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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð fjallar um greiningu á hlutfallslegri úrhleðslu (e. partial discharge) 

sem þátt í fyrirbyggjandi viðhaldi. Til þess að komast því þurfum við fyrst að kynna 

okkur hvað er hlutfallsleg úrhleðsla. Við leitumst svara hvaða aðstæður mynda 

úrhleðsluvirkni, hvort og hvernig hún dreifir sér eða hvort hún sé staðbundin. Við 

kynnum okkur þær aðferðir sem nýtast okkur á sem hagkvæmastan máta til að 

greina úrhleðslur og skoðum hvaða búnaður er fáanlegur til að framkvæma þær. 

Við fáum örlitla innsýn inn í reynsluheim veitunnar og hver fyrstu skrefin eru í 

fyrirbyggjandi viðhaldi áður en til ítarlegrar greiningar kemur. Að lokum veltum 

við því fyrir okkur hvort fyrirbyggjandi viðhald og greining á hlutfallslegri 

úrhleðslu, oft nefnd PD virkni, sé hentug til að koma í veg fyrir ófyrirséðar bilanir.  
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1 Inngangur 
 

Núorðið er sífellt mikilvægara að tryggja áreiðanleika raforkukerfisins. Krafa notenda og 

eftirlitsaðila er sú að rafmagn sé tryggt allar stundir sólarhringsins. Samhliða auknum kröfum 

er raforkukerfið tekið að eldast. Enn eru í notkun olíustrengir frá tíma síðari heimsstyrjaldar 

og fyrsta kynslóð plaststrengja er komin á tíma og því er orðið mikilvægara en áður að 

samþætta þær lausnir sem í boði eru til að tryggja rekstraröryggi raforkukerfisins. Markmiðið 

þar er hámarksafköst á lágmarks viðhaldskostnaði. 

Hægt er að nálgast viðhald kerfisins út frá tveimur þáttum: 

- Bilanastýrt viðhald (e. corrective maintenance), þar sem viðhald á sér stað í kjölfar 

bilunar.  

- Fyrirbyggjandi viðhald (e. preventive maintenance), þar sem markmiðið er að 

minnka bilunartíðni með viðhaldi sem á sér stað áður en búnaður bilar eða 

umtalsverð hnignun á sér stað. 

Skipta má fyrirbyggjandi viðhaldi upp í tvo undirflokka: 

- Reglulegt viðhald (e. periodical maintenance), þar sem búnaði er skipt út eftir 

fyrirfram ákveðnum tímabilum. 

- Ástandsmetið viðhald (e. condition based maintenance), þar sem viðhald á sér stað 

eftir að búnaður hefur verið metinn sem hann sé kominn á tíma í kjölfar greiningar 

og prófana.  

Bilun í streng án varaleiðar leiðir til flutningsrofs. Þetta er ekki ákjósanlegt og því ætti ekki að 

styðjast við bilanastýrt viðhald. Það hefur verið sýnt fram á að fyrirbyggjandi viðhald hefur 

kosti fram yfir bilanastýrt viðhald, meðal annars með tilliti til kostnaðar (Hilber, Patrik., 

2008). Bilunartíðni búnaðar hagar sér eftir „baðkerskúrvunni“ (sjá mynd 1.1), en bilun er þá 

líklegust til að eiga sér stað í upphafi rekstrar sökum framleiðslugalla, tjóns eða 

meðhöndlunar við lagningu og eykst á ný við lok líftíma strengs sökum öldrunar eða áraunar 

(Kreuger, F.H., 1992).  
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                                        Mynd 1.1. Sýnir hvenær bilun er líklegust til að eiga sér stað. 

 

Samhliða auknum skilningi á mikilvægi fyrirbyggjandi viðhalds til að minnka 

viðhaldskostnað raforkukerfa, hefur orðið mikil aukning á framboði á búnaði til að greina 

hlutfallslega úrhleðslu, oft kölluð PD virkni. Hægt er að fá búnað sem er færanlegur eða 

staðbundinn. Með færanlegum búnaði er átt við búnað sem er ýmist samansettur af 

færanlegum vögnum eða handhægum töskum eða færanlegur í þeim skilningi að hann er 

staðsettur í sérstökum mælingarbílum sem flakka á milli staða til að mæla og greina búnað. 

Með staðbundnum búnaði er átt við mælingar í rekstri (e. online measurement). Staðbundinn 

búnaður er því búnaður sem t.d. er settur á strengi sem tengja viðkvæma notendur eða 

lykilstrengi í raforkukerfinu. Með slíkum búnaði má fá rauntímamælingar og því auðvelt að 

grípa inn í áður en bilun á sér stað.  Tæknilegur munur á búnaði er helst að finna í 

mismunandi spennugjöfum, mismunandi nemum, hvort mælingar séu byggðar á stöðlum, 

ákvörðun staðsetningar og ákvörðun spennu. Einnig þarf að taka tillit til þarfa þegar val á 

búnaði er haft í huga, m.t.t. þyngdar, stærðar eða þess tíma sem tekur að setja búnaðinn upp.  

Áður en strengur fer frá framleiðanda hefur hann verið prófaður m.a. til að kanna PD virkni. 

Þegar mælingar eru framkvæmdar með mismunandi kerfum er mikilvægt að geta borið saman 

ólíkar prófanir til að fá ófrávíkjanlegar vísbendingar um PD virkni í strengnum. Einnig er 

mikilvægt að gera mælingar þegar líftími strengja nálgast endalokin til að greina áreiðanlega 

PD virkni í tímans rás (Hilber, Patrik., 2008).  

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að fræðast um hlutfallslega úrhleðslu (e. partial discharge), 

þátt hennar í fyrirbyggjandi viðhaldi og hvort hentugt sé að reiða sig á þann búnað sem er 

fáanlegur til greiningar. Við leitumst svara við því hvort fyrirbyggjandi viðhald og greining á 

hlutfallslegri úrhleðslu sé hentugt til að koma í veg fyrir óundirbúnar bilanir í raforkukerfinu. 

En fyrst þurfum við að komast að því hvað er hlutfallsleg úrhleðsla og hvað er í boði til að 

greina hana. 



7 
 

2 Raunheimar 
 

Í raunheimi Veitna hefst ástandsgreining strengja á prófunum með einangrunarviðnámsmæli. 

Hvert tækifæri er nýtt þegar strengir eru teknir úr rekstri. Einangrunarmælingin gefur okkur 

ákveðnar vísbendingar um ástand strengjanna og hvort þörf sé á að ástandsgreina þá frekar.  

 

Uppbygging kerfisins 

Kerfið byggist upp í kringum 12 aðveitustöðvar. Þaðan dreifast lagnir til yfir 900 dreifistöðva, 

yfir 7000 götuskápa auk fjölda heimtaugalagna. Allt í allt myndi lagnasúpan ná, enda í enda, 

frá Reykjavík til Rómar; um eða yfir 3000 kílómetra leið. Rafveitan hefur auk þess verið 

starfrækt frá árinu 1921 og því samanstendur lagnakerfið af mjög fjölbreyttum strengjum. Þar 

er að finna olíustrengi (PILC) sem og pex plaststrengi (XLPE), sem spannar starfsaldur 

rafveitunnar. Þessir strengir geta einnig verið annað hvort með koparleiðurum eða álleiðurum 

og þar af leiðandi af misjöfnum sverleika (tafla 2.1) (Veitur., 2018).  

 

Tafla 2.1. Samtengingar og endabúnaður strengs. 
89,0 metrar – L1 70 olía 1955 – 240 PEX 1991 

89,0 metrar – L2 70 olía 1955 – 240 PEX 1991 

89,0 metrar – L3 70 olía 1955 – 240 PEX 1991 

202 metrar – L1 240 PEX 1991 – 70 olía 1955 

202 metrar – L2 240 PEX 1991 – 70 olía 1955 

202 metrar – L3 240 PEX 1991 – 70 olía 1955 

241 metrar – L1 70 olía 1955 – 240 PEX 2018 

241 metrar – L2 70 olía 1955 – 240 PEX 2018 

241 metrar – L3 70 olía 1955 – 240 PEX 2018 

251 metrar – L1 240 PEX 2018 – 70 olía 1955 

251 metrar – L2 240 PEX 2018 – 70 olía 1955 

251 metrar – L3 240 PEX 2018 – 70 olía 1955 

529 metrar – L1 70 olía 1955 – 240 PEX einleiðari 2018 

529 metrar – L2 70 olía 1955 – 240 PEX einleiðari 2018 

529 metrar – L3 70 olía 1955 – 240 PEX einleiðari 2018 
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Ástandsgreining með einangrunarviðnámsmæli 

Eins og áður sagði hefst ástandsgreining strengja á því að þeir eru mældir með 

einangrunarviðnámsmæli. Einangrun byrjar að eldast um leið og hún er framleidd. Þegar á 

líður fer einangrunareiginleikinn að hrörna og er einangrunarviðnámsmæling ein einfaldasta 

aðferðin til að kanna ástand búnaðar. Í grunninn er mælirinn tengdur eins og sést á mynd 2.1. 

 

Mynd 2.1. Sýnir hvernig tengja skal einangrunarviðnámsmæli við streng. 

 

Einangrunarviðnámsmælir hefur þrjá mælipunkta, þar sem L (e. lead) stendur fyrir fasa, E (e. 

earth) stendur fyrir jörð og G (e. guard) stendur fyrir vörð og nýtist t.d. þegar mæla á 

einangrara á spenni. Þar er vörðurinn tengdur við einangrarann og hirðir upp 

yfirborðsstrauma.  

Mælt er eftir hefðbundinni IR aðferð og tímasett upp á 60 sekúndur. Þessi aðferð gefur okkur 

ákveðna stöðlun og því skiptir minna máli þó ólíkir aðilar framkvæmi prófunina. Lögð er 

spenna á strenginn og mælirinn skilar til baka viðnámsmælingu og eitthvað sem kallast 

tímastuðulsmæling (e. time constant, TC) (EC&M., 2018).  

Einkenni allra rafrása er tímatöf. Tímatöf er það bil sem myndast á milli þess sem að spennu 

er hleypt á þar til að spenna mælist í rásinni. Þessi tímatöf er gjarnan nefnd tímastuðull (e. 

time constant). Mæld töf í rás er háð gerð hennar. Rás getur samanstaðið af 

rýmdareinkennandi eða spaneinkennandi íhlutum.  

Tímastuðulsmæling er góð aðferð til að mæla ástand strengs og gefur okkur góða vísbendingu 

um hvort að úrhleðsluáhrifa sé farið að gæta í strengnum, eins og farið verður yfir í kafla 5. 

Það lýsir í því að frátengdur strengur hegðar sér að mörgu leyti eins og þéttir. Hleðsla þéttis 
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og afhleðsla er aldrei tafarlaus, heldur á sér stað yfir ákveðinn tíma og er það kallað 

tímastuðull, τ. Tímastuðull er skilgreindur sem margfeldi viðnáms og rýmdar sem gefur okkur 

63% af fullri hleðslu. 

Ef viðnám er raðtengt við þéttinn myndast svokölluð RC rás. Slíkt er hægt að fá fram með 

einangrunarviðnámsmæli. Þéttirinn, eða strengurinn í þessu tilfelli, hleðst upp yfir ákveðinn 

tíma í gegnum viðnámið þar til að ætlaðri spennu er náð. Tíminn sem tekur að hlaða þétti að 

fullu er 5τ eða 5xRC (Electronics Tutorials., 2018). 

Formúla hleðsluspennu þéttis er eftirfarandi: 

𝑈𝐶 = 𝑈 (1 −  𝑒
−𝑡

𝑅∗𝐶) 

Hér er: UC: spenna yfir þétti, U: spennugjafaspenna, t: tími sem liðinn er síðan síðan spennu var hleypt á, RC: 

tímastuðull RC rásar. 

Ef við setjum inn fyrir τ þá fáum við: 

𝑈𝐶 = 𝑈 ∗ 0,63 

Æskilegur tímastuðull fyrir XLPE streng er miðaður við að vera sem næst 999 sekúndum. Sé 

hann farinn að fikra sig neðar gefur það vísbendingu um úrhleðsluvirkni í strengnum. Við 

ákveðin mörk gefur það svo tilefni til að taka strenginn til frekari greiningar. Mörkin eru 

mismunandi eftir tegund strengja. Séum við með XLPE streng sem er 240mm2 er rétt að huga 

að frekari ástandsgreiningu ef einangrunargildi hans er komið niður fyrir 1 gígaóm og 

tímastuðullinn er dottinn niður á millibilið 500-700. Séum við með olíustreng, sem kominn er 

niður fyrir 1 gígaóm, erum við að miða við lægra gildi, oft á bilinu 100 til 200. 

Ólíkt XLPE strengjum er tímastuðull PILC strengja eða olíustrengja lægri, eins og kemur 

fram í kafla 4. Þar kemur fram að eðlilegt sé að úrhleðsluvirkni sé í olíustrengjum og stafi það 

af því að tómarúm olíustrengsins opna og lokast ört sökum hitaútþenslu og seigju í 

einangruninni (Electronics Tutorials., 2018). 

 

Frekari ástandsgreining 

Þegar farið hefur fram grunn ástandsgreining á strengnum er komið að því að ákveða hvort 

ástand hans sé viðunandi eða hvort þörf er á frekari ástandsgreiningu. Reynist þörf á frekari 

ástandsgreiningu er strengurinn settur í hendurnar á ástandsgreiningarteyminu. Þar fer 



10 
 

strengurinn í ítarlegri prófun sem skilar ákveðinni niðurstöðu sem getur leitt af sér að 

strengurinn fær grænt ljós til áframhaldandi rekstrar eða að hann sé tekinn úr rekstri og 

endurnýjaður að hluta eða öllu leyti. Í framhaldinu ætti hann svo að vera prófaður á nýjan leik 

áður en hann er tekinn í notkun. Dæmi um niðurstöðu frá greiningarteymi má sjá á mynd 6.3. 

 

Mynd 2.2. Sýnir PD virkni í múffum í blönduðum streng. 

 

3 Hvar á hlutfallsleg úrhleðsla sér stað 
 

Staðallinn IEC 60270 skilgreinir hlutfallslega úrhleðslu (e. partial discharge) sem:  

Staðbundna rafræna úrhleðslu sem einungis brúar að hluta til einangrunina sem aðskilur 

leiðarana og sem getur eða getur ekki átt sér stað samhliða leiðara. 

Hlutfallsleg úrhleðsla er í grundvallaratriðum afleiðing staðbundinna álagspunkta í einangrun 

eða yfirborði einangrunar. Heilt yfir er birtingarmynd slíkra úrhleðslna púlsar sem endast 

sjaldnar lengur en 1 µs. Út frá tæknilegum sjónarmiðum má flokka hlutfallslega úrhleðslu í 

innri og ytri úrhleðslu [IEC, 2000]. 
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Ytri hlutfallsleg úrhleðsla 

Hlutfallslegar úrhleðslur (PD) í umlykjandi loftrými eru gjarnan flokkaðar sem ytri úrhleðslur 

og þá oft talað um þær sem ljósbaug (e. corona). Við myndunarspennu (e. inception voltage) 

myndast úrhleðsla sem við köllum rásaúrhleðsla (e. streamer discharge) (mynd 3.1a). 

Þó efnahvörf séu oft örvuð við gasúrhleðslu þá eru aukaafurðunum sífellt skipt út af hinu 

umlykjandi gasi. Þess vegna eru úrhleðslur í hreinu andrúmslofti taldar afturkræfar og því í 

rauninni meinlausar. Það sem gerir ytri úrhleðslur í andrúmslofti mögulega skaðlegar er að 

þær kunna að valda óafturkræfu niðurbroti.  

Neistaúrhleðslur (e. leader discharge) myndast í rafsviði þar sem rafhleðsla neytir aflsmuna 

sinna gagnvart öðrum rafhleðslum. Þar ýmist hrekur hún þær frá sér eða dregur til sín. 

Stærðfræðilega séð kallast þetta rafsvið vigursvið (e. vector field) og kallast krafturinn þá 

Coulomb kraftur (Electric field, 2018). Vigursviðið, ýmist venjulegt eða snertilægt myndar 

neistaúrhleðslur. Slíkar úrhleðslur geta náð yfir stór loftbil, jafnvel þó að spennan sé einungis 

hækkuð um örfá kV umfram myndunarspennu neistaúrhleðslunnar.  

Að auki getur yfirborð gegnheillar einangrunar eyðst smám saman vegna staðbundins hás hita 

í neistaúrhleðslunni (Batalovic et al.,2016). 

 

a) borðaúrhleðsla í lofti         b) neistaúrhleðsla í olíu       c) trjáun í akrílgleri PMMA 

Mynd 3.1. Dæmigerðar PD rásir. 

 

Innri hlutfallsleg úrhleðsla 

Hlutfallsleg úrhleðsla sem myndast vegna annmarka í vökvaeinangrun eða gegnheilum 

torleiðandi efnum sem og þjöppuðu gasi er skilgreind sem innri úrhleðsla.  Rafeindaskriða 

getur eðli málsins samkvæmt einungis myndast  í gasi. Þar af leiðandi getur úrhleðsla einungis 

myndast  í gasmettuðu umhverfi eins og í holum eða sprungum í gegnheilum efnum, svo sem 
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í torleiðandi efni, eða gasbólum í vökva. Þess vegna er einungis hægt að kveikja í úrhleðslum 

í gegnheilli einangrun í gasmettuðum holrúmum. Í vökvaeinangrun myndast hlutfallsleg 

úrhleðsla í gasbólum vegna hita- og rafmagnsfyrirbæra í vatnsgufu sem getur myndast á 

ákveðnum sviðum. Í raunveruleikanum er ekki hægt að búa til gallalausa einangrun. Þá galla 

sem myndast í gegnheilli einangrun má sjá á mynd 3.2 (Batalovic et al., 2016).  

 

Mynd 3.2. Mismunandi gallar í gegnheilli einangrun þar sem 

hlutfallsleg úrhleðsla getur myndast. 

 

Það eru þrjú skilyrði fyrir myndun hlutfallslegrar úrhleðslu: 

1. Upphafsrafeind verður að vera til staðar. 

2. Rafeindaflóð myndast vegna jónunnar. 

3. Endurgefandi gangverk verður að vera til staðar. 

Áður en hlutfallsleg úrhleðsla getur átt sér stað verður upphafsrafeind að vera til staðar. Þessi 

rafeind getur losnað frá rafskauti eða gasi þar sem úrhleðslan mun eiga sér stað. Jafnframt þarf 

styrkur sviðsins að vera það öflugt til að rafeindin geti aflað sér nægjanlegrar hreyfiorku til að 

mynda flóðbylgju í gegnum jónun. Þessi myndaða bylgja verður að geta viðhaldið sjálfri sér 

með endurgefandi gangverki (Kreuger, F.H., 1992). 

 

Gangverk hlutfallslegrar úrhleðslu 
 

Það eru þrjú megingangverk (e. Partial discharge mechanisms) sem geta valdið hlutfallslegri 

úrhleðslu og eiga þau sér stað í eftirfarandi röð: 

1. Rásagangverk (e. streamer mechanism) 

2. Townsend gangverk (e. Townsend mechanism)  

3. Holun (e. pitting) 
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Rásir (e. streamer) 

Þegar fjöldi jóna fer umfram 108 myndast aðstæður sem hrinda af stað úrhleðslu sem nefnist 

rásaúrhleðsla (e. streamer discharge). Rýmishleðsla jónanna hefur áhrif á rafsviðið og styrkur 

rafsviðsins eykst gríðarlega við höfuð sviðsins. Hin mikli kraftur sem skapast við jónun 

rafeinda myndar síðan ljóseindir sem eru nauðsynlegar til þess að virkja gas atóm í jaðri 

skriðusvæðisins. Þetta veldur keðjuverkun rafeindaskriða. Sjá mynd 3.3a. Á endanum mynda 

skriðusvæðin þröngar rásir. Sjá mynd 3.3b. 

 

Mynd 3.3. Sýnir myndun rafrása. 

 

Niðurbrotsrásirnar eru þröngar og úrhleðslutíminn er stuttur, u.þ.b. 1-3ns fyrir hvern 

millimetra (Kreuger, F.H., 1995).  

 

Townsend gangverk (e. Townsend mechanism). 

Það sem einkennir Townsend gangverkið er að það á sér stað sem afleiðing margra aukaskriða 

sem veldur því að úrhleðslan dreifist um víðáttumikið yfirborð. Niðurbrotið á sér stað á mun 

lengri tíma en í rásaúrhleðslu eða yfir nokkra tugi nanósekúnda (mynd 3.4).  
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Mynd 3.4. Townsend gangverk. 

Púlsvíddin er breið sem orsakast af hægum skriðþunga jónanna sem ferðast á um 1mm/µs. 

Púlsvíddin er í hlutföllum við dýpt holrúmsins (Kreuger, F.H., 1995).  

Hægt er að útskýra Townsend með lögmáli Paschens. Paschen komst að því að 

niðurbrotsspenna, það er sú spenna sem þarf  til að valda úrhleðslu eða ljósboga milli tveggja 

rafeinda í gasi, er jafna þrýstings og fjarlægðar (jafna 1). 

(1)    𝑝𝑑 =
𝑒 ∗ ln (1 +

1
ϒ𝑠𝑒

)

𝐴
 

Þegar um ákveðna fjarlægð í holrúmi er að ræða minnkar spennan sem þarf til að valda 

úrhleðslu í hlutfalli við minnkandi þrýsting. Spennan eykst svo á nýjan leik í hlutfalli við 

aukinn þrýsting þar til hún hefur náð hærri spennu en í upphafi (mynd 3.5) („Paschen´s Law“, 

2018). 

 

Mynd 3.5. Kúrfa Paschens. 
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Holun (e. pitting) 

Þegar myndun kristalla á sér stað erum við komin á þriðja stig hnignunar. Kristallarnir valda 

þjöppun á rafsviði við brúnir kristallanna. Hér er einkennið hratt niðurbrot á litlu svæði, 

hleðslurnar breiða hratt úr sér yfir leiðandi yfirborðið sem veldur hraðri endurnýjun 

rafsviðsins. Í raun er þetta ekki ólíkt litbaugs úrhleðslum í lofti (e. corona).  

Mynd 3.6 sýnir hóp kristalla. Torleiðandi efnið við kristallanna hefur eyðst upp og myndast 

hafa holur. Svarti bletturinn í miðjunni er dæmi um slíka holu. 

 

Mynd 3.6. Holumyndun í torleiðandi efni. 

 

Einkenni holumyndunar má sjá á mynd 3.7. Þar má sjá að púlsarnir eru stuttir og mjóir, sumir 

ekki nema um 10-15ns. Annað einkenni er lág mögnun, u.þ.b. 0,2pC og hátt 

endurtekningarhlutfall, u.þ.b. tveir púlsar á 100ns sveiflusjá (Kreuger, F.H., 1995).  

 

Mynd 3.7. úrhleðslupúlsar. 
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Öldrunarferlið 
 

Ósnortið holrúm 

Þegar um ósnortið holrúm er að ræða er ekkert bakskaut til staðar og þar af leiðandi engar 

afleiddar rafeindir til staðar fyrir gangverkið. Í þessu tilfelli getur Townsend gangverkið ekki 

átt sér stað. Hér þarf að auka spennuna þar til að stigi rásaúrhleðslu er náð, en þá skapast 

aðstæður fyrir niðurbrot í torleiðandi efninu. Yfirspennan sem þarf til að ná þessu er vanalega 

5% hærri en spennan í samsvarandi kúrfu Paschen (Kreuger, F.H., 1992).  

 

Aldrað holrúm 

Eftir ákveðin tíma, u.þ.b. 5 til 60 mínútur, minnkar viðnám holrúmsins umtalsvert. 

Efnabreytingar í yfirborðinu eru þess valdandi að þetta á sér stað. Raki og sýrur mynda 

yfirborð sem eru mitt á milli þess að vera einangrandi og leiðandi. Þetta yfirborð sem 

efnasambandið myndar gengur í stað bakskautsins sem áður vantaði og nú getur Townsend 

gangverkið átt sér stað. Myndunarspenna holrúmsins er nú samsvarandi því sem á sér stað 

samkvæmt kúrfu Paschens. 

 

Rekstraraðstæður (e. operating conditions) 
 

Myndunarspenna Vi 

Hlutfallsleg úrhleðsla (PD) á sér stað við ákveðna spennu, myndunarspennu Vi (e. inception 

voltage). IEC 60270 skilgreinir þetta á eftirfarandi hátt: myndunarspenna er sú spenna sem 

prófunartæki tekur fyrst eftir að myndar endurteknar úrhleðslur, þegar spennan sem er á 

viðfangsefninu er hækkuð frá lægra gildi þar sem engin hlutfallsleg úrhleðsla á sér stað. Í 

raunheimi er myndunarspennan lægsta spennan þar sem fjöldi úrhleðslupúlsa er jafn eða meiri 

en ákveðið lággildi [IEC, 2000]. 

Myndunarspenna á sér stað þar sem rafræn áraun í galla er jöfn eða meiri en í þeim miðlum 

sem umlykja hann. Gallinn þarf að innihalda efni, s.s. gas, með lægri torleiðandi styrk en hin 

gegnheila einangrun strengsins. Áraunin getur leitt af sér niðurbrot innan gallans ef 

niðurbrotið er yfir lágmarki samkvæmt kúrfu Paschens. Samkvæmt Paschen á 

myndunarspenna sér stað þegar rafsviðið hefur náð hámarki í einangrun strengs við u.þ.b. 
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3kV/mm, miðað við að efnið sé loft við eðlilegt hitastig (20°C) og loftþrýsting (101 kPa) 

(Batalovic et al., 2016). 

 

Endaspenna Ve 

Þegar úrhleðsla hefst, heldur hún áfram á þessari spennu en einnig á örlítið lægri spennu, sbr. 

lögmál Paschens. Úrhleðslan á sér ákveðna endaspennu, Ve (e. extinction voltage). IEC 60270 

lýsir því á eftirfarandi hátt: spenna þar sem endurteknar úrhleðslur hætta að eiga sér stað í 

viðfangsefninu, þegar spennan er smám saman minnkuð frá hærri spennu þar sem 

úrhleðslupúlsar í talsverðum fjölda eiga sér stað. Í raunheimi er endaspennan, Ve, lægsta 

spennan þar sem magn úrhleðslupúlsa er jafnt eða minna en skilgreint lágmark [IEC, 2000]. 

Rekstraraðstæður hafa áhrif á eiginleika hlutfallslegrar úrhleðslu. Upptök úrhleðslunnar liggja 

í því álagi sem kaplarnir verða fyrir undir rekstraspennu sem og tímabundnum 

spennuhækkunum svo sem við niðurskot eldinga eða straumhnykkjum við rofahreyfingar.  

Annað sem veldur úrhleðslum er það álag sem lagt er á strenginn í rekstri. Ef XLPE strengur 

er rekinn á háum hita, svo háum að það veldur kristallamyndun, þá er afleiðingin af því aukin 

úrhleðsluvirkni (IEEE., 2006). 

Við prófun á þriggja fasa streng verður að leggja áherslu á að bera kennsl á réttan fasa þar 

sem úrhleðsluvandamál er til staðar. Vandamálið getur átt sér stað í fleiri en einum fasa og 

krossmengun getur átt sér stað milli fasa og gefið rangar niðurstöður. 

Við prófun á streng hverfur úrhleðsluvirknin þegar spennan er tekin af. Til þess að fá virknina 

í gang að nýju getur þurft að leggja prófunarspennu á strenginn sem er ígildi 1,5 sinnum 

málspenna (V0) og þarf að gera það í nokkrar mínútur, þar sem myndunarspenna (Vi) 

úrhleðslunnar er hærri en spennan (Ve) sem þarf til að viðhalda úrhleðsluvirkninni. Þó 

myndunarspennan sé almennt talin tvisvar sinnum Ve er raunveruleikinn sá að hún liggur á 

bilinu 1,3 til 1,5 sinnum Ve. Þess vegna ætti alltaf að leggja prófunarspennu á strenginn sem 

er hærri en málspennan til að mynda úrhleðsluvirknina. 

Gallar þar sem myndunarspenna (Vi) og endaspenna (Ve) liggja undir rekstrarspennu munu 

mynda úrhleðsluvirkni þegar kapallinn er undir spennu. Úrhleðsluvirkninni verður viðhaldið á 

meðan, sem eykur líkurnar á bilun í rekstri.  
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Gallar þar sem myndunarspenna (Vi) er hærri en rekstrarspenna en endaspenna (Ve) er lægri 

en rekstrarspenna munu ekki búa til úrhleðsluvirkni undir rekstraspennu nema þeir fari af stað 

í kjölfarið á skammtíma spennuhækkun. Í kjölfarið getur orðið vart við úrhleðsluvirknina þar 

til spennan er tekin af, hún getur verið ósamfelld eða alfarið horfið. Hún mun svo að öllum 

líkindum koma fram aftur eða við prófun í kjölfarið á yfirspennu.   

Gallar þar sem myndunarspenna og endaspenna eru yfir rekstrarspennu geta myndað 

úrhleðsluvirkni við skammtíma spennuhækkun. Virknin mun þó fljótlega deyja út. Hún getur 

komið fram við prófun þar sem prófunarspenna er hærri en 2*V0. Þessir gallar eru jafnan 

meinlausir í hefðbundnum rekstri en þó eru líkur á trémyndun þar sem úrhleðsluvirknin mun 

eiga sér stað undir rekstrarspennu, þ.e. endaspenna (Ve) er lægri en rekstrarspenna. Ástæðan 

er öflugt rafsvið við enda trjánna.  

Í rafkerfum þar sem ægir saman fjölda ólíkra strengjategunda getur orðið vart við úrhleðslu 

þar sem jarðtenging tveggja ólíkra strengja hefur ólíkt jarðviðnám (IEEE., 2006).   

 

4 Tegundir og staðsetningar galla 
 

Tegundir og staðsetningar galla hafa áhrif á hvernig túlka skal tölfræði hlutfallslegrar 

úrhleðslu. Það er vel þekkt að gallar geta orsakað ótímabærar bilanir. Gallar geta átt sér stað 

við framleiðslu eða við samsetningu búnaðar eða átt sér stað eftir því sem búnaður eldist og 

verður fyrir mismunandi álagi. Ekki munu allir gallar valda úrhleðslum, heldur einungis þeir 

sem verða fyrir því að rafrænt álag í gallanum er meira en myndunarálagið (IEEE., 2006).  

 

Dæmigerðar uppsprettur hlutfallslegrar úrhleðslu í plaststrengjum 
 

Dæmigerðir gallar í plaststrengjum eru eftirfarandi: 

- Skörð eða holrúm í einangrun eða á milli einangrunar og hálfleiðandi efnis, þar 

með talið skörð eftir hníf, ristur eða sprungur í einangrun.  

- Holrúm í snertiflötum í strengjum og aukabúnaði. 

- Raftré sem á sér upphaf í nöfum, skörðum eða vatnstrjám. 
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Skörð eða holrúm í einangrun eða snertiflötum milli einangrunar og hálfleiðandi efnis 

Myndunarspennan í skörðum eða holrúmum er háð lögun, stærð og staðsetningu holrúmsins í 

einangruninni, sem og gastegund og þrýsting í holrúminu.  Þannig er myndunarspenna í 

kúlulaga holrúmi XLPE strengs tvisvar sinnum meiri en í flötu holrúmi í einangrun og þrisvar 

sinnum  hærri en sama holrúm í EPR einangrun. Ef flata holrúmið er samhliða rafrænu álagi, 

t.d. á þverveginn, þá er myndunarspennan 20-30% meiri en fyrir kúlulaga holrúm af sömu 

stærð og staðsetningu (IEEE., 2006).  

 

Holrúm milli strengs og aukabúnaðar 

Holrúm milli einangrunar strengs og aukabúnaðar getur myndast vegna slælegra vinnubragða 

við fjarlægingu einangrunar, ónógs þrýstings milli tengipunkta eða vegna smits frá 

sílikonfeiti. Álag strengs getur einnig haft áhrif á þrýsting og þar af leiðandi ummál holrúms 

og eiginleika úrhleðslunnar (IEEE., 2006).   

 

Raftré sem á sér upphaf í nöfum, skörðum eða vatnstrjám 

Nafir eða aðskotaefni innan einangrunar eða á mörkum einangrunar og hálfleiðandi efnis 

mynda staðbundna aukningu á rafrænu álagi. Ef álagið verður hæfilega stórt aukast líkurnar á 

myndun raftrés. Þar sem raftré myndast skaddast einangrunin endanlega, úrhleðsla getur verið 

til staðar og algert niðurbrot einangrunar einungis tímaspursmál. Almennt eru raftré erfiðari 

að mynda en að rækta og því enda þau iðulega í bilun af sökum hlutfallslegrar úrhleðslu þar 

sem myndunarspennan er til staðar. 

Holrúm mynda raftré áður en bilunar verður vart. Raftré vex yfirleitt hratt ef úrhleðslan er 

viðvarandi og leiðir til bilunar á tiltölulega skömmum tíma, eða frá nokkrum mínútum til 

nokkurra vikna (IEEE., 2006).  

Vatnstré geta einnig verið forveri raftrés (sjá mynd 4.1 og 4.2). Á áttunda og níunda áratug 

síðustu aldar fóru menn að taka eftir því að líftími fjölliðu strengja væri ekki nema um 3 til 10 

ár og að það væri afleiðing myndunar vatnstrés. Við nánari skoðun tókst að komast að hvað 

veldur því að vatnstré myndast. Rannsóknirnar leiddu af sér eftirtalda tíu punkta (EE 

Publishers., 2010): 
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- Til þess að vatnstré myndast þarf einangrunin að hafa nægilegt rakainnihald.  

- Vatnstré myndast einungis ef rafrænt álag er yfir mörkum. 

- Vatnstré myndast vegna óeinsleitni innan einangrunar. 

- Tvær tegundir af trjám eru skilgreindar; þau sem vaxa frá annarri hvorri brún 

einangrunarinnar kallast gígtré (e. vented tree) og þau sem vaxa innan einangrunar 

kallast slaufutré (e. bow tie tree). 

- Af tvennu illu þá eru það gígtrén sem vaxa og valda áhyggjum á meðan slaufutrén 

eiga það til að ná einskonar jafnvægi í stærð. 

- Gufumótun (e. steam curing) veldur því að þúsundir örhola mótast í einangruninni 

og gerir henni kleift að halda í rakann sem gefur færi á myndunarstöðum fyrir 

vatnstré. 

- Til eru bætiefni sem hindra myndun vatnstrjáa. Þessi bætiefni eiga það til að vera 

pólandi (e. polar) auk þess sem þau hafa áhrif á eiginleika torleiðandi efnis 

einangrunarinnar. Þó eru áhrifin ekki það mikil að þau valdi áhyggjum í háspennu 

(e. medium voltage) upp að 35kV. 

- Engum hefur tekist að útbúa streng sem er laus við vatnstré. 

- Máluð grafítskermun blandast illa við einangrunina og er góður staður til 

myndunar vatnstrjáa.  

- Próf sem líkja eftir öldrunarferli strengja hafa verið þróuð og líkja vel eftir 

raunverulegum aðstæðum. Þau ná vel að aðgreina góða strengi frá slæmum. 

 

 

Mynd 4.1. Sýnir vatnstré (WT) og raftré (ET). 
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Mynd 4.2. Sýnir brunnið raftré/bilun 

 

Menn hafa rökrætt mikið um orsakavald vatnstrjáa og hvað sé hægt að gera til að koma í veg 

fyrir myndun þeirra. Almenn sátt ríkir um eftirfarandi fjórar nálganir (EE Publishers., 2010): 

- Ekki skal nota gufumótun við framleiðslu einangrunar (e. CV lines) 

- Lágmarka skal óhreinindi í einangrun og hálfleiðarahúð. 

- Halda skal yfirborði einangrunar og hálfleiðara sléttum og felldum.  

- Notast skal við þrefalda útpressun (e. triple extrusion). 

 

Í raun hefur notkun á þurrum mótunaraðferðum, betri meðhöndlun efnis og þreföld útpressun 

snarminnkað myndun vatnstrjáa sem valda snemmbúnum bilunum. 

Til að koma sem best í veg fyrir myndun vatnstrjáa er mikilvægt að hafa í huga að alþjóðlegir 

staðlar taka ekki nægilega vel á efninu. Sumir tala um að nota tefjandi (e. retardant) efni án 

þess þó að minnast á nein viðmið. Aðrir skilgreina gæði efnis þó ekki sé hægt að koma í veg 

fyrir lélega framleiðslu. Lykillinn er að skilgreina prófunaraðferðir og ganga úr skugga um að 

framleiðandinn noti rétt efni og búnað í framleiðslu þeirra strengja sem eru pantaðir. Í 

grunninn eru það fjórir punktar sem vert er að fara eftir þegar strengir eru pantaðir (EE 

Publishers., 2010): 

- Skilgreina skal þrefalt útpressaða, nituroxíðsmótaða XLPE strengi. 

- Biðja skal um sannanir þar sem fram kemur prófun á niðurbroti sem gefur 

vísbendingar um að einangrun og skermun strengs sé laus við óhreinindi. 

- Krefjast skal þess af framleiðanda að hann framkvæmi blautöldrunarpróf (e. wet 

ageing test) á þeirri einangrun og skermun sem hann mun skaffa. 



22 
 

- Skilgreina skal að strengurinn sé vatnshindrandi, þ.e. að þó hann verði umlukinn 

vatni og skemmist, þá séu líkurnar á því að vatn geti farið eftir leiðurum strengsins 

lágmarkaðar. 

 

Mynd 4.3. Sýnir PD virkni í samtengingum í PEX streng. 

 

Dæmigerðar þumalputtareglur í plaststrengjum (Neier, Tobias., 2018): 

- Nýr strengur <100pC við 1,7U0 

- Myndunarspenna >U0: 

o 500pC – framkvæma mælingar á tveggja ára fresti. 

o 2.000pC – framkvæma mælingar á árs fresti. 

 

- Myndunarspenna <U0: 

o 500pC – framkvæma mælingu eftir sex mánuði. 

o 2.000pC – auknar líkur á bilun, mælt með að setja á áætlun um útskipti. 

o 4.000pC – yfirgnæfandi líkur á bilun, mælt með að skipta um strax. 
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Dæmigerðar hlutfallslegar úrhleðslur í vökvamettuðum strengjum. 
 

Olíustrengir (PILC) eru strengir sem veita meiri mótstöðu gagnvart hlutfallslegum úrhleðslum 

en XLPE strengir. Dæmigerður uppruni úrhleðslna eru eftirfarandi: 

- Vökvaskert endabil, mjúk svæði einangrunar og holrúm eða skörð vegna slælegrar 

mettunar.  

- Þurr, stökkur og sprunginn pappír. 

- Umbreyting vökvans yfir í vaxkennt efni. 

- Kolefniseinkennandi rásir, s.s. trémyndun. 

- Vatn í einangrun. 

- Leki vegna lélegrar pakkningar eða gata í einangrun. 

 

Holrúm í vökvamettaðri einangrun geta myndast við þenslu á málmslíðri vegna átöppunar 

sem eykur ummál strengsins, umbreytingar vökvans í vaxkennt efni sökum öldrunar, götum á 

slíðri sem veldur leka eða vegna lekavandamála við þéttingar. Þar að auki getur 

úrhleðsluvirkni í gasbólum myndað viðbótargös og umbreytt bólunum sem hafa síðan áhrif á 

einkenni úrhleðslunnar.  Þetta getur einnig valdið því að staðsetningar úrhleðslunnar færist úr 

stað vegna hverfulla einkenna gasbólunnar. Endurteknar úrhleðslur á einum stað geta valdið 

kolefnismyndun í pappírinn og í kjölfarið myndað rásir. Rásirnar geta hoppað á milli 

pappírslaga, yfir endabil og þar af leiðandi meðfram strengnum (mynd 4.4) (IEEE., 2006).  

 

Mynd 4.4. Sýnir uppbyggingu olíustrengs. 

 



24 
 

Helsti munur á mælingum í olíustrengjum miðað við mælingar í XLPE strengjum er sá að 

olíustrengir hafa innbyggða úrhleðsluvirkni innan einangrunarinnar. Ólíkt XLPE strengjum er 

þetta ekki skaðlegt. Tómarúm olíustrengsins opna og lokast ört sökum hitaútþenslu og seigju í 

einangruninni. Sönnun skaðleysis þessara einkenna má finna í olíustrengjum sem hafa margir 

hverjir verið í rekstri í meira en 80 ár en hafa þó úrhleðsluvirkni sem mælist í nanó-

Coulombum. Í grunninn er úrhleðsluvirknin háð tegund, framleiðanda, framleiðsluári og 

ástandi strengsins, en þó er ekki óeðlilegt að mæla úrhleðsluvirkni á bilinu 10pC til 1.000pC 

án þess að það skaði rekstrarhæfi strengsins. 

Ólíkt XLPE strengjunum fóru olíustrengirnir aldrei í gegnum úrhleðslupróf hjá framleiðanda, 

þar af leiðandi er mun erfiðara að túlka niðurstöðurnar og rekstraráhættan mun meiri 

samanborið við XLPE strengi. Því er nauðsynlegt að mæla þá þegar færi gefst til að byggja 

upp góðan gagnagrunn. Mælingar á olíustrengjum eru auk þess erfiðari. Þegar olíustrengir eru 

mældir koma í ljós margar úrhleðslur sem ná eftir endilöngum strengnum. Til þess að greina 

það sem telst eðlilegt frá því sem telst óeðlilegt þarf því að framkvæma margar mælingar 

(Neier, Tobias., 2018). 

 

Mynd 4.5. Sýnir dreifða PD virkni sem og PD virkni í samtengingu í olíustreng. 
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Dæmigerðar þumalputtareglur í olíustrengjum: 

- Þurr olíustrengur – 9.000pC 

- Myndunarspenna >U0: 

o 20.000pC – framkvæma mælingar á tveggja ára fresti. 

o 50.000pC – framkvæma mælingar á árs fresti. 

- Myndunarspenna <U0: 

o 10.000pC – framkvæma mælingu eftir sex mánuði. 

o 20.000pC – auknar líkur á bilun, mælt með að setja á áætlun um útskipti. 

o 40.000pC - yfirgnæfandi líkur á bilun, mælt með að skipta um strax. 

 

Dæmigerðar hlutfallslegar úrhleðslur í aukahlutum 
 

Aðstæður geta ráðið miklu þegar búnaður er settur upp og geta slæmar aðstæður leitt til galla í 

samsetningu á vettvangi. Dæmigerðir gallar sem valda úrhleðslum eru eftirfarandi: 

- Holrúm í mótuðum vörum vegna ófullnægjandi samdráttar íhluta eða í 

hitasamdraganlegum og kaldsamdraganlegum vörum. 

- Laus einangrun í samtengingum, sér í lagi þar sem skortur eða flutningur á sílikoni 

feiti hefur átt sér stað. Einnig dældir í einangrun við samsetningu. 

- Samtengingar sem ekki eru settar rétt saman. 

- Óhreinindi, s.s. raki, málmoxíð o.s.frv. geta lekið í samtengingar. 

- Illa samsettur endabúnaður. 

- Skurðir eða mar eftir hnífa eða samsetningartæki. 

Mismunurinn á milli hitaþenslu í streng og aukahlutum geta myndað holrúm við hátt hitastig. 

Úrhleðslur sem stafa af rofi í leiðurum eða skermi í tengingu eða strengjum líkjast oft 

ljósbaugsúrhleðslum. Þessi tegund úrhleðsla einkennist af háum púlsum. Eftir því sem 

vandamálið eykst er mögnun úrhleðslunnar oft sú sama á meðan endurtekningarhlutfallið 

eykst (IEEE., 2006).  
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5 Birtingarmynd hlutfallslegrar úrhleðslu 
 

Birtingarmynd hlutfallslegrar úrhleðslu og hegðun hennar í torleiðandi efni má lýsa á tvo 

vegu: 

1. Hin sígilda lýsing; úrhleðslunum er lýst sem óendanlega stuttum fyrirbærum. Þær 

valda straumpúlsum sem bætast ofan á 50 riða torleiðandi strauminn.  

2. Rauntímalýsing; úrhleðslunum er lýst sem fyrirbæri sem þarf stuttan tíma til að 

valda niðurbroti í holrúmi eða í úrhleðslubili. 

Hegðun spennu og straums í úrtaki þar sem innri eða ytri úrhleðsla á sér stað er hægt að lýsa 

með hinni vel þekktu abc rás á mynd 5.1. 

 

Mynd 5.1. Jafngildisrás fyrir innri og ytri úrhleðslu. 

 

Þessi jafngildisrás er mjög einfölduð útgáfa af því sem gerist í rafsviði torleiðandi efnis. Sá 

hluti sem brotnar niður er táknaður með rýmd c. Torleiðandi efnið sem er raðtengt með c er 

kallað b. Sá hluti sem ekki verður fyrir áhrifum er kallaður a.  

Ef riðspennu er hleypt á torleiðandi efnið myndast endurtekin úrhleðsla eins og sést á mynd 

5.2. 
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Mynd 5.2. Sýnir endurtekna úrhleðslu. 

 

Riðstraumurinn veldur spennu Vc sem fer yfir holrúmið c. Ef þessi spenna er meiri en 

niðurbrotsspennan Ud, myndast úrhleðsla þar sem Ud eltir kúrfu Paschens. Ef spennan hækkar 

á nýjan leik endurtekur ferlið sig og veldur endurteknum úrhleðslum.  

Hins vegar, ef engin upphafsrafeind er til staðar, þá á engin ræsing sér stað og 

úrhleðsluvirknin heldur sig fjarri um tíma.  

Í raunheimi er úrhleðsluferillinn mun óstöðugri. Þetta á sér þá skýringu að Ud og V eru ekki 

jöfn á báðum hliðum. Einnig geta fleiri úrhleðslurásir verið til staðar sem og lekastraumar. 

Það leiðir af sér að úrhleðslan þvælist um eftir sínusbylgjunni, er af mismunandi stærð, 

hverfur og birtist aftur o.s.frv., sem gefur af sér heldur óstöðuga mynd. 

Það er einnig hægt að álykta af þessari rás að úrhleðslumynstrið getur átt sér stað á mun lægri 

myndunarspennu, eins og sjá má á mynd 5.3. 

 

 

Mynd 5.3. Sýnir úrhleðslu á lægri myndunarspennu. 
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Spennan Vc er of lág til að valda niðurbroti. Nú er kveiking úrhleðslunnar þvinguð, t.d. af 

yfirspennu. Sínusbylgja Vc færist til og niðurbrot á sér stað á neikvæðu hliðinni. Sínusbylgja 

Vc færist aftur úr stað og úrhleðslan birtist á ný o.s.frv (Kreuger, F.H., 1992).  

 

6 Fáanlegur búnaður og aðferðir til mælingar á hlutfallslegri úrhleðslu 

 

Mælingar úr rekstri (e. off-line measurement) 
 

Þegar strengir eru prófaðir þarf að huga að öryggi starfsmanna. Allar prófanir á strengjum og 

búnaði skulu vera framkvæmdar á spennulausum og einangruðum kerfum nema annað reynist 

nauðsynlegt.   

Vegna þess að strengir sem eru langir hafa mikla rýmd þarf stóran aflgjafa til að takast á við 

launaflið sem myndast við að spennusetja strengi með 50 riða netspennu. Þess vegna eru aðrar 

aðferðir þróaðar til að spennusetja strengina. 

 

Mjög lág tíðni (MLT, e. Very low frequency, VLF) 
 

Aðferðafræði MLT nýtir sér riðstraumsmerki á tíðnisviðinu 0,01 til 1 rið eða Hz. 

Aðferðafræðinni er hægt að skipta í tvo flokka, þolpróf (e. withstand test) og greiningarpróf 

(e. diagnostic test). Í þolprófi þarf búnaðurinn sem er prófaður að þola ákveðna spennu í 

ákveðinn tíma án þess að niðurbrot í einangrun eigi sér stað. Í greiningarprófinu er metið út 

frá mismunandi gögnum hvort alvarlegt niðurbrot sé að eiga sér stað og hvort strengurinn sé 

rekstrarhæfur. 

 

Við framkvæmd MLT prófunar er raftré sem myndast hefur í einangrunargalla þvingað í 

gegnum einangrunina. Myndun raftrés og stækkun rása er jafna tíðni og mögnunar. Búið er að 

finna út hvaða spennu og hversu lengi skal prófa til að raftré fari í gegnum einangrun fyrir 

algengustu prófunarmerkin, sem eru kósínus-kassabylgja (e. cosine-rectangular) og 

sínusbylgja (e. sinusoidal) (tafla 6.1 og 6.2) (IEEE., 2004).  
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Hér eru spennustigin miðuð út frá U0 strengja á bilinu 5kV til 35kV. Í heiminum er algengast 

að notast við 2U0 eða 3U0. Viðhaldsspenna er um 80% af ásættanlegu spennunni. 

 

Tafla 6.1. Sýnir prófunarspennu fyrir kósínus-kassabylgju 

Spennuflokkun 

fasi í fasa 

Uppsett spenna (e. 

installation) fasi til 

jarðar 

Ásættanleg spenna 

(e. acceptance) fasi 

til jarðar 

Viðhaldsspenna (e. 

maintenance) fasi til 

jarðar 

rms spenna í kV rms 

spenna/toppspenna 

rms 

spenna/toppspenna 

rms 

spenna/toppspenna 

5 12 14 10 

8 16 18 14 

15 25 28 22 

25 38 44 33 

35 55 62 47 

 

Tafla 6.2. Sýnir prófunarspennu fyrir sínusbylgju. 

Spennuflokkun 

fasi í fasa 

Uppsett spenna (e. 

installation) fasi til 

jarðar 

Ásættanleg spenna 

(e. acceptance) fasi 

til jarðar 

Viðhaldsspenna (e. 

maintenance) fasi til 

jarðar 

rms spenna í kV rms spenna eða 

(toppspenna) 

rms spenna eða 

(toppspenna) 

rms spenna eða 

(toppspenna) 

5 9 (13) 10 (14) 7 (10) 

8 11 (16) 13 (18) 10 (14) 

15 18 (25) 20 (28) 16 (22) 

25 27 (38) 31 (44) 23 (33) 

35 39 (55) 44 (62) 33 (47) 

 

 

Sá prófunartími sem mælt er með liggur á bilinu 15 til 60 mínútur. Algengast er þegar notast 

er við 0,1 riða MLT próf er að notast við 15 mínútna prófunartíma (IEEE., 2004).  
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Kósínus-kassabylgja 

Við framkvæmd MLT prófunar sem byggir á kósínus-kassabylgu er notast við áriðil sem 

umbreytir jafnstraum í riðstraumsmerki með mjög lága tíðni. Með því að víxla pólun á 

strengnum sem verið er að prófa á fimm sekúndna fresti fæst 0,1 riða tíðnin. Svona próf á 

ávalt að framkvæma með viðurkenndum búnaði og eftir viðurkenndu kerfi sem lýst er í 

staðlinum IEC 60060-3 (IEEE.. 2004).  

 

Kostir kósínus-kassabylgju 

Helstu kostir kósínus-kassabylgju eru eftirfarandi (IEEE., 2004):  

- Umpólun með þessari aðferð sem gefur okkur 0,1 rið er svipuð og rekstratíðnin og 

myndar því ekki flökkutíðni og kemur í veg fyrir losun rúmhleðslna (e. space 

charges) í einangrun. 

- Hægt er að mæla lekastraum 

- Hægt er að mæla strengi með allt að 3U0 með tæki sem tekur ekki meira pláss en 

sambærilegt jafnstraumstæki. 

- Hægt er að nota MLT próf til að prófa olíu og plaststrengi. 

- Gott að nota til að útiloka fáa galla í annars góðum streng. 

 

Helstu ókostir kósínus-kassabylgju eru eftirfarandi (IEEE., 2004): 

- Þegar strengir með viðamiklar skemmdir eftir vatnstré eru prófaðir dugar ekki að 

notast eingöngu við þolprófið. Aðrar aðferðir þurfa að vera notfærðar. 

- Það þarf að taka strengina úr rekstri. 

 

Sínusbylgja 

Framkvæmd MLT prófunar með sínusbylgju gefur okkur sanna sínusbylgju, sjá mynd 6.3. 

Notast ætti við viðurkenndan búnað og fylgja viðurkenndum aðferðum byggðum á staðli IEC 

60060-3. Toppgildi spennunnar ætti að vera mælt innan skekkjumarka sem eru +-5% og 

svörunartími kerfisins ætti ekki að vera meiri en 0,5 sekúndur (IEEE., 2004). 
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Mynd 6.3. Sýnir sanna sínusbylgju. 

 

Helstu kostir sínusbylgjunnar eru eftirfarandi (IEEE., 2004): 

- Vegna stöðugrar umpólunar eru rúmhleðslur í einangrun ólíklegri til að myndast.  

- Hægt er að mæla strengi með allt að 3U0 með tæki sem tekur ekki meira pláss en 

sambærilegt jafnstraumstæki. 

- Hægt er að nota prófið á strengi með olíu-, plast- eða blandaða einangrun. 

- Gott að nota til að útiloka fáa galla í annars góðum streng. 

 

Ókostir sínusbylgjunnar eru eftirfarandi (IEEE., 2004): 

- Þegar strengir eru prófaðir með viðamiklar skemmdir eftir vatnstré eða með 

viðamikla hlutfallslegrar úrhleðslu í einangrun er ekki endilega nóg að prófa 

eingöngu með þolprófi. Notast verður við önnur greiningatæki til að ákvarða 

umfang skemmdarinnar. 

- Úrhleðslugögn kunna að vera ósamræmanleg krafttíðnigögnum. 

- Við mjög háa prófunarspennu og tíðni undir 0,01 riði aukast líkur á myndun 

rúmhleðslna (e. space charges). 

- Strengi þarf að taka úr rekstri. 

 

Búnaðurinn 

Til er margskonar búnaður til að prófa MLT. Tilvonandi viðskiptavinur getur talað við fjölda 

framleiðanda sem bjóða upp á alls konar útgáfur af búnaði, allt frá handhægum töskum yfir í 

sérhannaða prófunarbíla. Hægt er að fá búnað sem býður upp á ýmsa spennumöguleika. Tafla 

6.3 sýnir dæmi um búnað (BAUR, 2018): 
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Tafla 6.3. Sýnir dæmi um MLT búnað. 

MLT kerfi PHG 80 portable PHG 80 TD PD 

Toppspenna 80,6kV 80,6kV 

Álagsrýmd 1,2 µF @57kV 1,2 µF @57kV 

Tíðni 0,1 - 1 Hz 0,1 - 1 Hz 

Þyngd 199kg 250kg 

Stærð 755x850x991 mm 483x623x775 mm 

Vakt Sívöktun Sívöktun 

Aflgjafi 200-260V, 50/60Hz 200-260V, 50/60Hz 

Ferðamáti Á hjólum Í bíl 

 

 

 
Mynd 6.4. Sýnir dæmi um MLT búnað. 
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Kostir og ókostir MLT búnaðar 

Kostir: 

- Auðveldur í uppsetningu. 

- Auðveldur í tilfærslu vegna stærðar sinnar. 

- Getur spennufætt langa strengi. 

- Getur spennufætt samfellt. 

Ókostir: 

- Prófunargögn vegna hlutfallslegrar úrhleðslu geta verið ósamræmanleg við 

rekstrargögn. 

- Vaxtahraði raftrjáa getur verið meiri en í venjubundnum rekstri. 

 

Dempuð riðspenna (DR, e. Damped alternating current, DAC) 
 

Grundvallaratriði DR 

Í grundvallaratriðum byggir DR á að hleypa dempaðri riðspennu á strengi á tíðnibilinu 50 til 

500 rið eða Hz (Ardeleanu et al., 2010). Þó segir í IEC 60270 að við mælingar á hlutfallslegri 

úrhleðslu sé miðað við riðspennu að 400 riðum [IEC, 2000]. Mynd 6.5 sýnir fræðilega 

uppsetningu á prófun með aðferð dempaðri riðspennu. 

 

Mynd 6.5. Sýnir fræðilega uppsetningu á prófun með DR aðferð. 
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Kerfið er uppbyggt af jafnspennu (DC) aflgjafa sem tengdur er við prófunarstreng og gefur frá 

sér breytilega spennu allt þar til prófunarspennu er náð, en ferlið er háð tíma eins og jafna 1 

gefur til kynna. 

(1)    𝑡 =
𝑈𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟

𝐼á𝑙𝑎𝑔
 

Þegar prófunarspennu er náð tekur við spóla með mjög stuttan lokunartíma sem 

skammhleypir rásinni og býr til sveiflubundna spennu sem dempar á eigintíðni rásarinnar. Sjá 

jöfnu 2. 

(2)   𝑓 =
1

2𝜋√𝐿 ∗ 𝐶𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟
 

Spólan hefur lág töp og býr til tíðni á bilinu frá 50 til nokkur hundruð rið eða Hz og er 

strengnum því séð fyrir lágmettandi sínusbylgju. Gæðastuðullinn (Qc) sem einkennir 

sveifludempunina hefur tiltölulega hátt gildi (30-100) vegna tapa í prófunarstreng og má sjá í 

jöfnu 3 þar sem Ra er heildar jafngildi lekaviðnáms rásarinnar. 

(3)    𝑄𝑐 = √
𝐿

𝐶 ∗ 𝑅𝑎
2

=  
1

𝑅𝑎
 √

𝐿

𝐶
 

Hár gæðastuðull (Qc) hefur þann kost að verklegar mælingar á hlutfallslegri úrhleðslu (PD) er 

hægt að framkvæma því að tíðni mettandi riðspennu er örlítið frábrugðin rekstratíðninni.  

Sparnaðurinn á bak við þessa aðferð liggur í því að rýmd strengsins í fimmtíu riða veitukerfi 

gefur af sér mikið afl og getur náð mörg þúsund kVA á fáeinum kílómetrum og 

prófunarspennu upp á nokkur kV eða eins og jafna 4 gefur til kynna. 

(4)    𝑆 = 𝑈0
2 ∗ 𝐶𝜔 

Með dempaðri riðspennu er strengurinn hlaðinn með jafnstraums spennugjafa annars vegar og 

afhlaðinn með spanspólu hins vegar, þar sem rýmd strengsins myndar dempaða sveiflukennda 

púlsa. Með jöfnu 5. er hægt að sjá orkuna í einum slíkum púls sem gefin er af lágafls 

jafnstraumsgjafa. 

(5)     𝐸0 =
1

2
𝐶𝑈0

2 
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Jafna orku með tilliti til fjölda púlsa er gefin með jöfnu 6. 

(6)     𝐸 = 𝑛 ∗ 𝐸0 

Jafnvel hér er hægt að sjá að búnaður sem byggir á dempaðri riðspennu nær að afreka 

heilmikið miðað við umfang (Ardeleanu et al., 2010).   

 

Búnaðurinn 

Dæmigerða uppsetningu er hægt að sjá á mynd 6.6. Eins og sjá má tekur búnaðurinn ekki 

mikið pláss. Í grunninn samanstendur þetta af búnaði í tveimur hlutum: annar inniheldur 

spólu, rofa, rýmdarmæli og mælitæki; hinn inniheldur háspennu jafnstraums spennugjafa 

(HVDC) og tölvu með hugbúnaði sem túlkar og skrásetur niðurstöðurnar. 

 

Mynd 6.6. Sýnir verklega uppsetningu búnaðar dempaðrar riðspennu (DAC). 

 

Eins og sjá má er búnaðurinn mjög meðfæranlegur og auðvelt að setja hann upp í kjölfarið á 

hefðbundnum undirbúning. 

Tafla 6.4 sem og mynd 6.7 sýna dæmi um dempandi riðstraumsbúnað (DAC) sem er 

fáanlegur. Einnig er fáanlegur sérstakur bilunarmælingabíll, en þar er toppspenna DR búnaðar 

32kV (Megger., 2018). 
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Tafla 6.4. Sýnir dæmi um búnað fyrir dempaða riðspennu (DR). 

DR kerfi       

Toppspenna 30kV 60kV 300kV 

Álagsrýmd 1 - 4,25µF á 20kV 2µF á 60kV 0,035 - 8µF 

Tíðni 20 - 500Hz 50 - 500Hz 20 - 300Hz 

Þyngd 55kg 85 + 48kg 1100kg 

Stærð 560x420x1000mm 550x1100x420mm N/A 

Vöktun Með hléum Með hléum Með hléum 

Aflgjafi 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 

Ferðamáti Á hjólum Flutt með bíl Á bílkerru 

 

 

 

Mynd 6.7: Sýnir dæmi um  DR búnað sem er fáanlegur. 
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Kostir og ókostir dempaðrar riðspennu (DAC) 

Kostir: 

- Samanborið við 50 riða kerfi þá notar aðferðin nánast ekkert afl. 

- Úrhleðslur (PD) sem mælast eru sambærilegar við mælingar gerðar á afltíðni (e. 

power frequency). 

- Kerfi sem byggja á dempaðri riðspennu geta afkastað allt að 300kV. 

- Búnaðinn er auðvelt að flytja. 

Ókostir: 

- Spennan sem lögð er á er ekki samfelld.  

 

Staðsetning á upptökum hlutfallslegrar úrhleðslu 

 

Ef úrhleðslur (PD) mælast í strengjum er gott að vita hvar upptökin liggja. Þegar hægt er að 

fullvissa sig um staðsetninguna er í kjölfarið hægt að grafa upp strenginn og gera við bilunina. 

Til að fullvissa sig um hvar upptökin liggja er hægt að styðjast við tvær mismunandi aðferðir: 

- Endurkaststímasvið (e. Time Domain Reflectometry, TDR) 

- Beggja enda mæling (e. Double-sided measurement) 

 

Endurkaststímasvið (TDR) 

Hin klassíska mæling frá einum enda byggir á einni rás til mælinga á úrhleðslum (PD), eins 

og sjá má á mynd 6.8. 

 

Mynd 6.8. Sýnir uppsetningu með aðferð dempaðrar riðspennu (DAC). 
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Þar sem bilunar er vart sendir úrhleðslan tvær rafhleðslur af stað (mynd 6.9), í sitt hvora áttina 

frá upptökum bilunarinnar. Rafhleðslurnar eða púlsarnir breiða úr sér eftir strengnum. Á 

ákveðnu augnabliki, ta, nemur mælitækið fyrsta púlsinn, sem hefur ferðast beinustu leið frá 

upptökunum að nærendanum. Annar púls, tb, ferðast frá upptökunum og að fjærenda 

strengsins þaðan sem hann endurkastast til baka. Þessi tímamismunur, Δt, er mikilvægur 

þegar kemur að því að finna upptök úrhleðslunnar. 

Til að mæla fjarlægðina frá mælibúnaði að upptökum úrhleðslunnar notumst við við jöfnu 1. 

(1)     𝑋𝑃𝐷 = 𝐿𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟 − ∆𝑡 ∗
𝑣

2
 

Þessi aðferð hefur þó sín takmörk. Í umhverfi þar sem er mikil truflun eða þar sem strengir 

eru langir þá er ekki alltaf hægt að notast við hana, m.a. vegna þess að púlsinn sem þarf að 

ferðast að fjærendanum og endurkastast þaðan þarf að fara lengri vegalengd. Afleiðingin af 

því ferðalagi er veikara merki og rýrnun á púlsinum. 

 

Mynd 6.9. Sýnir hvernig mælitækið finnur bilunina með TDR aðferð. 

 

Þessi endurkastsaðferð (TDR) byggir á endurkasti úrhleðslupúlsins. Sú staða gæti komið upp 

að púlsinn sé ekki lengur merkjanlegur af mælitækinu og því þarf að grípa til annarrar 

mæliaðferðar, þeirrar sem byggir að á mæla strenginn frá báðum endum (e. Double-sided 

measurement) (Wild et al., 2013).  

 

Beggja enda mæling (e. Double-sided measurement, DSM) 

Aðferðin sem byggir á mælingu frá báðum endum strengsins má sjá á mynd 6.10, en þar er 

notast við aðferð dempaðrar riðspennu (DAC). Hér eru mælitæki sett á báða enda en að öðru 

leyti er uppsetningin hefðbundin. 
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Mynd 6.10. Sýnir uppsetningu beggja enda mælingar (DSM). 

 

Með þessari aðferð er hægt að minnka ferðatíma úrhleðslupúlsins um helming. Í stað þess að 

ferðast frá upptökum úrhleðslunnar að fjærenda og til baka ferðast púlsinn núna frá 

upptökunum að búnaði sem staðsettur er við fjærenda og er numinn þar.  

Uppsetningin er byggð upp af tveimur úrhleðslunemum sem þarf að samstilla til að fá 

samhengi í mæligögnin. Mynd 6.11 sýnir þessa uppsetningu.  

 

Mynd 6.11. Sýnir uppsetningu á beggja enda mælingu. 

 

Hér er strengnum (Lstrengur) skipt upp í tvo hluta, annars vegar fjarlægðina frá vinstri að 

upptökum úrhleðslunnar (XA) og hins vegar frá hægri að upptökum úrhleðslunnar (XB).  

Bæði mælitækin skrásetja gögnin á meðan mælingaraðferðinni er beitt og eru þau samstillt. 

Til að finna út staðsetningu úrhleðslunnar (PD) er jafna 2 notuð. 

(2)     𝑋𝑃𝐷 =
𝐿𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟

2
− ∆𝑡 ∗

𝑣

2
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Eins og áður var minnst á er XPD fjarlægðin frá vinstri hlið að upptökum úrhleðslunnar og Δt 

er tímamismunur á milli tB og tA. 

Hér eru púlsarnir mældir hvor fyrir sig með samstilltum mælitækjum og því óþarfi að byggja 

á endurkasti (Wild et al., 2013).   

 

Beggja enda mæling, sýnidæmi: 

Gefum okkur að við séum að fara að mæla streng sem er 644 metra langur. Uppsetning er 

beggja enda mæling og því er mælibúnaður á báðum endum, sjá mynd 6.12. 

 

Mynd 6.12. Sýnir uppsetningu búnaðar. 

 

Mælitækin eru samstillt á tímasviðið 10ns. Þetta gefur okkur nákvæmni upp á 2 metra frá 

upptökum úrhleðslunnar. 

 

Mynd 6.13. Sýnir mælingu á 644m streng. 

Eins og sést á mynd 6.13 þá nemur tækið vinstra megin púlsinn á undan tækinu sem er hægra 

megin. Þetta þýðir að upptökin liggja vinstra megin við miðju strengsins. Tímatöfin milli 

púlsanna er u.þ.b. 0,25µs sem gefur okkur u.þ.b. 45 metra vegalengd. Þar af leiðandi er hægt 

að álykta að upptök úrhleðslunnar sé 45 metrum frá miðju strengs til vinstri (Wild et al., 

2013).  
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Mælingar í rekstri (e. on-line measurement) 
 

Í dag eru mælingar á hlutfallslegri úrhleðslu (PD) viðurkennd aðferð til að meta ástand 

háspennubúnaðar og hafa slíkar mælingar orðið vinsælli með árunum. Almennt er þá talað um 

mælingar á strengjum eftir að þeir hafa verið teknir úr rekstri. Niðurstöður úr slíkum 

mælingum hafa lofað góðu og í raun svo góðu að aukin krafa kom upp varðandi sambærilegan 

búnað sem myndi jafnvel ganga enn lengra. Eftir nokkurra ára tilraunir kom slíkur búnaður 

fram á sjónarsviðið upp úr 2005 og í dag eru til fjöldi tiltækra kerfa sem byggja á mælingum á 

hlutfallslegri úrhleðslu á meðan strengurinn er í rekstri (Van der Wielen,P.C.J.M. og Steenis, 

E.F., 2008).   

 

Uppsetning kerfisins 

Í grunninn samanstendur kerfið af tveimur aðskildum mælitækjum sem sett eru á sitthvorn 

enda strengsins. Hvort kerfi um sig samanstendur af nema/innspýtingareiningu og stjórntölvu 

(Van der Wielen,P.C.J.M. og Steenis, E.F., 2008).  

 

Neminn/innspýtingareiningin 

Eins og nafnið bendir til samanstendur einingin af nema sem nemur rafhleðslur eða púlsa frá 

strengnum og innspýtingartæki sem dælir rafhleðslum eða púlsum í strenginn. Þessa einingu 

er hægt að taka í sundur og því auðvelt að setja hana utan um jarðbindingu strengsins eða utan 

um strenginn sjálfan án þess að aftengja þurfi. 

Við mælingu á úrhleðslu í rekstri er mikilvægt að hafa í huga val og hönnun nemans, ekki 

aðeins hvað varðar tæknilegar hliðar heldur einnig verklegar. Þannig þarf að vera öruggt að 

vinna með nemann og auðvelt að setja hann upp í kerfi sem er í rekstri. Því varð fyrir valinu 

að nota hringlaga (e. toroidal) spannema sem auðvelt er að klemma utan um strenginn eða 

jarðleiðara strengs (Van der Wielen,P.C.J.M. og Steenis, E.F., 2008). Kostirnir eru nokkrir: 

- Ekki er þörf á galvaníseruðum tengingum við strenginn sem er kostur er varðar 

áreiðanleika og öryggi. 

- Í mörgum tilfellum er ekki þörf á rofahreyfingum við uppsetningu á búnaðinum. 

- Auðvelt er að færa búnaðinn til, s.s. á annan streng. 
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Stjórntölvan 

Stjórntölvan er tengd nemanum með ljósleiðara sem útilokar truflanir af völdum 

rafsegulbylgja. Tölvan stýrir ferlinu, þ.e. mælingarrunum og gagnasöfnun, og getur sent 

upplýsingar til stjórnstöðvar til frekari túlkunar. Einnig er hægt að tengjast tölvunni til 

greiningar og uppfærslu (Van der Wielen,P.C.J.M. og Steenis, E.F., 2008).  

 

Nokkrar mikilvægar meginreglur: 

Staðsetning hlutfallslegrar úrhleðslu 

Sökum þess að að strengir sem vaktaðir eru í rekstri eru tengdir öðrum strengjum endurkastast 

úrhleðslan (PD) ekki eða í mjög litlum mæli. Því er almennt ekki hægt að notast við 

endurkaststæknina (TDR) við greiningu á staðsetningu hlutfallslegrar úrhleðslu (PD) þegar 

mæling í rekstri á sér stað. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að vera með nema beggja vegna 

strengsins. Það tekur nemana nokkurn tíma að samstilla sig. Í grunninn virkar það þannig að 

nemunum er skipt upp í meistara og þræl (e. master and slave), þar sem meistarinn sendir púls 

eftir strengnum og þrællinn gerir slíkt hið sama þegar hann verður var við púlsinn frá 

meistaranum. Hér er um að ræða upphafspúls og útbreiðslupúls. Þar sem útbreiðslutími 

strengsins er þekktur er hægt að samstilla nemana tvo (Van der Wielen,P.C.J.M. og Steenis, 

E.F., 2008).  

 

Stilling 

Púlsarnir sem nemarnir nota til að samstilla sig eru einnig notaðir til að stilla búnaðinn. 

Ástæðan er sú að púlsvíddin er þekkt og með því að mæla púlsana beggja vegna strengsins er 

hægt að reikna út færslu samviðnám (e. transfer impedance) dreifistöðvanna (RMU) og 

útbreiðslueiginleika strengsins milli stöðvanna, sjá mynd 6.14 (Van der Wielen,P.C.J.M. og 

Steenis, E.F., 2008). 
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Mynd 6.14: Sýnir mælingarbúnað í rekstri 

 

Þessar upplýsingar er hægt að nota á tvo vegu: 

- Hægt er að reikna úrhleðsluna (PD) út frá mældum úrhleðslupúlsum og mögnun. 

- Hægt er að sjá fyrir útlit úrhleðslupúlsanna (PD), sem er mikilvægt til að gera upp 

á milli þeirra og truflunar.  

 

Truflunarbæling (e. noise suppression) 

Verklegar PD mælingar verða fyrir utanaðkomandi truflunum. Almennt talið er hægt að 

skilgreina truflanirnar í þrjá hluta; útvarpsútsendingar, bakgrunnshljóð breiðbands og 

orkutruflanir. Þegar gögnin hafa verið sett á stafrænt form er hægt að útiloka 

útvarpsstöðvarnar með síu (e. notch filter) sem hafa tæpast áhrif á úrhleðslumerki. Hins vegar 

hafa truflanir af völdum breiðbands undirstöðuáhrif á greiningu PD virkninnar. Til að útiloka 

slíkar truflanir er hægt að beita fyrir sig jafnokaaðferðinni (e. matched filtering) þar sem hægt 

er að nema púlsa þrátt fyrir að truflanir séu til staðar. Dreifing raforku er aftur á móti tíðniháð 

og íhlutir sem eru á lág-megariða bilinu eru alls ráðandi. Þess vegna eru síurnar stilltar eftir 

því sem á við, þar sem sumu er haldið niðri á meðan annað er magnað upp (Van der 

Wielen,P.C.J.M. og Steenis, E.F., 2008). 
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Þróun (e. trend-watching) 

Prófanir á strengjum sem hafa verið teknir úr rekstri gefa mynd á ákveðnum tímapunkti. 

Prófanir á strengjum í rekstri gefur okkur vísbendingar um ástand strengsins í síriti. Þetta 

hefur ákveðna kosti umfram prófanir sem gerðar eru á strengjum sem teknir hafa verið úr 

rekstri (Van der Wielen,P.C.J.M. og Steenis, E.F., 2008): 

1. Þróun PD virkninnar er hægt að sjá í rauntíma. Þetta gefur okkur betra tækifæri til 

að sjá fyrir bilanir auk þess sem hægt er að áætla betur líftíma strengja.  

2. Í þeim tilfellum þar sem ákveðnir gallar eru einungis viðvarandi yfir stuttan tíma 

(s.s. klst, daga, vikur eða mánuði) áður en bilun á sér stað, á mæling í rekstri mun 

meiri möguleika á að nema slíkar bilanir.  

3. Í þeim tilfellum þar sem PD virkni á sér stað í stuttum lotum á mæling í rekstri 

mun meiri möguleika á að nema slíkar bilanir. 

 

7 Samantekt 
 

Við vitum að krafan í dag er áreiðanleiki. Viðskiptavinir veitunnar krefjast þess að hafa 

aðgang að rafmagni allan sólarhringinn. Hins vegar er raforkukerfið tekið að eldast. Slíkt kerfi 

getur krafist aukins viðhaldskostnaðar. Markmiðið er því hámarksafköst á lágmarks 

viðhaldskostnaði. Fyrirbyggjandi viðhald er því ákjósanlegast af því að það veitir okkur þá 

kosti að auka líftíma búnaðar, það er hagkvæmt, það sparar orku og auðlindir, skapar 

hagkvæma framleiðni og dregur úr óskipulögðum niðritíma. Þó að fyrirbyggjandi viðhald hafi 

þá ókosti að taka ekki tillit til slits á búnaði, sem leiðir af sér ofviðhald, og þess tíma sem fer í 

að skipuleggja viðhald, þá er það betra en að ástunda bilanastýrt viðhald. Bilanastýrt viðhald 

hefur nefnilega þá ókosti að hafa háan niðritíma og viðgerðarkostnað, óstöðugan niðritíma 

sem og óskilvirkan yfirvinnutíma starfsmanna. 

Hlutfallsleg úrhleðsla myndast við ákveðna spennu, myndunarspennu, og á sér stað í 

göllum í strengjum, samtengingum og endabúnaði. Sumir gallar eiga sér stað þar sem 

myndunarspenna og endaspenna, en það er sú spenna þar sem magn úrhleðslupúlsa er jafnt 

eða minna en skilgreint lágmark, eru undir rekstrarspennu. Gallar sem eiga sér stað þar sem 

myndunarspenna er yfir rekstrarspennu en endaspenna er lægri en rekstrarspenna munu ekki 

mynda úrhleðsluvirkni undir rekstrarspennu nema í kjölfarið á skammtíma spennuhækkun. 
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Gallar þar sem myndunarspenna og endaspenna eru yfir rekstrarspennu geta myndað 

úrhleðsluvirkni við skammtíma spennuhækkun en mun fljótlega deyja út.  

Þó erfitt sé að hafa áhrif á framleiðslugalla er hægt að draga úr líkum með því að gera 

kröfur og úttektir á framleiðanda strengja. Það sem hægt er að hafa áhrif á eru vinnubrögð við 

samsetningu strengja. Mikilvægt er að tryggja starfsmönnum góðan aðbúnað og rétt verkfæri 

sem og góðan tíma til að vanda til verka en slíkt ætti að minnka líkur á því að dæmigerðir 

gallar í kjölfar slælegra vinnubragða geri vart við sig. Að sama skapi er mikilvægt að 

starfsmenn gerir sér grein fyrir hlutverki sínu í þessu ferli og geri kröfur á sjálfa sig og 

fyrirtækið í samræmi við þetta. 

Hvernig hlutfallsleg úrhleðsla birtist okkur er hægt að lýsa með abc líkaninu. ABC 

líkanið gefur okkur jafngildisrás sem segir okkur í einfaldaðri útgáfu af því sem gerist í 

rafsviði torleiðandi efnis. Í grunninn hegðar frátengdur strengur sér líkt og þéttir, en þegar 

úrhleðslur fara að gera vart við sig minnkar eiginleiki strengsins til að halda hleðslunni í sér. 

Þessi hluti sem brotnar niður er táknaður með rýmd c í abc rásinni. Fyrsti möguleiki veitunnar 

til að fræðast um ástand strengjanna er með því að nýta tækifærið þegar strengir eru teknir 

tímabundið úr rekstri og einangrunarmæla þá. Við þau tækifæri fær veitan fróðleik um 

einangrunargildi strengsins auk þess sem mælirinn skilar af sér tímastuðulsgildi. 

Tímastuðulsgildið, kallað TC, segir okkur um rýmdareiginleika strengsins og hvort nauðsyn 

þyki að ástandsgreina hann frekar. Gerð og sverleiki strengsins segir okkur hvaða tölugildi TC 

miða skal við þegar ákvörðun um frekari ástandsgreiningu er tekin.  

Til er ýmis búnaður sem er fáanlegur á markaðnum í dag. Búnaðurinn er fáanlegur á 

ýmsum spennustigum. Bæði er til búnaður til ástandsgreiningar á strengjum sem eru úr rekstri 

sem og strengjum sem eru í rekstri. Ef mæla ætti strengi á rekstarspennu við 50 rið þarf 

gríðarlega umfangsmikinn búnað. Slíkur búnaður er ekki hentugur á vettvangi. Því hafa 

komið til aðrar gerðir af búnaði sem eru hentugri. Búnaður til prófunar á mjög lágri tíðni 

(MLT) nýtir sér riðstraumsmerki á lágu tíðnisviði og er því spennugjafinn fyrirferðalítill. 

Gallinn við þessa aðferð er að hún krefst hárrar spennu og því er meira álag lagt á strenginn 

miðað við 50 riða rekstrarspennu. Búnaður til prófunar með dempaðri riðspennu hefur þann 

kost að aflsetja strenginn hægt og er aflgjafinn og búnaðurinn tiltölulega fyrirferðalítill. Þegar 

ómtíðnin er undir 300 riðum er álagið sambærilegt við álag undir venjulegu 50 riða 

rekstrarkerfi. Sökum dempunar varir álagið einungis í stuttan tíma. Þess vegna þarf að skjóta 

nokkrum sinnum á strenginn til að mynda úrhleðslur, sérstaklega í ósnortnum holrúmum. 



46 
 

Búnaður til prófunar á strengjum í rekstri (PD-OL) hefur þann kost að hann nýtir þann 

aflgjafa sem knýr kerfið og því veldur hann engu auka álagi. Búnaðurinn er einnig 

fyrirferðalítill. Ókostur búnaðarins er sá að hann nemur síður þá úrhleðslu sem myndast þegar 

myndunarspennan og endaspennan er yfir rekstrarspennu. Því er sennilegt að það þurfi að 

nýta einhvers konar blöndu af búnaði til prófunar á strengjum í og úr rekstri. Kosturinn við 

búnað sem prófar strengi í rekstri er að þá getum við tekið upp spádómsviðhald (e. predictive 

maintenace). Spádómsviðhald er sambærilegt fyrirbyggjandi viðhaldi en ólíkt að því leyti að 

það byggir alfarið á gögnum og þróun þeirra yfir mælitíma tækjanna. Viðhaldi er því stýrt út 

frá túlkunum sérfræðinga á gögnum búnaðarins. Kostirnir eru skýr sýn á búnað, hagkvæmni, 

segja fyrir um líkur á bilun, aukning á líftíma búnaðar og niðritíminn á sér aðeins stað rétt 

fyrir óumflýjanlega bilun. Ókostirnir eru þörf á vöktunarbúnaði og þörf á hæfum 

starfsmönnum til að túlka gögnin.  

Til að fullvissa sig um staðsetningu bilunar eru tvær aðferðir notaðar, 

endurkaststímasvið (TDR) og beggja enda mæling (DSM). Endurkaststímasvið er mæling frá 

einum enda á meðan beggja enda mæling er tekin frá báðum endum strengsins. Beggja enda 

mæling minnkar ferðatíma úrhleðslupúlsins um helming en ókosturinn er þó sá að þessi 

aðferð krefst samstillingar og samþættingar á mæligögnum.  

Upphafleg kom þetta verkefni til við samtal mitt við þáverandi kennara minn, Kristinn 

Sigurjónsson. Hann hafði þá kenningu að víðtækt rafmagnsleysi í Grafarvogi og Mosfellsbæ 

hefði stafað af úrhleðslum í streng eða strengjum. Svar veitunnar var á þá leið að orsök 

rafmagnsleysisins lægi í eldingaveðri. Hvor hafði rétt fyrir sér er ekki alveg vitað en 

spurningin er þá hvort hægt hefði verið að koma í veg fyrir bilun sem þessa hefði orsökin 

legið í úrhleðsluvirkni í streng eða strengjum. Stutt svar er að það er sennilega allt hægt, en þá 

erum við farin að ræða hluti eins og er það hagkvæmt og eins hvort að það sé gerlegt? Það má 

vissulega færa þau rök að það sé a.m.k hagkvæmt að vakta lykilstrengi í kerfi og eins fyrstu 

strengi út frá aðveitustöðvum. Þar er hægt að fjárfesta í búnaði sem mælir strengi í rekstri og 

hefur ör þróun síðustu ár gert þá að vænlegum kost út frá sjónarmiðum spádómsviðhalds. Út 

frá sjónarhóli fyrirbyggjandi viðhalds myndum við vilja bæta við ástandsskoðun strengja með 

reglulegu millibili, þar sem að búnaður sem prófar strengi í rekstri eru ólíklegir til að nema 

úrhleðsluvirkni sem myndast við spennu sem er hærri en rekstrarspenna. Hitt er svo annað 

mál að ef að rannsókn á þeim streng eða strengjum sem ollu rafmagnsleysinu hefði leitt í ljós 

úrhleðsluvirkni má spyrja sig hvort að slík virkni hefði átt sér stað í rekstri eða þegar 

tímabundin spennuhækkun átti sér stað eins og t.d. við eldingaveður. Við slíkar aðstæður er 
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ljóst að aðeins hefði orðið vart við slíka úrhleðsluvirkni við háa prófunarspennu, spennu sem 

mögulega hefði leitt af sér eyðileggingu á strengnum við prófun. Það má spyrja sig hvort 

slíkar aðferðir séu hagkvæmar, nema gert sé ráð fyrir þeim út frá sjónarhóli fyrirbyggjandi 

viðhalds, þar sem strengirnir yrðu teknir viljandi úr rekstri til greiningar. 
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