheyrandi löngum útitíma. 

 

Einnig var gerð annars konar mæling til samanburðar, á tapstuðli (e. dissipation factor eða 

Tan delta) einangrunarinnar. Þessi mæling mælir gæði einangrunarinnar í strengnum og gefur 

vísbendingu um eftirstöðvar líftíma hennar. Það sem mæliaðferðin gerir er að nýta sér það að 

strengurinn með einangrun hegðar sér eins og þéttir. Í þétti er straumurinn 90° á undan 

spennunni og við mælinguna er sett spenna, á mjög lágri tíðni (0,01 – 0,1 Hz dæmigert) á 

strenginn og hornið milli straums og spennu mælt. Mynd 18 sýnir þessa mælingu fyrir 

strenginn áður en viðgerð fór fram (High Voltage INC, án dags.). 
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Mynd 18 Sýnir niðurstöður Tand mælingar fyrir viðgerð (Landsnet) 

 

Því hreinni sem einangrunin er, þeim mun minna háð spennunni er tan-delta. 

Bilaði fasinn var sá græni (L2 á mynd 18). Eftir viðgerð er hann svipaður þeim bláa (L1 á 

mynd 19). Hins vegar er full ástæða til að fylgjast með rauða fasanum (L2 á mynd 19), svörun 

hans getur bent til þess að einangrunin sé að gefa sig. 

 

Mynd 19 Sýnir niðurstöður Tand mælingar eftir viðgerð (Landsnet) 
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5. Niðurstaða 
 

Hér hefur verið stiklað á stóru og gefið yfirlit yfir nokkrar helstu aðferðir sem notaðar eru til 

þess að fylgjast með ástandi og einkennum jarðstrengja. 

Ávinningur þess að þekkja einkenni hvers strengs er mjög mikill, kostnaður við bilanaleit og  

viðgerðir getur verið gríðarlegur, svo ekki sé minnst á kostnaðinn sem getur hlotist af því að 

strengurinn sé ekki í rekstri. Það að þekkja strenginn og eiga allar upplýsingar um hann getur 

stytt þann tíma gríðarlega mikið, og því stytt þann tíma sem strengurinn er ekki tiltækur fyrir 

flutningskerfið. Kostnaður fyrirtækja vegna bilana er oftast nokkuð fastur. Hlutir eins og 

viðgerðarefni tækjabúnaður til að grafa upp strengi og annar slíkur kostnaður er nokkuð í 

skorðum. Hins vegar ef hægt er að stytta tíma sem fer í bilanaleit, og þar af leiðandi viðgerð, 

úr dögum eða jafnvel vikum niður í nokkrar klukkustundir, eru það fjármunir sem skipta 

miklu máli.  

Kröfur þess hraða þjóðfélags sem við búum í eru sífellt að aukast, þess vegna eru allar 

upplýsingar sem við getum aflað okkur til að stytta viðbragðstíma þegar kemur að bilunum af 

hinu góða og í raun nauðsynlegar. Viðskiptavinir dreifiaðila raforku eru alltaf að auka kröfur 

sína um uppitíma og afhendingaröryggi og því er gagnasöfnun, sem fæst m.a. með 

ástandsmælingum og viðtökuprófunum á háspennustrengjum, nauðsynlegur hluti þess að eiga 

og reka flutnings- og dreifkerfi raforku. 
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