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Inngangur 
Tilurð þessa verkefnis er sú að höfundur þess hefur starfað sem vélfræðingur í Kölku, 

sorpbrennslustöð Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja s.l. sex ár og tekið þar virkan þátt í 

nauðsynlegum breytingum á stöðinni, þar sem hún er ein sú fyrsta sinnar tegundar.  

Þetta verkefni fjallar um hönnun á snigli sem flytur ösku sem fellur út úr afgasi á leið gassins í 

gegnum gufuketilinn í Kölku.  

Markmið verkefnisins er að bæta og einfalda vinnuaðstæður, einfalda eftirlit og auka öryggi 

starfsmanna Kölku.  

Núverandi kerfi er með þeim hætti að undir katlinum eru fjórar trektar sem safna í sig ösku 

sem fellur út úr afgasinu á leið þess í gegnum ketilinn. Neðst í hverri trekt er snigill sem flytur 

öskuna að loftloka (airlock) sem síðan matar öskuna niður í dall. Tveir og tveir sniglar safna 

ösku í tvo dalla. Dallarnir eru undir miðjum katlinum, innri og ytri. Dallarnir eru síðan losaðir 

eftir þörfum. Innri dallurinn u.þ.b. einu sinni á sólahring en sá ytri á tveggja til þriggja daga 

fresti. 

Niðurstaða höfundar var að hannaður var 3.5 m langur snigill sem afkastar 2.5 m
3
/klst. Nýi 

snigillinn verður staðsettur undir katlinum ofan við þann stað sem dallarnir eru núna og mun 

flytja öskuna út undan katlinum og ofaní einn dall sem staðsettur er þannig að miklu mun 

auðveldara er að nálgast hann til losunar heldur en nú er.  

Hér er um mikla vinnu hagræðingu að ræða og aukið öryggi fyrir bæði starfsmenn og stöðina. 
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Kalka. 
Kalka er hátækni sorpbrennslustöð hönnuð af Basse Sambre s.a. í Belgíu, stöðvarhúsið var 

smíðað af vélsmiðjunni Héðni h.f. sem jafnframt var aðalverktaki við samsetningu 

stöðvarinnar sem var tekin í notkun snemma árs 2004.  

Brennslustöðin er hönnuð fyrir 

12.000 tonn af sorpi á ári, 24 tíma á 

dag. Afkastageta er 1.67 tonn á klst, 

með eðlismassa ≃350 kg/m
3
 og 

orkuinnihald ≃12.500 kj/kg af 

heimilis-, spítala- og venjulegu 

iðnaðar-sorpi ásamt búnaði til að 

brenna vökva. Helstu hlutar 

stöðvarinnar eru: Brúkrani sem 

mokar sorpi upp í trekt, tjakkur sem 

ryður sorpi inn í ofn, ofn 

(pyrolysor) þar sem sorpið brennur 

við ±650⁰C, færibönd sem flytja 

botnösku undan ofni og út úr 

stöðinni, eftirbrennsla (combustion chamber) þar sem afgasi frá ofninum er brennt við 

±1100⁰C, gufuketill, reykhreinsibúnaður og loks er blásari sem heldur undirþrýsting í 

brennslubúnaði stöðvarinnar og blæs frá sér út í skorstein stöðvarinnar.  

Við hönnun stöðvarinnar var gert ráð fyrir árlegum starfstíma 7.200 klst, stöðvun brennslu 

vegna viðhalds tvisvar á ári, unnið er á 12 tíma vöktum allan sólarhringinn á sjö daga 

vaktatörnum.  

Staðsetning nýja snigilsins er með 

þeim hætti að undir katlinum eru 

fjórar trektar sem safna í sig 

flugösku sem fellur út úr afgasinu 

á leið gassins í gegnum ketilinn. 

Neðst í hverri trekt er snigill sem 

flytur öskuna að loftloka (airlock) 

sem síðan matar öskuna niður í 

dall. Tveir loftlokar eru undir 

katlinum og mata tveir sniglar 

ofaní hvern þeirra. Dallarnir eru 

losaðir eftir þörfum. Losun 

dallanna er misjöfn og fer það 

eftir hvernig sorpi er verið að 

brenna og magni (kg/klst). Sá dallur sem er innar undir katlinum (0.7 m
3
)  og tekur við ösku 

frá þeim hluta ketilsins sem gasið fer fyrst inní er losaður oftar, að jafnaði einu sinni á 

sólarhring, hinn dallurinn (0.9m
3
) er losaður sjaldnar. Dallarnir eru stálker sem tekin eru burt 

með pallettutjakk og síðan losaðir með lyftara. Minni dallinn, þann sem er innar, er erfitt að 

nálgast og draga burt, flytja þarf dallinn undir tvennar krossstífur (1.1 m) sem eru hluti af 

undirstöðum ketilsins því aðrar leiðir eru ekki færar.  

Mynd 2.     Eftirbrennsla og neyðarskorsteinn 

Mynd 1.     Brennsluofninn 
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Þetta verkefni gerir ráð fyrir smíði nýs snigils og láta þannig sniglana fjóra mata ofaní  hann, 

hann flytti síðan öskuna útundan katlinum gegnum einn loftloka í stað tveggja, þangað sem 

auðveldara er að nálgast dallinn 

eða jafnvel að setja öskuna í poka 

(stórsekk). Nýi snigillinn yrði 

hafður örlítið neðar en núverandi 

loftlokar en tengistykkin sem 

tengja sniglana við lokana eru 

þannig gerð að askan hefur viljað 

safnast fyrir í þeim og valdið 

stíflum svo banka hefur þurft í þá 

til að losa um öskuna svo hún falli 

áfram ofan í loftlokann. Nýju 

tengistykkin munu s.s. halla mun 

meira en þau sem fyrir eru og 

ættu að koma í veg fyrir að askan 

geti safnast fyrir í þeim.  

Núverandi sniglum og loftlokum er stjórnað af iðntölvu sem keyrir þá í eina mínútu á 15 mín. 

fresti gert er ráð fyrir að svo verði áfram og nýi snigillinn fari s.s. gang með hinum 

sniglunum.  

Fyrsti hluti verkefnisins var að reikna út áætlaða stærð á snigli sem mun taka við ösku frá 

sniglunum fjórum (D=135 mm) sem fyrir eru undir katlinum.  

Eins og fram kemur í textanum hér á 

undan er öskumagnið sem kemur undan 

katlinum í daglegri keyrslu 

stöðvarinnar, mjög lítið (innan við 1 

m
3
/sólarhring).   

Niðurstaða höfundar er að afköst nýja 

snigilsins verði jafn mikil og tveir 

sniglar geta afkastað samanlagt að 

hámarki (95 % fylling). Hannaður var 

3.5 m langur snigill sem hallar um 8° 
uppávið smíðaður úr st-37 plötuefni 170 

mm í þvermál og með 145 mm 

stigningu.   

Reiknaðir voru undirstöðu- og beygjuvægis kraftar og teiknuð kraftaplön á snigilhúsið,  

snigilskrúfuna, snigil enda, endaplötu snigilhúss og flangs á snigilhús. Reiknaðar voru 

boltastærðir í snigil enda, í flangslegu og í flangsa til að festa endaplötur. Ákveðnar voru legur 

í snigilinn, leguhús og reiknaður hugsanlegur líftími legunnar, áætlaðar voru stærðir á suðum 

og að lokum var reiknuð aflþörf drifmótors fyrir snigilinn. Stuðst var við jöfnur og tækni 

upplýsingar sem fengust úr kennslu- og handbókum, tækniupplýsingar af veraldarvefnum og 

upplýsingar sem fengust hjá  ýmsum söluaðilum tækja og hjá  tæknideild vélsmiðjunnar 

Héðins h/f. 

 

 

Mynd 3.     Gufuketillinn 

Mynd 4.     Sía og skorsteinn 
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Núverandi fyrirkomulag. 

 

Mynd 5.     Núverandi fyrirkomulag 

Mynd 5. sýnir núverandi fyrirkomulag og þær leiðir sem öskudallarnir eru fluttir eftir. Fara 

þarf með innri dallinn, þann minni, undir tvennar krossstífur sem er 1.1 m undir frá gólfi. 

Starfsmenn þurfa að fara undir stífurnar sjálfir eða klofa yfir þær til hliðar einnig þurfa sumir 

að beygja sig niður til þess að geta staðið undir innri sniglunum.  

Forsendur hönnunar. 
Þegar farið var af stað með þetta verkefni voru settar ákveðnar forsendur sem eru að breyta og 

bæta fyrirkomulagi með það að markmiði að bæta og einfalda vinnuaðstæður, einfalda eftirlit 

og auka öryggi starfsmanna sorpbrennslunnar. 

Afköst snigla. 

Stuðst er við jöfnur [4] glæru 1-8 

Q = Afköst snigla (tonn/klst)  =3600 x S x V x γ x K.     

S = þverflatarmál snigilskrúfu = λ x 
      

 
.   

 λ er  flutningsefnis stuðull  

 V = færsluhraði snigilskrúfunnar (m/sek) = 
     

  
 

 n er snúningshraði snigilsins, t er stigning snigilsins 

γ = eðlismassi (viðmiðunar eðlismassi ösku er 900 kg/m3 ) 7 

K = konstant ( fer eftir halla snigilsins) 

Afkastageta nýja snigilsins er 2.5 m3/klst  
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Snigill.  

 

Mynd 6.     Snigill með loki og mótor 

Þungi snigilskrúfunnar: 
Rör:  er 3.5 m langt ∅ 40 mm  = 3.14 kg pr.m ≃ 8.7 kg 

Ablaðka = 
 

 
 x (d1

2
 d2

2
) =  

 

 
 x (0.17

2
- 0.04

2
)  =      A1.blaðka = 0.02144 m

2 

Við þurfum ≈ 25 blöðkur m.v. stigningu 145 mm á sniglinum. 

Blöðkur:  25 x 0.02144 x 8 x 4 ≃ 11.5 kg 

Mótor ≈ 30 kg   

Lóðrétt álag á legur: Snigill ( 8.7 + 11.5) + mótor (30) ≃ 50 kg ≃500 N 

Þungi ösku í snigli: 
Til einföldunar var ákveðið að miða eðlismassa ösku við 1000 kg/m

3 
(í viðauka 1 segir að 

algengt sé að miða eðlismassa ösku við 900 kg/m
3 
) og að fylling snigilskrúfunnar sé 100%  

Þungi ösku í sniglinum er : = 0.02144 x 3,5 x 1000 ≃ 60 kg 

Þungi loks á snigilhús, 2mm efni er :   = 0.25 x 3.5 x 8 x 2 ≃ 22.4 kg 

Þungi snigilhúss, 4mm efni er :  Asnigilhúss = 0.945 m
2
  =  0.945 x 8 x 4 ≃ 30.2 kg 

Þungi loftloka ≈ 30 kg 

Hookers-línurit sýnir spennu   sem fall af lengingu efnisins  . 

 Frá 0-A er teygjanlega svæðið, efnið teygist í hlutfalli við aukið 

álag.  

B flotmörk, efnið lengist en spennan hækkar ekki, efnið hefur 

orðið fyrir varanlegri lengingu og tapað styrk. 

Frá B-C hækkar spenna lítið en efnið tognar verulega 

C efnið brotnar. 

St-37 er smíðastál með brotþol (C) upp að 370 N/mm
2
, flotmörk 

(B) þess eru um 225N/mm
2
. Viðmiðunar spennur geta verið allt að 

60% af flotmörkunum 1 bls. 101 en eru oftast lægri en það.  

Mynd 7.     Hookers-línurit 
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Snigilskrúfan. 
Álag  sem leggst á legurnar er þungi snigilskrúfunnar og þungi drifmótorsins.  Þungi 

snigilskrúfunnar er jafndreift álag en þungi mótorsins reiknast sem punkt álag.  

Stuðst er við jöfnur 1 bls. 61-100 

Þungi rörs er: 8.8 kg og blöðkurnar eru alls: 11,5 kg samanlagt 20.3 kg =203 N. 

Gert er ráð fyrir að mótor sé u.þ.b. 30 kg = 300 N 

Kraftaplan. 

 

Mynd 8.     Kraftaplan snigils 

 Undirstöðukraftar. 

∑MA = 0 = 203 x1750 + 300 x 3500 – RB x 3500  RB = 423 N 

∑Y = 0 = 423 - RA + 203 + 300  RA = 80 N 

Skerspennur. 

 

Mynd 9.     Skerkraftaferill snigils 

Við ákvörðun á stærð rörs í snigil er stuðst við 1 töflu 9 og jöfnur bls. 112. 

Ákveðið var að prufureikna ∅ 40 mm rör 2 bls. 309. 

Stærsti skerkrafturinn RB = 423 N er við drifenda skrúfunnar þar sem mótorinn hangir á, hann 

er hafður til hliðsjónar við að ákvarða rörstærð skrúfunnar. 

 ( Reiknað er þverskurðar flatarmálið sem þarf til að bera RB miðað við viðmiðunar hámarks 

skerálag ). 

Amin rör =  
  

  
  =  

   

  
 ≈ 9 mm

2
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Lámarks þverskurðar flatarmál til að bera skerkraftana er 9 mm
2
 en ∅ 40 mm rör er 460 mm

2
 

og er u.þ.b. 50 x stærra en það þarf að vera að lámarki. 

Skv. skerálaginu (Q)  á að vera í góðu lagi að nota ∅ 40 mm rör. 

Beygjuspenna.   

 stuðst er við jöfnu 1 bls. 141 

Álagið er jafndreift 203 N á 3500 mm  P = 0.058 N /mm 

Mmax (RA-RB) = 
      

 
 = 
             

 
 ≃ 89 KN/mm 

Mmax (RB) = FB x l = 423 x 200 = 84.6 KN/mm 

 

Mynd 10.   Beygjuspennuferill snigils 

Mesta beygjuspennan er við drifenda skrúfunnar þar sem mótorinn hangir. 

Við ákvörðun á stærð rörs í snigil er stuðst við 1 töflu 10 og jöfnur bls. 112  

Mótstöðuvægi Wx rörsins = 4860 mm
3
 2 bls. 309  

Beygjuspenna rörsins : 

 b = 
 

  
 = 
     

    
 =  b  = 18.3 N/mm, 

140 N/mm er viðmiðunar beygjuspenna 1 bls. 101 . 

 ∅ 40 mm rör er því ≈ 8 x sterkara en það þarf að vera gagnvart viðmiðunar beygjuspennu og 
á því að vera í góðu lagi að nota það. 

 

Mynd 11.   Útskýring á beygjuspennu    
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Snigilhús. 
Í þessu verkefni var ákveðið að kalla stokkinn sem snigilskrúfan snýst inní Snigilhús, aðrir 

nefna þennan stokk eða þetta hús, Trog eða Vöggu. 

Stuðst er við jöfnur 1 bls. 61-100 

Aska, lok og eigin þyngd snigilhússins verka sem jafndreift álag alls:  

60 + 22 + 30 = 110 kg = 1100 N 

Snigilskrúfan, loftloki og mótor eru punkt álag og koma á sinn hvorn enda snigilhússins. 

Kraftur á losunarenda snigilhússins er: ½ snigilþunginn(100N) + loftlokinn(300N) = 400 N en 

krafturinn á mótorenda snigilhússins er: ½ snigilþunginn(100N) og mótorinn 300N 

 Til öryggis er reiknað með að fullvaxinn vélstjóri (150 kg) gæti staðið ofaná losunar-
enda snigilhússins en við það verður heildarkraftur á þann enda 400+1500=1900N 

Kraftaplan. 

 

Mynd 12.   Kraftaplan snigilhúss 

Undirstöðu kraftar. 

∑MA = 0 = -1.9 x 1900 + 0.15 x 1100 + 1.6 x 100 + 300 x 1.8 – B x 1.6  RB = 1920 N 

∑Y = 0 = A + 1920 – 1900 – 1100 – 100 – 300  RA = 1480 N 

Skerspennur. 

 

Mynd 13.   Skerkraftaferill snigilhúss
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Beygjuspennur. 

MA  = FA x l = 1480 x 1900 ≃ 2800 KNmm 

M2  = Mmax – (Q x l) = 2800000 – (3000 x 150) = 2350 KNmm 

M3  = FB x l = 200 x 300 = 60 KNmm 

 

Mynd 14.   Beygjuspennu ferill snigilhúss 

 

Endurbætt fyrirkomulag. 

 

Mynd 15.   Endurbætt fyrirkomulag 

 

Myndin sýnir endurbætt fyrirkomulag. Nýr 3.5 m snigill flytur öskuna útundan katlinum og 

ofaní dall sem mun auðveldara og öruggara er að sækja til losunar. Eftir breytingarnar á askan 

greiðari leið út úr sniglunum sem fyrir eru því hallinn út úr þeim er meiri en er á 

tengistykkjunum sem nú eru. 
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Mótstöðuvægi snigilhúss. 

Ákveðið var að prufureikna  4 mm plötu 

 

Stuðst er við jöfnur 1 bls. 33-35 

I hringur = 0.05 x d
4 

I5 = I ytri – I innri 

I5 = 5.845 x 10
6
mm

4 

I 1-4 = b xh
3
 / 12 

Yo = ∑(Ai Yti) / ∑Ai =152 mm 

Ix = ∑ (Iyi + Ai x axi
2
) = 7.43x10

6
mm

4
 

Wx = Ix / emax  

x = 48.31 x 10
3
mm

3 

 

                             Mynd 16.   Mótstöðuvægi snigilhúss 

Lámarks þverskurðarflatarmál sem snigilhúsið þarf að vera til að það beri við stærsta 

skerkraftinn er: 

Amin =  
 

  
 =  

    

    
 = 30 mm

2 

Þverskurðar flatarmál snigilhússins sem prufureiknað var er 1592 mm
2
 =Asnigilhús er ≈ 50 x 

 Amin og er því í lagi að hafa snigilhúsið úr 4 mm efni miðað við stærsta undirstöðu kraftinn. 

 

 Mesta beygjuspenna sem verður á snigilhúsið miðað við fullvaxna mannveru verður: 

 b = 
 

  
 = 
       

     
 =  b  ≃ 58 Mpa, 

85 MPa er viðmiðunar beygjuspennan sem er ≈ 30 % hærra en reiknuð beygjuspenna.  

85 MPa er viðmiðunar spenna sem miðað er við þegar álag á einhvern hlut er breytilegt þ.e. 

álagið sveiflast frá 0 og upp í max, hinsvegar í okkar tilfelli verður alltaf eftir álag sem er af 

þunga efnisins í snigilhúsinu. Viðmiðunar beygjuspenna stáls 37 er 100 MPa við stöðugt álag. 

 

  

225

175

183

99

131

152

1 2

3
4

5
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Upphengi stokkar 
Ákveðið var að prufureikna  150x150x4 mm prófíl 

Askan frá sniglunum, sem eru neðst í trektunum 

undir katlinum, fellur út úr þeim um stokk sem 

er 150x150 mm. Ákveðið var að setja 150 mm 

prófíl sem tengi á milli nýja snigilsins og þeirra 

eldri. Við spennuútreikning á tengistokkunum er 

stuðst við stærri undirstöðu kraftinn RB=1920N 

sem heldur uppi nýja sniglinum.  

Krafturinn  RB skiptist jafnt á báða stokkana. 

Hornið á milli stokkanna er 80° 

 

 

 

 

0.5 x RB = S1 x cos 40° 

RB =(S1+S2) x  cos 40⁰    ;  S1 = S2 

RB = 2 x S1x cos 40⁰  = S1 = 
  

        
 = 

    

        
 ≃1250 N  

 

S1 = S2 = 1250 N = 1.25 KN 

 

Stuðst er við jöfnur [1] bls. 96 og tækni uppl. [2] bls. 311 

 t = 
 

 
 = 

    

    
 ≃ 0,54 MPa 

Viðmiðunar spenna   er 80 MPa sem er u.þ.b. 150 x hærri það er því í lagi að nota 150 mm 
profíl. 

Togspenna eða normalspenna  . 

 

Mynd 19.   Útskýring á normal- eða togspennu 

  

Mynd 17.   Skipting undirstöðu krafta 

Mynd 18.    

Reiknimódel undirstöðukrafta 
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Snigil endi:  

 

Smíðaður er sérstakur endi á snigilinn úr St 52 

öxulefni sem legur koma uppá, snigilendanum er 

stungið inn í snigilrörið og festur með tveimur 12 mm 

boltum.  

 

Lámarks þverskurðar flatarmál snigilenda er reiknað 

út frá stærri undirstöðukrafti snigilsins RB sem er 423 

N 

 

Amin =  
 

  
  =  

   

  
 ≈ 9 mm

2 
  döxull ≈ 4 mm 

Innanmál á röri er ≈ 42 mm  að döxull er ≈ 10 x stærra er það þarf að lámarki. 

 

Mótstöðuvægi snigilenda er: 

Wx öxull = 0.1 x d
3 

= 0.1 x 42
3
 ≃ 7409 mm

3
 

Beygjuspenna snigilenda verður : 

  b = 
 

  
 = 
     

    
 =  b  = 11.4 N/mm,   

140 MPa er viðmiðunar beygjuspenna  

 

∅ 42 mm öxull er því ≈ 12 x sterkari en hann þarf að vera gagnvart beygjuspennu og á 
því að vera í góðu lagi að nota . 

 

  

Mynd 20.   Snigil endi 
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Mynd 21.   Útskýring á skerspennu 

Viðmiðunarspennur 
Viðmiðunarspennur smíðastáls  hafa verið fundnar út með tilraunum á sérstökum 

prufustykkjum (togþolsstöfum) þá eru einnig prófaðir margvíslegir styrktar- og 

mótunareiginleikar. 3 bls. 187, Fundin hafa verið  út leiðbeinandi viðmiðunar gildi eftir 

tegundum álagsins s.s. hvort það sé stöðugt, breytilegt eða víxlverkandi sjá töflur 7-121 
bls.97 

  

 

Í núverandi fyrirkomulagi halla tengistykkin sem 

tengja sniglana undir katlinum saman við 

loftlásana, um 30° og hefur askan stundum viljað 

setjast til og stífla tengistykkin.  

 

 

 

 

 

 

 

Með nýjum snigli og endurbættu 

fyrirkomulagi munu tengistokkarnir 

halla um 50° og  minnka því líkurnar á 

því að askan setjist verulega til í þeim.  

Mynd 22.   Núverandi tengistokkar 

Mynd 23.   Nýir og endurbættir tengistokkar 
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Endaplata á snigilhús.  

 

Þegar snigillinn er í gangi og skrúfar öskuna 

áfram(færslustefna) þrýstist hann sjálfur í öfuga átt eða 

afturábak ( þrýstistefna snigils) og leggst sá kraftur á botna 

snigilhússins þessi kraftur er normalkraftur (N) og víxlast 

þ.e.a.s. gert er ráð fyrir að drifmótor snigilsins sé tengdur 

gegnum snúningsáttar skiptir og geti því snúist í báðar áttir. 

 

 

 

 

Mynd 25.   Kraftar á endaplötu v.halla 

 

Þungi öskunnar í öllum sniglinum er ≃ 60 kg á hverjum tíma, halli snigilsins er 8°
 
= verður 

heildar kraftur öskunnar v. hallans = 60 + (60 x sin 8)  ≃ 70 kg = 700 N til viðbótar verður 
síðan að leggja einhvern mótstöðukraft Co  sem er vegna viðnáms og núningsmótstöðu 

öskunnar við snigilinn og snigilhúsið.  

Co = 1.5 4 glæra 6  

= verður kraftur sem ýtir á endaplötur 1.5 x 700 = 1050 N 

 

  

Mynd 24.   Plata á drifenda 
snigilhúss 
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Mynd 26.   Þrýsi/tog kraftar snigilskrúfu 

 

Þrýsti/tog spenna snigils og húss. 
 

Normalspenna eftir endilöngu snigilhúsinu leggst á endaplötur snigilhúss er : 

 = aska + lyftikraftur + viðnám ösku og vöggu. 

 

Mynd 27.   Normalspenna snigils og snigil-húss 

 

Í þversniðum hluta sem verða bæði fyrir beygjuspennu og skerspennu er reiknuð út 

jafngildisspenna ℴv vegna þess að þessar tvær spennur leggjast í rauninni saman og mynda 

eina spennu (jafngildisspennuna).  

Jafngildisspenna ℴv  snigilhúss er fundin með jöfnunni1bls. 27: 

ℴv =  ℴ         =               ≃ 58.01 MPa
 

Viðmiðunar spenna er 85 MPa 8558.01 og er í góðu lagi að nota 4 mm í snigilhúsið. 

 

 

 

ℴv =  ℴ          

Mynd 28    Útskýring á fafngildisspennu 
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Endaplötur. 

Stuðst er við jöfnur 4 bls. 61-100 

Kraftaplan. 

 

Mynd 29.   Kraftaplan endaplötu 

Undirstöðu kraftar. 

RA  =  RB  =  
 

 
  =  

    

 
  =  552.5 N 

Skerspennur. 

 

Mynd 30.   Skerkraftaferill endaplötu 

Lámarks þverskurðarflatarmál endaplötunnar miðað við  viðmið = 48 N/mm
21 bls. 100 

Amin =  
 

  
  =  

   

  
 = 11.5 mm

2
 

Reiknað er þverskurðarflatarmál endaplötunnar þar sem platan er veikust (sjá mynd 30.) 

 

Mynd 31.   Endaplata snigilhúss 

Aplötu = Aplötu – Aöxulgats  - 2 x Aboltagats 

Aplötu = 220 x 4 – ( 42 x 4) – (2 x( 10 x 4)) = 632 mm
2
           

632 ≈ 50x 11.5 

Það er því í góðu lagi að hafa 4 mm plötu í enda snigilhússins gagnvart viðmiðunar 

skerspennu   = 48  
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Beygjuspenna. 
Beygjuspenna  sem verkar á endaplötu miðað við mesta þrýsti kraftinn sem verkar á miðja 

plötuna, stuðst er við jöfnu 1 bls. 141 

 

Mmax  = 
 

 
 x FA x l =

 

 
  x 1050 x 220 = 57.7 KN/mm 

 

Mynd 32.   Beygjuspenna endaplötu 

 

Mótstöðuvægi endaplötu. 

Stuðst er við jöfnuna: Wx = 
 

 
 x b x h

3
 

Minnsta mótstöðuvægi endaplötunnar er þar sem þverskurðarflatarmál plötunnar er minnst. 

Wx = Wx plötunnar - Wx öxulgats - Wx boltagats x 2 

 Prufureiknum 4 mm: 

Wx plötu = 
 

 
 x 220 x 4

3 
– ( 

 

  
 x 42 x 4

3
)
 
- (2 x ( 

 

  
 x 10 x 4

3
))

 
= 1685 mm

4 

Mesta beygjuspenna endaplötunnar verður: 

 b = 
 

  
 = 
     

    
 =  b  = 34.24 Mpa, 

Viðmiðunar beygjuspenna er 65 MPa 1 bls. 101 

Viðmiðunar beygjuspenna er ≈ 100% hærri en reiknuð spenna og ætti að vera í lagi. 

 

Endaplatan verður bæði fyrir beygjuspennu, vegna tog eða þrýstings frá sniglinum, og 

skerspennu sem er af undirstöðukrafti frá snigilskrúfunni. 

 Jafngildisspenna ℴv  endaplötunnar er fundin með jöfnunni1bls. 27: 

ℴv =  ℴ         =                   ≃ 34.27 MPa
 

Til öryggis var ákveðið að hafa endaplötuna 2x þykkari en prufureiknað var eða 8 mm.  
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Endaplötu flangs. 
Ákveðið var að prufureikna 4 mm efni 

Mesta beygjuvægið er: :  

MA = F x L = 552.5 x 15 ≃ 8287 Nmm 

Mótstöðuvægi endaplötunnar er: 

Stuðst er við jöfnuna: Wx = 
 

 
 x b x h

3
,  

Wx flangs = Wx flangs - Wx boltagats   

Wx flangs = 
 

 
 x 30 x 4

3
 - 
 

 
 x 10 x 4

3
 = 214 mm

3
 

 b = 
 

  
 = 
    

   
 = 38.7 MPa 

Viðmiðunar beygjuspenna er  65 MPa 1bls. 101 

Viðmiðunar beygjuspenna er ≈ 2x hærri reiknuð spenna og ætti að vera í lagi.  

Til öryggis var ákveðið að hafa flangsinn 2x þykkari en prufureiknað var eða 8 mm. 

 

 

Endurbætt fyrirkomulag.  

 

Mynd 34.   Endurbætt fyrirkomulag 

Ákveðið var að láta nýja snigilinn ná ekki lengra út undan katlinum til þess að halda opinni 

akstursleið fyrir lyftara framhjá katlinum og inn að eftirbrennslunni.  

Mynd 33.   Flangs á snigilhús 
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Boltar.  
Boltar og rær er flokkaðir í staðla og er skipt eftir styrkleika sem merktur er á boltahausinn. 

Mjög mikilvægt er að velja rétta bolta því rangt val getur haft óbætanlegar afleiðingar og er 

mikilvægt að velja bolta og rær sem merktir eru eftir ISO 989-1 staðli. Tölur á boltahausnum  

merkja brot og togþol. Efniseiginleikar 8.8 bolta eru þannig togþol 10x8=80 kp= 800N) en 

flotmörk 8/10 eða 80%  af 800 = 640 N.  

Til að finna raunverulegt þol hverrar boltastærðar þurfum við að vita það þverflatarmál 

boltans sem tekur upp spennu þ.e.  Aspennuhluta sjá 2bls. 525 en 

það reiknast á milli botn- og topp-þvermáls á bolta gengjunum. 

Boltar í endaplötu flangs.  
Prufureiknum 10 mm 8.8 bolta í flangsinn: 

Aspennuhluta = 42.4 mm
2
,   

1050 N þrýsta á endaplötuna, ákveðið var að festa flangsinn með 

6 boltum =1050/6=175N á hvern flangs bolta.  

Togspenna á hvern flangs bolta er:   max  =  
 

  
  =  

   

  
 ≃ 2.7 N/ 

mm
2 
  

423 N þrýsta lóðrétt á endaplötuna (1/2 snigilskrúfan+mótorinn)  

=423/6=70.5N skerkraftur hvern bolta 

Skerkraft á hvern flangs bolta er:   max  =  
 

  
  =  

    

  
 ≃ 1.1 N/ mm

2 
  

Viðmiðunar spennur bolta 3bls. 272 eru:   = 85N/mm2 og   = 70N/mm2 

6. stk 10 mm 8.8 boltar eru því í góðu lagi í endaplötu snigilhússins. 

 

Boltar í leguhús.  
Gert er ráð fyrir 12 mm boltum í leguhúsin 

Aspennuhluta = 90mm
2
 2bls. 525,   

1050 N þrýsta á leguhúsið sem er fest við endaplötuna með þremur boltum 1050/3 = 350 N á 

bolta 

Togspenna á hvern flangs bolta er:   max  =  
 

  
  =  

   

  
 ≃ 3.8N/ mm

2 
  

423 N þrýsta lóðrétt á leguhúsið (1/2 snigilskrúfan+mótorinn)  

=423/3=141N skerkraftur hvern bolta 

Skerkraft á hvern leguhús bolta er:   max  =  
 

  
  =  

   

  
 ≃  1.5 N/ mm

2 
  

3. stk 12 mm 8.8 boltar eru því í góðu lagi í endaplötu snigilhússins.  

Mynd 35.   Drifendi snigilsins 
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Legur 
Mikið úrval er til af legum frá ýmsum framleiðendum eftir  

stærð, gerðum og verði og er nánast ógerningur að velja eina 

legu fyrir eitthvað ákveðið tilfelli og segja að hún sé sú eina 

rétta. 

Í þessu verkefni var ákveðið að velja og prufureikna sömu 

legur og eru í sniglunum fjórum sem eru undir katlinum til 

þess að vera með sem fæstar tegundir af legum í gangi í 

brennslustöðinni þó svo að eflaust mætti fá aðrar legur sem 

gegndu sama hlutverki og þær sem valdar voru.  

 

Stuðst er við jöfnur 6bls. 52 og 74 

Ákveðið var að hafa báðar legurnar eins og reikna viðmiðunar líftíma leganna út frá hærra 

álaginu sem er á drifenda snigilsins. 

Fa = Normalkraftur snigilskrúfunnar (er eftir endilöngum sniglinum)=1050 N 

Fr = undirstöðukraftur snigilsskrúfunnar (RB) = 423 N 

Hlutfallið milli þrýstikrafts og þverkrafts er: e =  
  

  
 

Þar sem  
  

  
  e  þarf að reikna jafngildis kraftinn (P) 6 bls. 299 sem verkar á leguna, stuðst 

er við jöfnuna :  

P = X x Fr Y x Fa 

til að finna X og Y gildin er stuðst við jöfnuna: 

ʄo x 
  

  
                 ʄo= 13 6 bls. 308 og 309 

 13 x 
    

     
   = 1.28  6 bls. 299   e = 0.29,  X = 0,56 og Y = 1.5  

P = X x Fr +Y x Fa = 0,56 x 0.423 +  1.5 x 1.050 = 1.812KN 

Líftími leganna. 

Stuðst er við jöfnu 6bls. 52 

L10 = ( 
 

 
)
a
 = (

    

     
) 

10/3
  = 15103 x 10

6
 snúningar 

Lh =             / 60*30 ≃ 8.4 milljón klst. 

 

 

Tæknilegar upplýsingar um legurnar eru í viðhengi 2. 

  

Mynd 37.   Drifenda lega 

Mynd 36.   Lega 
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Suður. 
Stærð suðu er gefin upp sem a-mál suðu, stundum 

nefnt hálsmál og er það mál notað til að 

styrktarreikna suðuna. Suðutáknanir eru samkvæmt 

stöðlum um teikningar. 

  

Í öllum tilfellum skal velja rafsuðuvír sem er með 

hærra brotþol en efnið sem verið er að sjóða hefur ef 

það er ekki gert verður suðan veikari en efnið sem 

verið er að sjóða. 

 

Þegar verið er að sjóða saman tvö stykki þarf a-mál 

suðunnar sem reiknað er með við styrktarútreikning 

suðunnar ekki að  vera meira en þykkt efnisins sem 

verið er að sjóða saman til þess að suðan verði jafnsterk og efnið og soðið sé allan hringinn, 

það gildir í þessu verkefni. 

 

Fyrr í þessu verkefni var reiknað nauðsynlegt þverflatarmál snigilhússins miðað við æskilegar 

hámarks viðmiðunarspennur  og sýnt fram á að spennurnar eru mun lægri en 

viðmiðunarspennur. Óþarfi að reikna þær aftur þar sem suðan sem festir flangsinn við 

snigilhúsið er alveg eins í laginu og snigilhúsið.   

Segja má að  a-mál suðunnar sem festir endaplötu flangsinn við snigilhúsið eigi að vera 4 mm    

 

Til einföldunar við útreikning á suðum má styðjast við hefðbundnar spennujöfnur.  

Skerálag á suðu er:    =  
 

  
 =   

 

      
  

F= skerkraftur, A=flatarmál suðunnar, l =  lengd suðunnar, a = a-mál suðunnar 

Tog-/þrýsti-álag á suðu er:    =  
 

  
 = 

 

      
 

F= tog-/þrýsti kraftur, A=flatarmál suðunnar, l =  lengd suðunnar, a = a-mál suðunnar 

 

  

Mynd 38.   a-mál á kverk suðum 
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Mótor. 
 

Stuðst er við jöfnur [4] glæru 1-8 og [3] bls. 23  

Aflþörf snigils = P = PH + PN +PSt 

PH er aflið sem þarf til að ýta efninu í láréttum snigli 

PN er aflið sem þarf til að snúa sniglinum tómum 

PSt er aflið sem þarf til að lyfta efninu upp í hallandi snigli 

Efnis aflþörf snigilmótors (Kw) = PH = Co x 
         

     
 = Co x 

      

    
 

Co = mótstöðu stuðull efnisins 

Q = Afköst snigla (m
3
/klst)  sjá bls. 5. 

L = lengd snigils 

g = eðlismassi (900 kg/m
3
 fyrir ösku) 

 

Efnis aflþörf nýja snigilsins = PH = 4 x 
              

     
 = 1,98 Kw 

PN = 
     

  
 = 
          

  
 = 0.03 Kw 

 

PSt =
     

   
 = 
         

   
 = 0.0034 Kw 

 

Heildar aflþörf snigilsins = P = 1.98 + 0.03 + 0.0034 = 2.0143 Kw 

 

 

 

Ákveðið var að velja 2.2 Kw frá Sew-eurodrive, teg.KA67 sem snýst 32 sn/mín, 665 n/m 
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Niðurstaða. 
 

 Í þessu verkefni er fundin góð, vönduð og vel hugsuð lausn á því markmiði sem sett 

var í upphafi þ.e. að bæta og einfalda vinnuaðstæður, einfalda eftirlit og auka öryggi 

starfsmanna Kölku.  

 Hannaður hefur verið ösku snigill, sem er hluti af búnaði sem fylgir gufukatli 

sorpbrennslunnar. Snigillinn er góð viðbót við ýmsar endurbætur sem gerðar hafa verið á 

búnaði brennslunnar frá því hún var tekin í notkun árið 2004. Nýi snigillinn er hannaður 

samkvæmt reglum burðarþolsfræðinnar og stenst mjög vel það álag sem honum er ætlað að 

bera.  

 Það er mat höfundar að heimildir sem stuðst var við og tækni upplýsingar sem 

framkoma í verkefninu séu bæði vandaðar og áreiðanlegar. 
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Þakkir 

Skýrsluhöfundi er ljúft að þakka þeim sem hafa á einn eða annan hátt stuðlað að því að 
skýrslu þessari er nú lokið. 

Fyrst og fremst fjölskyldu minni sem hefur sýnt áhuga á framgangi verkefnisins og skilning á 
því hvað vinna sem þessi tekur langan tíma.  

Einnig er rétt að fram komi þakklæti til þeirra aðila sem veittu upplýsingar og aðstoð við 
lausn verkefnisins og er þá helst að nefna:  

Arnar G. Guðmundsson véltæknifræðingur hjá Héðni ásamt starfsmönnum tæknideildar 
Héðins, Ólafur Sigurðsson hjá SRV á Siglufirði, Hjalti Gunnlaugsson hjá N1 og Árni Dan 
Einarsson hjá Varma og Vélaverk. 
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Kostnaðaráætlun 

Efni: 

2mm plötuefni  21kg  150 kr/kg   kr.  3.150.- 

4mm plötuefni   164kg  150 kr/kg  kr. 24.600.- 

6mm plötuefni   1 kg   150 kr/kg       kr. 150.- 

8mm plötuefni   24 kg  150 kr/kg     kr.  3.600.- 

Öxulefni   9 kg  260 kr/kg     kr.  2.421.- 

Boltar           kr.  4.500.- 

Rör   13kg  260 kr/kg     kr.  3.380.- 

Ýmislegt og ófyrirséð        kr. 10.000.- 

        Efni alls:  kr. 51.800.- 

Efni annað: 

Legur/leguhús/fóðring     samtals   kr. 73.136.- 

Mótor 2.2 kw      samtals kr. 195.000.-   

       Annað efni alls:  kr. 268.136.- 

Vinna 

Rennibekkur  8  2.925 kr/klst   kr. 23.400.- 

Bor + sög  8  850 kr/klst  kr. 6.800.- 

Rafsuða+vals  16  1.625 kr/klst  kr. 26.000.- 

Tímavinna verkst. 40  5.460 kr/klst  kr. 218400 

Tímavinna uppsetn. 16  5.460  kr/klst  kr. 87.360.- 

Akstur   8  5.460  kr/klst  kr. 43.680.- 

Ýmisleg vinna og ófyrirséð        kr.  25.000.- 

       Vinna alls:  kr. 430.640.- 

 

Kostnaðarverð: 

Efni kr.  51.800.- 

   Annað efni kr. 268.136.- 

 Vinna kr. 430.640.- 

 Samtals án vsk. kr 750.584.- 

Alls isl.kr með vsk  938.230.-  
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Tækni upplýsingar um legur og leguhús 
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Tækni upplýsingar um ryðvarnargrunn 
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Tækni upplýsingar um mótor  
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Verkefnis áætlun 
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