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1  Inngangur 
   

Tilgangur þessa verkefnis er að hanna endurnýjun á inntakslokustýringu í Írafossstöð.  

Stýringin sem stendur til  að endurnýja er um um það bil 15 ára gömul og eru bæði segulliðar 

og hjálparsnertur farnar að svíkja, jafnvel detta af.  Rekstraröryggið af þessum gamla búnaði 

er að verða óásættanlegt. (Mynd 1) 

Ákveðið var  í þessu verkefni að fara út í stýringar 

með iðntölvum og snertiskjám.  Eitt af kostunum við að 

nota iðntölvustýringu er að þess háttar stýring getur 

nýst sem stuðningur við Efacec stjórnkerfi, en það er 

aðalstjórnkerfi stöðvarinnar sem stýrir og vaktar 

vélbúnað og lokur.  Ef að Efacec stjórnkerfið dettur út, 

keyra vélarnar áfram og þá getur verið gott að láta 

iðntölvuna sjá um varnirnar og safna saman aðvörunum. 

Einnig  var ákveðið að nota tækifærið og hafa  

stýringu fyrir árlokur og botnlokur með í sömu skjátölvu 

og  nota hana til að grípa inn í stjórnun á þeim, en þessar 

lokur eru framhjáhlaups lokur. Mikilvægt er í truflunum 

að opna sem fyrst framhjá til að vatnsfylla gamla 

árfarveginn. Gamli árfarvegurinn er um það bil 20 

mínútur að vatnsfyllast, hann liggur framhjá 

stöðvarhúsinu og þar eru fossarnir Írafoss og Kistufoss.  

En var það stór þáttur í þessu verkefni að geta haft fleiri en eina skjátölvu.  Gert er ráð 

fyrir að staðsetja eina skjátölvu niðri í vélasal stöðvarhússins, hafa eina skjátölvu við 

stjórntöflu inntaksloku og staðsetja eina skjátölvu í botnlokuhúsi.  Þar sem þessa þrjár 

skjátölvur verða með samskipti á Can-bus(sjá Mynd 88)  þá er hægt að nálgast öll gildi og 

stýra lokum úr hvaða skjátölvu sem er.  Það væri mikil hagræðing að hafa allar þessar 

upplýsingar tiltækar ef mikið liggur við. 

Með Can-bus samskiptum er  hægt að tengja saman, á 1000m vegalengd, allt að 60 

iðntölvur og hafa 8 inn eða útgangseiningar á hverri vél.  Lengsta vegalengd sem þarf að fara 

með samskiptastreng í þessu verkefni er um 150m. 

 

Mynd 1 Útlit á núverandi 
inntakslokustýringu 
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Í stórum truflunum þar sem vatnsaflsvélarnar eru að sveiflast til í afli eða jafnvel 

stoppa er gott að hafa svona búnað til að auðvelda 

vaktmönnum að ná tökum á aðstæðum án þess að vera 

mikið á ferðinni á milli stöðvarhúss og lokumannvirkja. 

Það er talsverð hagræðing því eins og sjá má á Mynd 2  þá 

er nokkur fjarlægð á milli þessara staða.  Einnig er gott að 

láta iðntölvuna reikna út rúmmetrarennsli til að hafa 

betri stjórn og yfirsýn á rennsli Sogsins.  Í dag er það 

þannig að ef þarf að vita rennslið þá þarf að taka 

prósentuopnun og fara í sérstaka rennslistöflu til að finna 

rennslið. (sjá töflu 1) 

 

 

Mynd 2 afstöðumynd af stöð og lokum 

Tafla 1 Rennslistafla 



   
 
 
 
 

7 
 

2   Írafossvirkjun 
 

Árið 1946 fékk Reykjavíkurbær lagaheimild til virkjunar Írafoss og Kistufoss.  Í þeim 

lögum var gert ráð fyrir að ríkið yrði meðeigandi að Sogsvirkjunum.  Því var fylgt eftir með 

sérstökum samningi sem kvað á um að eignarhlutur ríkisins yrði í upphafi 15% en stækkaði í 

áföngum og yrði 50% þegar Sogið væri fullvirkjað.  Samningurinn var eitt af fyrstu skrefum 

ríkisins inn á svið orkuvinnslu en sveitarfélögin höfðu annast hana til þessa. 

Árið 1949 fór fram útboð fyrir virkjunina.  Jafnframt var unnið að útvegun fjár og 

fékkst meðal annars 

Marshall-aðstoð frá 

Bandaríkjunum. 

Marshallaðstoðin, var 

áætlun á eftirstríðsárunum 

(1948-53) skipulögð af 

bandaríska 

utanríkisráðuneytinu og átti 

að stuðla að efnahagslegum 

uppgangi í löndum Evrópu og 

auka samvinnu þeirra á milli 

eftir eyðileggingu seinni 

heimstyrjaldarinnar.   

Áætlunin var einnig liður í að 

sporna gegn útbreiðslu 

kommúnismanns og áhrifa Sovétríkjanna. 

Árið 1950 hófust framkvæmdir við Írafossvirkjun og var unnið að þeim í kapphlaupi 

við vaxandi orkuskort í landinu og sérstaklega Reykjavík.   Byggingaverktakar voru danskir, 

Pihl & Søn.   Framkvæmdir hófust með því að stífla var steypt fyrir ofan Írafoss .   Við það 

hækkaði yfirborð árinnar í sömu hæð og frárennsli Ljósafossvirkjunar, sem var aðeins 600 

metrum ofar í ánni.   Inntaksmannvirki voru reist á eystri bakka árinnar og þaðan voru grafin 

þrenn brött aðrennslisgöng niður í stöðvarhúsið sem er mest neðanjarðar.  

Í stöðvarhúsið voru settir tveir hverflar, hvor um sig 15,5MW, sem voru smíðaðir í 

Svíðþjóð og Finnlandi.  Haft var nægt rými fyrir þriðja hverfilinn.  Rafalar og rafbúnaður komu 

frá Bandaríkjunum. 

Mynd 3 Írafossstöð 

http://is.wikipedia.org/wiki/1953
http://is.wikipedia.org/wiki/Bandar%C3%ADkin
http://is.wikipedia.org/wiki/Evr%C3%B3pa
http://is.wikipedia.org/wiki/Seinni_heimsstyrj%C3%B6ldin
http://is.wikipedia.org/wiki/Seinni_heimsstyrj%C3%B6ldin
http://is.wikipedia.org/wiki/Komm%C3%BAnismi
http://is.wikipedia.org/wiki/Sov%C3%A9tr%C3%ADkin
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Við Írafoss var byggt útitengivirki með 132kV spennu og lögð lína með stálmöstrum, 

það fyrsta sinnar tegundar hérlendis. Línan lá yfir Hellisheiði og að aðalspennistöð við 

Elliðaár, en liggur nú í spennistöð við Geitháls. 

Um  150 manns unnu við byggingu Írafossstöðvar þegar mest var.  Það var um 100 

mönnum færra en tók þátt  í byggingu Ljósafosstöðvar, en nú var notaður margvíslegur 

tækjabúnaður sem ekki hafði verið fyrir hendi áður, meðal annars gröfur og kranar. 

Írafossvirkjun var í byrjun 31MW að stærð eða sem samsvarar tveimur 

Ljósafossvirkjunum. Hún stækkaði upp í 48 MW árið 1963, þegar þriðja vélasamstæðan 

bættist við.  

„Írafossvirkjun var stærsta virkjun Íslendinga í 16 ár“ (Helgi M. Sigurðsson 2002:132). 

 

2.1 Mannlífið á svæðinu 
 

Þegar mest var á Sogssvæðinu þá bjuggu um 100  manns á svæðinu og höfðu þar 

atvinnu með beinum eða óbeinum hætti.  Á svæðinu var verslun, skóli,  sundlaug  ásamt öllu 

því sem þurfti að gera í kringum virkjanirnar.  Ýmis  stoðþjónusta svo sem vinna í mötuneyti, 

þrif, og fleira.  

Í dag býr enginn á svæðinu.  Vaktmenn Landsvirkjunar eru tveir og tveir í einu á 

svæðinu og er það oft eina mannlífið,  breytingin er því mikil. 

 

2.2 Sogið 
 

Sogið, sem er 19km löng lindá,  fellur úr Þingvallavatni, stærsta stöðuvatni Íslands, 

83km².  Afrennsli vatnsins er til suðurs um Efra-Sog í Úlfljótsvatn sem liggur 21m lægra en 

Þingvallavatn og er 2,8km².  Neðan Úlfljótsvatns eru þrír fossar, Ljósifoss, Írafoss og Kistufoss 

og er samanlögð fallhæð þeirra 55m.  Meðalrennsli Sogsins er um 110m³ á sekúndu.  Sogið 

er vatnsmesta lindá landsins og kemur vatnið aðallega úr uppsprettum á botni 

Þingvallavatns. 

 

2.3 Þingvallaurriðinn 

Urriðinn í Þingvallavatni hefur lengi verið meðal umtöluðustu vatnafiska á Íslandi,  og 
þó víðar væri leitað,  en hann á ættir sínar að rekja til vatna á Bretlandseyjum.  Frægð 
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urriðans byggist fyrst og fremst af því hve mikilli stærð hann getur náð og hve mikið er af 
honum.  Eftir að urriðinn lokaðist inni í Þingvallavatni í kjölfar seinustu ísaldar fann urriðinn 
góðar aðstæður til búsetu og greindist í marga stofna víðsvegar um vatnið.  Þekktasti 
stofninn tengdist Efra- Sogi sem var hið náttúrulega útfall Þingvallavatns til suðurs, annar 
þekktur stofn hefur hrygningarstöðvar í Öxará.  Helstu ástæður þess að Efra-Sog fóstraði 
stærsta urriðastofn vatnsins voru mikill straumur og ármöl sem mynduðu góð skilyrði fyrir 
hrygningu urriðans og uppvöxt bitmýs sem urriðinn nærðist á.  Urriðinn getur náð ótrúlegri 
stærð sem áður fyrr dró að veiðimenn víðsvegar frá en veiðibækur sýna að ekki var óalgengt 
að fá milli 20-30 punda urriða.  Þegar Steingrímsstöð var reist árið 1959 við suðurenda 
Þingvallavatns eyðilögðust stærstu hrygningarstöðvar urriðans með þeim afleiðingum að 
stærsti urriðastofninn í vatninu hefur ekki borið sitt barr síðan.   Á undanförnum árum hafa 
lífshættir urriðans verið rannsakaðir ítarlega til að kynnast megi þessum risa vatnsins betur. 
Við þessar rannsóknir hafa sést allt að 20 punda urriðar við hrygningu í Öxará.  Árið 2012 var 
verið að undirbúa fiskastiga/framhjáhlaup við Efra Sog og bendir allt til þess að við það þá 
muni stofninn ná upprunalegri stærð. 

( Össur Skarphéðinsson 1996). 

 

2.4 Stutt lýsing á inntakslokum 
 

Inntakslokurnar eru lokur sem eru fyrir ofan vatnsaflsvélarnar og þær geta lokað fyrir 

vatnsrenslið að vélinni.  Í Írafossstöð eru þrjár lokur, ein fyrir hverja vél.   

Lokurnar eru annaðhvort uppi eða niðri.  Það er ekki nein reglun í stjórnun á þessum 

lokum.  Eðlileg staða á lokunum er uppi og vélin í gangi.   Hægt er að loka loku ef vél er stopp 

og opna ef neyðarútleysismerki (tripp) stendur ekki á.  Ef vélin sendir neyðarútleysimerki þá 

fellur lokan hraðar vegna vökvaloka sem opnar og eykur flæði frá inntakslokutjökkum þannig 

að lokan falli hraðar.  

Á lokunum er tvöfallt dælukerfi, dæla sem er í notkun og varadæla.  Dælukerfið þarf 

að hafa  sérstakan neyðarstöðvunarhnapp ef lagnir bila og glussi fer að leka.  Ef loka sígur þá 

grípur dæla inn í og lyftir loku.  Endastöðurofar eru fyrir „eðlilegt lokusig“ og „óeðlilegt 

lokusig“ .  Ef óeðlilegt lokusig verður þá kemur fyrst viðvörun til vaktmanna, svo útleysing ef 

lokan fer í neyðarútleysingarofa,  þá stöðvast dælukerfið og lokan fellur.  

Í þessu verkefni er gert ráð fyrir að bæta við analog skynjara á hverja loku.  Þá er 

hægt að vita betur hvað lokan er að gera.  Þetta analog gildi verður svo sýnilegt í vélasal 

stöðvarhússins, við inntakslokur og í botnlokuhúsi.  Endastöðurofarnir verða þó áfram 

notaðir til að staðfesta staðsetningu lokunar.  Einnig er ætlunin að setja analog mælingu á 

þrýsting í dælingu á olíu.  Á Mynd 4 sést snið af inntakslokuhúsi og staðsetning á rofum en  

Tafla 2 sýnir hversu mikið rennsli er um vélar og inntakslokur. 
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Mynd 4 snið inntaksloka 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 2 Rennsli um vélar og inntakslokur 
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2.5 Stutt lýsing árloku og botnloku 

 

Árlokur og botnlokur eru notaðar þegar hleypa þarf vatni framhjá virkjuninni.  

Annaðhvort þegar vatnsrennsli verður of mikið eða þegar vélar eru ekki í gangi.   Árlokur eru 

notaðar að sumarlagi og botnlokur að vetrarlagi.  Þetta er gert meðal annars  að ef ís er á 

lóninu er vatnið tekið undan ísnum þ.e. nær botninum. 

Það er mjög mikilvægt þegar truflanir verða á vatnsrennsli eða framleiðslu raforku 

Sogsstöðva, að opna sem fyrst framhjá til þess að vatnsfylla gamla árfarveginn og tryggja 

rennsli um Sogið.  Mikið lífríki er í Soginu og nágrenni sem treystir á ánna.(sjá Lei-76 í 

viðauka)  

Ætlunin er að láta iðntölvuna reikna út hvað rennslið er samanlagt í gegnum stöðina 

og ef það fer undir ákveðið viðmið þá opnar tölvan lokurnar til að hleypa vatni framhjá.  

Þetta er gert með því að láta tölvuna reikna rennsli í gegnum vélar með  annarsstigs jöfnu út 

frá MW framleiðslu vélanna og prósentuopnum á árlokum og botnlokum. 

 

Mynd 5 sýnir afstöðu á stöðvarhúsi , inntakslokuhúsi og botnlokuhúsi.   Númer 1 eru árlokur, nr.2 

botnlokur,  nr.3 inntakslokur,  nr.4 stöðvarhús,  nr. 5 er fossinn Írafoss og nr.6 er gamli árfarvegurinn. 

 

 

Mynd 5 Loftmynd af Írafossi 
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2.6  Undirbúningur og framkvæmd 
 

 Höfundar  settu sér markmið og útbjuggu  tímaplan til að skipuleggja tímann og halda utan 

um verkefnið.  Tímaplanið stóðst að mestu leiti fyrir utan smávægilegar áherslubreytingar vegna 

þróunar verkefnisins. 

 Á  Mynd 6 sést  t.d. að  áætlaður  var ákveðinn tími í forritunarvinnu,  en sá tími varð töluvert 

umfangsmeiri  vegna stærðar forritsins , en það varð töluvert stærra en áætlað var í upphafi. 

 

 

 

 

 

Mynd 6 Verkáætlun 
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3  Inntakslokur 
 

3.1 Kynning á  stjórnbúnaði inntaksloku 
 

 Byrjað var á því að finna teikningar af gamla stjórnskápnum, 

endastöðurofum og tengingum  á milli lokustýringar og vatnsafls- 

véla inn í stöð.   Farið var yfir allt ferlið sem felst í því að stýra 

lokunum þannig að hægt væri að telja saman hversu mikið af 

búnaði þyrfti að nota í iðntölvustýringuna.  Eftir skoðun á 

teikningum af gamla stjórnskápnum, var ákveðið að gera alveg nýtt 

og endurbætt stjórnkerfi.   Teikningar af kraftstýringunni voru til og 

sjáum við síðar hvernig höfundar  leggja til að þeim verði breytt til 

að geta tengt nýju stýringuna við kerfið. 

Hér á Mynd 7 má sjá hvernig  gamli  stjórnskápurinn lítur út 

að utan.  Þarna eru rofar og ljós fyrir stýringar á inntakslokum 1, 2 

og 3 sem  ætlunin er  að nota áfram en nú í nýju formi á 

snertiskjátölvu frá Unitronics.   Valið var að nota 12“ skjá vegna þess 

að mikið af upplýsingum þarf að koma fram á skjánum um stöðu á 

lokum.  Auðveldara  er  að hitta á rétta hnappa á skjánum eftir því 

sem þeir eru stærri.  Með því að taka 12“ skjá má spara lagerhald á varahlutum því að í stöðinni er 

byrjað að nota skjátölvur af þessari gerð og stærð.  Þess má geta að búið er að prófa þessa útfærslu 

af skjáum  í stöðinni með því að láta forrit ganga þannig að tölvan var að fá inngangsmerki og gefa 

útgangsmerki allan sólarhringinn í nokkra mánuði.  

 Vegna rekstraröryggis þarf svona búnaður að vera mjög gangviss og vildu menn vera vissir 

um að geta treyst búnaðinum,  en þessi skjátölva er á mjög góðu verði  miðað við aðra stærri reynda 

framleiðendur sem bjóða sambærilegan búnað og þurfti hún því að sanna sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 Tafla gamla stýringin 
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Þegar hönnunartíminn var langt kominn var keypt 12“ 

skjátölva sem var sett í lítinn töfluskáp (sjá Mynd 8).  Þetta var 

nauðsynlegt vegna þess að ekki er hægt að herma forritið í 

Unitronics nema tengjast við skjátölvu, því þurftu höfundar að 

hafa skjáinn til að tengja við pc tölvuna og keyra forritið.   

   Á skáphurðina settu höfundar 4 stilliviðnám sem eru 

0 til 10 kohm, voru svo með PR liða frá Naust Marine inni í 

skápnum til að breyta 0 til 10 kohm í 4 til 20mA.  Þetta var 

gert til þess að herma stöðuna á lokunum.  Einnig voru settir 

átta rofar fyrir digital innmerki þar sem hægt var að herma 

endastöðurofana, og átta  ljós til að sýna útganga fyrir 

vökvadælu 1 og 2, vökvaloka fyrir inntaksloku upp og niður og 

hraðfellingu, einnig ljós fyrir botnloku/árlokur upp og niður. 

    

 

 

Á töflu 3 hér til hliðar eru inn og 

útmerki sem höfundar töldu saman og 

staðsetningar á þeim.  Þessar töflur gefa 

hugmynd um hversu margar inn og 

útgangseiningar þarf í stjórntöflur á hverjum 

stað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 Tafla með skjá 

Tafla 3 Inn og útgangsmerki 
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3.2  Virkni á inntakslokum 
 

Ferlið við að stýra lokunum er þannig að loka er annað hvort opin eða lokuð og getur hvort 

tveggja verið eðlileg staða.  Í eðlilegum rekstri er eðlileg staða á lokunni „opin“ og svo þegar verið er 

að vinna við viðhald á vatnsaflsvélinni eða lokunni þá er hún lokuð.  

Þegar lokan er uppi þá sígur hún örlítið með tímanum út af innbyrðis leka í tjakk og öðrum 

vökvabúnaði.  Þegar hún er búin að síga örlítið þá fer lokan á endastöðurofa fyrir eðlilegt lokusig, sem 

setur dælu í gang og lyftir lokunni aftur upp.   

Ef lokan sígur áfram þá tekur annar endastöðurofi  við og setur varadæluna í gang og sendir 

út viðvörun til vaktmanna um óeðlilegt lokusig.   

Ef lokan heldur áfram að síga þá er einn endastöðurofi  enn sem sendir neyðarútleysimerki á 

vatnsaflsvélina sem stöðvast, lokan fellur alveg og dælur stöðvast.  

Lokan hefur þrjá vökvaspóluloka  „Upp“, „niður“ og svo hraðfelling sem opnar sverari lögn 

svo lokan falli hraðar.  Hraðfelling er notuð þegar lokan sendir eða fær til sín neyðarútleysimerki. 

Eins og áður hefur komið fram eru lokurnar þrjár, ein fyrir hverja vél.  Lokurnar hafa 

sameiginlegt dælukerfi.  Dæla fer í gang þegar lyfta þarf loku og ef það kemur merki um óeðlilegt 

lokusig þá fer varadælan í gang.  Ef að dæla er búin að vera í gangi í 3 sek og þrýstingur ekki komin á 

lögnina þá þarf dælan að stoppa og senda viðvörun til vaktmanna.  Þetta er notað til að hindra að 

dæla dæli olíu útaf kerfinu ef að skyndilega kemur mikill leki. 

Þar sem lokurnar eru þrjár en dælukerfið er bara stakt þá þarf að hindra að fleiri en ein loka 

reyni á sama tíma að lyftast, betra er að láta kerfið lyfta einni í einu.   

Þegar loka lyftist þá fer hún fyrst í að rifopna (opnar lítið).  Þegar þrýstinemi sem nemur 

þrýsting í fallpípu skynjar að pípan sé orðin full þá gefur hann heimild til þess að lokan geti haldið 

áfram ferlinu og fullopnað lokuna.  Þessi aðgerð hindrar að það komi vatnshamar upp úr fallpípunni 

með tilheyrandi tjóni á húsnæði og búnaði. Vatnshamar getur myndast þegar vatnsmassi fer af stað 

eða stöðvast of hratt.  

MYND 9 sýnir eina af þremur inntakslokum í opinni stöðu þ.e. inntaksloka uppi en  MYND 10 

sýnir sömu loku niðri.  Þessar lokur eru nokkuð stórar eða um 6m á hæð og 6,4m á breidd.  
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        Á Mynd 11 sést hvernig dælubúnaðurinn er staðsettur í lokuhúsinu.  Þarna sést í dælur, gamla 

stjórnskápinn og bláa taflan er 400V kraftskápur ásamt stjórnskúffum. 

Efst uppi við hverja loku eru tveir stórir, 

gamlir, olíufylltir rofar sem hafa reynst mjög 

vel og eru mjög öryggir.  Annar gefur merki 

um að loka sé uppi eða lokusig sé eðlilegt.   

Hinn gefur merki um að loka sé niðri og 

merki um rifopnun, þ.e tvær snertur í 

hvorum rofa fyrir sig.  Á vegg við hlið loku 

eru staðsettir tveir endastöðurofar í 

mismunandi hæð og fjarlægð frá loku og er 

annar fyrir óeðlilegt lokusig og hinn fyrir 

neyðarútleysingu.  Þessa rofa má sjá  á 

Mynd 12.  Digital þrýstiskynjari og analog 

þrýstinemi eru staðsettir í stöðvarhúsi  

neðst í inntaksrörinu. 

 

Mynd 9 Loka uppi Mynd 10 Loka niðri 

Mynd 11 Stjórnbúnaður inntaksloka 
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         Ætlunin er að setja analog hæðarnema sem er ljóslengdarnemi á bita fyrir ofan hverja loku og 

láta hann sjá í hvaða hæð viðkomandi loka er.  Hann er notaður til 

að sjá hreyfingu á loku þegar verið er að lyfta loku neðan úr 

stöðvarhúsi.  Allir þessir endastöðurofar eru til staðar í dag nema 

ljóslengdarneminn.  Ekki stendur til að skipta þessum gömlu 

endastöðurofum, sem eru fyrir óeðlilegt lokusig og 

neyðarútleysingu, út því auðvelt er að fá eins rofa ef einhver 

þessara rofa bilar. 

 

 

 

 

Mynd 13 Inntakslokuhús grunnmynd 

  

 

         Á Mynd 13 má sjá grunnmynd af inntakslokuhúsinu.  Þar sést hvernig lokurnar eru staðsettar.   

Efst á myndinni er húsið sjálft en neðst er göngustétt ofan vatnsyfirborðs þar sem vatnið kemur að 

lokunum.  Næsta mynd ( Mynd 14) er stækkuð mynd af  rýminu þar sem dælubúnaður fyrir 

inntakslokurnar og núverandi stjórntafla er  og nýja taflan verður staðsett. 

 

Mynd 12 Endastöðurofar fyrir 
óeðlilegt lokusig og útleysingu 
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Mynd 14 Stækkuð mynd af staðsetningu dælubúnaðar 

Á Mynd 14 sést hvernig búnaðurinn fyrir glussadælinguna  er staðsettur.  Kraftskápurinn er 

nýlegur og verður ekki endurnýjaður, sama á við um dælu 1 og 2 og lokana sem stjórna upp/niður 

keyrslu á lokunum, eingöngu stýritaflan verður endurnýjuð.   Á Mynd 11 má sjá útlit búnaðarins. 

 

3.3  Hvernig er best að standa að framkvæmd  
 

Þessa lokustýringu er ekki hægt að tengja bara þegar hentar því ekki er hægt að stoppa vél í 

langan tíma nema t.d. í ársskoðun á vél eða reglubundnu viðhaldi.  Þess vegna væri möguleiki að færa 

núverandi stjórntöflu af veggnum og festa til hliðar yfir þar sem glussarör liggja á veggnum (sjá Mynd 

11) og festa nýja stjórnskápinn á staðinn þar sem gamla taflan var.  Leggja svo þá kapla sem koma 

nýir og gera þá klára þannig að hægt sé að tengja þá, en þetta er hægt að gera þegar stöð er í rekstri.   

Svo þegar kemur stopp á einhverja vatnsaflsvél er hægt að taka þá kapla sem tilheyra þeirri loku sem 

er niðri og tengja þá, en þetta getur tekið nokkurn tíma.  Hugmynd er að hafa inn og útgangseiningar 

afmarkaðar við hverja loku fyrir sig þannig að t.d. öll inngangsmerki fyrir loku 1 eru í sér 

inngangseiningu þannig að ef inngangseining fyrir loku 1 bilar þá hefur það engin áhrif á hinar 

lokurnar.  Þannig er reynt að tryggja rekstur kerfisins þó þetta hafi aukinn kostnað í för með sér, en  

er sá kostnaður lítill í samræmi við að lenda í bilun með allar lokurnar í einu og þurfa að stöðva 

rekstur vatnsaflsvélanna.  Á Mynd 15 og Mynd 16 má sjá hugmynd af töflu sem hægt væri að setja. 
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Á hurð töflunnar verða staðsettir sjö rofar og skjár.  Þrír efstu rofarnir eru fyrir stað- eða 

fjarstýringu á lokum.  Ef Efacec kerfið á að hreyfa loku þarf hún að vera í fjarstýringu en ef hreyfa á 

loku á staðnum þarf hún að vera í staðstýringu.  Rofarnir þrír fyrir neðan eru svo neyðarstopp fyrir 

hverja loku, neðsti rofinn er svo neyðarstopp fyrir dælukerfi.  Inni í töflunni myndu inn- og 

útgangseiningar (sjá Mynd 82) vera efst og can bus einingin( sjá Mynd 83), þar fyrir neðan kæmi 

spennugjafi (sjá  Mynd 81) og við hlið hans raðtengi með bræðivörum fyrir 24VDC sem notuð er sem 

stýrispenna.  Næst neðst yrðu svo spólurofar (sjá  Mynd 84) og neðst koma svo raðtengi (sjá Mynd 

85) fyrir innátengingar t.d. frá endastöðurofum og einnig fyrir kapla sem koma milli kraftskáps og 

þessarar töflu. 

 

 

 

Mynd 15  Inni í inntakslokutöflu Mynd 16 Frammhlið  inntakslokutafla 
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3.4 Skjámyndir fyrir inntakslokur og dælubúnað 
 

 

Mynd 17 Skjámynd inntakslokustýring 

 

 Hér á Mynd 17 er skjámynd fyrir inntakslokurnar.  Efst sést hvort loka er í staðstýringu eða 

fjarstýringu.  Bláa súlan sýnir hvar lokan er staðsett, en prósentuglugginn vinstra megin við súluna 

sýnir hversu mikið lokan er opin í prósentum.  Við hlið bláu súlunar eru hnappar sem hægt er að ýta á 

til að keyra loku upp, niður eða hraðfella lokuna.  Síðan eru tveir gluggar þar fyrir neðan sem annars 

vegar sýna afl vélar í MW og rennsli í gegnum aðrennslisgöng.  Neðst eru svo gaumljós sem segja til 

um stöðu loku. 
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Mynd 18 Skjámynd inntakslokuaflestur 

 

Hér á Mynd 18 er skjámynd af inntakslokuaflestri.  Efst má sjá eins og á fyrri mynd hvort loka 

er í staðstýringu eða fjarstýringu og þar fyrir neðan kemur gluggi sem sýnir þrýsting í fallpípu.  Þar 

næst koma gluggar sem sýna hversu lengi loka er að opnast, hversu lengi hún er búin að vera í 

rifopnun, hversu lengi hún er að lokast og hversu lengi það tekur lokuna að falla í hraðfellingu.  Það 

getur verið gott að hafa þessar tímamælingar, þá er hægt að átta sig á hvort að einhver hluti á 

vélrænum búnaði sem tengjast lokunum sé að stirðna.  Talning á tíma er þannig að síðasta ferð er 

talin og þegar næsta ferð byrjar þá hefst ný talning frá byrjun.  Lokusig og óeðlilegt lokusig er talið til 

að sjá hvort einhver loka sé farin að síga óeðlilega oft t.d vegna innbyrðis leka í tjökkum.  En lokusigs 

teljarar telja öll skipti og endursetjast ekki fyrr en ýtt er á hnapp fyrir endursetningu teljara það væri 

til dæmis gert þegar ársskoðanir á lokum eru framkvæmdar.  Neðst er svo hnappur fyrir prófunarham 

sem notaður er þegar lokubúnaður og vélbúnaður er í prófunum.  Þá þarf að hindra það að útleysing  

verði á vél og loka falli niður en þessi prófunarhamur fer sjálfvirkt af eftir 20mín. þannig að hann 

gleymist ekki á, en að sjálfsögðu munu neyðarstoppshnappar framan á töfluhurð alltaf virka, hvort 

sem loka er í prófunarham eða ekki. 
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Mynd 19 Skjámynd dælustýring inntakslokur 

 

Hér á Mynd 19 er skjámynd fyrir dælukerfi á inntakslokum á henni er sýnt hvort dæla er í 

staðstýringu eða fjarstýringu.  Einnig kemur fram ef bilun er í dælukerfi, t.d. dæla hefur ekki náð upp 

þrýstingi en þrýstingur er sýndur á myndinni undir glugga sem sýnir gaumljós dælur í lagi.  Þarna er 

einnig safnað saman gangtíma á dælum.  Hægra megin er svo val á dælum þar sem hægt er að velja 

hvor dælan er í forgangi.  Neðst hægra meginn er  sýndur tankur fyrir glussa og sýnt hversu mikið er í 

tanknum, þar fyrir ofan hvaða loka er á hreyfingu. 
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4  Botnlokur og árlokur 
 

Ákveðið var að taka með þessar lokur úr því að taka átti fyrir inntakslokurnar.  Því þá væri 

hægt að stýra öllum lokunum á skjámyndaformi.  Aðalmálið við þessar lokur er að þær opni fyrir 

rennsli í gegnum gamla árfarveg Sogsins að Soginu ef einhver af vatnsaflsvélum Írarfossstöðvar 

stoppa.  Þetta er vegna skilmála (sjá lei-76 í viðauka) sem Landsvirkjun þarf að uppfylla með að gæta 

lífríkis á svæðinu, varðandi það að rennsli Sogsins haldist óbreytt þrátt fyrir vélarstopp.  T.d. ef  

rennsli um vélar er um 138 m³/sek miðað við 45MW framleiðslu.  Þannig að ef ein vél  stöðvast við 

15MW framleiðslu þá þarf auka rennsli um hinar vélarnar ef hægt er eða opna framhjáhlaupslokur t.d 

eina  botnloku um c.a. 50% ef það er vetur en árloku um 100% ef það er sumar til að halda sama 

rennsli um Sogið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tafla 4 Rennslislínurit um vélar 

Tafla 6 Rennsli um eina botnloku 
Tafla 5 Rennsli um eina árloku 
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4.1 Framkvæmd við botnlokur og árlokur 
 

Setja þarf upp nýjan stjórnskáp í botnlokuhúsinu, þar sem ákveðið var að setja eins 12“ 

Unitronic  skjátölvu þar.  Þannig að ef þarf að velja opnun/lokun á lokum þarf ekki að fara inn í 

inntakslokuhús til að framkvæma það.  Á skjánum er hægt að velja opnun í % þannig að rennsli 

framhjá verði rétt.  Einnig er möguleiki, að í sjálfvirkri keyrslu á loku opni þær fyrir jafnmikið rennsli 

og var í gegnum virkjunina rétt áður en vél datt út. 

 

 

 

Mynd 20 Grunnmynd af  botnlokuhúsi 

Mynd 20 sýnir grunnmynd af botnlokuhúsinu.  Kraftskápurinn er nýlegur eins og í 

inntakslokuhúsinu svo ekki verður neitt endurnýjað í honum og nýja stýritaflan verður staðsett við 

hlið hans.  Hver botnloka er keyrð upp/niður með 

mótor sem snýr stórum gírbúnaði.  Á einu gírhjólinu er 

viðnám (sjá  Mynd 21) sem segir til um stöðu loku og er 

hægt að nota það sem analog merki fyrir hæðarstöðu á 

loku sem sýnt er á skjánum þ.e. nota ferjald sem breytir 

viðnámi í 4-20mA, en í kafla um gerð skjámynda sést 

hvernig þetta er notað. 

 

Árlokunum er einnig stjórnað frá þessum stað, 

en keyrslubúnaður, þ.e. mótor og gír er staðsettur við 

hverja loku, en þær eru einnig þrjár.  Sama kerfi er á 

árlokum og botnlokum með staðsetningu á loku að 

hæðarstaða loku er fengin með viðnámi. 
Mynd 21 Viðnám á gírhjóli 
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Á Mynd 22 sést hvernig Efacec stjórnkerfið fær merki um stöðu á rofum og búnaði sem 

tengjast 400V stjórnskúffum. 

 

Mynd 22 Stýring árlokur 

Á næstu myndum þ.e. Mynd 23 og Mynd 24  sést hvernig  höfundar leggja til að breyta 

stýringunni  til að  taka merki  um stjórnun  á lokubúnaði.  Allar breytingar þurfa að vera fyrir utan 

stjórnskúffu til að einfalda varahlutalager en skúffurnar eru útskiftanlegar ef eitthvað bilar í þeim. 

Stjórnkerfi virkjunarinnar er  110VDC og mikið er lagt upp úr því að lesta það ekki að óþörfu með 

spólurofum. Snertur í stjórnskúffum fá 110VDC frá sameiginlegum pól og vinna beint inn á inngang á 

Efacec stjórnkerfi. (Sjá +0CMA11 á Mynd 22) 

Hægt er að rjúfa sameginlega 110VDC pólin og setja 24VDC í staðinn og láta snertur í 

stjórnskúffum virkja spólurofa. Með því að nota spólurofa með tveim snertum er hægt að nota aðra 

snertuna til þess að gefa Efacec 110VDC merki og hina snertuna til þess að gefa Unitronics 

stýringunni 24VDC merki. (sjá Mynd 23 og Mynd 24) 

Með þessari aðgerð er spennukerfunum haldið aðskildum þannig að ef annað kerfið bilar 

hefur það ekki áhrif á hitt kerfið. 

 



   
 
 
 
 

26 
 

 

 

Mynd 24 Blað tengingabreytingar 

Mynd 23 Breyting á teikningum árlokur 
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Mynd 25 Útlit tafla botnlokur/árlokur 

Hér á Mynd 25 sést hvernig taflan gæti litið út.  Hún er mjög svipað uppsett og taflan fyrir 

inntakslokur.  Í efstu röðinni er Can bus samskiptaeining ( sjá Mynd 83) og til hliðar eru sex 

inn/útgangseiningar (sjá Mynd 82) þ.e. ein eining fyrir hverja loku.  Þar fyrir neðan er spennugjafi  

fyrir 24VDC stýrispennu og í neðstu tveim röðunum koma spólurofar og raðtengi fyrir innátengingar.  

Í hurðina á töflunni kæmi svo skjátölvan. 
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4.2 Skjámyndir fyrir botnlokur og árlokur 
 

 

 

Mynd 26 Skjámynd árlokustýring 

 

Á Mynd 26 má sjá stöður á árlokum.  Efst uppi hægra meginn er gluggi sem sýnir hvort 

truflanastýring sé virk eða óvirk.  En truflanastýring er stýring til að opna lokur sjálfvirkt ef miklar 

truflanir verða á rennsli í gegnum vatnsaflsvélar, hægt er að gera stýringuna óvirka ef verið er að 

vinna við vatnsaflsvél og ekki þörf á sjálfvirkri keyrslu á lokum.  Þar fyrir neðan koma svo gluggar fyrir 

hverja loku sem sýna hversu mikil opnun er á loku í prósentum, svo er gluggi sem sýnir hvort loka sé 

staðstýringu eða fjarstýringu.  Hnapparnir þar fyrir neðan eru notaðir til að opna eða loka loku í 

ákveðnu prósentu vali.  Bláa súlan sýnir hversu mikið loka er opin.  Stopphnappurinn virkar sem stopp 

á lokukeyrslu á stað sem er ekki fyrirfram ákveðinn t.d. ef opnun á að vera 60%.  Fyrir neðan 

stopphnappinn er sýnt hversu mikið rennsli fer í gegnum loku.  Neðst eru svo gaumljós sem segja til 

um stöðu á loku. 
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Mynd 27 Skjámynd Botnlokustýring 

 

Mynd 27 er skjámynd fyrir botnlokur og er uppsett alveg eins og myndin fyrir árlokur.  En eins 

og fyrr segir eru árlokur notaðar að sumarlagi en botnlokur að vetrarlagi en þetta er samkvæmt lei- 

76 sem er í viðauka. 

 

 

 



   
 
 
 
 

30 
 

 

Mynd 28 Skjámynd lokustýringar 

 

Mynd 28 er yfirlitsskjámynd fyrir allar lokurnar.  Þegar valinn er t.d. hnappurinn 

„inntakslokur“  þá opnast skjámynd (sjá  Mynd 17).  Gaumljósinn þar til hliðar lýsa grænu þegar engar 

aðvaranir eru en blikka rauðu þegar einhver aðvörun kemur upp, ef t.d. dælustýring fer að blikka 

rauðu þá þarf að opna þann glugga til að sjá hvað er að.  Til hliðar má svo sjá rennslistölur fyrir hverja 

loku og svo samanlagt rennsli um allar lokurnar.  Ef heildarrennsli breytist um meira en 10% á innan 

við þremur klukkutímum þá kemur aðvörun.  Allar aðvaranir eru sendar inn á kerfiráð sem sendir boð 

til stjórnstöðvar í Reykjavík þar sem menn hafa svo samband við vakthafandi starfsmenn í Írafossstöð.  

Þá má einnig sjá vatnshæð í lóninu fyrir framan lokurnar og útihitastig við lokurnar. 
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5  Framkvæmd við skjámyndir 
 

Þegar unnið er við iðntölvur sem hægt er að nota með snertiskjá, þá skiptir miklu máli að 

forritunarviðmótið sé notendavænt.  Unitronics iðntölvurnar eru með nokkuð gott 

viðmót.  Þegar kerfi eru orðin stór þá þarf að gæta þess að hafa gott skipulag svo að 

forritið og skjámyndirnar verði ekki ruglingslegar og erfiðar í bilanaleit og vinnu. 

Hér ætla höfundar að fara stuttlega í gegnum þá vinnu sem unnin var við gerð 

skámyndanna sem eru notaðar, þ.e. hvað er á bakvið skjámyndir.  Til dæmis þegar 

notaður er einfaldur hnappur þá er hann sóttur á tækjastikuna ( sjá Mynd 29) hér til hliðar 

en hnapparnir eru efst á stikunni. 

Hnappinn þarf svo að stilla af á skjánum.   Hægt er að velja um marga liti og 

ákveða stærðina á hnappnum.  

Stærðin á hnappnum getur ekki verið 

minni en textinn sem skrifaður er á 

hann.  Einnig er hægt velja útlit á 

hnappnum.  Hvort hann sé í 3D eða 

3D”pressed” eða flatur.  Þegar útlitið 

er orðið eins og ætlunin er að hafa það 

þá er endað á því að tengja hnappinn 

við M_bita, t.d. MB 900 sem er opnun 

á inntaksloku 3 og þá er hægt að sækja 

hann í ladderforritið og nota.  Að 

lokum er hægt að tengja við hnappinn 

“marking view” þá lýsir hnappurinn í 

ákv.lit þegar einhver ákveðin aðgerð  

er í gangi.   

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 29 
Tækjastika 

Mynd 31 Dæmi um 
hnappa 

Mynd 30 Hnappar 
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Þegar notaðir eru gluggar sem sýna t.d hvort að stýringarnar séu í staðstýringu eða 

fjarstýringu, þá er hægt að nota “binary text” blokkir.  Þær velja 

texta og útlit eftir því sem valið er.  Mynd 33 sýnir að þegar valrofinn 

sem staðsettur er framan á töfluskáp er ekki að gefa merki þá kemur 

í gluggann „staðstýring“ en þegar rofinn gefur merki breytist það 

sem stendur í glugganum í „ fjarstýring“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Mynd 33 má einnig sjá hvernig höfundar tengja þessa textaglugga við forritið en “ I55“ er 

innngangsmerki í forritinu fyrir val á staðstýringu eða fjarstýringu. 

 

 

 

 

Mynd 32 Staðstýringagluggi 

Mynd 33 Binary text 
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Þegar sett er upp “bar-stika” þá er hún sótt á tækjastikuna sem sást á Mynd 

29 undir Graph , valin er stærð og breidd og svo líka í hvaða átt hún á að  virka.  

Þegar það er klárt þá þarf að tengja hana við analog merki sem kemur t.d. frá 

ljóslengdarnema fyrir hæð loku og skilgreina bitafjölda.  

Þessi merki sem eru notuð eru 14 bita gildi (     16384) þannig að 4-20mA merki 

verður því 3276-16384 þ.e. 4mA eru 3276 bitar en 20mA eru 16384 bitar. 

Að lokum er hægt að fínstilla útlit, lit, 3D-áferð ofl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 34 Barstika 

Mynd 35 Bargraph 
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Þegar settir eru upp númeragluggar þá eru þeir skilgreindir línulega 

miðað við bitafjölda sem á að nota á móti talnagildinu sem sést á 

talnaglugganum.  Þarna er aftur notað 14-bita gildi.  

(     16384. 4-20mA merki verður því 3276-16384).  Eins og sést á 

forritunarglugganum þá er þetta próstentuglugginn sem er notaður  til 

útskýringar.(Mynd 39) 

Þegar settur er upp talnagluggi eins og 0-100% þarf að nota 0-10000 

sem línulegt gildi á móti inngangsmerkinu.  Ef við notum 0-100 á móti 

inngangsmerkinu er ekki hægt að nota aukastafi.     

 0-10000 gerir okkur kleyft að  nota 100%+2aukastafi(Mynd 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36 Númeragluggi % 

Mynd 37 Númeragluggi MW 

Mynd 38 Númeragluggi m3 

Mynd 39 Numeric 
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Í Unitronics forritinu er hægt að setja upp aðgerð sem kallast “Binary image”(Mynd 40).  Þar 

er hægt að velja úr stórum myndabanka (hægt að bæta inn í hann ef maður vill nota einhverjar 

ákveðnar myndir) og setja upp t.d gaumljós sem skiptir um lit, eða eitthvað sem vísar í hvort t.d dæla 

sé í gangi eða ekki.  Þegar viðkomandi M-biti sem er tengdur við aðgerðina verður “1” þá virkjast 

þessi aðgerð og ný mynd kemur.  Eins og í þessu dæmi sem er hér fyrir neðan þá er myndin græn 

þegar M-biti 8 er “0” en rauð þegar  M-biti 8 er “1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 40 Binary image 
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6  Forritið (Ladder) 
 

Í þessum kafla er farið stuttlega í gegnum það hvernig ladderforritið er byggt upp svo það sé 

greinilegt og auðvelt í bilanaleit.  

Í ladderforritinu er mest notað af bitum sem kallast „memory bits“(M-bita). Þetta eru bitar 

sem hafa stöðuna 1 & 0.  Þessa bita er hægt að tengja við allt sem þarf að hafa stöðun 1 & 0.  Í 

þessari gerð af iðntölvu er hægt að nota 4096 M-bita án þess að bæta við stækkun, en einfallt mál er 

að stækka kerfin ef það þarf fleiri bita.  

Analog bitarnir sem mikið er notað af eru „memory integer“ MI-bitar.  Þeir eru með 16bita 

upplausn          .  Þessa upplausn er svo hægt að nota í gildi frá -32768 í +32767.  Forritið 

hefur 2048 MI-bita án þess að bæta við stækkun. Analog inngangseiningarnar sem verða notaðar eru 

hinnsvegar 14bita.  Útreikningar á analog gildum í verkefninu miðast við það. 

Þegar verkefnið var komið vel af stað þá var orðið ljóst að forritið yrði nokkuð stórt, þannig 

að til að halda röð og reglu þá varð skipulagið að vera gott.  Til að halda forritinu sem einföldustu þá 

voru bitarnir flokkaðir eftir því hverju þeir tengjast og þeim gefin laus númer að næsta hundraði.  

Þetta auðveldar utanumhald og svo er líka auðvelt ef bæta á einhverju við seinna, þá eru til laus 

númer svo að viðbætur verði ekki klúðurslegar.  Þannig eru allir bitar sem eru sameiginlegir t.d 

hnappar og ýmislegt sem tengist forsíðu (sjá Mynd 43) fá bita númer 0-99.  

Botnloka 1 fær bitanúmer  100-199.  

Botnloka 2 fær bitanúmer  200-299.  

Botnloka 3 fær bitanúmer  300-399.  

Árloka 1 fær bitanúmer  400-499. 

Árloka 2 fær bitanúmer  500-599. 

Árloka 3 fær bitanúmer  600-699.  

Inntaksloka 1 fær bitanúmer  700-799,  

Inntaksloka 2 fær bitanúmer  800-899.  

Inntaksloka 3 fær bitanúmer  900-999.  

Dælustýring fær bitanúmer  1000-1099. 

Aðvaranir fá bitanúmer 2000-2099  

Ekki var hægt að nýta þetta kerfi við flokkun á tímaliðum og teljurum vegna þess að það er 

ekki nægur fjöldi af þeim í forritinu.  Forritið býður upp á 192 tímaliða og 24 teljara (án stækkunar). 

Í verkefninu eru um 23 teljarar og 42 tímaliðar.  
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Hér er dæmi um utanumhald á bitum sem eru notaðir.  

Hér á Mynd 42 sést að þetta eru bitar sem tengjast inntaksloku 1 og ef það á að fara í breytingar eða 

stækkanir þá eru til 50 lausir M-bitar og 95 MI-bitar sem tengjast inntaksloku 1.  

Skjalið með bitunum verður í heild sinni í fylgiskjölum með verkefninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 42 Sýnishorn af uppsetningu MB 

Mynd 41 Sýnishorn af uppsetningu M-bita 
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6.1 Main Routine 
 

Hér verður aðeins stikklað á stóru fyrir virkni forritsins.  Allt forritið er um 87 bls og verður í 

heild sinni í fylgiskjölum. 

 
Í ladder á Mynd 43 koma eingöngu fyrir bitar sem eru nauðsynlegir fyrir algera grunnvirkni á 

forritinu.  Þarna eru bitar sem skipta á milli skjámynda og líka bitar sem segja forritinu hvaða hluta 

forritið á að sækja.  Hægra megin eru skjámyndirnar sem áður hefur verið lýst. 

 

 

 

Mynd 43 Hnappar fyrir skiptingu á skjámynd 
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6.2 Inntakslokur 
Í þessum ladder er mikið stuðst við „Set-Reset“-bita.  Þeir voru valdir vegna þess að 

inntakslokurnar eru byggðar á nokkrum stuttum ferlum og þá er tilvalið að nota þess háttar bita. 

 

6.2.1Hraðfelling / Neyðarfelling 

Skilyrði fyrir því að endastöðurofi (I 50) geti virkjað hraðfellingu er að lokan sé hvorki með 

skipun á að fara upp eða niður.  Í eðlilegri upp og niðurkeyrslu fer lokan framhjá endastöðurofanum 

og þá má þessi aðgerð ekki grípa inn í.  Neyðarstöðvunarhnappur sem er staðsettur í inntakslokuhúsi 

getur alltaf virkjað hraðfellingu.  Neyðarstöðvun frá Efacec-stjórnkerfi virkjar hraðfellingu, nema að 

prófunahamur sé virkur.  Hnappur „felling“ á Mynd 17 virkjar hraðfellingu ef að skjákerfið er í 

staðstýringu en halda þarf hnappnum inni í 3 sekúndur (Mynd 45).  Það kemur í veg fyrir að ef óvart 

er ýtt á hnappinn þá falli loka og vatnsaflsvél stoppi.  Þegar lokan er komin niður þá endursetur 

endastöðurofi (I48) ferlið. (Mynd 44) 

 

 

Mynd 45 Hnappur felling loku 

 

 

Mynd 44 Hraðfelling/neyðarstöðvun á lokum 
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6.2.2 Loka niður. Eðlileg  felling 

 

      Hægt er að virkja þessa skipun bæði frá Efacec-stjórnkerfi og skjátölvu.  Til þess að hægt sé að 

fella loku frá skjátölvu þá þarf lokan að vera í staðstýringu.  Vélin sem fylgir lokunni þarf að vera undir 

90% hraða og svo mega ekki vera virkar aðgerðir frá hraðfellingu eða uppkeyrslu. 

     Efacec-stjórnkerfið getur sett ferlið af stað og þá er bara skilyrði að lokan sé ekki á uppleið. 

Stjórnkerfið sér sjálft um að skima eftir skilyrðum sem þarf að fylgja. 

     Þegar lokan er komin niður þá endursetur endastöðurofi ferlið.(sjá Mynd 46).  En ef 

hraðfelling/neyðarfelling verður virk þá stöðvast líka ferlið enda er þá annað ferli komið í gang sem 

hefur forgang.(Mynd 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 46 Eðlileg felling loku 
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6.2.3 Opnun á loku 

 

          Opnun á loku skiptist í tvö ferli.  Lokan leggur af stað og þegar hún hefur náð endastöðurofa 

fyrir áfyllingu, þá stöðvast hún á meðan þrýstipípan er að vatnsfyllast og þegar þrýstiskynjarar gefa 

heimild þá heldur hún áfram og klárar ferlið.  Hægt er að virkja þessa skipun bæði frá Efacec-

stjórnkerfi og skjátölvu.  

          Til þess að hnappurinn á skjátölvunni opni loku, þá þarf lokan að vera niðri og í staðstýringu.  

         Vegna þess að inntakslokurnar deila með sér dælukerfi þá getur lokan ekki farið í opnun ef 

einhver af hinum lokunum eru líka í opnun.  Dælukerfið ræður bara við eina loku í einu. 

          Efacec-stjórnkerfi getur sett opnun af stað.  Stjórnkerfið sér sjálft um að skima eftir skilyrðum 

sem þarf að fylgja. 

          Þegar lokan er komin upp þá endursetur endastöðurofi ferlið (sjá Mynd 47).  En eins og með 

margar aðgerðir ef hraðfelling/neyðarfelling verður virk þá stöðvast líka ferlið. 

 

 

 

 

Mynd 47 Opnun loku 
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6.2.4 Rifopnun 

 

          Til að rifopnun geti orðið virk þá þarf lokan að vera á uppleið.  

          Ef þrýstingur > 2kg/cm2 þurfa bæði analogþrýstinemi og digitalþrýstinemi að gefa heimild á að 

pípan sé vatnsfull og ferlið „rifopnun“ klárast og lokan heldur áfram upp.(Mynd 48) 

 

          Hraðfelling/neyðarfelling stöðvar líka ferlið. 

 

6.2.5 Keyrsla á loku.   Analogmæling á þrýsting 

 

          Lokan opnast á meðan ferlið „opnun“ er í gangi.  Þegar rifopnun kemur inn þá stöðvast opnunin 

á meðan. 

          Ef þrýstiskynjari sem er 0-4 kg/cm2 verður fyrir valinu þá gefur samanburðarblokkin heimild 

þegar bitafjöldinn er yfir 9830.(Mynd 49) 

 

Mynd 49 Analog mæling á þrýsting 

Mynd 48 Rifopnun 
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6.2.6 Lokusig eðlilegt og óeðlilegt 

 

          Lokan getur sigið undan eigin þunga aðallega vegna innbyrðis leka í tjökkum og lokum. 

Endastöðurofar virkja bæði eðlilegt og óeðlilegt lokusig.  Lokan má ekki vera á uppleið, niðurleið eða 

hraðfelling virk.  Þegar lokan nær aftur toppstöðu þá klárast ferlið.  Ef lokan sígur áfram í 

endastöðurofa fyrir neyðarútleysingu (I 50) þá stöðvast ferlið og  lokan fellur og stöðvar vélina. 

(Mynd 50).  Hraðfelling/neyðarfelling stöðvar einnig ferlið 

 

 

 

 

 

Mynd 50 Lokusig eðlilegt/óeðlilegt 
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6.2.7 Teljarar fyrir lokusig 

 

          Gott er að telja bæði eðlilegt og óeðlilegt lokusig.  Þær tölur segja mikið til um hversu mikill 

innbyrðis leki er í búnaðinum.  Hægt er að endursetja teljara á skjámynd.(Mynd 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8 Tímateljarar.  Felling  og  lokun 

 

          Þegar loka er á niðurleið eða í hraðfellingu þá virkjast teljari, sem telur hvað hver aðgerð tekur 

margar sekúndur (Mynd 53).  Um leið og hvert ferli byrjar aftur þá er teljarinn endursettur og telur 

aftur (Mynd 54).  Þannig eru alltaf til upplýsingar um hvað síðasta aðgerð tók langan tíma.  Lokun og 

hraðfelling tekur svo stuttan tíma að sekúndur eru heppilegasta mælieiningin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 52 Teljari á lokusigi Mynd 51 Teljari á óeðlilegu lokusigi 

Mynd 53 Tímateljari felling 

Mynd 54 Sjálfvirk endursetning á teljara 
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6.2.9 Tímateljarar.  Opnun og rifopnun 

 

Teljararnir sem telja „loka upp“ og „rifopnun“ telja tímann á síðustu aðgerð.  Þegar sama 

aðgerð byrjar aftur þá er tímaliðinn endursettur og ný tímamæling hefst.  Opnun og rifopnun tekur 

talsverðan tíma.  Heildaropnunartíminn getur verið u.þ.b. 20 mín. en rifopnun getur verið u.þ.b. 3 

mín.  Þess vegna er heppilegt að nota tímaliða sem telur mínútur og sekúndur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 55 Tímateljari fyrir opnun 

Mynd 56 Sjálfvirk endursetning á teljara 
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6.3 Árloku og botnlokustýring 
 

Stýringin fyrir árlokur og botnlokur er eins að öllu leiti 

nema að það er sitthvor formúlan notuð til að reikna út 

rúmmetrarennslið.  Þegar valið er t.d. 50% opnun og lokan er 

minna opin en það, þá opnar lokan og stöðvast í 50% en ef lokan 

er meira opin en 50% þá lokast hún að 50% og stöðvast þar.  Ekki 

er hægt að velja um neina hreyfingu á lokunni ef loka er í 

fjarstýringu, eða ef einhver önnur hreyfing er í gangi.  Ef bilun 

kemur upp þá stöðvast lokan.  Ekki er hægt að velja um neina 

hreyfingu ef bilun er.  Hægt er að stöðva lokurnar hvenær sem er. 

 

 

Virkni hverrar opnunar er eins og sést á Mynd 58 hér fyrir 

neðan, þar er tekið dæmi um 50% opnun.  Ef öll skilyrði eru til staðar þá fer Set-liði inn þegar ýtt er á 

hnapp „50%“.  Þegar analog merki hefur náð jafnt og eða stærra en 9830 þá stöðvast opnunin.  Talan 

9830 er 50% merki miðað við 4-20mA inngang og 14 bita upplausn. 

Vegna þess að við notum blokk sem er jafnt og eða stæra en 50% merki þá getur þessi aðgerð 

ekki farið inn ef lokan er meira opin. 

Mynd 57 %opnun á botnlokum 

Mynd 58 50% opnun árloku 
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Lokunin virkar eins og opnunin nema núna snýr blokkin fyrir analog gildið í hina áttina.  Þegar 

analog mælingin er jafnt og eða minna en 9830 (50%) þá stöðvast lokunin. (Mynd 59) 

Aðgerðir fyrir 0% og 100% eru aðeins einfaldari en þær virka aðeins í eina átt.  Ef beðið er um 

100% þá fer loka alltaf í opnun og eins ef beðið er um 0% þá fer loka alltaf í lokun.  Svo stöðvast þær 

annaðhvort ef ýtt er á stöðvunarhnapp eða þegar óskgildinu er náð. 

 
Þegar búið er að skilgreina allar fyrirfram ákveðnar stöður, þá er safnað saman bitum sem eru 

til opnunar í einn bita.( Mynd 60) 

 

Mynd 59 50% lokun árloku 

Mynd 60  Söfnun á bitum loka upp 



   
 
 
 
 

48 
 

Bitunum til lokunar er líka safnað saman í einn bita. (Mynd 61)  

 

Ef analogmælingin, sem skynjar stöðu á lokunni, bilar þá verður að vera vörn svo að lokan 

opni ekki eða loki of mikið.  Þessi aðgerð virkar þegar lokan er í gangi upp eða niður .  Þá telur INC-

blokkin upp í 15 sekúndur og þá er borið saman gildið fyrir og eftir þessar 15 sek.  Þessi aðgerð er svo 

endursett sjálfkrafa og virkar aftur og aftur.  Ef lokan er óhreyfð eftir 15 sek. en mótor í gangi, þá 

kemur bilun og lokan stöðvast.(Mynd 62) 

 

 

 

 

Mynd 61 Söfnun á bitum loka niður 

Mynd 62 Viðvörun um bilaða analogskynjun 
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6.3.1 Útreikningur á m3 gegnum árlokur og botnlokur 

 

Í Unitronics forritinu er ágætis reikniblokk sem hægt er að nota til að reikna rúmmetra.  Fyrst 

þarf að setja analog gildið upp í blokk sem reiknar 

línulegt gildi frá 4-20mA yfir í 0-100% opnun. 

Þegar línulega gildið er tilbúið er hægt að 

nota það í blokk sem kallast “Formula” og reikna þar 

út rúmmetra miðað við prósentuopnun.(Mynd 65) 

Þessi jafna er annarsstigs og ætti að líta svonaút.                        

En vegna þess að jafnan er fyrir metra opnun árloku en ekki prósentu opnun þá settu höfundar hana 

upp með metra opnun /100.  Svo er annarsveldis liðurinn margfaldaður með sjálfumsér til að búa til 

x2. 

 

Mynd 63 Linear blokk 

Mynd 65 Formula blokk 

Mynd 64 Upplýsingar fyrir Linear blokk 
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Við útreikning á rúmmetrarennsli í 

gegnum botnlokur er notast við sömu aðferð, 

bara aðeins aðra jöfnu, en jafna fyrir botnlokur 

er                        

Þegar búið er að reikna rennsli í 

gegnum hverja loku fyrir sig, þá eru gildin tekin 

og lögð saman og þannig er fundið út samanlagt  

rennsli í gegnum árlokur og botnlokur(Mynd 

66).  Þessi samanlögðu gildi eru sýnileg á 

forsíðu skjátölvunnar (sjá Mynd 28) og svo eru 

þau lögð saman á sama hátt til að vita heildar 

rennsli Sogsins.  Þar er lagt  saman 

heildarrennsli um árlokur + heildarrennsli um 

botnlokur + heildarrennsli um 

inntakslokur.(Mynd 67) 

    

 

 

 

 

Samskonar aðferð er notuð til þess að finna út rennsli í gegnum hverja vél.  Þar er rennsli 

reiknað út frá megawattframleiðslu hverrar vélar.  

Formúla fyrir rennslið í gegnum vél 1 og 2 er                                      

Formúla fyrir rennslið í gegnum vél 3 er                                           

           Þegar búið er að finna heildarrennsli Sogsins, þá er hægt að nota þær upplýsingar í að vakta 
rennsli eftir rennslistakmörkunum sem Lei-76 setur. (Sjá Lei-76 í viðauka).  Í Lei-76 stendur að miða 
skuli við að breytingar á rennsli til aukningar eða minnkunar séu ekki meiri en 10% (m3/sek) innan 3ja 
klst. 

            Þessi samanlögðu gildi er líka hægt að nota til þess að finna meðaltalsrennsli síðustu klst. ef að 
truflun verður á kerfinu þannig að sveiflur í rennsli Sogsins verði eins litlar og mögulegt er. 

Mynd 67 Samanlagt rennsli um allar lokur 

Mynd 66 Samanlagt rennsli um botnlokur/árlokur 
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             Í forritinu er aðgerð sem vaktar það að ef rennsli fer undir eða yfir 10% á 3 klst, þá er viðvörun 
send til vaktmanna.  Þessi aðgerð er alltaf virk ef forritið er í gangi en í því er teljari sem telur 
sekúndur og á 10800 sek fresti þá gefur jafnt og- blokkin púls á store-blokkina og þannig er orðið til 
rennslið á 3 klst fresti.  Þegar jafnt og- blokkin gefur púls þá gefur hún líka teljaranum “reset”-merki 
þannig að hann byrjar aftur að telja upp á nýtt.  

Samanlagt rennsli er svo sett í formúlublokkir og þar er reiknað út +10% og -10%.(Mynd 68)  

 

Reiknuðu gildin +10% og -10% eru 
svo borin saman við hvernig rennslið 
var síðustu 3 klst. og ef breytingin 
verður meiri en 10% þá er send út 
viðvörun.  Seinkun er á aðgerðinni 
svo að smávægilegar truflanir valdi 
ekki ónæði, þ.e. truflanir sem koma 
og eru svo litlar að þær hafa ekki 
áhrif.  

(Mynd 69) 

 

Mynd 68 Viðvörun ef rennsli fer yfir eða undir 10% á 3 klst. 

Mynd 69 Samanburður á rennsli 
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Á sama hátt er reiknað út hversu mikið rennslið er síðasta 1 og 2 klst. til þess að geta nýtt það 

í truflanastýringuna. (Mynd 70) 

 

Mynd 70 Rennsli síðstu 1 og 2 klst. 

Næst eru lagðir saman bitarnir síðustu 1+2+3 

klst. og deilt með þremur og þá er orðið til 

meðalrennsli síðustu 3 klst.  Þetta gildi er notað í 

truflanastýringuna og með þessari aðferð minnka 

líkurnar á að truflanastýringin miði við vitlaus gildi, t.d 

ef truflun verður á sama tíma og iðntölvan endursetur 

viðmiðunargildið og þá verði viðmiðið of lágt.       

(Mynd 71) 

 

 

 

Mynd 71 Samanlagt rennsli síðustu 1+2+3 klst 
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Ef samanlagt rennsli fer undir 70m3, sem er lágmarksrennsli (Sjá lei-76 í viðauka), þá byrjar 

tímaliði að telja í 10 mínútur og ef sá tími líður án þess að rennlið fari yfir 70m3,  þá virkjast 

truflanastýringin og opnar árloku eða botnloku þangað til að það er orðið sama rennsli og búið er að 

vera síðustu 3klst. (meðaltal.)(Mynd 72) 

 

 

Mynd 72 Tímaliði ef samanlagt rennsli fer undir 70m3 

Truflanastýringin fer eftir dagatali þegar 

valið er hvort notuð sé árloka eða  botnloka 

(Mynd 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 73 Dagatal í truflanastýringu 



   
 
 
 
 

54 
 

Ef truflanastýringin verður virk þá leitast hún við að reyna að opna fyrst loku 1, en ef bilun 

verður eða lokan er orðin fullopin þá opnast loka 2, ef loka 2 er biluð eða fullopin þá reynir stýringin 

að opna loku 3.  (Mynd 74).  Þegar meðaltalsgildi síðustu 3 klst er náð, þá stöðvast opnunin.   

Stýringin fyrir truflanaopnun á botnlokum er eins uppsett. 

 

 

Ef truflanastýringin byrjar að opna lokur þá sendir hún á sama tíma viðvörun til vaktmanna og 

er það í þeirra höndum að loka lokum þegar truflun er gengin yfir til að koma rennslinu í eðlilegt 

ástand.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 74 Truflanastýring val á árlokum 
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6.4 Dælustýring  
 

 Dælustýringin fylgist með m-bitum frá öllum inntakslokunum,  þegar boð um lyftingu eða 

lokusig kemur frá einhverri loku,þá fer dæla í gang.  Seinni dælan er svo alltaf tiltæk ef óeðlilegt 

lokusig kemur (Mynd 75).  Ef að dæla sendir bilunarboð til vaktmanna, þá stöðvast dæla þangað til 

bilunarboð er endursett.  

 

Mynd 75 Sameiginlegt dælukerfi 

 

Mynd 76 Dælustýring dæla 1 
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6.5 Aðvaranir 
 

  Unitronics iðntölva getur safnað saman aðvörunum og sett upp í sérstaka glugga. Hægt er 

að hafa 124 aðvaranir virkar og iðntölvan geymir sögu 256 aðvarana.  Hægt er að flokka aðvaranir í 

16 flokka og nota sem safnaðvaranir.  

 Ef Efacec stjórnkerfi stöðvarinnar bilar þá er mikið öryggi í því að iðntölvan safni saman 

aðvörunum frá þeim búnaði sem hún tengist.  Þannig er t.d hægt að safna saman aðvörunum frá 

kraftskúffum sem tengist dælubúnaði inntaksloku,  t.d láta vakta ef að óeðlilegt lokusig verður og 

halda utan um bilanir á árloku- og botnlokustýringum.   

 Unitronics er með innbyggða bita sem kallast System bits, þeir geta orðið virkir ef búnaður 

iðntölvunar bilar. T.d er til biti fyrir rafhlöðubilun, RAM-minnisbilun, bilun í útgangs eða 

inngangseiningum ofl ofl. 

 Hægt er á láta iðntölvuna senda beint inn á kerfiráð svo að aðvaranir skili sér til 

vaktmanna.  Með þessu móti er búið að útbúa kerfi sem getur nýst sem stuðningur við stjórnkerfi 

stöðvarinnar en hefur ekki áhrif þótt annaðhvort bili.  Í þessu verkefni var farin sú leið að safna saman 

bitum frá aðgerðum sem þarf að tengjast aðvörunum  t.d óeðlilegt 

lokusig eða bilnun á dælukerfi.  Þeir eru svo tengdir „Set-reset“  

bitum til þess að hægt sé að sjá hvaða aðvörun kom þótt að bilunin 

sé liðin. Hægt er að endurstetja aðvaranir á forsíðu skjákerfisins. 

Mynd 78 Dæmi um aðvaranir 

Mynd 79 Dæmi um endursetningu 
aðvarana Mynd 77 Uppsetning aðvarana 
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7 Búnaður og kostnaður 
 

 

Eins og fyrr segir völdu höfundar skjá frá Unitronics sem er snertiskjátölva 

og heitir Vision 1210, 12“ stór skjár sem er gott þar sem miklar upplýsingar 

verða á skjánum.  Notuð verða þrjú stykki.(Mynd 80) 

 

 

 

 

Puls Dimmension spennugjafi.  Hann er með inngangsspennu  

 110-230VAC/DC og 24VDC útgangsspennu 10A.  Þessir spennugjafar eru litlir 

og einfaldir í notkun.  Notuð verða þrjú stykki.(Mynd 81) 

 
 

 

 

 

 

 

Þetta eru einingarnar sem verða notaðar í stýringuna.  Þær eru 24VDC, með 16 

digital inngöngum, 16 útgöngum og þremur analog inngöngum sem geta verið 

0-20mA eða 4-20mA.  Gert ráð fyrir tíu stykkjum.(Mynd 82) 

 

 

 

 

Mynd 80 Vision 1210 

Mynd 82 I/O eining 

Mynd 81 Spennugjafi 
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               Þetta er eining sem notuð er fyrir samskipti milli skápa þar sem notaður er           

Can bus  samskipti.  Þrír svona notaðir(Mynd 83) 

 

  

                        

                             

Hér er spólurofagerðin sem á  að nota en spólan er 

24VDC.  Tvær aðskildar snertur eru í rofanum þar sem 

höfundar nota aðra fyrir 110VDC og hina fyrir 24VDC. 

72 stk (Mynd 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svona raðtengi væri hægt að nota.  Þetta eru roftengi þ.e. 

hægt er að rjúfa tenginguna í gegnum tengið með því að 

toga upp gula stykkið sem sjá má.  Gert ráð fyrir 280 

stykkjum.(Mynd 85) 

 

 

 

 

 Mynd 84 Spólurofi (relay) 

Mynd 85 Raðtengi 

Mynd 83 Can Bus eining 
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Til að koma upplýsingum um stöðu loku leggja höfundar til, að 

nota nema sem er ljóslengdarnemi (Proximity mode) frá Sick. 

Hann gefur analog merki inn á iðntölvuna en nákvæmni er 

+/- 10mm.  Notuð verða þrjú stykki.(Mynd 86) 

 
 

  

Hér er mynd af PR liða en við notuðum hann í 

kassanum sem við útbjuggum til að herma 

stýringuna 

 

 

 

 

 

 

Hér sést dæmi um hvernig Can 

bus kerfið virkar sem samskipti á 

milli eininga. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 86 Ljóslengdarnemi 

Mynd 87 PR liði 

Mynd 88 Can Bus kerfi 
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Fengið var verð í þann búnað sem notast verður við 

 

Mynd 89 Verð í búnað 

Eins og sjá má er kostnaðurinn við þetta verk töluverður en þessi kostnaður er aðeins hluti af 

endanlegum kostnaði.  Mikið af efni er til staðar á lager á svæðinu og verður notast við það eins og 

hægt er.   
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8  Lokaorð 
 

Höfundar telja að vel hafi tekist til með hönnun bæði á forritinu(ladder) og skjámyndum.   

Mikil vinna fór í forritið en nýjar hugmyndir um hvað væri hægt að gera í verkefninu voru alltaf að 

aukast eftir því sem leið á og varð verkefnið töluvert umfangsmeira en hugmyndir voru um í byrjun.  

Teikningar voru mikið til gerðar uppá nýtt í Autocad þar sem þær teikningar sem til eru, eru það 

gamlar að þær eru ekki til í Autocad.  Þetta verkefni hefur tekið á ýmsu því sem iðnfræðinám hefur að 

geyma svo sem iðntölvuforritun, tölvuteikningu og ýmsu fleiru.  Það er ljóst að hagræðing og 

rekstraröryggi mun aukast til muna þegar þessi stýring verður sett upp sérstaklega vegna útreikninga  

til að halda réttu rennsli í Soginu við truflanir í virkjuninni.  Hægt er að setja stýringuna upp í 

einingum og nota t.d bara hlutann sem tengist árlokum og eykur það notkunarmöguleikana til muna, 

t.d  væri hægt að setja búnaðinn upp á fleiri starfsstöðvum Landsvirkjunar  vegna þess að útreikninga 

á rennsli vantar víða á samskonar lokum. 

Miklar líkur eru á því að þessi búnaður verði settur upp og jók það ennfrekar áhuga höfunda á 

að vanda til verks. 

Að lokum vilja höfundar þakka fjölskyldum, vinnuveitendum, leiðbeinanda og 

umsjónarkennara fyrir aðstoð og ómælda þolinmæði. 
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Viðauki 
 
*útprentuð skjöl ekki skjalastýrð** 

Útgáfunr.  8 

Varðar:  OAS 

Dagsetning:  02.03.2010 

Samþykkt:  OAS-Sogssvæði 

LEI-76 
Fastbundnar takmarkanir fyrir 

Sogsstöðvar  
 
1. Tilgangur og umfang 

Að lýsa fastbundnum rekstrartakmörkunum í Soginu gagnvart stýringu véla, stýringu 
loka í vatnsvegum og stýringu á hæð lóna.   

2. Lýsing 

2.1. Steingrímsstöð og Þingvallavatn 

Vatnshæð Þingvallavatns:   

Vatnshæðarmörk allt árið: 
Lágmark:  102,35 m.y.s. 
Hámark:    102,65 m.y.s. 
Reglunarsvið frá 1.Maí til 1. Október. 
Neðrimörk:102,45 m.y.s    
Efrimörk:   102,55 m.y.s. 
Reglunarsvið frá 1. Október til 1. Maí. 
Neðrimörk:102,40 m.y.s. 
Efrimörk:   102,50 m.y.s 
 

 
Ef af einhverjum ástæðum tekst ekki að halda vatnshæðum Þingvallavatns innan 
ofangreindra marka, þá ber vakthafandi stöðvarverði að tilkynna það tafarlaust til 
Stöðvastjóra eða viðhaldsstjóra Sogsstöðva, sem upplýsa  eftirtalda aðila: 
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- Sveitastjóra Grímsness og Grafningshrepps 

- Sveitastjóra Bláskógabyggðar 

- Veiðifélag Þingvallavatns 

 

Rennsli úr Þingvallavatni 

Í venjulegum rekstri skal heildar rennsli úr Þingvallavatni takmarkað við 150 m3/s. Ef 
nauðsynlegt er hleypa meira vatni úr Þingvallavatni þá skal það gert í samráði við 
yfirmann Stjórnstöðvar og stöðvastjóra eða viðhaldsstjóra Sogstöðva. 

Haga skal rekstri Sogstöðva þannig að lágmarkaðar séu sveiflur í rennsli úr 
Þingvallavatni  og  sveiflur  á vatnsborði Þingvallavatns t.d.með tilliti til framvirkra 
innrennslisspáa og veðurspáa. 

Hámarks rennsli um 2 árlokur í Þingvallavatnsstíflu er 240 m3/s við 80% opnun og 
vatnshæð 102,55 m.y.s.Framhjárennsli í farvegi skal að lágmarki vera 3 til 4 m3/sek 

 Varúð:  Taka þarf tillit til veiðimanna. 

Keyrsla véla í Steingrímsstöð 

Eftirfarandi mynd sýnir vinnusvæði rafala 1 og 2  í Steingrímsstöð sem eru eins: 

 

 
 

 

         Æskilegt svið segulmögnunar er: 1 Mvar til 8,0 Mvar.   
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2.2. Ljósifoss og Úlfljótsvatn 

Vatnshæð Úlfljótsvatns:   

Vatnshæðarmörk allt árið: 
Lágmark: 81,10 m.y.s. 
Óskgildi:  81,30 m.y.s. 
Hámark:  81,50 m.y.s. 
 
Ef af einhverjum ástæðum tekst ekki að halda vatnshæðum Úlfljótsvatns innan 
ofangreindra marka, þá ber vakthafandi stöðvarverði að tilkynna það tafarlaust til 
Stöðvastjóra eða viðhaldsstjóra Sogsstöðva, sem upplýsa  eftirtalda aðila: 

- Stöðvastjóra eða viðhaldsstjóra Sogsstöðva. 

- Sveitastjóra Grímsness og Grafningshrepps. 

- Fulltrúa landeigenda við Úlfljótsvatn. 

 

Rennsli um lokur 

Hámarks rennsli um 3 árlokur er 138 m3/s við vatnshæð 81,30 m.y.s. 

Hámarks rennsli.um 3 botnlokur er 252 m3/s við vatnshæð 81,30 m.y.s. 

              Botnlokum skal ekki haldið opnum í stöðunni 3 til 6 % vegna titrings. 

Varúð:  Taka þarf tillit til veiðimanna. 

Keyrsla véla á Ljósafossi 

Eftirfarandi mynd sýnir vinnusvæði rafala 1 og 2 á Ljósafossi sem eru eins: 

 

 
Æskilegt svið segulmögnunar er 0,0 Mvar til 1,5 Mvar.   
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Eftirfarandi mynd sýnir vinnusvæði rafala 3 á Ljósafossi: 

 
Æskilegt svið segulmögnunar er 0,0 Mvar til 3,0 Mvar.   

2.3. Írafoss og Írafosslón 

Vatnshæð Írafosslóns:   

Vatnshæðarmörk allt árið: 
 
Lágmark: 63,50 m.y.s. 
Óskgildi:  64,00 m.y.s. 
Hámark:  64,40 m.y.s. 
  
Rennsli um lokur 

Hámarks rennsli um 3 árlokur er 120 m3/s við vatnshæð 64,00 m.y.s. 

Hámarks rennsli um 3 botnlokur er 252 m3/s við vatnshæð 64,00 m.y.s. 

Varúð:  Taka þarf tillit til veiðimanna í Soginu. 

Rennsli frá Írafossi 

Halda skal rennsli frá Írafossi yfir 70 m3/sek. 

Halda skal rennsli frá Írafossi undir 150m3/sek.Ef nauðsynlegt er að hleypa meira 
vatni út frá Írafossi þá skal það gert í samráði við yfirmann stjórnstöðvar og 
stöðvastjóra eða viðhaldsstjóra Sogsstöðva. 

Ef af einhverjum ástæðum tekst ekki að halda rennsli Sogsins innan ofangreindra 
marka,  þá ber vakthafandi stöðvarverði að tilkynna það tafarlaust til Stöðvastjóra 
eða viðhaldsstjóra Sogsstöðva, sem upplýsa  eftirtalda aðila: 

- Sveitastjóra Grímsness og Grafningshrepps. 

- Veiðifélag Árnessýslu. 
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Breytingar rennslis með tíma 

Miða skal við að breytingar á rennsli til aukningar eða minnkunar séu ekki meiri en 
10% (m3/sek) innan 3 klst. 

Séu tvær vélar keyrðar þá er lágmarks afl frá stöðinni 23,00 MW. 

Séu þrjár vélar keyrðar þá er lágmarks afl frá stöðinni 20,00 MW. 

Í kjölfar útleysinga þar sem ekki er hægt að taka upp álag án tafar, verður að opna 
lokur samstundis. 

Ef fyrirséð er að ekki sé hægt að keyra vélar til að tryggja lágmarksrennsli, þá þarf 
að opna lokur með 30 mín. fyrirvara.  Opnunartími botnloku er 10 mín.  Vatnið er um 
20 mín. frá stíflu að útfalli frá vélum. 

Miða skal við að nota árlokur á sumrin og botnlokur á veturnar. Miða skal við 
sumardaginn fyrsta og fyrsta vetradag. 

 

Keyrsla véla á Írafossi 

             Eftirfarandi mynd sýnir vinnusvæði rafala 1 og 2 á Írafossi sem eru eins: 

 

 

 

 
Æskilegt svið segulmögnunar er 1,0 Mvar til 8,0 Mvar.   
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Eftirfarandi mynd sýnir vinnusvæði rafala 3 á Írafossi: 

 
Æskilegt svið segulmögnunar er 1,0  Mvar til 9,0 Mvar.  

. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


