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úrbótum þótti áhugavert að takast á við endurhönnun á uppkeyrslukerfi fyrir bræðsluofna hennar. 

Til að byrja með stendur til að fara í breytingar á uppkeyrslukerfi fyrir ofn 1 og var sá hluti því 

tekin fyrir í verkefninu. 

 Heimildarvinna fólst fyrst og fremst í því að kynna sér hvernig uppkeyrslukerfið virkar 
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upplýsinga um núverandi kerfi. Jón Brandsson rafmagnstæknifræðingur hjá Elkem Ísland sá um 

að veita upplýsingar og svör um starfsemina á Grundartanga en hann var einni leiðbeinandi 
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Ólafssyni rafveitustjóra Elkem Ísland fyrir að gera auka lykkju á ferð sína og leyfa mér að fljóta 
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1.Inngangur 
Íslenska Járnblendifélagið eða Elkem Ísland eins og það heitir í dag er rótgróin verksmiðja sem 

hefur brætt hráefni til járngerðar síðan um 1980. Þar sem verksmiðjan er komin til ára sinna er 

nokkuð um að tæki og tól séu orðin úreld. Þrátt fyrir að búið sé að endurnýja mikið af upphaflega 

búnaði verksmiðjunnar, svo sem rafmagnstöflur og fleira, er ennþá töluvert verk óunnið í þeim 

efnum. 

 Í verksmiðjunni eru þrír bræðsluofnar. Bræðsluofnar 1 og 2 hafa verið í rekstri frá 

upphafi en bræðsluofn 3 var gangsettur árið 1999. Ofnstýrikerfið fyrir ofn 3 er töluvert einfaldara 

að sjá en kerfið fyrir hina ofnana tvo þar sem tækninni hafði fleygt fram á þessum 19 árum. Þar 

sem uppkeyrslukerfi fyrir hráefni inná ofna 1 og 2 er komið til ára sinna er eitt af þeim 

verkefnum sem nú liggur fyrir að endurnýja rafbúnað uppkeyrslukerfisins . Til stendur að skipta 

nánast öllu út, leggja nýja strengi að færibandamótorum og setja upp nýja iðntölvu sem stýrir 

kerfinu. (Jón Brandsson munnleg heimild, 22. janúar 2011). 

 Í þessari skýrslu verður uppkeyrslukerfi fyrir ofn 1 tekið fyrir þar sem viðfangsefnið er 

endurbætt útfærsla á hönnun þess. Útskýrt verður nákvæmlega hvernig uppkeyrslukerfið fyrir 

ofninn mun virka eftir þessar breytingar. Til stendur að bæta við tveimur milliskápum með I/O 

einingu (inn- og útgangseiningum). Verða skáparnir hringtengdir með ljósleiðara við skápinn 

sem iðntölvan er í.. Auk þess á að taka kraftrásartöflurnar í gegn þar sem búnaður er orðinn 

gamall og nánast úrsérgenginn. Í töflunum er einnig mikil snertihætta þar sem hlífðarbúnaður er 

nánast enginn og mikið af uppsöfnuðu framleiðsluryki og óhreinindum. 

Í viðauka má sjá hönnunarteikningar af kraftrásum kerfisins og hvernig inn- og 

útgangseiningar iðntölvunnar koma inn í kerfið. 
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2.Almennt um Járnblendið 
Járnblendið er rótgróin verksmiðja sem hefur verið starfrækt frá 1979 og verið staðsett frá 

upphafi á Grundartanga í Hvalfirði (mynd 1). Í upphafi hét félagið Íslenska járnblendifélagið hf. 

og var það stofnað í lok apríl árið 1975 af Ríkisstjórn Íslands í samvinnu við bandaríska 

fyrirtækið Union Carbide. Hinsvegar dró bandaríska fyrirtækið sig úr samstarfinu rúmu ári síðar 

og í stað þess kom norskt fyrirtæki, Elkem, að rekstrinum. Í byrjun átti Elkem 30% til 45% í 

verksmiðjunni en árið 2003 eignaðist Elkem félagið að fullu. Árið 2008 breyttist síðan nafn 

fyrirtækisins í Elkem Ísland ehf (Elkem Ísland, e.d). 

Til að byrja með voru einungis tveir 

járnbræðsluofnar í notkun í verk-

smiðjunni. Samanlögð framleiðslugeta 

ofnanna var til að byrja með um 60 

þúsund tonn af 75% kísiljárni á ári en 

jókst síðar í 72 þúsund tonn. Árið 1999 

var svo þriðji ofninn tekinn í notkun og 

jókst þá framleiðslugetan enn frekar. Nú 

er mikið af málminum hreinsaður og 

inniheldur því minna af aukaefnum, áli 

kolefnum og títani. Við það hefur virði afurðanna aukist til muna. Nú er framleiðslugeta 

verksmiðunar um 120 þúsund tonn á ári (Elkem Ísland, e.d.). 

  

Mynd 1:Elkem Ísland ehf(Elkem Ísland, e.d.) 
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3.Uppkeyrslukerfi fyrir framleiðsluofn 1 
Uppkeyrslukerfi er kerfi sem sér um að láta bræðsluofna fá hráefni sé þess óskað. Kerfið er hluti 

af ofnstýrikerfinu sem sér um að halda ofninum gangandi. Í hverjum bræðsluofni eru þrjú 

rafskaut, við þessi rafskaut eru síló sem sjá til þess að nægur forði sé til staðar fyrir ofninn. Þegar 

efnisstaðan minnkar og fer undir fyrirframákveðin mörk í einu af sílóunum er merki sent  um að 

ákveðið magn af hráefni vanti. Iðntölva les merkið og greinir í hvaða síló vantar hráefni og 

hverskonar efnisblöndu þarf og kemur boðum áfram um að það vanti ákveðið mikið magn af 

ákveðinni efnisblöndu. Við það fara efnin að streyma í tiltekin vigtunarsíló og þegar rétt magn er 

komið í þau fær flutningskerfið loks skilaboð um hvert efnisblandan á að fara. Á þessum 

tímapunkti fer hið eiginlega uppkeyrslukerfi fyrst í gang. Hlutverk kerfisins er í raun að flytja 

hráefnið frá vigtunarsílóum yfir í sílóið sem staðsett er við skautið á bræðsluofninum. Í kafla 3.2 

verður nánar farið í ferlið. 

Kerfið sem notað er í dag við að keyra og stýra færiböndunum í uppkeyrslukerfinu er 

komið til ára sinna. Kerfið er í grunninn frá  árinu 1980 þó svo búið sé að víra töflubúnað upp á 

nýtt og gera einhverjar lagfæringar á því síðan þá. Kerfið er að stórum hluta byggt upp á 

kraftrásarstýringu með segulliðum. Ein iðntölva er notuð og 

er hún af gerðinni Direct Logic 450. Hún tekur við merkjum 

frá stöðusnertum færibandanna auk binary kóða frá 

ofnstýrikerfinu sem segir til um hvaða síló vantar efni. 

Hinsvegar fylgist tölvan ekki með því hvort reimin á 

færiböndunum snúist. Til þess er notuð harðvíruð kraftrás. Á 

mynd 2 má sá hvernig tölvan lítur út. Þó búnaðnum hafi að 

einhverju leiti verið viðhaldið er hann nánast úrsér genginn. Mikil snertihætta er í töfluskápunum 

þar sem segulliðarnir eru. Einnig hafa framleiðsluryk og óhreinindi sem þyrlast upp í 

verksmiðjunni safnast upp í skápnum. 

Af þessu er ljóst að þó nokkurra endurbóta er þörf á búnaðnum og því stendur til að 

endurnýja hann að fullu. Víra á lagnir frá töflu og að búnaði upp á nýtt og setja upp nýja iðntölvu 

sem mun minnka víringar í töflunum sem síðan mun minnka snertihættu til muna. Gert er ráð 

fyrir að setja nýju iðntölvuna upp á þeim stað þar sem sú gamla er og einnig mun öðrum 

töflubúnaði vera skipt út fyrir þann gamla. Slíkar framkvæmdir geta hinsvegar verið flóknar þar 

sem verksmiðjan er starfrækt alla daga ársins. Þó eru reglulega vinnslustopp sem standa yfir í 

nokkrar vikur og gefst þá tími til verka. Til að geta framkvæmt allt sem nauðsynlegt er að 

Mynd 2: Iðntölva sem stýrir 
færibandakerfinu í dag 
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framkvæma á meðan á vinnslustoppi stendur þarf að vera búið að forvinna margt áður en að 

stoppi kemur. Nauðsynlegt er að búið sé að draga alla þá kapla og strengi út sem draga þarf út. 

Þá er einfaldlega hægt að tengja kapalendana við nýja töflubúnaðinn þegar honum verður skipt út 

þegar að vinnslustoppi kemur og stytta þar með vinnslustoppið. 

3.1Uppbygging uppkeyrslukerfisins 
Uppkeyrslukerfið fyrir ofn 1 er mikilvægur liður í því að koma hráefnum til járnbræðslu á sinn 

stað. Mynd 3 er gróft flæðirit yfir verksmiðjuna. Efst á myndinni sést hvernig hráefni er flutt úr 

skipi á þurrt land. Efnið fer eftir færiböndum inn í verksmiðjuna í geymslusíló. Uppkeyrslukerfið 

flytur efnin frá geymslusílóunum í bræðsluofna þaðan sem það kemur út sem járnblanda. Að 

lokum fer járnblandan um borð í skip sem fer með hana úr landi. Uppkeyrslukerfið fyrir 

bræðsluofn 1 má sjá í stóra rauða rammanum á myndinni. Þar sést umfang uppkeyrslukerfisins í 

heildarframleiðsluferlinu. 

 
Mynd 3: Flæðirit fyrir verksmiðjuna (Jón Brandsson munnleg heimild, 12 maí 2011) 

Til að átta sig betur á rauða rammanum á mynd 3 þarf að skoða myndir 4 og 5, þar sem ferlið er 

einfaldað verulega. 
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Mynd 4: Hluti af uppkeyrslukerfi fyrir ofn 1, kjallari 

Mynd 4 er einfölduð mynd af þeim hluta uppkeyrslukerfisins sem staðsett er í kjallara 

verksmiðjunnar. Sílóin sem merkt eru með A á myndinni eru vigtunarsíló. Í þau er efnunum 

skammtað þar til umbeðin þyngd efna er komin, eins og lýst var í kaflanum hér á undan. Á 

myndinni sjást færibönd 11 og 12 og einnig efnislyfta. Böndin og lyftan gegna því hlutverki að 

koma efnunum upp á efstu hæð ofnhússins, fyrir ofan bræðsluofn 1 

Á mynd 5 sést ofan á færiböndin sem taka við efnunum frá kjallara en frá efnislyftu fara 

efnin á færiband 13. Hlutverk færibanda 13, 14, 15 og 16 er að koma efnisblöndunni til skila. 

Rauðu X-in á myndinni eru tákn fyrir síló sem staðsett eru undir færiböndunum. Færibönd 14, 15 

og 16 eru færanleg, til að koma efnisblöndunni í það síló sem við á í hvert skipti. 

 

Mynd 5: Hluti af uppkeyrslukerfi í ofni 1, efri hæð 
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Töfluskáparnir sem tilheyra uppkeyrslukerfi fyrir bræðsluofn 1 heita =6+A01 og =6+A02. 

=6+A01 er spennustöð fyrir ofnhús 1 og er staðsett í töfluherbergi á fyrstu hæð verksmiðjunnar. 

=6+A02 er einnig spennustöð fyrir ofnhús 1 og er staðsett á fjórðu hæð. Í skápum sem bera 

upphafsstafina =6+ er mótordreifing fyrir 400V kerfi. Stýringin fyrir ofnakerfið er keyrt á 48V 

og skáparnir fyrir það kerfi hafa upphafsstafina =11+. 

Á mynd 6 má sjá skjámynd af kerfinu. WC01, WC02, WC03 og WC04 eru vigtunarsíló 

sem staðsett eru fyrir ofan færibönd BC11 og BC12. Þaðan fer efnið svo í efnislyftuna sem flytur 

efnið að færiböndum BC13, BC14, BC15 og BC16. Á myndinni sjást einnig sílóin sem eru við 

skautin. Síló 11, 12 og 13 tilheyra skauti 1. Síló 21, 22 og 23 tilheyra skauti 2. Síló 31, 32 og 33 

tilheyra skauti 3. Bönd BC11, BC12 og BC13 eru knúin af 3kW mótorum sem snýst einungis í 

eina átt. Bönd BC14, BC15 og BC16 eru hinsvegar knúin af 3kW mótorum sem geta  snúist í 

báðar áttir. Þessi bönd eru einnig færanleg og er mótorinn sem knýr færsluna 0,75kW og getur 

snúist í báðar áttir. Efnislyftan  er svo knúin með 11kW mótor sem snýst einungis í aðra áttina. 

Þau efni sem kerfið flytur í ofninn er í raun það hráefni sem þarf til að gera járnblöndu. Helstu 

hráefnin eru kol, kox, kvarts,járn og fleira. 

 

Mynd 6: Skjámynd af uppkeyrslukerfi fyrir ofn 1 (Jón Brandsson munnleg heimild, 25. janúar 2011) 



-7- 

3.2Ferlið sjálft 
Til að bræðsluofn 1 geti starfað eðlilega þarf ávalt að vera nægt hráefni í honum. Við hvert skaut 

í ofninum eru síló sem sjá um að halda vissum forða fyrir ofninn. Í þeim þarf alltaf að vera 

ákveðið magn af efnum. Þegar efnistaðan í einhverjum af sílóunum minnkar og fer undir 

fyrirframákveðin mörk eru send boð um að efnisblöndu vanti. Ofnstýrikerfið tekur við boðum 

um hverskonar efnisblöndu þarf og sér til þess að rétt magn berist í vigtunarsíló. Þegar 

vigtunarsíló eru komin með rétta þyngd berast boð um það til ofnstýrikerfisins. Þaðan berast boð 

til iðntölu uppkeyrslukerfisins um hvert efnisblandan á að fara. 

Gefum okkur að síló 33 eigi að taka við blöndunni. Fyrst athugar iðntölvan hvar band 15 er 

staðsett með því að lesa hvaða stöðunemi við færiband 15 er virkur. Ef færiband 15 er ekki á 

réttum stað virkjar iðntölvan þann útgang sem stýrir mótornum sem hreyfir band 15 til hægri eða 

vinstri, eftir því sem við á. Þegar stöðunemi við síló 33 verður virkur gefur hann iðntölvunni 

merki um það og færsla á færibandi 15 stöðvast. Iðntölvan athugar einnig hver staðan er á 

færibandi 14. Færiband 14 þarf að vera staðsett þannig að efnið fari af því og á færiband 15. Eins 

og áður fær iðntölvan boð um hvaða stöðunemi við band 14 er virkur og útfrá því greinir tölvan 

hvort færa þurfi færibandið. Ef bönd 14 og 15 eru komin á réttan stað virkjar iðntölvan útganga 

sem setja þau  af stað. Iðntölvan passar einnig upp á að böndin á færiböndum 14 og 15 snúist í 

rétta átt. Þegar iðntölvan greinir að bönd 14 og 15 eru farin af stað virkjar hún þá útganga sem 

setja bönd 11, 12, 13 og efnislyftuna af stað. Um leið og iðntölvan fær merki um að öll bönd og 

efnislyfta séu komin af staðgefur hún ofnstýritölvunni merki um að vigtunarsílóin megi losa 

efnisblönduna. Um leið og vigtunarsíló sleppir blöndunni fer tímaliði í iðntölvunni sem stýrir 

uppkeyrslukerfinu í gang, sem sér til þess að efnið skila sér í sílóið. Þegar sá tími er liðinn sem 

þarf til að efnið skili sér í sílóið stoppar tölvan öll böndin og lætur ofnstýrikerfið vita að næsta 

pöntun geti farið í gang. 

 Eins og sagt var frá hér að ofan fylgist iðntölvan með því hvort böndin á færiböndunum 

færst. Þetta er gert í gegnum skynjara sem staðsettur er á færiböndunum og skynjar hvort böndin 

hreyfast eða ekki. Gefum okkur að útgangur fyrir færibandamótor 13 verði virkur þannig að 

færibandamótorinn fer í gang. Samt sem áður nemur skynjarinn sem skynjar hvort bandið 

hreyfist enga hreyfingu. Þetta gæti til dæmis stafað af því að bandið sé slitið eða mótor snúist 

ekki þar sem einn fasi hefur dottið út. Við þetta myndi iðntölvan stoppa allt ferlið og láta 

ofnstýrikerfið vita að bandið á færibandi 13 hreyfist ekki og viðvörunarljós á skjámyndakerfinu 

myndi kvikna. 
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 Ef hins vegar stöðuneminn við síló 33 myndi ekki gefa merki þegar hann ætti að gera það 

til dæmis vegna þess að hann væri einhverra hluta vegna dottin úr sambandi myndi bandið keyra 

fram hjá honum og næsti stöðunemi fara í gang eða bandið myndi keyra út í enda og 

endastoppsrofi myndi gefa merki til iðntölvu. Við það myndi allt ferlið stoppa og iðntölvan gæfi 

merki til ofnstýrikerfisins um að stöðunemi væri týndur og á skjámynd kerfisins kæmi fram 

villubending um hvað orsakar stoppið. 

 Ef neyðarástand skapast og þrýst er á neyðarhnapp fær iðntölvan merki um það. Við það 

slekkur iðntölvan á öllum útgöngum sem stjórna mótorum færibandanna. Iðntölvan sendir boð til 

ofnstýrikerfisins um að kerfið hafði verið stoppað og á skjámynd kerfisins kæmi fram að þrýst 

hefði verið á neyðarhnapp. Einnig myndi stýrirásin fyrir mótorana rofna þannig að enginn 

straumur færi um hana. 

Ef upp kæmu eitthvað af þeim atriðu sem hér á undan eru nefnd og þau síðan lagfærð 

væri svo nóg að ýta á endursetningar takka, sem staðsettur er í töfluherbergi, þá klárast það ferli 

sem var í gangi.  

Við færiböndin eru tengibox en frá þeim er hægt að stjórna þeim færiböndum handvirkt 

sem boxin eru við. Til að virkja þessa handstýringu er lykilrofa snúið og fær þá iðntölvan boð um 

að staðstýring sé virk. Þegar staðstýring er virk má segja að slökkt hafi verið á 

uppkeyrslukerfinu. Þá virka takkarnir sem eru á tengiboxinu til að stýra því færibandi sem við á. 

Þó búið sé nánast að slökkva á uppkeyrslukerfinu munu neyðarrofarnir og yfirálagsvarnir þó 

virka áfram. Þessi möguleiki, að hægt sé að stjórna færiböndunum á staðnum, er nauðsynlegur til 

að geta sinnt almennu viðhaldi á færiböndunum. 

 Hægt verður að fylgjast með því af tölvuskjá hvenær og í hvaða síló efnisblandan er flutt. 

Skjámynd af því verður svipuð skjámyndinni í gamla kerfinu (mynd 6). Þar verður sá möguleiki 

fyrir hendi að hægt sé að panta skammt af efnisblöndu handvirkt fyrir eitthvert af sílóunum. 

Einnig verður hnappur á skjámyndinni sem kveikir á handstýringu. Þegar kveikt er á 

handstýringu er ástandið svipað því þegar staðarstýringin er í gangi,nema nú er hægt að stjórna 

færiböndunum handvirkt frá tölvunni. Eins og áður eru neyðarrofar og yfirálagsvarnir virkar. 

Hér hefur verið lýst hvernig uppkeyrslukerfið sjálft virkar eftir hönnunarbreytingar. 

Ferlið sjálft mun lítið breytast við endurhönnun kerfisins. Hönnunin mun þó taka verulegum 

breytingum þar sem víring í stýrirásum mun minka þar sem hlutverk iðntölvunar verður aukið. 
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3.3.Hönnunin á ferlinu 
Eins og sagt var hér að ofan mun víring í kraftrásinni minnka mikið þar sem hlutverk 

iðntölvunnar mun aukast til muna eftir uppfærslu kerfisins. 

Hinsvegar er ekki hægt að setja alla þætti inn í PLC 

tölvuna. Öryggi þurfa til að mynda að vera í töflu, en þau 

munu sjá um að slá út mótornum ef hann verður fyrir 

yfirálagi eða skammhlaup verður í rásinni. Á mynd 7 má 

sjá hvernig kraftrásin á mótorrásinni fyrir færiband 11 er. 

Aðal aflrofinn fyrir bandið er rofinn Q0.41 og eins og 

gefur að skilja þarf hann að vera innsleginn til að færiband 

11 fari af stað. Þessum rofa er slegið handvirkt inn, en 

hann slær út ef straumtakan verður umfram það sem rofinn 

leifir og einnig ef skammhlaup verður í rásinni. Þó Q0.41 

sé slegið inn fer mótorinn ekki strax af stað þar sem 

segulliði K1.11 þarf einnig að vera innslegin. 

 Til að átta sig betur á því hvernig K1.11 slær inn er 

vert að skoða mynd 8. Á myndinni sjást forsendurnar fyrir 

því að innsláttarliði K1.11 fái á sig straum. Ef skoðaður er 

kassi sem merktur er A á myndinni sést að þar eru liðar 

sem ýmist eru normal opnir eða normal lokaðir. 

 Rofinn Q0.41 á mynd 7 er með fjórar snertur og eru 

þær tengdar inn á kraftstýringuna. Snertur sem eru með 

númerin 95-96 og 97-98 eru notaðar fyrir yfirálag, það er 

þegar yfirálag verður breyta þær um stöðu. Snerta 95-96 er normal lokuð snerta og snerta 97-98 

er normal opin snerta. Snerturnar slá þó rofanum ekki út heldur gefa þær einungis merki ef 

yfirálag verður. Eins og sést í kassa A á mynd 8 rýfur snerta 95-96 rásina við yfirálag. Í kassa B á 

myndinni sést svo að snerta 98-97 slær inn við yfirálag sem veldur því síðan að yfirálagsliðinn 

slær inn. Verði hinsvegar skammhlaup í rásinni slær sjálfur rofinn út á sama hátt og ef honum 

væri slegið handvirkt út. Í þessu tilfelli myndu snertur 11-12 og 13-14 breyta um stöðu. Snerta 

13-14 er normal opin snerta og við skammhlaup myndi snertan rjúfa kraftrásarstýringuna eins og 

sést í kassa A á myndinni. Ef rásin rofnar þar veldur það því að „tilbúið“ liðinn fær ekki merki 

Mynd 7: Kraftrásarteikning fyrir færiband 
11(Viðauki teikning 4.0) 
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um að allt sé tilbúið sem veldur því að iðntölvan fær ekki leyfi til að ræsa mótor. Snerta 11-12 er 

í kassa B á myndinni og slær snertan inn yfirálagsliðanum ef rofi Q0.41 slær út. 

 

Mynd 8: Keyrsla fyrir færiband 11 (Viðauki teikning 4.2) 

Þarna er í raun tvöfalt öryggi sem passar að rásin sé rofin ef aflrofi Q0.41 er ekki inni, 

annaðhvort vegna þess að honum hafi verið slegið út af manna völdum eða vegna bilunar.  

Normal lokaði rofinn K1.31 með snertinúmerin 8, 9 og 11 er yfirálagsliði. Til að skilja 

hvað stjórnar honum þarf að skoða kassa B á mynd 8. Þar eru þrír rofar. Normal lokaði rofinn 

Q0.41 með snertu númerin 11 og 12 stjórnast af því hvort aflrofi Q0.41 sem við sjáum á mynd 7 

sé inn- eða útsleginn. Ef hann er útsleginn fer straumur að yfirálagsliða K1.31 sem veldur því að 

rofi K1.31 sem við sjáum í kassa A á myndinni slær út sem síðan veldur því að „tilbúið“ liði fær 

ekki straum. Hinsvegar ef aflrofi Q0.41 er innsleginn opnast rofinn og enginn straumur fer þá 

leið að yfirálagsliða. 

Normal opni rofinn Q0.41 með snertu númerin 97 og 98 slær inn ef aflrofinn Q0.41, sem 

er á mynd 7, slær skyndilega út vegna of mikillar straumtöku. Við það fer straumur í gegnum 

hann og að  yfirálagsliða. 
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Normal opni rofinn K1.31 með snertinúmerin 7, 6 og 3 lokast einungis ef yfirálagsliði fær 

straum á sig. Rofinn virkar sem sjálfhald þannig að ef liðinn fær straum en þær forsendur sem 

ollu því eru ekki lengur fyrir hendi, þar sem búið er að gera þær ráðstafanir sem þarf, heldur 

rofinn straumnum að yfirálagsliðanum. 

Normal lokaði rofinn S1.1 með snertinúmerin 21 og 22 er þrýstirofi sem staðsettur er 

framan á hurð töfluskápsins. Hann er notaður til þess að slá sjálfhaldsrofanum út þegar búið er að 

laga það sem olli því að straumur komst að yfirálagsliðanum.  

Ef yfirálagsliði K1.31 fær ekki á sig straum helst rofi K1.31, sem er í kassa A á mynd 8, 

lokaður sem veldur því að straumurinn fer 

óhindrað áfram að kassa C á mynd 8. Þar er 

normal lokaður rofi sem nefndur er QX.X og er 

með snertinúmerið 1 og 2. Er þetta 

neyðarstopprofi en eftir á að útfæra það í 

hönnuninni. Það mun þó virka þannig að ef þrýst 

er á neyðarhnapp mun neyðarstoppliði QX.X fá 

á sig straum sem mun valda því að rofinn opnast 

og enginn straumur fer um hann. Hinsvegar ef 

ekki er þrýst á neyðarstopprofa fer straumurinn 

áfram að kassa D. Þar er normal opinn rofi 

Q0.42 með snertum 13 og 14. Þessum rofa er 

stjórnað af skilrofanum Q0.42 á mynd 7 en hann 

er staðsettur við færibandið. Ef skilrofinn er 

útslegin er rofinn það líka og enginn straumur 

fer áfram. Hinsvegar ef vörnin er innislegin 

heldur straumurinn áfram og kemur að kassa E.  

Í kassa E á mynd 8 er normal opinn rofi 

K11 með snertinúmerin 3 og 4. Þessum rofa er stjórnað af iðntölvunni. Á mynd 9 sjáum við inn- 

og útganga iðntölvunnar fyrir færiband 11. Iðntölvan sendir straum á liða K11 á mynd 9 til að 

ræsa færibandið. Iðntölvan getur ekki sent straum á liðann K11 ef inngangur fyrir yfirálag á 

færibandi er virkur og ef inngangur fyrir start stöðu á færibandi er ekki virkur. Þessum merkjum 

stjórna yfirálagsliði K1.31 og „tilbúið“ liði á mynd 8. 

Mynd 9: Inn og útgangar fyrir færiband 11 (Viðauki 
teikning 5.7) 



-12- 

Þegar allar þær forsendur eru fyrir hendi sem þarf til að færiband 11 megi fara af stað virkjar 

iðntölvan útgang með Add.3.0 á mynd 9. Við það fer rofi K11 í kassa E á mynd 8 inn og hleypir 

þar með straumi á innsláttarliða fyrir færiband 11, K1.11. Við það fer rofi K1.11 á mynd 7 inn og 

mótor byrjar að snúast. 

 Færibönd 11, 12, 13 og efnislyftan eru öll með eins mótorstýringu. Það er að segja 

mótorarnir keyra einungis í eina átt og 

forsendurnar eru þær sömu til að þeir keyri. 

Aftur á móti er hönnunin á færiböndum 14, 

15 og 16 ekki alveg svo einföld. Böndin 

þurfa að geta keyrt fram og til baka og 

einnig þurfa sjálf færiböndin að geta hreyfst 

til hliðar eftir brautum. Þar af leiðandi 

verður hönnunin örlítið frábrugðin þeirri 

sem er á hinum færiböndunum en á mynd 10 

má sjá hvernig kraftrásin á mótor fyrir 

færiband 14 er. Hönnuninni svipar mikið til 

hönnunarinnar á bandi 11 sem má sjá á 

mynd 7, nema hvað hér er búið að bæta við 

rofa sem veldur því að fösum inn á mótorinn 

er víxlað. Rofar K1.14 og K1.24 stjórna því í 

hvora áttina færibandamótorinn snýst. Á 

mynd 11 má sjá hvernig þessum rofum er 

stjórnað. 

 Rofinn K14.1 hleypir straumi á 

innsláttarliða til hægri, K1.14, og rofi K14.2 hleypir straumi á innsláttarliða til vinstri, K1.24. Til 

að varna því að báðir liðarnir fari inn á sama tíma eru settir normal lokaðir rofar, K1.24 og 

K1.14. Þeir virka þannig að ef liði K1.14 er með straum að sér rífur rofi K1.14 straumleiðina inn 

á innsláttarliða til vinstri. Ef hinsvegar liði K1.24 er með straum að sér rífur rofi K1.24 

straumleiðina að innsláttarliða til hægri. 

Mynd 10: Kraftrá fyrir færiband 14 (Viðauki teikning 4.5) 
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Mynd 11: Keyrsla fyrir færiband 14 (Viðauki teikning 4.9) 

Liðunum sem stjórna rofum K14.1 og K14.2 á mynd 11 er stjórnað af iðntölvunni en inn- og 

útganga iðntölvunnar fyrir færiband 14 má sjá á mynd 12. Þar eru fjórir útgangsliðar en tveir 

þeirra stjórna liðum K14.1 og K14.2. Hinir tveir útgangarnir stjórna færslu á færibandinu sjálfu 

og er stýringin á færslunni eins og stýringin á færibandinu. 

 

Mynd 12: Inn og útgangseiningar fyrir færiband 14 (Viðauki teikning 5.24) 
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3.4 Iðntölvan  
Iðntölva er notuð til að taka við öllum merkjum sem kerfið sendir frá sér. Hún vinnur síðan úr 

þeim gögnum og fylgir fyrirframgefnum skipunum eftir því hvað gögnin segja henni. Út frá 

þessum upplýsingum gefur hún síðan merki um hvaða útganga á að virkja. Þeir þættir sem þarf 

að hafa í huga við val á iðntölvunni eru, hvort hún geti net tengst, sé hraðvirk og með innbyggðu 

minni. Einnig verður að hafa í huga hvaða gerðir af iðntölvum eru mest notaðar í járnblendinu 

þar sem það verður að teljast hagkvæmt að vera með samskonar gerðir til að auðvelda viðhald. 

PLC iðntölva frá SIEMENS, SIMATIC S7-300, uppfyllir öll þessi skilyrði og hentar því best. 

Iðntölvan verður sett upp á sama stað og gamla tölvan var fyrir. Í núverandi kerfi eru allir 

strengir frá stöðusnertum færibandanna dregnir út að PLC tölvunni en lagnaleiðinn er frekar 

torfarin. Einnig eru strengir sem liggja frá kraftrásatöflum, sem staðsettir eru í töflum 6+A1 og 

6+A2, dregnir út að iðntölvunni. Þegar kerfið verður uppfært stendur til að breyta þessu. Settir 

verða upp töfluskápar með I/O einingum í töfluherberjum 6+A1 og 6+A2. Skáparnir sem setja á 

upp eru 60cm breiðir og 80cm háir. Verður loftslanga tengd inní skápana sem mun dæla í þá 

lofti. Við það myndast yfirþrýstingur inni í þeim sem heldur framleiðsluryki verksmiðjunar í 

skefjum. Töfluherbergið sem geymir töflur 6+A1 er staðsett í kjallara. Þar verður sett tafla 

+11+R0.1. Í töfluherbergið sem geymir töflur 6+A2 og staðsett er á 4 hæð verður sett upp taflan 

+11+R4.1. Sjálf PLC vélin verður staðsett á fyrstu hæð í tölvuherberginu í sama skáp og gamla 

vélin er staðsett nú (tafla +11+R2.3). Töfluskáparnir verða svo hringtengdir með ljósleiðara eins 

og sést á mynd 13. Einnig sjást töfluheitin á myndinni. Með þessu styttast lagnaleiðir til muna. 

Þar með verður auðveldara til dæmis að bæta við nema við færibönd og skipta út streng ef hann 

verður fyrir hnjaski. 

 

Mynd 13-Hringtenging töfluskápa 
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Eftirfarandi búnaður verður settur upp í töflu +11+R2.3 og kemur hann í staðinn fyrir 

iðntölvubúnaðinn sem þar er fyrir. Nýja búnaðinn má sjá á mynd 14: 

A. SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0 – PLC iðntölva. Tölvan er 

með 384 kb vinnsluminni, með tvo tengimöguleika fyrir ethernet og rauf fyrir minniskort. 

B. PROFIBUS OLM/P12 V4.0 6GK1503-3CA00 – Ljósleiðarabreytir. 

C. SM321, 16DI, 24V DC 6ES7321-7BH01-0AB0 – Inngangseining. Einingin er með 16 

innganga. 

D. SITOP SELECT DIAGNOSIS MODULE 6EP1961-2BA00 – Öryggiseining með fjórum 

útgöngum  

E. SM322, 16DO, 24V DC, 0,5A 6ES7322-8BH01-0AB0 – Útgangseining. Einingin er með 

16 útganga. 

F. SITOP MODULAR 24 V/10 A 6EP1334-3BA00 – Spennubreytir. Inngangsspennan er 230 

til 500V AC. Útgangsspennan er 24VDC. 

G. SIMATIC S7-300, RAIL 6ES7390-1AE80-0AA0 – Skinna. 480mm löng skinna til að raða 

búnaðnum upp í töflunni. 

 
Mynd 14: Búnaður í töflu +11+R2.. (SIEMENS AG, 2011.) 

Þar sem tafla +11+R2.3 er staðsett í tölvuherbergi fyrir ofn 1. Í sama rými og ofnstýrikerfistölvan 

er verða samskiptastrengirnir á milli uppkeyrslukerfisins og ofnstýrikerfisins ekki langir. 
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Á mynd 15 má sjá yfirlit yfir búnaðinn sem settur verður í töflur +11+R0.1 og +11+R4.1: 

A. ET200S, INTERF.MOD. IM151-1 HF, 12MBIT/S 6ES7151-1BA02-0AB0 – 

Sendir. Sendir og tekur á móti upplýsingum fyrir I/O einingar. Sendir með 

etherneti. Hægt að tengja mest 63 I/O einingar við búnaðinn. 

B. SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E 6ES7138-4CA01-0AA0 – 

Spennugjafi. 24VDC spennugjafi fyrir I/O einingar. 

C. SIMATIC DP, TERMINAL MODULE 6ES7193-4CC20-0AA0 – Sökkull. 

Sökkull fyrir spennugjafann hér að ofan. 

D. ET200S, ELEKTRONIKMODULE, 8DI DC 24V 6ES7131-4BF00-0AA0 – 

I/O eining. Inngangseining með 8 inngöngum. 

E. ET200S, ELEKTRONIKMODULE 8DO DC24V/0,5A 6ES7132-4BF00-

0AA0 – I/O eining. Útgangseining með 8 útgöngum. 

F. SIMATIC DP, 5 TERMINAL MODULES 6ES7193-4CB30-0AA0 – Sökkull 

fyrir I/O einingar. 

G. SITOP MODULAR 24 V/10 A 6EP1334-3BA00 – Spennubreytir. 

Inngangsspennan er 230 til 500V AC. Útgangsspennan er 24VDC. 

H. PROFIBUS OLM/P12 V4.0 6GK1503-3CA00 – Ljósleiðarabreytir. 

I. SITOP SELECT DIAGNOSIS MODULE 6EP1961-2BA00 – Öryggiseining 

með fjórum útgöngum.  

 

Mynd 15: Búnaður í töflum +11+R0.1 og +11+R4.1 (SIEMENS, 2011) 
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Í töflu 6+A1 er kraftrásin fyrir færibönd 11 og 12. Inni í sama rými verður settur töfluskápurinn 

+11+R0.1 og í honum verða I/O einingar fyrir færibönd 11 og 12. Á mynd 16 má sjá hvernig 

uppbyggingin á skápnum kemur til með að vera. 

 
Mynd 16: Útlitsmynd af töflu +11+R0.1 (Viðauki teikning 5.1) 

Í kassa A á mynd 16 eru I/O einingarnar (A02 til A05) og profibus sendir (A01). Frá porfibus 

sendinum liggur profibus kapall 

að ljósleiðarabreyti (A19) sem er 

í kassa B á myndinni. Þaðan er 

merkið sent með ljósleiðara að 

PLC tölvunni sem staðsett er í 

tölvuherbergi. Í kassa C á 

myndinni er spennibreytir sem 

breytir spennunni úr 230V AC 

yfir í 24V DC en I/O einingarnar, 

profisbus sendirinn og 

ljósleiðarabreytan eru keyrð á 

24V. Við hliðina á spenni-

breytinum er svo öryggiseiningin. 

Í Kassa D á myndinni eru tengibretti til að tengja búnað inn á töfluna. Á Mynd 17 sést hvernig 

Mynd 17: Tengimynd í töflu +11+R0.1 (Viðauki teikning 5.2) 
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spennubreytirinn og öryggiseiningin tengist við tengibrettin. Í rauða kassanum á myndinni eru 

greinar sem koma úr öryggiseiningunni og fæða profibus sendinn, I/O einingarnar og 

ljósleiðarabreytinn 24V DC. 

 

Mynd 18: Útlitsmynd af töflu +11+R4.1 (Viðauki teikning 5.10) 

Í töflu 6+A2 er kraftrásin fyrir efnislyftuna og færibönd 13, 14, 15 og 16. Inni í sama rými verður 

settur töfluskápurinn +11+R4.1 og í honum verða I/O einingar fyrir þessi bönd. Á mynd 18 má 

sjá hvernig uppbyggingin á skápnum kemur til með að vera.  

Eins og sést er uppsetningin nánast eins og í skáp +11+R0.1 nema núna eru fleiri I/O 

einingar þar sem böndin eru fleiri og stýringin á þeim aðeins flóknari. Til samanburðar eru 

samanlagður fjöldi innganga fyrir færiband 11 og 12 ellefu talsins en fjórtán einungis fyrir 

færiband 14. Þetta skýrist helst af því að færiband 14 er hreyfanlegt og við það eru fimm 

stöðusnertur til að fylgjast með því hvar það er staðsett. Ekkert slíkt þarf við færibönd 11 og 12. 

Einungis þarf að fylgjast með hvort þau séu tilbúin til keyrslu eða í keyrslu og hvort yfirálagsliði 

sé sleginn út. Aðeins einn útgang þarf svo til að stjórna færibandi 11 en til að stjórna færibandi 

14 þarf fjóra. Á mynd 19 má sjá útgangseiningarnar sem þarf til að stýra bandi 14. Eins og sést á 

myndinni er tveir útgangar sem stjórna því í hvora áttina færibandið snýst og aðrir tveir sem 

stjórna því í hvaða átt færibandi færist. Hönnunin á stýringunni fyrir færibönd 15 og 16 er eins 

og á stýringunni fyrir færiband 14. 
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Mynd 19: Útgangseiningar fyrir færiband 14 (Viðauki teikning 5.24) 

Á mynd 20 sjást inngangarnir fyrir færiband 14 en eins og með útgangana er hönnunin á stýringu 

banda 15 og 16 eins og á bandi 14. 

 

Mynd 20: Inngangseiningar fyrir færiband 14 (Viðauki teikning 5.24) 
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Inngangur 7.1 og 7.2 á mynd 19 verða virkir ef yfirálag verður á færibandamótorum . Ef það 

gerist fær iðntölvan um það boð og stoppar allt ferlið. Inngangar 7.3 og 7.4 láta iðntölvuna hafa 

skilaboð um að allt sé tilbúið til þess að tölvan megi senda merki á útgang sem ræsir mótor fyrir 

færibandið eða færsluna. Inngangar 7.5 og 7.6 segja til um í hvaða átt færibandið snýst.Inngangar 

7.7 og7.8 segja til um í hvað átt færibandið hreyfist. Stöðusnerturnar 1 til 5 láta iðntölvuna vita 

við hvaða síló færibandið er. Hraðavaktin lætur vita hvort reimin á færibandi snúist þegar 

færibandamótorinn er í gangi.  
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4.Lokaorð 
Hér að ofan hefur hönnunin á uppkeyrslukerfi bræðsluofns 1  hjá Elkem Ísland á Grundartanga 

verið tekin fyrir. Bent hefur verið á að búnaður í töflum hafi verið í notkun nánast frá því að 

verksmiðjan hóf rekstur og þótt búið sé að endurnýja hann að einhverju leiti er hluti hans nánast 

úrsér genginn. Einnig er mikið af viðhaldsfrekum harðvíruðum rásum í töflunum. Lagnaleiðir eru 

langar og sumstaðar torfærar. Auk þess hefur mikið framleiðsluryk safnast saman í 

mótorrofaskápum +A01 og +A02 og þar sem hlífðarbúnaði er ábótavant er þar einnig mikil 

snertihætta. Því er brýn þörf á endurbótum. 

  Eftir breytingarnar mun nýja iðntölvuna fá stærra hlutverk en gamla iðntölvan hefur nú. 

Minna verður því af harðvíruðum rásum sem taka pláss og eru viðhaldsfrekar. Einnig mun 

skjámyndkerfi breytast þannig að betur er hægt að fylgjast með þeim efnum sem fara í ofninn. 

Þar verður skrá yfir hvenær skammtar voru sendir í sílóin og hvað síló fengu þá skammt. Önnur 

breyting á hönnun kerfisins er sú að tveir milliskápar fyrir iðntölvuna verða settir upp. Verða 

þessir skápar staðsettir í sama töfluherbergi og mótorskáparnir fyrir færiböndin. Þetta mun valda 

því að lagnaleiðir styttast þar sem útgangseiningar iðntölvunnar sem stjórna mótorunum verða í 

sama rými og mótorrofarnir. Áður þurfti að draga þessa strengi á milli hæða þar sem lagnaleiðin 

er ekki alltaf greið. Skáparnir eru á sömu hæð og færiböndin þannig að lagnaleiðir fyrir innganga 

iðntölvunnar munu einnig styttast. Þetta gerir það að verkum að auðveldara verður að bæta við 

stöðusnertum við færiböndin ef þurfa þykir. Auk þess verður auðveldara að sinna viðhaldi á 

strengjum sem kunna að verða fyrir hnjaski. Þegar skápunum verður skipt út er mikilvægt að 

hafa í huga að gengið sé þannig frá að ryk og önnur óhreinindi eigi ekki greiða leið í skápana. 

Það má gera með því að hafa töfluskápana vel þétta og dæla lofti í þá til að mynda yfirþrýsting. 

Þetta hefur nú þegar verið gert í skápum í verksmiðjunni og reynst vel. 

Þó breyta eigi miklu mun verkefni uppkeyrslukerfisins vera það sama og áður, það er að 

fæða ofninn hráefnum. Kerfið mun jafnframt virka mjög svipað og það gerði, þrátt fyrir 

töluverðar endurbætur, enda stendur ekki til að breyta virkni heldur uppfæra tækjabúnað og 

hönnun. 
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6.Viðauki 

6.1.Teikningar 

 

 

 

 =6+A1.05
4.0 Kraftrás fyrir færibönd 11 og 12
4.1 Stýrispennufæðing fyrir færibönd 11 og 12
4.2 Keyrsla fyrir færiband 11
4.3 Keyrsla fyrir færiband 12

 =6+A2.01A
4.4 Kraftrá fyrir færiband 13
4.5 Kraftrá fyrir færiband 14
4.6 Kraftrá fyrir færiband 15
4.7 Kraftrá fyrir færiband 16
4.8 Stýrispennufæðin fyrir færibönd 13, 14, 15 og 16
4.9 Keyrsla fyrir færiband 13
4.10 Keyrsla fyrir færiband 14
4.11 Færsla fyrir færiband 14
4.12 Keyrsla fyrir færiband 15
4.13 Færsla fyrir færiband 15
4.14 Keyrsla fyrir færiband 16
4.15 Færsla fyrir færiband 16

 =6+A2.02A
4.16 Kraftrás fyrir efnislyftu
4.17 Stýrispennufæðing fyrir efnislyftu
4.18 Keyrsla fyrir efnislyftu
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5.0 Töflubúnaður
5.1 Útlitsmynd af töflu
5.2
5.3 I/O einingar
5.4 I/O einingar
5.5 Útgangseining
5.6 Inngangseinig
5.7 I/O einingar fyrir færiband 11
5.8 I/O einingar fyrir færiband 12

 =+11+R4.1
5.9 Töflubúnaður
5.10 Útlitsmynd af töflu
5.11
5.12 I/O einingar
5.13 I/O einingar
5.14 Útgangseining
5.15 Útgangseining
5.16 Inngangseinig
5.17 Inngangseinig
5.18 Inngangseinig
5.19 Inngangseinig
5.20 Inngangseinig
5.21 Inngangseinig
5.22 Inngangseinig
5.23 I/O einingar fyrir færiband 13
5.24 I/O einingar fyrir færiband 14
5.25 I/O einingar fyrir færiband 15
5.26 I/O einingar fyrir færiband 16
5.27 I/O einingar fyrir efnislyftu
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