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1. Inngangur. 

 

Dreifing rafmagns í Reykjavík byrjaði árið 1921 með virkjun Elliðarárna. Rafmagnið var lagt 

með loftlínu í aðveitustöðina á Skólavörðuholti og þaðan til 8 dreifistöðva. Árið 1921 var 

Rafmagnsveita Reykjavíkur stofnuð til að sjá um rafmagnsdreifingu á höfuðborgasvæðinu en 

árið 1999 voru rafmagnsveitan og hitaveitan sameinuð sem Orkuveita Reykjavíkur. Í 

ársbyrjun 2014 voru Veitur stofnaðar vegna koma til framkvæmda ákvæði raforkulaga nr. 

65/2003 sem kveða á um fyrirtækjaaðskilnað sérleyfis og samkeppnistarfsemi. Veitur reka  í 

dag um 13 aðveitustöðvar, 902 dreifistöðvar og í kringum 7200 götuskápa. Það er þörf 

stöðugu viðhaldi á rafdreifikerfinu. Bæði við að setja upp nýjar dreifistöðvar og endurnýja 

gamlar. Veitur leggja áherslu á hagsýni, framsýni og heiðarleika. Nýjar dreifistöðvar eru 

oftast settar upp í nýjum hverfum til að hjálpa við uppbyggingu en einnig þar sem þörf er á 

aukinni notkun í eldri hverfum s.s .vegna þéttingu byggðar. Veitur endurnýja um 20-25 

dreifistöðvar á ári og endurnýjun á gömlum dreifistöðvum er yfirleitt gert vegna tillits til 

auknar rafmagns notkunar og til þess að auka öryggi rafdreifikerfisins.  

  

1.1. Dreifistöð. 

 

Dreifisstöð breytir háspennu yfir í 

lágspennu.. Háspennustrengir fara 

inn á rofa sem þola háspennu sem 

tengjast svo við spenni sem breytir 

frá 11kV  yfir í lágspennu í 

flestum tilfellum 400V eða 230V 

sem dreifir sér svo til heimila og 

fyrirtækja í gegnum götuskápa og 

þaðan til notenda í töflu. Gamall 

búnaður er þessari dreifistöð og 

elstu hlutar dreifistöðvarinar eru 

frá 1974 og nýjustu 2019.  

Mynd 1 Núverandi búnaður í dreifistöðinni 



Haustönn 2019 LOK1006 Rafiðnfræði 

2 

 

Veitur sjá um viðhald á dreifistöðvum og þær koma í öllum stærðum og gerðum.  

Dreifistöðinn sem verður tekinn fyrir í þessu verkefni er staðsett við Grettisgötu 89 og er á 

horni við Rauðárstíg og Grettisgötu og hefur númerið dreifistöð nr. 6. Dreifistöðin er steypt 

viðbygging við útgang hjá bílakjallara. Búnaðurinn í stöðinni er að verða 45 ára gamall. 

 

Mynd 2 Einlýnumynd af dreifistöðinni. 
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1.2. Háspennurofar. 

 

Í dreifistöðinni er gamlir lofteinangraðir skápar frá 

Ólafi Tryggvasyni. Ólafur Tryggvason lauk 

stúdentsprófi frá MR árið 1932 og prófi úr 

rafmagnsverkfræði frá DTH í Kaupmannahöfn árið 

1938 og er einn af frumkvöðlum rafvæðingar á 

Íslandi. Ólafur Tryggason hannaði rafveitu búnað 

undir sínu nafni á árunum 1955-1981. Mikið af eldri 

veitu búnaði í dreifikerfi Veitna er hannaður af 

honum. Búnaðurinn er hannaður kassalega úr 

þunnum málmplötum með álagsskilrofum sem voru 

keyptir erlendis. Efst uppi var laus plata til að hleypa 

út ljósboga ef það kæmi til skammhlaups.  

Í álagsskilrofanum á myndinni er gormur sem er 

spenntur þegar rofinn er hreyfður sem tryggir að 

rofinn opnar eða lokar með sama hraða, óháð því hve 

hratt stjórnandinn hreyfir stjórnbúnaðinn.  

Í skilrofanum eru snertur, sú hreyfanlega er hníflaga og leggst hún að föstu snertunni á 

einangraranum. Hola er í pinnanum til þess að læsa honum og koma í veg fyrir færslu á stöðu 

rofa. Ef jarðbinda þarf búnaðinn er hann jarðbundinn með lausum jarðbindingum. Ef það 

kemur skammhlaup er opið að ofan til að hleypa út ljósboga. Skammhlaupsvísar eru á 

strengjunum. Skammhlaupsvísir nemur straumhækkun sem verður við skammhlaup og vísir 

þannig til bilanastaðar. Til að vinna við rofana er krafist auknar varna starfsmann, sérstaks 

ljósbogavarnar fatnaðar til varnar gegn ljósboga.    

 

1.3. Spennar. 

 

Í Dreifistöðinni eru tveir spennar, einn fyrir 400V og annar fyrir 230V.   400V þýðir 230V 

eru á milli fasa og N-leiðara og að 400V eru á milli fasa og er kallað fjögurra leiðara kerfi. 

230V Kerfi er með 230V á milli fasa og er kallað þriggja leiðara kerfi.   

Mynd 3 Háspennu rofa skápur. Hannaður af 

Ólafi Tryggvasyni. 
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Spennir 1 er frá portúgalska fyrirtækinu EFACEC og frá árinu 1985 og með 300 kVA 

málgetu. Spennir 2 er frá ABB í Finnlandi og er frá árinu 1998 og er með 1250 kVA málgetu. 

Enginn olíugryfja er fyrir neðan spennana ef það kæmi olíuleki.  

 

Mynd 4 Upplýsingaskilti á spenni 1                                               Mynd 5 Upplýsingaskilti á spenni 2 

 

 

 1.4. Lágspennurofar. 

 

Báðir lágspennu skáparnir fyrir 400V og 230V eru hannaðir 

af Ólafi Tryggvasyni. Það getur verið stór hættulegt að vinna 

við tengingar á rofunum vegna að þeir eru ekki með neinar 

snertivarnir. Þegar rjúfa á streng er haldan fyrir rofan tekinn 

út og hægt er að jarðbinda rofann með sérstökum 

jarðbindingum. Mælar eru til að sýna strauminn á fösum frá 

spenni og á hverjum rofa. Mælir fyrir spennu er líka til sýna 

spennu milli fasa og til N. Allir mælarnir eru analog. Notkun 

fyrir dreifistöðina sjálfa, ljós og tenglar, kemur frá 400V. 

Svona ósnertivarðir skápar eru alltaf teknir út við spenni ef 

það þarf að tengja nýjan streng inn á  rofana.  
Mynd 6 Jarðbindi sett fyrir 

lágspennu rofa. 
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Reynt hefur verið að uppfæra lágspennurofana til þess að koma í veg fyrir slys. Plast plötu 

hefur verið komið fyrir til þess að minnka líkur á að skrúfur og þess háttar geti dottið niður á 

óvörðu skinnurnar og valdið skammhlaupi. Fiberglass plötu hefur verið komið fyrir á botninn 

þess til að draga út úr möguleikanum á að skápur geti komið í beint samband við tengingarnar 

á rofunum. Rofar 4 og 5 eru samtengdir í 230V skápnum í staðinn fyrir að nota aflrofa sem 

getur tekið 2 strengi, eins og gert er í nýjum skápum í dag.  

 

Mynd 7 Lágspennu skápur 2 (400V)                                         Mynd 8 Lágspennu skápur 1 (230V) 

1.6. Háspennukerfi. 

 

Búið er endurnýja háspennustrengina við stöðina enn þó ekki alla leið til aðveitustöðva. 

Háspennukerfið er mjög veikt vegna þess að það er enn 3x70Cu olíu strengir sem hafa ekki 

sömu eigileika og 3x240Al PEX. 3x70Cu strengur hefur straumflutningsgetu við 250A 

(stilltur á 200A í aðveitustöð) enn 3x240Al er straumflutningsgetu 355A (stilltur á 400A í 

aðveitustöð) þannig að 3x70Cu strengir eru takmarkandi (flöskuháls) fyrir kerfið og er því 

ekki hægt að full nýta 3x240Al strengina. Unnið er í því jafnt og þétt að skipta út gömlu olíu 

strengjunum.  
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1.7. Lágspennukerfi. 

 

Lágspennukerfið í kringum dreifistöðinna er frá 1947 til 2019. Búið er að breyta flestum 

strengum í íbúðahverfunum enn ekki hjá stórnotendunum. Það er búið að endurnýja flesta 

strengi. Ekki verður farið mikið nánar út í lágspennukerfið í dreifistöðinni í þessu verkefni. 

2.Öryggi. 

 

Öryggi-, heilsa- og vinnuumhverfi er alltaf í forgrunni hjá Veitum. Ekkert verk er svo 

mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess. Margar mismunandi hættur geta 

leynst við vinnu endurnýjun á dreifistöð. Aðallega er það ljósbogahætta og snerting við 

rafmagn. 

 

2.1. Hvað er ljósbogi ? 

 

Ljósbogi getur verið vandasamur við að eiga og hann getur leynst og yfirleitt er enginn 

fyrirboði um ljósboga  og getur því komið að óvart. Ljósbogi myndast þegar rafstraumur fer 

um gas. Við þær aðstæður hitnar gasið og myndar rafgas. Sameindir klofna upp í frumeindir 

sem síðan jónast og til verður súpa af neikvætt hlöðnum rafeindum og jákvætt hlöðnum 

jónum. Rafgasið leiðir rafstraum vel og getur náð hitastigi upp í 7000°C. Það sem veldur 

ljósboga eru yfirleitt ytri aðstæður sem erfitt er að ráða við, svo sem ryk, tæring, óhreinindi 

og neistamyndun. Neistamyndun getur orðið af mannavöldum og mistök við störf geta leyst 

út ljósboga. Afleiðingar geta verið margvíslegar eins og blinda, lungnaskaði, heilahristingur 

og bruni sem getur leitt til dauða. Við útreikninga á ljósbogaorku er tekið tillit til 

fyrirkomulags kerfishverju sinni, svo sem; hvernig varnarbúnaður er  í skápum, hvort kerfið 

sé jarðbundið eða ekki, spennustig, bil milli leiðara og vinnufjarlægð. Ljósbogaorka er gefin 

upp í mælieiningunni cal/cm2 eða J/cm2 þar sem 1,0 cal/cm2≈4,184 J/cm2. Sem dæmi þá er 

áætluð orkuþéttni ljósboga í 400 V dreifiskáp í jarðbundnu kerfi: 

 

𝐸 = 7,31 ∗ 𝐼𝑎
1,081 ∗ 𝑡                                                                                                                (1) 

𝐸 = 7,31 ∗ (201,081)𝑘𝐴 ∗ 0,05𝑠𝑒𝑘 = 9,32
𝐽

𝑐𝑚2 = 2,23 𝑐𝑎𝑙/𝑐𝑚2                                          (2) 
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2.2. Varnir gegn ljósboga. 

 

Besta leiðinn til varnar gegn ljósboga ef hann skyldi myndast í óeingruðu rými er að vera í 

sérstökum ljósboga hlífðarfatnaði. Mismunandi hlífðarfatnað þarf eftri hvaða hætta er til 

staðar þ.s. verið er að vinna..  

 

Mynd 9 Flokkur fyrir ljósbogavarnir. Heimild Ljósbogahættur (SAMORKA) 2017 

Flokkur 1 er fyrir venjulega vinnu við götuskápa og annan einangraðan búnað. Flokkur 2 er 

fyrir væri fyrir vinnu í óeinangraðri lágspennu. Flokkur 4 er fyrir vinnu við aðveitustöðvar. 
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Ljósboga fatnaður byrjaði sem mjög 

þrengjandi og erfiður í notkun enn hefur 

þróast í gegnum árinn og er núna eins og 

hver annar vinnu fatnaður. Nútímalegri 

fatnaður eins og gore tex. Sem er skráður 

til að þola 49.1 cal/cm². Mikið er um annan 

svipaðan fatnað og er þetta orðið að 

hefðbundnum vinnufatnaði hjá veitum.  

 

 

2.3. Bein eða óbein snerting. 

 

Gerður er greinarmunur á snertingu við spennuhafa hluti eftir aðstæðum þ.e. eftir því 

hvort um beina eða óbeina snertingu er að ræða. Talað er um beina snertingu  þegar 

viðkomandi getur snert hluti sem eru spennuhafa í venjulegum rekstri (leiðandi hluti í 

straumrásum) en óbeina snertingu þegar leiðandi hlutar utan straumrása hafa orðið 

spennuhafa t.d. of völdum einangrunarbilunar. Til spennuhafa hluta straumrása teljast m.a. 

vöf rafvéla og leiðarar sem flytja rekstrarstrauma. Samkvæmt ÍST200, grein 612.3, skal 

einangrunarviðnám í rafkerfum vera hærra en 0,5 MΩ. Lægra einangrunarviðnám en 0,5 MΩ 

telst einangrunarbilun og getur valdið raflosti við óbeina snertingu. Varnaraðgerðir gegn 

beinni snertingu eru fyrst og fremst fólgnar í vönduðum frágangi t.d. með því að einangra 

spennuhafa hluta, setja upp tálma eða umlykju, með notkun hindrana eða staðsetningu 

spennuhafa hluta utan seilingar (sjá nánar ÍST200, grein 410 og ÍST170, hluta 6, Virki, 

almennar kröfur). 

 

Varnir gegn óbeinni snertingu byggjast m.a. á að því að ná sjálfvirku rofi, verði bilun í 

veitunni, eða styrkja einangrunina þannig að leiðandi hlutar utan straumrása verði 

ekki spennuhafa þótt galli komi fram í rekstrareinangrun. Varnaraðgerðir byggjast 

m.a. á virkni jarðtenginga og spennujöfnunar og að kerfin uppfylli ákveðin 

útleysiskilyrði, sjá nánar ÍST200, grein 413. 

 

Mynd 10 Núverandi ljósboga fatnaður. 
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Starfsmenn sem sinna viðhaldi raforkuvirkja eru í sérstakri áhættu vegna þess að þeir 

þurfa að umgangast virkin og vera í nálægð við spennuhafa hluta þeirra. Um þetta 

segir í ÍST170, hluta 7, Öryggisráðstafanir. Virki skulu vera þannig úr garði gerð, að 

rekstrar- og viðhaldsstarfsmenn geti hreyft sig um allt virkið til að sinna daglegum 

störfum sínum innan þeirra marka sem þeim eru sett við þessi störf og að því er varðar 

ábyrgð. Sérstök viðhaldsvinna, undirbúningsvinna og viðgerðarvinna, sem unnin er i 

námunda við spennuhafa hluta virkis eða vinna við spennuhafa hluti, lýtur varúðarreglum, 

verklagsreglum og kröfum um vinnufjarlægðir, sem skilgreindar eru i stöðlunum EN 50110-1 

og EN 50110-2. Um þess háttar vinnu, sem krefst sönnunar á sérþekkingu til þeirra verka, 

gilda landsreglugerðir.” Öryggisráðstöfunum vegna vinnu í eða nálægt háspennuvirkjum er 

einnig lýst í Orðsendingu 1/84, Rekstur, eftirlit og viðhald raforkuvirkja). 

 

3. Hönnun. 

 

Við hönnun á dreifistöð þarf að taka tillit til margra mismunandi þátta. Engar tvær 

dreifistöðvar eru eins. Til að ákveða hverju þarf að breyta er farið yfir upplýsingar frá DMM, 

horft á sögulega notkun, og þekkingu. 

 

3.1.Upplýsingar. 

 

Tekinn er álestur af öllum mælum á hverju ári í öllum dreifistöðvum veitna. Álesturinn er 

skráður inn í kerfi sem heitir DMM. DMM stendur fyrir dynamic maintenance management. 

Til er því tölur alveg síðan að dreifistöðinn var fyrst spennusett. DMM er gert til þess að 

minnka möguleika á yfirálagi  á spennum og strengjum. Tekinn er straummæling á hverjum 

fasa fyrir sig á spennum og á hverjum rofa og svo hitastig spennis og líka spennumæling frá 

spenni. Með því að nota þeir upplýsingar yfir 10 ára tímabil er hægt að sjá hvernig raforku 

notkun stöðvarinar er að minnka yfir árinn. DMM er oft notað til þess að spá um framtíðar 

notkun dreifistöðva og sjá núverandi stöðunna á raforku kerfinu. 
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Mynd 11 Straumnotkun á 230V skáp yfir tímabil og sem prósenta af flutnings getu spennis. 

 

 

 

Mynd 12 Straumnotkun á 400V skáp yfir tímabil og sem prósenta af flutnings getu spennis 

 

 

Það er líka hægt að sjá nýtni spennis viðamið uppgefna getu spennis. Með að líta á línuritinn 

yfir 10 ára tímabil er hægt að sjá að heildarnotkun á raforku fer minnkandi í gegnum árin. Það 

er líka hægt að sjá að 1250KVA spennirinn sem er fyrir 400V kerfið er ekki nálægt því að 

vera full lestaður.  
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Eftir að hafa litið yfir upplýsingarnar og í samráði við leiðbeinanda minn var ákveðið að 

skipta um allan búnaðinn í dreifistöðinni. Í staðinn fyrir gamla loftrofana verður settir nýjir 

gas rofar með liðavernd sem tryggja að hægt sé að stilla varnir þ.a. ljósbogahætta fari ekki 

yfir flokk 2. Skipt verður um báða spennana og settir 800KVA spennar í staðinn fyrir þá 

gömlu. Stöðinn er ekki að fullnýta 1250KVA spennin og verður því settur 800KVA spennir í 

staðinn. Hinum 315KVA spenninum verður skipt út fyrir 800KVA spenni með tveimur 

spennustigum á bakvafi, semsagt bæði með 400V og 230V. Hægt verður að nota gömlu 

spennana í öðrum verkefnum í framtíðinni eftir yfirferð og breytingar. Gömlu 

lágspennuskápunum verður skipt út fyrir nýrri og nútíma legri með betri snertivörnum. Þessi 

ákvörðun er líka tekinn með tillits til þess að verið er að smátt og smátt verður 230V skipt út  

út fyrir 400V t.d. vegna aukinnar notkunar rafmagns bíla og breytinga á tækjum hjá 

notendum. Þessi framkvæmd mundi gera svona aðgerðir auðveldari.    

 

3.2. Staðsetning búnaðar. 

 

Það þarf að staðsetja búnaðinn í dreifistöðinni. Þessi mynd sýnir núverandi grófa staðsetningu 

háspennuloftrofa, spenna og lágspennuskápa.  

 

Mynd 13 Núverandi yfirlitsmynd yfir dreifistöðina. 



Haustönn 2019 LOK1006 Rafiðnfræði 

12 

 

 

Eftir tal við leiðbeinanda voru teiknaðar upp tvær mismunandi hugmyndir um staðsetningu á 

nýjum búnaði. Nýr háspennubúnaður myndi alltaf fara sem næst útgangi og því þyrfti ekki  

að lengja háspennustrengina sem hefði kallaði á gröft fyrir utan stöðina. Eftir þetta voru tvær 

leiðir eftir. Fyrsta leiðinn er að færa bara annan spenninn yfir þar sem loftrofaskáparnir er í 

dag og seinni leiðinn er að færa báða spennana þar sem loftrofaskáparnir eru. 

 

 

Mynd 14 Yfirlitsmynd yfir leið 1 

 

Mynd 15 Yfirlitsmynd yfir leið 2 
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Eftir mælingar á lengd og breidd á 800KVA spennum og lágspennuskápum var komist að því 

að báðar leiðir geta gengið upp. Leið tvö var valinn því að það væri að auðveldara að setja 

inn nýja lágspennu strengi í framtíðinni og að plássið í dreifistöðinni myndi nýtast betur. 

 

4. Búnaður. 

 

Hvaða búnað ætti að velja fyrir dreifistöðinna í samráði við hönnun. 

 

4.1. Háspennurofar. 

 

Á síðustu árum hafa flestir nýjir háspennuskápar verið gaseinangraðir og með SF6 rofum. 

SF6 gas er mjög einangrandi gas með ljósboga lokandi eigileika. SF6 gas er ekki eldfimt. 

Þegar það er rofið kælir gasið niður og SF6 gasið gleypir frjálsar rafeindir. Lítið viðhald er á 

SF6 gas rofum vegna þess hversu lokað þeir eru í hönnun. Háspennurofar verða að standast 

kröfur IEC 62271. Allur rafbúnaður sem er gaseinangraður tekur mun minna pláss heldur enn 

gömlu loftrofarnir. SF6 skápar eru fáanlegir í ýmsum útfærslum, bæði hvað varðar rofabúnað 

og stjórnbúnað, til dæmis með jarðtengirofum, álagsskilrofum, varhöldum, aflrofum og 

mótordrifnum rofum. 

 

Fyrir þetta verkefni þarf að fá háspennurofaskápa sem er með þremur álagsskilrofum  fyrir 

strengina og 2 varhöldum fyrir spennana. Margir framleiðendur er til í heiminum og erfitt er 

að velja á milli þeirra. Í samráði við leiðbeinanda var valinn skápur frá Siemens vegna þess  

að Veitur er með samning við Siemens og í heildina litið er ekki mikill munur á rofunum sem 

eru markaðnum.  

 

Í háspennurofanum sem var valinn eru rofarnir handstýrðir en möguleiki er að setja eftir á 

mótordrif í skápinn svo hægt væri að gera hann fjarstýranlegan úr stjórnstöð. Þessi eiginleiki 

gæti nýst vel  í framtíðinni.  
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Háspennuskápurinn mundi líta út eins og á myndinni hér að neðan. 

Mynd 16 Háspennurofaskápur frá Siemens. 

 

4.2. Spennar. 

 

Spennar gegna mikilvægu hlutverk að aðskilja háspennu kerfi frá lágspennu kerfi og verða 

því að uppfylla mjög strangar kröfur varðandi einangrunarstig milli for- og eftirvafs og til 

jarðar. Spennar geta verið vökvafyllir og sjálfkældir (með olíu nefnist þessi kæliaðferð 

ONAN) eða svonefndir þurrspennar (kæliaðferð AN). Spennar OR eru samkvæmt stöðlum 

IEC 60076. 

 

 Forvafið er venjulega þríhyrningstengt (D) en eftirvafið stjörnutengt (y) með miðjuúttaki. 

Algengast er tengingin Dyn5. Dyn5 þýðir að forvafið er þríhyrnings tengt og bakvafið er 

stjörnu tengt með stjörnupunktinn jarðbundinn og fasvikið milli forvafs og bakvafs er -150°. 

Spenna bakvafs er því 150° á eftir spennu forvafs.  
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Mynd 17 Útskýringa mynd fyrir Dyn5 

 

Nýtni spenna er há eða u.þ.b. 97% fyrir 100 kVA spenni upp í 98% fyrir 1000 kVA. Þó töpin 

(sem breytast í varma) séu lág eða 2 til 3% þá verður að taka tillit til þeirra við uppsetningu 

spennanna. Sérstaklega á þetta við um spenna sem eru innandyra en þá þarf að tryggja næga 

kælingu (loftræstingu) svo spennirinn ofhitni ekki. 

 

Í samráði við leiðbeinanda var ákveðið að skipt verður um báða spennana. Í staðinn fyrir 

315KVA spennin kemur 800KVA 11/6,3/0,4/0,23kV spennir. Spennirinn kæmi þá með 

möguleika fyrir bæði 400V og 230V og myndi nýtast betur þegar að það verður farið í 

spennubreytingar í framtíðinni. Í staðinn fyrir 1250KVA mundi þá koma 800KVA 11/0,4KV 

spennir. Fundnir voru tveir spennar sem mundu passa við verkefnið á lager.  

 

4.3. Háspennuvör. 

 

Vör í rofana eru straumtakmarkandi og með mikla rofgetu. Minnsti útleysistraumur er 

u.þ.b.2-3 faldur málstraumur. Álagsvarskilrofi er fyrir spenninn í stöðinni og er hlutverk 

háspennuvara að verja hann og lagnir frá honum að lágspennudreifiskáp fyrir skaðlegum 

áhrifum yfirstrauma s.s. við skammhlaup. Rekstraröryggi er mikilvægur þáttur í rekstri 

raforkukerfis og verður því að taka tillit til valvísi við val á varnarbúnaði. Talað er um valvísa 

vörn (selective protection) þegar aðeins það var sem næst er orsökum yfirstraumsins leysir 

út en ekki önnur. Í því sambandi verður að gera samanburð á útleysieiginleikum þeirra vara 

sem verða fyrir yfirstraumnum til þess að ganga úr skugga um að valvísi sé fyrir hendi. 

Við háa skammhlaupsstrauma (Ik > 10x In) verður útleysing mjög fljótt eða áður en 
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skammhlaupsstraumurinn nær hámarki sínu. Þessi áhrif varsins nefnist straumtakmörkun. 

Kosturinn við straumtakmarkandi háspennuvör er stuttur roftími við skammhlaup svo kraft- 

og varmaáraun yfirstraumsins minnkar verulega, en á móti kemur að við kröftuga yfirstrauma 

(skammhlaup) getur myndast rofspenna sem er hærri en rekstrarspennan. 

 

Þegar velja skal varstærð fyrir dreifispenna verður að taka tillit til stærðar spennanna (kVA) 

og ræsistrauma (tengistrauma). Þá skal málspenna varsins vera hærri eða jöfn rekstrarspennu 

kerfisins. Í meðfylgjandi töflu eru leiðbeiningar frá einum framleiðanda um val háspennuvara 

og stærsta var í útgangi (í lágspennudreifiskáp) ef tryggja á valvísi milli þeirra. 

 

 

Tafla 1 Varastærð fyrir háspennu. (Heimild Raforkudreifikerfi Faggreinar rafvirkja) 

 

Miðað við töfluna og að við erum með 800KVA spenni væri 63A háspennuvar rétta valið. 
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4.4. Lágspennurofar. 

 

Mikilvægir eiginleikar lágspennudreifiskápa eru: Varrofar eiga að rjúfa álagsstrauma og veita 

fullnægjandi aðskilnað þegar rofið er. Búnaður sé snertivarinn. Allar rekstrarmerkingar séu 

fyrir hendi og greinilegar. Skápurinn sé þoli mesta skammhlaup (50 kA) og líka beina 

innsetningu við skammhlaup. Flest slys í lágspennukerfum verða vegna 

ljósbogaskammhlaups sem myndast við rof á vörum undir álagi eða þegar reynt er að setja 

vör inn á skammhleyptan útgang. Vegna þessa er mikilvægt að varrofar séu vandaðir og vel 

sé frá þeim gengið. Þeir eiga að vera með snertivörn þegar kerfið er í rekstri og líka þegar 

verið er að skipta um vör. Þá verða þeir geta rofið alla álagsstrauma og þola skammhlaup allt 

að 50 kA. Allar rofaðgerðir með varrofum eiga að framkvæmast hratt og ákveðið. 

 

Fyrir dreifistöðinni í þessu verkefni þarf 3 lágspennuskápa. Vegna þess að það eru enn 

notendur frá lágspennu kerfi dreifistöðvarinar að nota 230V þarf einn af þessum skápum að 

vera fyrir 230V og tveir skápar fyrir 400V. Annar af 400V skápunum þarf líka að koma með 

aflrofa út af heimtauginn í Laugaveg 118 sem í staðinn fyrir að nota samtengda rofa eins og 

er nú í dag. 

 

Hægt er að velja um marga mismunandi framleiðendur af lágspennuskápum. Margir 

framleiðendur eru á Íslandi og erlendis er líka verið að framleiða slíka skápa. Veitur er með 

samning við Rafmiðlun um kaup  á lágspennuskápum og mundi þá tala við þá til að fá tilboð.  
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Skáparnir myndi þá líta eitthvað út eins og má sjá á mynd. 

 

 

Mynd 18 Lágspennuskápur með einum aflrofa.                             Mynd 19 Lágspennuskápur með listarofum 

 

4.5. Mælaspennar. 

 

Við mælingar í háspennukerfi verður að nota mælaspenna. Mælaspennum er ekki ætlað að 

yfirfæra mikið afl enda er álag þeirra að eigin notkun mælitækja að viðbættum töpum í 

mælarásum. Mælaspennum má skipta í tvo flokka, straumspenna fyrir straummælingar og 

spennuspenna fyrir spennumælingar. Við raforkumælingar í þrífasakerfi verður að setja upp 

þrjá straumspenna og tvo til þrjá spennuspenna ásamt mælum og raforkumæli. Mælaspennum 

er skipt í flokka eftir fráviksmörkum (nákvæmni). Hver flokkur (class) vísar til fráviksmarka í 

hundraðshluta (%) og eru þessir: 

● 0,1 við tilraunir og rannsóknir 

● 0,2 við orkumælingar og sölumælingar 

● 0,5 við minniháttar orkusölu 

● 1 við stjórn og rekstur 

● 3 við varnarbúnað og grófari rekstrarmælingar. 
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Mælispennarnir sem verð notaðir í lágspennu verða 400/3 og 630/3 og fyrir háspennu verður 

notað 100/1. 

 

5. Verkáætlun. 

 

Undirbúningur. Það þarf að láta smíða festingar og fyrir spennana og lágspennuskápana. Það 

þarf líka að smíða kar fyrir spennana því það er enginn olíugryfja í dreifistöðinni. 

1. Skipta út háspennurofum og setja gasrofa í staðinn fyrir loftrofa. Það þarf að byrja á þessu 

vegna þess að það er þörf á auka plássi í stöðinni fyrir nýju spennana. Svona framkvæmd yrði 

yfirleitt gerð á einni nóttu. Þetta mundi þurfa að gerast að nóttu til vegna þess að það er erfitt 

að semja við fyrirtæki og íbúðaeigendur um annan tíma um straumleysi. Þegar að þeir væru 

búnir að setja upp gasrofann væri hægt að spennusetja stöðinna aftur. 

2. Setja inn nýja spenna og tengja þá. Hægt væri að tengja nýju spennana á degi til og hafa þá 

fullklára fyrir straumleysið á lágspennunni. 

3. Setja upp lágspennu skápana og tengja þá. Erfiðasta parturinn væri að setja upp nýju 

lágspennu skápana, vegna þess hvað það eru margir strengir eru út frá  stöðinni. Svona 

framkvæmd mundi líka þurfa að gerast að nóttu til. 

4. Seinast væri að skipta um kort og merkingar í dreifistöðinni og taka mælingar á lágspennu 

kerfi.  

 

Þetta mundi taka u.þ.b. 2 vikur að klárast. 
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5.1.Kostnaðaráætlun. 

 

 

Tafla 2 Kostnaðar áætlun. 

Efni. Eining . Einingaverð í kr. Magn. Verð í kr.

Jarðstrengur AXAL-TT 3x50/16mm2 12kV al M 1,082.00 50 54,100.00

Jarðstrengur 1x300mm2 Cu 1kV M 5,351.00 150 802,650.00

Strengfesting UKRA 90 STK 1,738.00 19 33,022.00

Endatenging Kabelton CSA-A 12630 95-300 STK 100,527.00 3 301,581.00

Endatenging Kabelton CSA-A 12250 25-95mm2STK 59,105.00 2 118,210.00

Greinahólkur 3x185-300 402W STK 4,942.00 3 14,826.00

Skermflétta 25mm2 cu M 1,527.00 10 15,270.00

Einangrunaband svart STK 134.00 10 1,340.00

Gripvör 200A stærð 2 STK 1,728.00 3 5,184.00

Gripvör 250A stærð 2 STK 1,961.00 15 29,415.00

Gripvör 315A stærð 2 STK 2,638.00 6 15,828.00

Gripvör 355A stærð 2 STK 2,463.00 9 22,167.00

Kápadúkur L 5,5M rúlla STK 3,548.00 3 10,644.00

Herpihólkur 105/40 mm L1 M STK 3,355.00 1 3,355.00

Herpiádrag blátt 254/133 mm STK 1,648.00 1 1,648.00

Herpiádrag gul/grænt 254/80 STK 1,579.00 1 1,579.00

Spennir 800kVA 11/0,4 STK 756,000.00 1 756,000.00

Spennir 800kVA 11/6,3/0,4/0,23kV STK 864,000.00 1 864,000.00

SF6 Rofafellt 3C2T- LV 12kV Siemens. STK 2,476,969.00 1 2,476,969.00

Vinna Kl 12,415.00 368 4,568,720.00

Samtals án vsk 10,096,508.00

VSK 24% 2,423,161.92

Alls 12,519,669.92
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6. Skammhlaup. 

 

Skammhlaup myndast þegar að leiðari kemst í samband við annan leiðara eða jörð. Hversu 

mikið afl myndast við skammhlaup er byggt upp á mörgum þáttum. sverleiki leiðara, gerð 

kapals, varnarbúnaður. Mikilvægt er við val á búnaði að hann geti þolað það skammhlaups 

sem getur myndast. Einnig þarf að reikna út minnsta skammhlaups aflið til þess að hægt sé að 

stilla varnarbúnað þannig að útleysi skilyrði séu ávallt uppfyllt. Almennt eru stærstu 

skammhlaupsstraumar milli fasa og þær minnstu við milli jarðar og fasa. 

 

Veitur er með nánast allt dreifistöðvakerfið hringtengjalegt. Þetta er gert til þess að lágmarka 

niðurtíma og til þess að hafa möguleika á að taka streng úr rekstri ef það þarf að vinna við 

nálægt strengnum.  

 

Það eru fjórar mismunandi leiðir til þess að fæða Grettisgötu 89 dreifistöð 6. Rauða leiðinn er 

beint frá aðveitustöð A1 við Barónsstíg. Græna leiðin er frá Brautarholti 14 dreifistöð 268 og 

þaðan frá A1. Gula leiðinn fer líka í Brautarholt 14 enn fer svo og tengir við aðveitustöð A3 í 

Borgartúni. Blá leiðin fer í gegnum 5 dreifistöðvar og tengist svo við A3.  

 

 

Mynd 20 Einlínumynd af háspennu kerfi veitna. 
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Þessar fjórar leiðir voru skráðar og skipt upp eftir lengd kapals, sverleika og strenggerðar.  

 

 

Tafla 3 Lengdir og gerð strengja á mismunandi leiðum. 

 

Svo þarf að finna viðnáms strengja og impedence og þannig finna samviðnám. 

 

0,125+0,084i 3x240Al 

0,268+0,089i 3x70Cu 

0,126+0,08i 3x150Cu 

 

Viðnám strengja miðað við 20°C. 

 

Rauða leiðin 𝑍𝑘 = (𝑅240 + 𝑖𝑋240) ∗ 𝑙 = (0,125 + 0,084𝑖) ∗ 0,4816 = 0,0725Ω             (1) 

Græna leiðin 𝑍𝑘 = ((𝑅240 + 𝑖𝑋240) ∗ 𝑙) + ((𝑅70 + 𝑖𝑋70) ∗ 𝑙) + ((𝑅150 + 𝑖𝑋150) ∗ 𝑙)      (2) 

𝑍𝑘 = ((0,125 + 0,084𝑖) ∗ 1,7267) + ((0,268 + 0,089𝑖) ∗ 0,2736) + ((0,126 + 0,08𝑖) ∗

0,0806) = 0,3385Ω                                                                                                               (3) 

Gula leiðin 𝑍𝑘 = ((𝑅240 + 𝑖𝑋240) ∗ 𝑙) + ((𝑅70 + 𝑖𝑋70) ∗ 𝑙) + ((𝑅150 + 𝑖𝑋150) ∗ 𝑙)         (4)  

𝑍𝑘 = ((0,125 + 0,084𝑖) ∗ 1,9407) + ((0,268 + 0,089𝑖) ∗ 0,2736) + ((0,126 + 0,08𝑖) ∗

0,187) = 0,3974Ω                                                                                                                  (5) 

Blá leiðin 𝑍𝑘 = ((𝑅240 + 𝑖𝑋240) ∗ 𝑙) + ((𝑅70 + 𝑖𝑋70) ∗ 𝑙) + ((𝑅150 + 𝑖𝑋150) ∗ 𝑙) 

𝑍𝑘 = ((0,125 + 0,084𝑖) ∗ 1,1679) + ((0,268 + 0,089𝑖) ∗ 1,168) = 0,5059                    (6) 

 

 

 

 

Blá leiðin.

Lengd í metrum Gerð Lengd í metrum Gerð Lengd í metrum Gerð Lengd í metrum Gerð

Samtals 481.6 3x240 al 1726.7 3x240 al 1940.7 3x240 al 1167.9 3x240 al

273.6 3x70 cu 273.6 3x70 cu 1168.8 3x70 cu

80.6 3x150 cu 187 3x150 cu

Heildar lengd 481.6 2080.9 2401.3 2336.7

Rauða leiðin. Græna leiðin. Gula leiðin.
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Skammhlaup á milli mismunandi leiða. 

 

Rauða leiðin 𝐼𝑘3 =
𝑐∗𝑈𝑛

√3∗𝑍𝑘
= 1,1 ∗

11000

√3∗0,0725
= 96317,9𝐴                                                     (7) 

 

Græna leiðin 𝐼𝑘3 =
𝑐∗𝑈𝑛

√3∗𝑍𝑘
= 1,1 ∗

11000

√3∗0,3385
= 19997,7𝐴                                                    (8) 

 

Gula leiðin 𝐼𝑘3 =
𝑐∗𝑈𝑛

√3∗𝑍𝑘
= 1,1 ∗

11000

√3∗0,3974
= 17577𝐴                                                          (9) 

 

Blá leiðin 𝐼𝑘3 =
𝑐∗𝑈𝑛

√3∗𝑍𝑘
= 1,1 ∗

11000

√3∗0,5059
= 13807,6𝐴                                                        (10) 

 

Mesta skammhlaup sem getur myndast milli leiðara er frá rauðu leiðinni sem er líka stysta 

leiðin og því líka með minnsta viðnámið. Ólíklegt er að skammhlaups afl milli fasa geti náð 

svona háum gildum því að liðaverndin í aðveitustöðvunum mundi slá út. Útreikningarnir sýna 

samt hversu mikið afl er í 11 KV og hversu hættulegt það getur verið.  
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7. Samantekt. 

 

Löngu orðið tímabært að endurnýja dreifistöðinna í Grettisgötu 89. Með nýrri búnaði mundi 

dreifistöðinn verða öruggari og áhættan við vinnu vera minni. Dreifistöðinn gæti líka þá betur 

nýst undir komandi spennubreytingum i hverfinu og aukinni rafbíla notkunar í framtíðinni 

sem og þéttingu byggðar. Það þarf stöðugt viðhald á rafdreifikerfinu og með að skipta um 

búnaðinn í dreifistöðinni þá eykst rekstraröryggi dreifistöðvarinnar. 
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