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Inngangur
Mæling jarðskauta er ekki auðvelt verkefni 
þar sem jarðvegur, jarðskaut og aðstæður 
eru ákaflega breytilegar. Jarðskautin eru 
mismunandi, allt frá nokkrum tugum metra 
í tug kílómetra og því þarf að
nota mismunandi mæliaðferðir eftir gerð 
þeirra.

Tilgangur jarðskauta er að tryggja 
virkni varnarbúnaðar og að koma 
bilunar straumum rétta leið þannig að 
snertispenna leiðandi hluta nálægt 
bilunarstað verði aldrei yfir leyfilegum 
hættumörkum. Í raun er viðnám jarðskauta 
útfrá öryggisjónarmiðum ekki aðalatriðið 
svo lengi sem snertispenna er innan 
hættumarka.

Ekki er gerður greinarmunur á tegundum 
jarðskauta s.s. yfirborðsskaut, stafskaut/ 
djúpskaut o.s.frv. við mælingar.

Staðall ÍST EN 50522:2010 (Earthing of 
power installations exceeding 1 kV a.c.) 
lýsir kröfum sem gerðar eru til jarðskauta 
ásamt því hvernig skal mæla/reikna 
jarðskaut og snertispennu. ÍST-170:2005 er 
nú fallinn úr gildi.
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Gerðir jarðskauta
– skilgreiningar
1: Lítil jarðskaut (<400 m).
1a. Lítil jarðskaut með takmarkaða 
útbreiðslu.
1b. Lítil jarðskaut með tengingar við önnur 
jarðskaut í lofti eða jörðu.

2: Stór jarðskautskerfi (> 400 m).
Jarðskaut bæjarkerfa, stórra iðnaðarsvæða 
og dreifikerfa (virkjanir, aðveitustöðvar).

3: Jarðskaut háspennumastra.
Jarðskaut háspennumastra með jarðvír í 
toppi eða samtengingu milli mastra í jörðu. 
Slík skaut geta spannað tugi kílómetra 
en oftast þarf að mæla jarðskaut við hvert 
mastur.

Mæliaðferðir fyrir mismunandi 
gerðir jarðskauta

1a. Lítil jarðskaut með takmarkaða 
útbreiðslu. Spennufallsaðferð sem notar 
hefðbundinn jarðskautsmæli. Útbúið er 
straumskaut þar sem straumgjafi
býr til hringrás frá straumskauti í gegnum 
jarðskautið sem mæla á. Einnig er útbúið 
spennuskaut sem mælir spennuhækkunina 
sem verður í jarðskautinu og viðnám þess 
reiknað. 

1b. Lítil jarðskaut með tengingar 
við önnur jarðskaut. 
Spennufallsaðferð þar sem straumspennar 
takamarka stærð mælisvæðis og útiloka 
jarðskaut sem ekki á að mæla.

2. Stór jarðskautskerfi. Spennufallsaðferð 
með hallaaðferð. Ef jarðskautið er stærra en 
t.d. 1 x 1 km er mælt með því að reikna þar 
sem mæling er of tímafrek og erfið.

3. Jarðskaut háspennumastra. 
Hátíðnimæling.

Mæliaðferðir

1a. Spennufallsaðferð (ÍST EN 50522:2010
L.2.2 a). Einföld og fljótlega mæliaðferð 
sem virkar vel á lítil og afmörkuð skaut. 
Verður erfið í framkvæmd þegar
jarðskautin stækka þar sem straumskautið 
þarf að vera tvöföld lengd jarðskauts.

1b. Spennufallsaðferð þar sem 
straumspennir/spennar eru notaðir til að   
útiloka þau jarðskaut sem ekki á að mæla. 
Er mjög hentug þegar lítil spennistöð 
er ekki langt frá víðáttumiklu jarðskauti 
eða þegar mæla skal einstaka hluta 
samtengdra jarðskauta.

2. Spennufallsaðferð með hallaaðferð. 
Þessi aðferð ákvarðar hvort straum- og 
spennuskaut eru nægilega löng til að fá 
áreiðanlega mælingu. Einungis þarf að 
taka 4 mælipunkta ef skautin eru
nægjanlega löng. Mælivírar geta hins 
vegar orðið mjög langir ef jarðskautið er 
víðáttumikið.

3. Hátíðnimæling (ÍST EN 50522:2010 
L.2.2 b). Sérhæfður jarðskautsmælir með 
samskonar uppstillingu/tengingar og 
hefðbundinn spennufallsmælir nema að 
notuð er tíðni frá 80 – 1 MHz. Við svo
háa tíðni eykst samviðnámið hratt þegar 
lengd jarðskauts eykst og „aftengir“ í raun 
þann hluta jarðskautsins sem er fjarri 
mælistaðnum.. Einnig mætti nota þessa 
aðferð við minni jarðskaut með tengingar 
við önnur jarðskaut ef langt er á milli 
jarðskauta.
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Aðrar aðferðir

Ofangreindum mæliaðferðum verður ekki 
alltaf við komið, eru kostnaðarsamar eða 
erfiðar í framkvæmd. Við slíkar aðstæður er 
eftirfarandi ráðalagt:

1. Reikna út viðnám jarðskauts 
með sérhæfðum hugbúnaði. Til þess þarf 
upplýsingar um jarðskautskerfið, þ.e. 
þekkta legu og gerð og jarðeðlisviðnám 
jarðvegs. Þannig fæst bæði viðnám 
jarðskauts og snertispenna við bilun. 

Ávallt þurfa að liggja fyrir upplýsingar um 
hönnunarstraum jarðskauts og útleysitíma 
til að hægt sé að finna snertispennuna.

2. Nota hástraumsspennufallsaðferð 
t.d. með díselvél (ÍST EN 50522:2010, bls 56, 
L.2.2c) -„Heavy-current injection method“. 
Þessi aðferð virkar vel en er bæði erfið og 
dýr í framkvæmd.

Umfang jarðskauts 

≥400m 

2 1a 3 1b

Jarðskaut 

háspennumasturs

Leiðarvísir fyrir mælingu / útreikning á jarðskautsviðnámi

Hallaaðferð

Nota sérstakan 

straumgjafa

Útreikningur 

með mælingu á 

jarðeðlisviðnámi

Hátíðnimæling, 

lengd víra og 

mæliaðferð sbr. 

leiðbeiningum 

á bls. 2

Útreikningur 

með mælingu á 

jarðeðlisviðnámi

Umfang jarðskauts 

≤400m 

Jarðskaut með einni 

eða fleiri tengingum 

við fjarlæg jarðskaut

Umfang < 100m, 

3. punkta mæling

Umfang 

200m -  400 m, 

8 punkta mæling

Umfang 0 -  400 m, 

hallaaðferð

Útreikningur 

með mælingu á 

jarðeðlisviðnámi

Mæling með 

straumspennum til 

leiðréttingingar á 

mælistraumi, lengd 

víra og mæliaðferð 

sbr. leiðbeningum 

á bls. 2

Útreikningur 

með mælingu á 

jarðeðlisviðnámi
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1a. Mæliaðferðir – 
framkvæmd mælinga
Leiðbeiningar fyrir mælingar á jarð-
skautum, mæliaðferð, undirbúning, 
framkvæmd og mat á niðurstöðum.
Undir  búningur er svipaður fyrir allar gerðir 
mælinga.

1. Undirbúningur – öryggisráðstafanir

• Skilgreina hvaða mæliaðferð er 
heppilegust út frá stærð jarðskauts og 
legu. 

• Hafa þarf tiltækar teikningar af 
jarðskautinu (ef þær eru til). 

• Ákveða þarf mælistað og mæliátt(ir) 
og lengd straumskauts. 

• Taka spennu af EVJ-spennistöðvum 
þannig að ekki fari straumur í gegnum 
jarðskautið og ávallt skulu tveir 
mælingarmenn framkvæma mælingar 
á EVJ-kerfum. Aldrei skal aftengja 
jarðskaut við mælingar á jarðskauti. 

• Nota spennuþolna hanska þegar tengt 

er inná jarðskautið (lágmark 1000 V).
• Skrá dagsetningu, tíma, 

veðurupplýsingar, hita, gerð jarðvegs 
og ástand jarðvegs (blautur, þurr 
o.s.frv). 

• Skoða jarðskautið m.t.t. tenginga 
og skemmda á þeim hluta sem er 
ofanjarðar. Skoða leiðbeiningar fyrir 
jarðskautsmælinn og staðfesta að allar 
umhverfisaðstæður séu samkvæmt 
notendaleiðbeiningum.

Umfang

Mæliaðferð fyrir afmörkuð jarðskaut með 
hefðbundnum jarðskautsmælum (50 V, 250
mA, 55-130 Hz).

Afmörkuð jarðskaut eru flest við minni 
spennistöðvar sem eru >3 km frá 
bæjarkerfum eða  iðnaðarkerfum.

Nýtist til mælingar á jarðskautum sem hafa 
víðáttu sem er minni en 400 m.
Nægjanlegt er að taka 3 mælipunkta ef 

(Tenging við)
jarðskaut (E)

Spennuskaut (S)

Staumskaut (H)

Uppsetning á 
jarðskautsmæli 

(spennufallsaðferð):
Straumskaut H 
(tvöföld lengd 
jarðskautsins)

Spennuskaut S (fært 
frá H til E)Jarðskaut 

E (tenging við 
jarðskaut)
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jarðskautið er styttra en 100 m.
Fyrir lengri jarðskaut, 100-400 m skal taka 8 
mælipunkta

Tæki

Jarðskautsmælir (s.s. Fluke 1621, 1625, 
AES1002), með vírum og stöngum til að 
útbúa straum- og spennuskaut.

Mælt er með að útbúa sérstök kefli fyrir 
mælivíra. Heppileg útfærsla er 1,5 eða 2,5 
mm2 fjölþættur koparvír á hæfilega stórum 
keflum.

Uppstilling/tenging mælitækja

• Straumskautið (H) þarf að vera tvöföld 
lengd jarðskauts frá tengipunkti 
jarðskauts ef því verður við komið 
til að tryggja öruggar niðurstöður. 
Betri niðurstöður fást eftir því sem 
straumskautið er lengra í burtu. 

• Ekki skal láta straumskautið þvera 
jarðskautið, þ.e. vera eins langt frá 
áhrifasvæði jarðskauts og hægt er. 

• Tryggja þarf gott samband mælistangar 
(straum- og spennustangar) við jörð, 
reka þá a.m.k. 15 cm niður (dýpra ef 
jarðvegur er sendinn). 

• Hentugast er að staðsetja mælitækið 
við tengingu jarðskauts við kerfið. 
Sum mælitæki bjóða uppá 4 víra 
tengingu ef jarðskautsmælir þarf að 
vera langt frá jarðskauti.
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Leiðbeiningar - mælingar

• Draga út spennuskautið S og reka 
niður mælistöng u.þ.b. 10 m frá 
straumskauti. 

• Draga út straumskaut H, í u.þ.b. 
tvöfalda lengd jarðskauts og reka niður 
mælistöng. Ef jarðskautið spannar  
80 m þarf straumskautið að vera 160 m. 

Hér er ekki hægt að ákvarða viðnám jarðskaut. Færa þarf 
mælistangir og mæla aftur (því að hluti jarðskauts eða 
pípukerfi því tengdu getur verið undir mælistaðnum).

Dæmi um vel heppnaðar mælingar: 

Hér ákvarðast jarðskautið 5,5 Ω

Dæmi um rangar niðurstöður:
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• Framkvæma 3 – 8 mælingar og færa 
spennuskauið 10 % nær jarðskauti í 
(mismunandi eftir mæliaðferð) hvert 
skipti. Skrá hverja mælingu strax.  

• Stilla upp mælitæki við jarðskaut (sjá 
tengimynd). 

• Framkvæma þarf a.m.k. 3-8 mælingar 
til að tryggja áreiðanlegar niðurstöður 
(mismunandi eftir mæliaðferð). 

• Tengja mælitækið við jarðskaut, án 
þess að losa það í sundur (aftengja). 

• Gera mæliblöð klár og skrá grunn- 
upplýsingar. 

• Ræsa mælitækið, lesa af jarðspennuna 
sem á að vera < 1 V, lesa af og skrá 
jarðskautsviðnámið ásamt fjarlægð 
spennuskauts. 

• Mælitækið (flestar gerðir) lætur vita ef 
einhver mælistöng nær ekki sambandi. 

• Teikna viðnámskúrfuna á mæliblað til 
að tryggja að mælingar hafi tekist áður 
en gengið er frá mælitæki. 

• Rétt gildi jarðskautsins liggur á flata 
legg kúrfunar, eftir því sem hún er 
láréttari er mælingin námkvæmari. 

Re[Ω]

[m]

[m]

Re[Ω]
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Ábendingar

Ef straumskautið þarf að vera lengra en 
straumskautskefli leyfa þarf að raðtengja 
fleiri kefli við mælinn til að ná viðunandi 
lengd. Ekki er hægt að mæla í frosti þ.e. 
þegar frost er komið 5 cm eða dýpra í jörð. 
Varast skal að reka niður mælistöng yfir 
jarðskautinu, það gefur ranga niðurstöðu.

Jarðskautið getur verið samsett úr mörgum 
skautum sem eru jafnvel ekki á teikningu 
og erfitt getur verið að finna rétta
 mælistefnu. Jarðvegur getur verið grófur 

og þurr þar sem mælt er. 

Til að fá rétta virkni straum- og 
spennustangir er gott að hella vatni eða 
saltvatni með mælistangir til að auka leiðni 
út í jarðveginn. Einn starfsmaður getur 
framkvæmt mælinguna þó tveir séu a.m.k. 3 
sinnum fljótari.

Virkni jarðskauta breytast eftir árstíðum því 
er mikilvægt að skrá dagsetningu mælinga.

Niðurstöður 

Skrá niðurstöður á mæliblað eða beint í 
Excel-skjal.
Teikna gróflega spennukúrfu á mælistað. 
Þannig sést strax hvort að mælingin 
hafi tekist og sé í lagi. Ef ekki, þarf að 
endurtaka. Skrá endanlegar niðurstöður á 
verkblað eða í viðkomandi skráningarkerfi 
svo sem DMM.
Mælingar skal almennt ekki skrá með meiri 
nákvæmni en sem nemur einum aukastaf.

FebJan Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nov Des

14

12

10
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6

4

2

0

Dæmi um breytingar á jarðskauti eftir árstíðum. Þetta er 
þó breytilegt eftir jarðvegi og aðstæðum þ.e. á ekki við 
allsstaðar.

Re[Ω]
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1b. Lítil jarðskaut með 
tengingar við önnur 
jarðskaut 
Umfang/framkvæmd

Mæliaðferð fyrir afmörkuð jarðskaut með 
hefðbundnum jarðskautsmælum með auka 
straumspennum til að einangra jarðskaut 
sem ekki á að mæla.

Undirbúningur og framkvæmd er eins og 
við mælingu lítilla afmarkaða jarðskauta 
nema að straumspennar eru settir á þau 
jarðskaut sem ekki á að mæla. Stýrirás

mælitækis dregur frá strauminn sem fer í 
það jarðskaut sem ekki á að mæla. Þannig 
er hægt að útiloka jarðskaut sem ekki á að 
mæla t.d. þegar spennistöð er ekki langt frá 
stóru jarðskauti bæjarkerfa.

Fjöldi straumspenna sem nota má veltur á 
tegund mælitækis ásamt ýmsum sértækum 
stillingum.

Háspennustrengur Jarðskautsmælir
Straumskaut

Jarðskaut
Spennuskaut

(Tenging við) 
jarðskaut (E)

Spennu-
skaut (S)

Staum-
skaut (H)
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2. Víðáttumikil 
jarðskaut – 
spennufallsaðferð 
með hallaaðferð
Umfang/framkvæmd

Mæling með hallaaðferð nýtist vel á 
víðáttumikil jarðskaut þar sem hún 
ákvarðar hversu löng straum- og 
spennuskaut þurfa að vera.

Undirbúningur og framkvæmd er eins og 
við mælingu lítilla afmarkaðra jarðskauta.

Þessi aðferð eykur til muna öryggi í 
niðurstöðum þar sem hún leiðbeinir um 
lengd spennu- og straumskauta.

Mælitæki, skaut og tengingar samkvæmt 
mæliaðferð 1a. Lengd straumskaut u.þ.b. sú 
sama og víðátta skautsins.
Framkvæma þrjár mælingar þar sem 
spennuskautið er fyrst sett í 20% (R1) lengd 
straumskauts, þá 40% (R2) og svo 60 % 
(R3). Reikna μ = (R3-R2)/(R2-R1) og nota 
niðurstöður til að lesa út úr aðferðatöflu 
hversu langt spennuskautið skal vera.
Framkvæma fjórðu mælinguna þar sem 
lengd spennuskautsins er samkvæmt töflu 
og þá fæst rétt jarðskautsviðnám.
 

Hafa skal í huga að við mælingu á 
bæjarkerfum geta straum- og spennuskaut 
orðið mjög löng (einhverjir hundruðir 
metra eða jafnvel nokkrir kílómetrar).

Fleiri notkunarmöguleikar eru á 
hallaaðferð, hana má einnig nota á lítil og 
afmörkuð jarðskaut og er í raun fljótlegri en 
hefðbundin spennufallsmæling.
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3. Víðáttumikil 
jarðskaut
háspennulína – 
hátíðniaðferð
Umfang/framkvæmd

Mæling með hátíðniaðferð nýtist þegar 
mæla á virkni staðbundins jarðskauts sem 
er hluti víðáttumikils jarðskauts eins og 
jarðskaut háspennumastra þar sem jarðvír 
er í toppi eða í jörðu á milli mastra. Slíkt 
jarðskaut getur spannað tugi kílómetra þar 
sem hvert mastur er með eigið jarðskaut.

Mælitæki

Nota þarf sérhæfðan jarðskautsmæli sem 
getur notað allt að 1 GHz til mælinga.

Að öðru leyti er undirbúningur og 
framkvæmd eins og við mælingu lítilla 
afmarkaðra jarðskauta. Við flest skaut ætti 
ein mæling að duga.

Þar sem samviðnám eykst hratt eftir 
því sem skautið lengist „einangrar“ 
mælirinn skaut hvers masturs frá 
heildarjarðskautinu.
 

Fyrirvarar

Þó að mælingar á jarðskautum gefi lágt 
viðnám þá gefur það enga vissu um að 
snertispenna sé innan hættumarka. Til að 
tryggja að snertispenna sé lág og örugg í 
öllum bilunartilfellum þarf að fylgja staðli 
ÍST EN 50522:2010 eða nota sérhæfð forrit 
til útreikninga á snertispennu.

Aðrar leiðbeiningar

Hástraumsaðferð (heavy-current injection 
method ÍST EN 50522:2010 L.2.2 c. – bls 56).
Hringrásamælar (loop resistance). 
Mælingar á jarðeðlisviðnámi.
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Snertispenna
Mæling á jarðskautsviðnámi getur 
verið nauðsynleg til að sannprófa virkni 
varnarliða en yfirleitt snýst mæling 
jarðskautsviðnáms um það að sannprófa 
að snertispenna sé undir hættumörkum. 
Staðallinn ÍST EN 50522:2010 Figure 
5 býður upp á aðferðafræði til að meta 
hvort snertispenna sé undir eða yfir 
hættumörkum. Grunnforsendur eru þær að 
jarðskautsviðnámið og hönnunarstraumur 
jarðskautsins séu þekkt og þannig 
ákvarðast spennuhækkunin á jarðskautinu. 
Leyfileg snertispenna er ákvörðuð út 
frá töflu B.3 í staðlinum þar sem leyfileg 
snertispenna er gefin sem fall af útleysitíma 
varnabúnaðar. Þessi aðferðafræði er 
sett upp á meðfylgjandi eyðublaði til 
einföldunar. Í stuttu máli er þetta þannig 
að ef spennuhækkun á jarðskauti er fjórum 
sinnum leyfileg snertispenna eða hærri 
(UE≤4UTp ) þá þarf að mæla eða reikna 
snertispennuna. Í raun er snertispennan 
illmælanleg því slík mæling er mjög 
tímafrek þannig að þá þarf að reikna.
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Hönnunarstraumur 
jarðskauts

Eins og fram kemur í umfjöllun um 
snertispennuna þá þarf hönnunarstraumur 
jarðskautsins að vera þekktur til að hægt 
sé að ákvarða spennuhækkun á jarðskauti. 
Rétt er að taka sérstaklega fram að 
hönnunarstraumur jarðskauts er sjaldnast 
sá sami og jarðhlaupsstraumurinn, hann 
getur verið sá sami en er yfirleitt mun 
lægri. Hönnunarstrauminn þarf því að 
reikna út hverju sinni, hér koma nokkur 
tilfelli til útskýringar:

• Við erum með venjulega spennistöð 
11/0,4 kV. Spennirinn er með 
hefðbundna Delta/Stjörnu tengingu, 
og eftirvaf er jarðbundið. Hugsum 
okkur að einfasa jarðhlaup 
lágspennumegin sé 15 kA. Miðað við 
að réttur frágangur sé í stöðinni þ.e. 
núllpunktur spennis sé tengdur inn á 
PEN skinnu og stöðin spennujöfnuð 
eins og vera ber þá fer þessi straumur 
ekki til jarðar, hann fer eftir leiðandi 
málmhlutum/raftaugum frá fasataug 
(þar sem skammhlaup varð) og upp í 
gegnum stjörnumiðju spennis til baka. 
Í þessu tilfelli er hönnunarstraumur 
jarðskautsins núll. 

• Hugsum okkur aftur sömu spennistöð 
og hér fyrir ofan en nú verður einfasa 
jarðhlaup á 11 kV hlið. Hugsum okkur 

líka að stöðin sé tengd með loftlínu frá 
aðveitustöð og jarðskaut stöðvarinnar 
sé afmarkað, þ.e. ekki með neinar 
tengingar við aðveitustöð. Hugsum 
okkur að jarðhlaupsstraumurinn sé 
500 A. Í þessu tilfelli þarf straumurinn 
að fara alla leið í aðveitustöð til að 
finna næstu jarðtengdu stjörnumiðju 
og þarf því að fara yfir jarðskaut 
stöðvarinnar til jarðar. Í þessu tilfelli 
er hönnunarstraumur jarðskautsins sá 
sami og jarðhlaupsstraumurinn  
eða 500 A. 

• Hugsum okkur aftur sömu 
spennistöðina en nú er hún tengd 
með skermuðum streng við 
aðveitustöð. Skermurinn er tengdur 
í báða enda. Í þessu tilfelli fer hluti 
straumsins eftir skerminum til baka 
til aðveitustöðvar og hluti straumsins 
fer í gegnum jarðskaut stöðvarinnar. 
Það er reikningsdæmi að finna út 
þessa straumdeilingu en í þessu 
tilfelli er hönnunarstraumurinn 
lægri en einfasa jarðhlaupsstraumur. 
Staðallinn ÍST EN 50522:2010 Annex 
I gefur upp svokallaða hlífistuðla 
(reduction factors) til að reikna 
straumdeilingu milli jarðskauta annars 
vegar og loftlína með jarðvír og/
eða skermaðra strengja hins vegar. 
Miðað við að í dæminu hér fyrir 
ofan sé hlífistuðullinn r=0,6 þá væri 
hönnunarstraumurinn = 500 *(1-0,6) = 
200 A.
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Hvað með gömul virki þar sem gögn 
skortir, þ.e. legu, dýpt og gerð skauts? 

Stór jarðskautskerfi er innan þeirra 
marka að hægt sé að mæla með 
hefðbundinni aðferð er talið rétt að beita 
„hallaaðferðinni“.  Þessi aðferð gefur 
vísbendingar um hvort mælivírar séu 
nægilega langir.  Ef mælingar ganga ekki 
upp þá verður að reikna og nota þá þær 
upplýsingar sem liggja fyrir. Ef engar 
upplýsingar eru fyrirliggjandi þá þarf að 
áætla eftir bestu getu legu og gerð skauts 
og reikna m.v. þær upplýsingar.

Hvernig á að framkvæma 
endurskoðunir á gömlum virkjum 
(10 ár á milli)? 

Endurskoðun gamalla virkja byggir á 
þrennu:
• Sjónskoðun, eru tengingar ofanjarðar í 

lagi, eru tengingar farnar að losna eða 
tærast, eru vírar heilir og óskaddaðir? 
Hér má einnig beita mælingum án 
mælistanga til að sannreyna tengingar.

• Draga fram mæligögn frá því síðast 
ef mælingar voru gerðar, meta hvort 
ástæða er til að mæla aftur m.v. ástand 
skauts, breytingar á skauti, breytingar á 
jarðvegi o.þ.h.

• Draga fram útreikninga ef einhverjir 
eru og endurreikna ef ástæða er til ef 
breytingar hafa orðið, þ.e. breytingar á 
skauti, breytingar á jarðvegi, breytingar 
á hönnunarstraumi o.þ.h.

Bolungarvíkurverkefnið 
– hvað er til ráða? 

Þessi spurning nær yfir flest jarðskaut af 

þessari stærð og stærri.  Þegar jarðskaut 
hefur náð ákveðnu umfangi, t.d. stærra en 
400 til 1000 m þá er almennt eina ráðið 
að reikna, þ.e. mæla jarðeðlisviðnámið 
og reikna síðan með þar til gerðum 
forritum.  Nokkuð hefur verið rætt um 
„jaðarmælingar“ á stórum jarðskautum, 
þar sem teknar eru nokkrar mælingar 
og síðan meðaltal.  Þessi aðferð krefst 
þess samt sem áður að mælitaugar 
séu nægilega langar sbr. meðfylgjandi 
myndir úr sömu heimildinni, þ.e. nota 
spennufalsaðferð „fall of potential“ 
aðferð við mælingarnar. Það að mæla á 
nokkrum stöðum og taka meðaltal er ágæt 
aðferð til að auka nákvæmni mælinga, 
sérstaklega þegar stórt jarðskaut liggur 
í mismunandi jarðvegi. Mælingar með 
of stuttum mælivírum gefa almennt of 
há gildi fyrir jarðskautsviðnámið. Slíkar 
mælingar gefa ákveðnar upplýsingar en 
þar sem mæling jarðskautsviðnámsins er 
gerð til þess að áætla snertispennuna þá 
geta slíkar niðurstöður kallað á aðgerðir 
og endurbætur á jarðskautum sem væru 
hugsanlega óþarfar.

EVJ-kerfi – hvað er öðruvísi þar?

Að öllu jöfnu þarf að vanda meira til 
lagningar EVJ-jarðskauta þar sem 
rekstrarstraumur rennur stöðugt í 
jarðskautið en aðalhættan er að jarðvegur 
þorni upp í kringum skautið.  Mælingar 
jarðskauta fer fram á sama hátt en 
gæta þarf varúðar þar sem skautinn eru 
spennuhafa í rekstri og ætti að öllu jöfnu að 
taka spennu af kerfinu áður en mælt er.
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Hvaða forrit eru helst vænleg til 
útreikninga?

Svo vitað sé þá er aðeins eitt forrit notað á 
Íslandi fyrir svona útreikninga og er það til 
hjá nokkrum aðilum, verkfræðistofum og 
veitum.  Forritið heitir CDEGS – frá Safe 
Engineering Services & Technologies Ltd., 
Montreal Canada.

Sökkulskaut

Almennt eru sökkuskaut að versna með 
nýjum byggingarefnum og aðferðum. 
Sökkulskaut eru reyndar aðeins hugsuð 
til spennujöfnunar en ekki sem jarðskaut 
fyrir bilanastrauma enda er straumþol 
þeirra takmarkað og hár straumur í 
gegnum sökkulskaut getur valdið tjóni á 
undirstöðum vegna uppgufunar á raka í 
steypunni sem orsakar gufusprengingu.

EVJ-línur og spennistöðvar

Til að tryggja öryggi við mælingar er 
æskilegt að taka spennu af áður en 
rekstrarskaut háspennu er mælt. Einnig 
er mælt með að nota spennukanna til 
að tryggja að jarðskautið sé í lagi við 
spennistöð. Stórhætta er á staðnum ef 
skaut er slitið/ótengt við spennistöð.

Jarðstraumar

Ekki er æskileg að mæla jarðskaut ef 
straumur rennur í jarðskautið sem á að 
mæla, það skekkir mæliniðurstöður og 
skapar hættu.

Snertispenna í bæjarkerfum

Ef víðáttumikið jarðskaut uppfyllir kröfur 
(ÍST EN 50522:2010 Annex O bls 63) eru 
kröfur til snertispennu almennt uppfylltar 
fyrir virki sem tengjast því, t.d. þegar 
spennistöð er bætt inn á þetta kerfi og 
jarðskaut eru tryggilega tengd saman.

Samtengdar jarðstöðvar

Algengt er að jarðstöðvar hafi samtengd 
jarðskaut í gegnum skermingu 
háspennustrengja. Afmarkað jarðskaut 
einstakra stöðva sem tengd eru saman er 
því í raun víðáttumikið skaut sem erfitt er 
að mæla með spennufallsaðferð ef stutt er á 
milli jarðstöðva.


