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Bruni í reglunarspenni fyrir afriðlastöð (RF12)



Alcoa Fjarðaál – Bruni 18.des. 2010
Skoðunarferð til Alcoa Fjarðaál  25.jan. 2011

Markmið: að skoða afleiðingar brunans áður 
en svæðinu verður lokað og niðurrif hæfist.

• Fara yfir VL9 (skýrsla um hættu og slysatilvik) með 
tæknimönnum og öryggisstjóra

• Fara yfir VLR1 (öryggisstjórnun rafveitna). Gátorð: 
aðgengi að raforkuvirkjum

Stikkorð:

• Orsök 

• Afleiðingar

• Aðgangsheimildir og frágangur fyrir 
verktaka

• Kynna starfsemi  MVS fyrir nýjum ábm. og 
ábyrgðarmál  almennt.



Yfirlitsmynd

Slökkvistöð

Afriðlahólf



• Í hverju afriðlarými 
er reglunarspennir 
og aðalspennir. 

• Innátenging með 
220kV aflstrengjum 
og  endabúnað sem 
fylltur er með olíu.

• Frá spenni er  
straumfæðing  með 
CU skinnum inná 
afriðla.  

Línur 2x220kV  
frá 
Fljótsdalsvirkjun

Þéttavirki

Tengivirki

Tengivirki Alcoa 
220kV

Afriðlarými



Yfirlit útivirkjasvæðis, rofahús GIS og afriðlasvæði
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Overview of Substation and Rectifier Group

November 1, 2010



Eldur og aðstæður
20:49

Hér varð sprenging í  afriðlastöð (RF12) 18 Des, 2010



Vettvangsskoðun MVS  25.jan. 2011

Vettvangsskoðun á afleiðingum brunans, viðbrögð og 
aðgerðir. 
Yfirfarið öryggisstjórnunarkerfi  rafmagns hjá ALCOA 
með ábm. og þá sérstaklega þann þátt sem snýr að 
aðgengi-málum.
Starfsmenn MVS, Kristinn fulltrúi rafmagnssviðs og  
Pétur fulltrúi slökkviliðssviðs.
Fengum kynningu á umgengnisháttum og öryggi á 
svæðinu ásamt því að fá viðeigandi fatnað. Aðgengi 
okkar var level 1, s.k. visitor eskort þ.e. fylgd um 
svæðið en ekki aðgengi að RF12 (afriðalsvæði)
Á skrifstofu í stjórnstöð  var farið í nánari 
öryggiskynningu,level 2, til að fá aðgengi að svæði 
RF12, með fylgd. Fengum afhendan grænan lykil 
(grænn fyrir verktaka, blár fyrir tækjabúnað og rauður 
fyrir starfsmenn).  
Sameiginlega var farið yfir gátorð: Aðgegni,  í VLR1, 
þ.e. aðgengi að raforkuvirkjum. 



Aðgengi að tengivirki og spennasvæði

Aðgangshlið inná svæði 
RF12
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Cable Entry Boxes
HHásp.rofavirki
220kV sf6

Hér eru 5st afriðlahólf
220kV/174MVA  spennar, 
útivirki.



Afriðlaspennir daginn eftir
brunann
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Skemmdir í brunanum. 
Endabúnaður strengja  féll niður í olíugryfju
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Tengihólf fyrir 
endabúnaðr



Skemmdir í brunanum. 
Stjórnskápur á spenni og opið þar sem 
endabúnaðurinn féll niður í olíugryfju
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Stjórnskápur

Hér koma 
strengendar og 
tengjast í 
endabúnaðinn



Í olíugryfju
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Jarðvírar fallið úr 
strengstiga.

Gegnumtök 220kV strengja í 
olíugryfju. Ath hæð ca 70sm



Gólf yfir olíugryfju
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Strenglagnir í stjórnskáp Strenglagnir
Sjá sig í gólfi



Undir spennagólfi
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Rör fyrir olíurennsli til 
spenna

Strenglagnir



Spennagólf í olíugryfju eftir brunann 
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Strengir 33kV úr reglunarskáp
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Strengir á vegg   Ath ljósið



Streng-endabúnaður í spenni, 
fyrir og eftir bruna
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Streng-endabúnaður 220kV



Afriðlaspennir og búnaður fyrir 
brunann
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Skoðunarferð 25.jan. 2011

Eftir skoðun á vettvangi var farið á skrifstofu rafveitusjtjóra. 

Við áttum umræður um uppruna brunans en staðfest er að 
sprenging varð í endabúnaði 220kV, einum af þremur, sem 
tengjast reglunarspenni. (sjá myndir á glærum hér að framan).

Ekki er vitað, á þessari stundu, um ástand endabúnaðs í hinum 
fjórum spennunum. Það verður hluti rannsóknarvinnunar að 
greina ástand búnaðar.

Talið er að > 20000 lítrar hafi lekið í olíugryfju og brunnið upp.

Olía og vatn í gryfjunni var ca 70sm að dýpt.

Ekki er vitað um ástand á spennum né afriðlum en sú 
rannsóknarvinna er að hefjast með fullum þunga.

Verið er að semja við rannsóknarteymi til að kanna ástand á 
tengihúsum í afriðlastöð.



Skoðunarferð 25.jan. 2011
Orsök og afleiðingar.

Ekkert hefur verið gefið út um hvers vegna tengihúsið sprakk. 

Liðabúnaður í rofastöð sýndi  jarðfeil og einnig hjá LN og LV í 
Fljótsdalsvirkjun.  

Leifar af endabúnaði var sendur í efnagreiningu til IT. Og fer þaðan 
áfram til USA í skoðun hjá framleiðanda. 

Eignartjón er gífurlegt og telur í miljörðum. Framleiðsluafköst eru 
dregin niður og má ekkert bera útaf.

MVS þarf að skoða hvers vegna allar þessar strengjalagnir voru í 
olíugrifju og frágang á gólfi yfir grifju. 

Hvernig er gengið frá olíugrifjum hjá orkuveitum og iðjuverum.   



Skoðunarferð 25.jan. 2011

Önnur mál sem eru til fyrirmyndar hjá 
Alcoa 



Hlífðarfatnaður
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Pétur Kristinn



Háspennuhanskar frá 0,1kv (400V)>

Alcoa er með eigin prófunarstöð á hásp. hönskum sem 
þeir prófa á 6mán fresti



Prufuskápur fyrir 
háspennuhanska
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Hanskar festir í klemmur. 
Hápennukúla gefur stuð í 
öxulinn

Nærmynd af háspennuhanska í 
prufuskáp



Flokkun Sorps
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