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Tilgangur þessa verkefnis er sá að sýna hvort ég kunni eitthvað af því sem ég lærði í 

Véliðnfræði frá haustinu 2009 til og með vorinu 2012 við Tækni- og Verkfræðideild Háskólans 

í Reykjavík. Þetta verkefni er lokaverkefni mitt og snýr að hönnun og efnisvali ásamt 

styrktarútreikningum sem eru unnir í Inventor forritinu frá Autodesk, iðntölvustýring er 

unnin í Zelio soft hugbúnaðinum og verkáætlun í Microsoft Project, skýrslan er að mestu 

unnin í Word og myndir græjaðar í Paint forritinu frá Windows. 

Verkefni þetta er unnið fyrir Plastmótun ehf. að Læk í Ölfusi og snýr að því að hanna vél sem 

rúllar upp rörum í framleiðslu deild þeirra. 

Þakkir fá þeir Víðir Reyr Þórsson, Einar Valmundarson, Zóphonías Már Jónsson (fyrir að 

hjálpa mér við smíðina og lána mér aðstöðu). Og fjölskyldan fyrir að þola það að ég sé aldrei 

heima. 

Teikningar og aðrar upplýsingar fylgja svo í viðauka hér á eftir. 
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Inngangur 

Tilurð þessa verkefnis er sú að vorið 2011 kom Víðir eigandi Plastmótunar til mín og spurði 

hvort ég gæti hannað fyrir hann vél til þess að rúlla upp rörum í verksmiðjunni hjá honum að 

Læk í Ölfusi, ég taldi að það væri hægt svo við rissuðum eitthvað á blað og fór hönnun í gang 

í framhaldi af því. Það er vonandi að vél þessi geti orðið virðisaukandi fyrir Plastmótun. 

Við úrlausn þessa verkefnis verður stuðst við nokkur forrit eins og Autodesk Inventor 

professional 2011, Zelio soft, Microsoft project 2010, Microsoft Word 2007, Microsoft Paint 

og Microsoft Excel 2007. 

Ég nota svo aðallega töflubókina en einnig Maskin ståbi og legu bókina frá SKF. 
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Plastmótun 

 Plastmótun er lítið fyrirtæki í eigu nokkurra aðila sem keyptu þrotabú fyrirtækisins fyrir nokkrum 

árum og hófu aftur endurvinnslu plasts og framleiðslu úr endurunnu plasti sem og nýju. Hjá 

fyrirtækinu starfar yfirleitt aðeins einn maður og keyrir hann allar framleiðsluvélar og sér um 

hráefniskaup og endurvinnslu.   

Plastmótun er leiðandi í endurvinnslu á plasti hér á landi, þeir endurvinna t.d. gömul 

veiðarfæri og plastbrúsa og reyndar allt plast sem hægt er að endurbræða, einnig framleiða 

þeir úr nýju efni eins og t.d. háu sívölu vegstikurnar fyrir Vegagerð Ríkisins sem sjást 

meðfram öllum fjallvegum landsins.   

Núverandi kerfi er þannig að rörin eru söguð niður í girðingastaura og hólka innan í 

plastpokarúllur fyrir Plastprent (mynd 1). 

 

Mynd 1. 32mm plaströr sem bíða eftir því að fara í Plastprent. 

 

Framleiddir eru girðingastaurar og prófíll í fjárhúsgólf sem eru bæði seld í samstarfi við 

Lambeyrarbúið í Dölum og eða verslun þeirra Lambeyrar feðga Jón Bónda á Réttarhálsi í 

Reykjavík. Prófíllinn er framleiddur í einum sverleika (mynd 2)  það er 50*50 mm og er hann í 



Lokaverkefni 
Véliðnfræði 2012 

 
 

8 
 

6 metra lengjum.  Það eru framleiddir einhver hundruð kílómetra af honum á hverju ári.  

Bændurnir taka svo prófílinn og rista hann eftir endilöngu og klæða hann jafnóðum yfir 

timbur grindurnar í fjárhúsgólfunum hjá sér. Allt nema vegstikurnar er framleitt úr 

endurunnu plasti. 

 

Mynd 2. Hér kemur prófíllinn út úr vélinni. 

 

Markmið verkefnisins er það að Plastmótun geti rúllað upp rörum í sverleikanum frá 20mm 

og upp í 63 mm. Ef það tekst þá verður hægt að framleiða ídráttarrör úr endurunnu plasti og 

nota til þess hráefni sem til fellur hér á landi, einnig verður þá hægt að framleiða rör til 

lagningar hitaveitu og annarrar vatnsveitu og auka þar með samkeppni í framleiðslu 

plaströra hér á landi. 

Niðurstaðan var sú að smíða rúllarann, græju sem gæti rúllað rörunum upp. 

 



Lokaverkefni 
Véliðnfræði 2012 

 
 

9 
 

Endurvinnslan 

Endurvinnslan byrjaði fyrir mörgum árum á Læk og var þá tekið við miklu af gömlum trollum 

og öðrum plast úrgangi frá útgerðinni, nú er líka tekið við öllum plastbrúsum og afgangsplasti 

frá Mjólkursamsölunni (mynd 5). En núna er efnið allt keyrt uppí Gufunes og þar er það 

hakkað niður (mynd 3) og sett í 40 feta gáma og síðan keyrt austur fyrir fjall þar sem það er 

hakkað enn meira niður (mynd 4) og loks endurbrætt (mynd 6).  

 

Mynd 3. Gróf hakkað plast. 

Svona líta plastbrúsar og tunnur út þegar búið er að hakka þær niður í Gufunesi. 
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Mynd 4. Kvörn . 

Vélarnar sem hakka niður plastið eru tvær misstórar kvarnir og síðan hreinsibúnaður þar á 

eftir og er þá plastið orðið að nokkurskonar kurli (mynd 6). 

Hér sést ofan í minnstu kvörnina, kurlið á ekki að vera mikið stærra en 8mm eftir hana. 

 

Mynd 5. Plastkassar sem á eftir að kurla. 
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Mynd 6. Plastkurl á leiðinni í framleiðsluvél. 

 
 
 Hér er kar fullt af plastkurli sem bíður þess að fara í vinnslu, þetta kurl er búið að fara í 

gegnum stærri kvörnina á Læk og er það ca. 10 mm að stærð, saman við þetta kurl er síðan 

blandað perlum úr svörtu rúllubaggaplasti (mynd 7) til þess að fá litinn á framleiðslu vöruna 

og til þess að það renni betur niður í sílóin. 
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Mynd 7. Perlur úr svörtu rúllubaggaplasti. 

Plastmótun framleiðir einnig töluvert með svokölluðum sprautusteypuvélum þar sem bráðnu 

plasti er sprautað í mót (mynd 9) sem eru undir pressu og eru þær vélar nær alsjálfvirkar. Í 

þeim eru framleiddir topparnir á vegstikurnar og einnig festingar fyrir vírinn á 

girðingastaurana. Einna mest er þó framleitt af millibilsslám (mynd 8) fyrir snjóbræðslur eða 

ca.100.000.stk. á ári.  

 

Mynd 8. Millibilsslár fyrir snjóbræðslu. 
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Eitthvað hefur verið framleitt af hófbotnum sem eru settir fyrir ofan skeifur þegar verið er að 

járna hesta, einnig eru framleiddar styrkingar í horn á saltfiskkössum til þess að það sé hægt 

að stafla þeim. 

 

Mynd 9. Mót í sprautusteypuvél fyrir millibilsslár.  
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Mynd 10. Röra og prófílframleiðsluvél. 
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Til þess að geta aukið við framleiðslugetu verksmiðjunnar þá var ákveðið að framleiða rör 

(mynd 12) bæði úr endurunnu plasti og nýju. Þá bæði ídráttarör fyrir kapla og einnig rör fyrir 

vatns- og hitaveitur og mun sú vél er ég er að hanna og smíða (mynd 11) vonandi ná að auka 

virðisauka fyrirtækisins mjög.  

Hönnun og smíði  

Rúllarinn  

Eftir að Víðir var búinn að rissa upp ca. hvernig hann vildi hafa rúllarann (mynd 11) þá 

ákváðum við að hafa öfluga prófíla í burðargrindinni og fyrir valinu urðu 100 * 60mm 

prófílar. Þeir eru passlega þungir og mjög sterkir. Úr varð að ég teiknaði rúllarann upp í 

Inventor og fór með hugmyndirnar og sýndi Víði. Þegar hann var orðinn sáttur við útfærsluna 

þá var farið í það að smíða tækið. Neðri grindin er öll úr þessum massaða 100 * 60 prófíl sem 

við söguðum niður í lengdir og snið og suðum síðan saman. Öxulinn í snúninginn fann ég 

síðan í einhverju gömlu dóti og renndi hann niður í 50 mm. Við fengum síðan Björn Jensen 

rennismið á Selfossi til að gera kílspor í hann fyrir okkur. Framan á öxulinn sauð ég tvo 

flangsa sem pössuðu innan í 4“ rör og sauð síðan rörið í flangsana. Utan á rörið suðust síðan 

stubbar af 60 * 40 mm prófíl til þess að halda grennri prófílgrindinni sem við ákváðum að yrði 

úr 50 * 30 mm prófíl. 50 * 30 prófíllinn passar innan í 60 * 40 prófílinn og eru þeir boltaðir 

saman þar.  Grennri grindin er samsett úr 5 löngum prófílum sem festast í rörið og síðan 

koma færanlegir láréttir prófílar þar út úr sem ákvarða innra þvermál rörhankarinnar sem fer 

eftir rörþvermálinu. Ef rörinu er rúllað of þröngt þá á það til að krumpast og þá er það ónýtt. 

Ofan á þá koma síðan aðrir færanlegir lóðréttir prófílar sem afmarka breidd rörhankarinnar. 

Færanlegu prófílarnir eru festir við hina með 20 mm teini sem er soðinn innaní endann á 

hverjum fyrir sig. Þaðan stingast þeir inní göt á hinum prófílunum og splittast þar á bakvið. 

Götin sem þeir stingast í eru aðeins víðari svo prófílarnir geti gefið aðeins eftir og orðið 

kónískir svo það sé auðveldara að taka hönkina af. Götin boruðum við öll með dósaborum 

svo þau yrðu almennilega kringlótt. Legurnar sem við völdum í þetta voru legur sem við 

áttum til, það varð reyndar að kaupa legu innan í annan búkkann og var hún keypt í 

Landvélum. Þegar smíði var lokið þá var vélin máluð í þessum fína framsóknargræna lit. Á 
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rúllarann var síðan settur gírmótor og hraðastýring til þess að keyra hraðann enn meira 

niður, þar sem vélarnar framleiða rörin svo ofboðslega hægt að það varð að keyra hraðann 

mikið niður, reyndar mismunandi eftir sverleika röranna og einnig þvermáli rörhankarinnar. 

Ef rúllarinn stendur nógu langt frá dráttarkalli framleiðsluvélarinnar þá raðar hún rörunum 

sjálfvirkt upp í réttar raðir án þess að flækja eitthvað. Drifbúnaður rúllarans er látinn snuða 

aðeins á reimunum því annars fer hann að toga í rörin og þá geta þau aflagast og það má alls 

ekki. 

 

Mynd 11. Rúllarinn 
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Mynd 12. Rúllarinn að störfum. 

Rörið sem er verið að rúlla uppá þessari mynd er 32mm.  

 

Mynd 13. Framleiðslusalurinn að Læk. 

Hér sést í framleiðsluvélarnar vinstra megin við körin og rúllarann. 
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Verkáætlun 

Ég gerði einhverskonar áætlun um verkið jafnóðum ( mynd 14) í Project en verkið hefur nú 

tafist frekar mikið vegna mikilla anna í vinnu og út af því að það er verið að endurræsa stóra 

endurvinnslu í samstarfi við Plastmótunarmenn í Gufunesi og því hefur Víðir ekki getað 

klárað að setja rafmótorinn á og prufukeyra rúllarann. 

 

Mynd 14. Verkáætlun. 
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Styrkleika athugun 

Ég notaði Autodesk Inventor til þess að athuga með styrkleika rúllarans (mynd 15) og notaði 

þá fixed stillinguna og setti síðan ríflega þyngd á grindina eða ca. þrefalda þyngd 

plasthankarinnar. Síðan setti ég herminn í gang og fékk það út að grennri prófílarnir gætu 

svignað of mikið við þetta álag svo ég skoðaði þetta betur, þá kom í ljós að álagið var ekki 

jafndreift svo ég breytti þeirri forsendu og þá slapp þetta til. Annars verða grennri prófílarnir 

að svigna aðeins svo það sé hægt að ná rör hönkinni af rúllaranum. 

 

Mynd 15. Styrkleikaathugun úr Inventor. 

 

Í 20 mm rörum þá er þvermálið u.þ.b. 650 mm og þar eru 10 vafningar í botninn og 10 

vafningar á hæðina og gera það 218 metra, þyngd hvers metra af 20 mm röri með 2mm 

veggþykkt er 0,145 kg/metra, 218 metrar eru því 28 kg. Af 32 mm rörunum eru 7 vafningar í 

botninn og 9 á hæðina og eru það u.þ.b. 220 metrar með innsta þvermál uppá u.þ.b. 1050 

mm og er þyngdin á þeirri hönk ca. 66 kg.  Síðan eru 6 vafningar í botninn á 63 mm rörunum 

og 5 vafningar á hæðina og eru það 143 metrar, þvermálið að innan í þeirri hönk er u.þ.b. 
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1450 mm.  þyngd hvers metra af 63 mm rörum með veggþykkt 3,5 mm er 0,6 kg/metra og er 

því hönkin 120 kg.  

 
Undirstöðukraftar 

 

Álag á undirstöður útreikningar 

 

Mynd 16. Þversnið A teikning úr Inventor. 
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Málin frá fótamenti í þversniði A (mynd 16) eru 12 cm út á enda á festingu fyrir prófíla 75,5 
cm útá enda á prófílgrind og 37,75 cm í miðja hönk. 
Þyngd grennri prófíla er 50 kg 
Öxull og festingar fyrir grennri rör eru 4 kg 
Plaströrahönk 63 mm 200 metrar er 140 kg 
 
Reiknað út snúningsvægið í sniði A 
∑MA = 0,755 * 0,5+ 0,12 * 0,04 + 0,3775* 1,4 =0,9108KNm 
∑FYA = 0,427 + 0,5 + 0,04 + 1,4 = 2,367 KN 
τA F/A 2,37KN/(17,4*2) = 0,068 Mpa 

δbA= M/wx = 0,9108*106 /(43,4*103 )*2 = 10,15 Mpa 

δjaf=   =  = 10,51 Mpa 
 
Ég var með prófíl 100*60*6mm og í honum er mótstöðuvægið wx = 43,4cm3  
Og þverskurðarflatarmál er 17,4cm3 . 
Samkvæmt töflubókinni bls.38-39 þá er τhám. = 290 N/mm2 miðað við fjaðrandi álag II. 
τleyf er = τhám/v = 290/2,4 = 120,8 N/mm2  
Samanlögð skerspenna er 10,51 Mpa en leyfileg er 120,8 Mpa svo ég tel að valinn prófíll 
standist kröfurnar og vel það. 
 

Undirstöðukraftar í öxli 

Skerkraftar í öxlinum voru þessir (mynd 17), það eru 1,4KN sem ýta ofaná endann jafndreift á 
55 mm kafla þar sem rúllan og grindin eru og við það myndast 2,05KN kraftur í undirstöðunni 
sem er nær og  -219,63 N í undirstöðunni fjær, á fjær endanum er 25 kg reimskífa og er hún 
jafndreifð á þann enda. 
 
 

 

 
Mynd 17. Undirstöðukraftar í öxlinum graf úr Inventor design. 
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Öxullinn 

Öxul þvermálið reiknaði ég einnig í Inventor og miðaði ég við 50 mm öxul (mynd 19) út af 

legunum sem til voru. Ég setti 1400 N þunga ofan á öxulinn. Þungann setti ég jafndreift á 

yfirborðið og var með legurnar sem undirstöður einnig setti ég inn smá snúningsvægi til þess 

að hafa það með í útreikningunum. Ég hafði tvöfalt öryggi og miðað við þessar forsendur 

varð öxullinn að vera að lágmarki 35,5 mm (mynd 20). 

Kraftarnir voru í þessari stefnu og undirstöðurnar staðsettar eins og sést hér (mynd 18) 

önnur 127mm frá vinstri endanum á öxlinum og hin 340mm hægra megin við þá fyrri. 

 

 
Mynd 18. Sýnir hvernig kraftarnir virka á öxulinn. Teikning úr Inventor. 

  
 

 
Mynd 19. Öxullinn, teikning úr Inventor. 
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Lágmarks þvermál 

 
Á þessu riti sést hvað lágmarks þvermálið þarf að vera miðað við þær forsendur sem ég gef 
mér og miðað við það sem Inventorinn finnur út þá þarf öxullinn að vera tæpir 35,5 mm en 
hann er 50 mm hjá mér. 
 

 

 
Mynd 20. Graf fyrir lágmarks þvermál öxuls. 

 

 

Suður 

Ég reiknaði líka suðustyrkleikann í Inventor og miðaði við a-mál (mynd 21)  a 5 og setti 1500  

N á arminn fremst á rúllaranum og var útreiknað a-mál 4,26 mm á eina löpp en þær eru tvær 

svo þetta er yfirdrifið nóg. Ég notaði þá suðuferla sem ég nota að öllu jöfnu við vinnu mína 

sem vélsmiður hjá Stálorku ehf. í Hafnarfirði. Stálvirkið var soðið saman með 0,8 mm 

massívum vír og notað hlífðargas frá Strandmöllen af tegundinni 82-18 eða 82% argon og 18 

% kolsýra. Vírinn var frá JAK ehf. í Hafnarfirði af tegundinni Oerlikon, rafsuðuvélin var kempi 

minarcmig 180 frá Landvélum. 
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Mynd 21. A-mál suðu 

 

Suðuútreikningur 

Ég er með prófíl 100 *60 mm og er ummál hans því 320 mm ég miða við a-mál 5 og prófíl 

lappirnar eru tvær svo að A- heild er því 5 * 320 *2 =3200 mm2 . 

Flotmörk efnisins er  235 N/mm2 . 

F heild = 235N/mm2 *3200mm2  =752000 =752 KN. 

Undirstöðu krafturinn er 2,367 KN svo ég tel að suðurnar séu nógu sterkar. 

  

Legur 

Ég notaði leguútreikninga í Inventor og miðaði við þær legur sem við áttum til og þar sem 

snúningshraðinn á rúllaranum er aðeins innan við hálfan snúning á mínútu og miðað við 

3500 N þunga sem er ca. 2 sinnum meira en þyngd röranna, þá er ending legunnar ca 5780 

ár ef hún er smurð.  
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Mynd 22. Legubúkkarnir teikning úr Inventor. 

 

Legubúkkarnir 

Legurnar heita 2210 og hafa 33,8 KN í basic load rating hvor eða samtals 67,6 KN en þunginn 

sem ég setti á grindina í útreikningunum var frá 3,5 KN til 5 KN svo þær eiga að bera þetta 

álag mjög vel. Búkkarnir fyrir legurnar heita 210 SNL og fást hjá Landvélum (mynd 22). 

 

Drifbúnaður 

Stærð reimskífna er 80 mm á drif hjólinu og 800 mm á drifna hjólinu (mynd 23), en þar sem 

það er ekki alveg nóg þar sem gírmótorinn snýst 90 snúninga, þá var sett hraðastýring á 

mótorinn og hraðinn keyrður niður fyrir 1,5 snúninga til að byrja með en síðan minnkaður 

eftir því sem þvermál hankarinnar eykst. Hraðinn er aðeins misjafn eftir því hvaða sverleiki af 

rörum er í framleiðslu en á 60mm rörum er hraðinn 2200 metrar á 5 dögum 10 klst. á dag 

eða ca. 70 sentimetrar á mínútu. Innra þvermál rörhankanna er mismunandi eftir röra 

sverleika og er hann frá 50 sentimetrum á 20 mm rörum og uppí 1,5 metraá 60 mm rörum  

og er því hraðinn mjög mismunandi á rúllaranum.  Á 20 mm rörum er hraðinn 1 sn. á 2 mín 

en á 63 mm rörum er hraðinn 1 sn á tæpum 7 mín.  
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Mynd 23. Drifbúnaður teikning úr Inventor. 

 

Hraðastýring 

Ég bjó til hraða stýringu í Zelio soft (mynd 24) eftir bestu getu og virkar hún þannig að eftir 

hverja 6 hringi þá minnkar hraðinn á mótornum því þá eykst þvermálið á rörhönkinni og því 

þarf hraðinn að minnka. Ég hafði sjö þrep í þessari stýringu en það getur vel verið að þau 

þurfi að vera fleiri í grennri rörunum og einnig að hringirnir verði fleiri áður en hraðinn 

minnkar. 



Lokaverkefni 
Véliðnfræði 2012 

 
 

27 
 

 

Mynd 24. Skjámynd úr Zelio soft. 

 

Víðir eigandi Plastmótunnar bað mig að hafa þetta ekki neitt of flókið svo iðntölvustýrð 

hraðastýring verður ekki notuð alveg strax því maðurinn sem hjálpar honum í verksmiðjunni                                  

þegar hann þarf að skreppa í burtu, kann ekki að stilla svona tölvu búnað. Svo stýringin er til 

en verður ekki notuð fyrr en seinna, þangað til verður bara lækkað á tíðnibreytinum (mynd 

25)  handvirkt eftir því sem þvermálið eykst á rörhönkinni. 

 

Mynd 25. Tíðnibreytirinn sem verður notaður. 
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Strekkibúnaður 

Til þess að vélin togi ekki í rörin var ákveðið að hafa gorm (mynd 26) í strekkjaranum á 

reimdrifinu svo reimarnar gætu snuðað í stað þess að teygja á rörunum.  Ég valdi 7mm gorm 

með 40 mm þvermál og lengd um 150 mm óstrekktur, síðan er 16 mm snittteinn sem 

strekkir á gorminum í gegnum plötuna sem mótorinn stendur á. 

 

 

Mynd 26. Strekkigormur teikning úr Inventor. 

  

Boltar 

Boltagötin (mynd 27) í búkkalegunum gerðu ráð fyrir 16 mm boltum svo ég reiknaði út styrk 

þeirra miðað við þann kraft sem verkar á leguna. Krafturinn sem togar í boltann er  219,631 

N og spennuþverskurður 16 mm bolta er 157 mm2  og viðmiðunarspennur eru, tog leyfilegt 

100N/mm2 , krafturinn er 219,6 N og deilist hann á tvo bolta og er því109,8 N og þar sem F/A 

er 109,8N / 157mm2 =  0,69936 N/mm2. . Þá sýnist mér að það þurfi ekki að hafa neinar 
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áhyggjur af boltunum (mynd 28) tveimur eða hvað þá þeim fjórum sem eru í báðum 

legunum. 

 

Mynd 27. Búkkalegur, öxull og festing fyrir prófíla. 

Hérna sést vel hvernig boltafestingin er og hvernig statífin fyrir lóðréttu prófílana eru, þeir 

stingast þarna ofaní og boltast síðan fastir með 16 mm boltum. Grennri prófílarnir eru hafðir 

aðeins lifandi þannig að grindin verði aðeins kónísk þegar hönkin er búin að vefjast uppá 

prófílana því þá er auðveldara að ná rörunum af grindinni. 
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Mynd 28. Boltasamsetning, teikning úr Inventor. 

 

Þungamiðja rúllarans 

Ég notaði Inventor til þess að finna þungamiðju tækisins (mynd 29) og liggur þunginn á mjög 

góðum stað miðað við tækið tómt og síðan bætist þyngd röranna við hinu megin og er hún 

frá ca. 20 kg. til 140 kg.  
 

 

 

Mynd 29. Þungamiðja rúllarans 
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Stálið í Rúllaranum 

 
Stálið sem notað var við smíðina voru 100*60*6 prófílrör í lappirnar og síðan var notað 

50*30*4 prófílrör í armana sem rörin hanga á. Allt þetta efni er stál 235 J2 með flotmörk 

uppá 235N/mm2 og tog þol uppá 340-470 N/mm2 . Stærri prófíllinn er með eigin þyngd uppá 

13,6 kg/m og sá minni er með 4,39 kg/m. Ofaná fótamentið kom síðan 12mm plata hún var 

reyndar úr skipastáli sem er stál 355, sem er þá með flotmörk uppá 355 N/mm2 og togþol 

uppá 490-630 N/mm2. Innan í endann á grennri prófílunum kom síðan flatjárn með gati og í 

það stakkst 20 mm teinn sem splittast svo fyrir aftan þann sem hann stingst í gegnum (mynd 

31). Á hliðum prófílanna eru síðan stýringar úr 3 mm plötustáli  (mynd 30).  Allt stál sem keypt 

var, var keypt hjá Ferro Zink í Hafnarfirði. 

 

 

Mynd 30. Plöturnar sem stöðva snúninginn á prófílunum. 
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Mynd 31.  Hérna sést þetta samsett. 
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Kostnaðaráætlun 

Tafla 1

Heiti Eining Fjöldi/ kg. Einingarverð Samtals án vsk.
Prófílrör 100 *60mmkg 108,8 260 28288

Prrófílrör 50*30 kg 56,26 260 14629

Öxull 50 mm kg 8,6 270 2322

Vélavinna rennibekkurklst 1 4500 4500

Vélvirki klst 40 6500 260000

Suða, vír og gas klst 32 2300 73600

Boltar 16*60mm st 9 85 765

Búkkalegur st 2 10500 21000

Splitti st 10 15 150

Rafmótor st 1 35000 35000

Tíðnibreytir st 1 28000 28000

Rafvirki klst 2 5000 10000

Málning l 1 1850 1850

480104

122426

Virðisaukaskattur 25.5% 602530
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Lokaorð 

Höfundur telur að nokkuð vel hafi tekist til með hönnun og smíði á vél þessari og eru 

Plastmótunar menn bara nokkuð ánægðir með hana og stefna þeir á það að koma rörum á 

markað nú í sumar. 
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Listi yfir táknanir 

δb   Beygjuspenna    Mpa N/mm2  

δjafn  Samanlögð spenna, normal spenna  Mpa  N/mm2  

τ skerspenna    Mpa  N/mm2  

A þversniðsflatarmál mm2  

F  Álag   N 

Wx   Mótstöðuvægi    mm3  

I  tregðuvægi   mm4  

M  vægi   Nmm 

δb  =  M/Wx 

δ  =  F/A 

δjafn  =  

τ  =  F/A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokaverkefni 
Véliðnfræði 2012 

 
 

37 
 

Myndaskrá 

Mynd 1. 32mm plaströr sem bíða eftir því að fara í Plastprent. ............................................................. 7 

Mynd 2. Hér kemur prófíllinn út úr vélinni. ............................................................................................ 8 

Mynd 3. Gróf hakkað plast. ..................................................................................................................... 9 

Mynd 4. Kvörn . ..................................................................................................................................... 10 

Mynd 5. Plastkassar sem á eftir að kurla. ............................................................................................. 10 

Mynd 6. Plastkurl á leiðinni í framleiðsluvél. ........................................................................................ 11 

Mynd 7. Perlur úr svörtu rúllubaggaplasti. ........................................................................................... 12 

Mynd 8. Millibilsslár fyrir snjóbræðslu. ................................................................................................. 12 

Mynd 9. Mót í sprautusteypuvél fyrir millibilsslár. ............................................................................... 13 

Mynd 10. Röra og prófílframleiðsluvél. ................................................................................................ 14 

Mynd 11. Rúllarinn ................................................................................................................................ 16 

Mynd 12. Rúllarinn að störfum. ............................................................................................................ 17 

Mynd 13. Framleiðslusalurinn að Læk. ................................................................................................. 17 

Mynd 14. Verkáætlun. .......................................................................................................................... 18 

Mynd 15. Styrkleikaathugun úr Inventor. ............................................................................................. 19 

Mynd 16. Þversnið A teikning úr Inventor. ........................................................................................... 20 

Mynd 17. Undirstöðukraftar í öxlinum graf úr Inventor design. ........................................................... 21 

Mynd 18. Sýnir hvernig kraftarnir virka á öxulinn. Teikning úr Inventor. ............................................. 22 

Mynd 19. Öxullinn, teikning úr Inventor. .............................................................................................. 22 

Mynd 20. Graf fyrir lágmarks þvermál öxuls. ........................................................................................ 23 

Mynd 21. A-mál suðu ............................................................................................................................ 24 

Mynd 22. Legubúkkarnir teikning úr Inventor. ..................................................................................... 25 

Mynd 23. Drifbúnaður teikning úr Inventor. ......................................................................................... 26 

Mynd 24. Skjámynd úr Zelio soft. ......................................................................................................... 27 

Mynd 25. Tíðnibreytirinn sem verður notaður. .................................................................................... 27 

Mynd 26. Strekkigormur teikning úr Inventor. ..................................................................................... 28 

Mynd 27. Búkkalegur, öxull og festing fyrir prófíla. .............................................................................. 29 

Mynd 28. Boltasamsetning, teikning úr Inventor. ................................................................................ 30 

Mynd 29. Þungamiðja rúllarans ............................................................................................................ 30 

Mynd 30. Plöturnar sem stöðva snúninginn á prófílunum. .................................................................. 31 

Mynd 31.  Hérna sést þetta samsett. .................................................................................................... 32 



Lokaverkefni 
Véliðnfræði 2012 

 
 

38 
 

Viðauki 

 

Rúllari ................................................................................................................................................ 39 

Fótament ........................................................................................................................................... 40 

Búkkalega .......................................................................................................................................... 41 

Öxull .................................................................................................................................................. 42 

Strekkjarhlutir ................................................................................................................................... 43 

Rafmótor ........................................................................................................................................... 44 

Prófílarnir .......................................................................................................................................... 45 

Rörmagn á hönkunum....................................................................................................................... 46 

Hraðastýring ...................................................................................................................................... 47 

Verkáætlun ........................................................................................................................................ 50 

Burðarþolsgreining Inventor ............................................................................................................. 51 

 



Lokaverkefni 
Véliðnfræði 2012 

 
 

39 
 

Rúllari 

 

 

 



Lokaverkefni 
Véliðnfræði 2012 

 
 

40 
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Búkkalega 
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Öxull 
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Strekkjarhlutir 
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Rafmótor 
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Prófílarnir 
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Rörmagn á hönkunum 

Tafla 2 

           

 
Rörmagn á hönk miðað við 20 mm rör annarsvegar og 63 mm rör hinsvegar 

  

           

           

           

           

       
ummál miðað við 63,7 cm í þvermál 

   
637*3,14=2001 

  
2001 20 

  

   
1037*3,14=3258 

  
2041 20,4 

  

   
1437*3,14=4514 

  
2081 20,8 

  

   
1837*3,14=5771 

  
2121 21,2 

  

       
2161 21,6 

  

       
2201 22 

  

 
ummál miðað við 143 cm í þvermál 

  
2241 22,4 

  

 
4514 6 raðir 27 

   
2281 22,8 

  

 
4640 

 
27,8 

   
2321 23,2 

  

 
4766 

 
28,6 

   
2361 23,6 

  

 
4892 

 
29,4 

       

 
5018 

 
30,1 

      

           

   
142,9 metrar miðað við 6 vafninga í röð 

   

   
142,9*,6=85,74 kg hönkin 

    

   
63 mm rör með vegg þykkt 3,5 mm þyngd hvers meters ca.0,6 kg/m 

 

           

        218 metrar miðað við tíu vafninga í hverri röð 
   

 
218*0,1240=27 kg 

     

        

 
0.124 er þyngd hvers meters af 20 mm röri með 2,2 mm í veggþykkt. 
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Hraðastýring 
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Verkáætlun 
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Burðarþolsgreining Inventor 
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