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Formáli 

Verkefnið er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í vél- og orkutæknifræði við Háskólann í Reykjavík.  

Það fjallar um undirbúnings- og hönnunarvinnu í M900 dálkskurðarvél, sem miðar að því að 

auka nýtingu á þeirri auðlind þjóðarinnar sem fiskurinn í sjónum er með því að vinna afurðir 

úr þeim hluta fisksins sem venjulega er hent, dálknum.  

Verkefnið var unnið sumarið 2015 í samstarfi við Vélfag ehf. undir handleiðslu Bjarma A. 

Sigurgarðarssonar framkvæmdastjóra Vélfags ásamt starfsmönnunum þar. Ég vil þakka þeim 

kærlega fyrir tækifærið og samvinnuna.  

Hugmyndin að verkefninu hafði komið upp nokkrum árum áður og legið á borðinu lengi en 

verið var að vinna í upplýsingaöflun og rannsóknum á vegum Matís og Iceprotein í tengslum 

við nýtingu á þeirri afurð sem fiskdálkurinn er. 

Akureyri 20. ágúst 2015 

________________________________ 

Elvar Stefánsson  
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Inngangur 

Í þessari skýrslu verður farið yfir rannsóknarvinnu og fyrstu skrefin í hönnun á M900 

dálkskurðarvél Vélfags ehf.  Vélfag sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu á fiskvinnsluvélum 

með sérstakri áherslu á vélar í frystitogara. 

M900 er næsta vél í Marín línu Vélfags, en fyrir er framleiðsla á M500 hausara, M700 

flökunarvél og M800 roðdráttarvél. 

M900 vélin miðar að því í stuttu máli að auka nýtingu á bolfiskafla í frystitogurum og 

frystihúsum.  Í dag er þeim hluta fisksins sem vélin á að nýta, dálknum, hent til sjós en er þó 

nýttur með einhverjum hætti í sumum landvinnslum.  En með tilkomu M900 er vonast til að 

hægt verði að skera það kjöt sem nýta má af dálknum, sem og þunnildi og sundmaga, í burtu 

frá hryggjarsúlunni og nýta það til marningsframleiðslu.   

Hérna verður farið yfir fyrstu skrefin sem nauðsynlegt er að taka fyrir framleiðslu á M900 

vélinni:  

Að finna tækifærin og hvernig má nýta þau;  Tækifærin liggja í því að þessi hluti fisksins er að 

mestum hluta ónýttur og honum hent, en vinnsluefnið úr dálknum getur numið um 6% af 

heildarþyngd fisksins.  Því gæti verið um umtalsverðar fjárhæðir að ræða.  

Rannsóknir og undirbúningsvinna; rannsóknir voru gerðar á vegum Matís og Iceprotein á því 

hver aukin nýtni á bolfiskafla gæti orðið með tilkomu vélar sem þessarar, geymsluhæfni 

afurðarinnar og afhverju væri betra að framkvæma nýtinguna með þeim hætti sem áætlað 

er með þessari vél frekar en öðrum sem áður hafa verið reyndar. 

Skilgreina vandamálin; Vandamálin liggja að mestu leiti í því að smit úr blóðdálki fisksins, sem 

liggur með hryggjarsúlunni, gerir það að verkum að örverumyndun í kjötinu verður mikil og 

kjötið skemmist. Það er því nauðsynlegt að aðskilja hryggjarsúluna og kjötið sitthvoru megin 

við hana strax eftir að fiskurinn hefur verið flakaður. Annað vandamál er að starfskraftur á 

frystitogurum er kostnaðarsamur og því nauðsynlegt að vélin geti gengið sjálf án þess að 

auka mann þurfi á hana. 

Farið verður í gegnum fyrstu skref framleiðsluferlisins; hönnun og smíði á prótótýpu, 

prófanir, þróun, val á efni, útreikngum og fleira sem nauðsynlegt er að skoða í undirbúningi 

við framleiðslu á svona vél.  Við hönnunina var miðað að því að hafa allan búnað sem 

einfaldastan og fljótlegastan í smíði og samsetningu.  En einnig að þrif á vélinni og viðhald sé 

eins auðvelt og aðgengilegt og kostur er.  
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Dálkurinn 

Dálkurinn á fisknum er sá hluti fisksins sem eftir verður þegar búið er að slægja fiskinn, skera 

af honum hausinn og flaka hann.  Hann samanstendur af hryggjarsúlu, beinum, kjöti, roði, 

sporði og uggum.  Dálkurinn, þegar hann kemur úr flökunarvélinni, getur verið um 15% af 

þyngd slægðs fisks.  

Mynd 1 - Dálkurinn eins og hann kemur úr flökunarvél (fengin úr skýrslu Matís) 

 

Eins og áður sagði er þessi partur oftast vannýttur, yfirleitt hent til sjós, en stundum nýttur í 

landvinnslum.   

Dálknum er skipt í efri part, hryggjarsúlu og neðri part.  Á efri og neðri parti má finna 

umtalsvert kjöt sem, ef rétt er með farið, má vel nýta.  En það yrði gert með því að fjarlægja 

hryggjarsúluna og snyrta partana.  Þ.e. skera burtu roð, ugga og sporð, og setja það sem eftir 

er í marningspressu.  
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Mynd 2 - Sýnir hvernig dálknum er skipt í þrjá hluta (mynd fengin úr skýrslu Matís) 

Marningspressan pressar kjötið úr fiskbeinunum og skilur þau eftir.  Vinnsluefnið úr dálknum 

getur numið 6% af heildarþyngd slægðs og hausaðs fisks.   

   Mynd 3 - Snyrtir efri og neðri partar dálks (mynd fengin úr 
skýrslu Matís) 
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Fyrri tilraunir til nýtingar 

Áður hafa verið gerðar ýmsar tilraunir til nýtingar á dálk fisksins eins og að þurrka hann í 

heilu lagi og er það vinsæll réttur í mörgum löndum.  Aðrir hafa reynt að nýta afurðina á 

svipaðan hátt og er ætlað með M900 dálkskurðarvélinni, þ.e. að skera kjötið af og 

beinhreinsa með pressu í marning.  Hefur það gefist misvel, enda vandmeð farið hráefni 

vegna sýkingarhættu. 

Árið 2009 kom út skýrsla frá Matís í samstarfi við 3X Technology og Hraðfrystihúsið 

Gunnvöru.  Þar höfðu menn sett saman vinnsulínu á dálk úr bolfiski.  Línan samanstóð af 

dálkskurðavél, marningsvél, marningsþvottatromlu, marningspressu og 

marningspökkunarvél.  Við línuna er reiknað með að standi þrír starfsmenn.  

Dálkskurðarvélin hjá 3X afkastar því sem starfsmaður ræður við að setja í hana, mest um 60 

stk/mín, og er nýtnin um 55%. 

Mynd 4 - Marningskerfi 3X Technology (mynd fengin úr skýrslu Matís í samstarfi við 3X Technology og Hraðfrystihúsið 
Gunnvör) 

Úr þessari dálkskurðavél fer skottið (það sem búið er að aðskilja blóðdálkinn frá) í 

marningsvél sem gerir marning úr afurðinni. 

Þaðan fer marningurinn í marningsþvottatromlu sem dælir vatni í marninginn og reynir að 
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skola blóð, ensím og annað úr marningnum eftir marningsvélina.  Tromlan er bæði löng og 

breið, 3,5m að lengd og 1,6m í þvermál, og tekur því mikið pláss.  Tromlan hefur einnig það 

hlutverk að ná svo sem mestu af vatninu aftur úr marningnum án þess að missa of mikið af 

þurrefnum (prótíni). 

Marningspressan er svo notuð til að pressa vatn úr marningnum, en samkvæmt skýrslu frá 

þeim sem aðgengileg er á netinu virkaði pressan ekki. 

Marningurinn fer svo í þar til gerða pökkunarvél. 

Árið 2008 gerðu þeir, 3X Technology, Matís og Hraðfrystihúsið Gunnvör tilraun með 

þvottatromluna og pressuna.  Þar fengust þær niðurstöður að heildarnýtni tromlu og pressu 

væri um 76,2 %.  Þ.e. marningurinn sem fór inn í tromluna ómeðhöndlaður var 59,7 kg en 

kom út úr pressu 45,5 kg. 

Í þessari rannsókn fékkst við sýnatöku úr dripi frá tromlu og pressu að töp í prótíni væru < 

0,5 % í pressu og < 0,2 % í tromlu.  En reikna mætti með meiri töpum vegna þess að 

vatnsskolunin hafi ekki verið jafn mikil og hún væri í eðlilegri vinnslu í frystihúsinu. 

Niðurstaðan var að þeim þótti góð fyrir utan virkni marningspressunnar. 

Hinsvegar eru tækifæri í því að fækka starfsmönnum, fækka vélum og gera þær 

umfangsminni svo megi t.d. koma þeim um borð í frystitogara.   
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Rannsóknir 

Vélfag ehf hefur verið í samstarfi við Matís, Iceprotein og FISK Seafood í rannsóknum á 

afurðinni sem er dálkur fisksins.  Leitast er þá eftir að skoða hver nýtingin gæti orðið, mun á 

gæði hráefnis eftir nýtingaraðferðum, geymslu og fleira.  Þessar rannsóknir eru grunnurinn 

sem hönnun M900 byggir á. 

Nýtingar- og örverumælingar Matís 

Árið 2013 gerðu Vélfag ehf, Matís og FISK Seafood rannsóknir með þorsk til að fá mat á 

hlutfall vinnanlegs hráefnis úr dálk fisksins, skoða legu blóðs/ensíma við hryggjarsúlu og 

meta í framhaldinu hversu nálægt dálk mögulegt væri að skera.  

Einnig voru gerðar tilraunir með mismunandi meðhöndlun dálkana og lagt mat á heildar 

örverufjölda í marningi. 

Hráefnið var fengið frá FISK Seafood og notast var við Marín 700 flökunarvél frá Vélfag ehf.  

Matís sá um að útvega starfsmenn með sérfræðiþekkingu til tilraunanna. 

Byrjað var á að „sjónmæla“ dreifingu blóðs í dálkunum, þar sást að gríðarlegu máli skipti að 

fiskarnir hefðu verið vel blóðgaðir, því í þeim sem illa voru blóðgaðir var að finna meira blóð í 

háræðum á svæðinu fyrir neðan hryggjarsúluna en í vel blóðguðu fiskunum. 

Mynd 5 - Sjónmunur á blóði í dálkunum (mynd fengin úr skýrslu Matís) 

Mesta blóðið í dálknum liggur svo undir hryggjarsúlunni við sundmagann og þunnildin en það 

var ekkert skoðað frekar með tilliti til marningsvinnslu. 
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Mynd 6 - blóð undir sundmaga og þunnildum (mynd fengin úr skýrslu Matís) 

Því næst var farið í að gera geymsluprófanir.  Þ.e.a.s. gerður marningur úr dálkum um leið og 

þeir komu úr flökunarvélinni, um leið og þeir lentu í karinu, þegar þeir voru búnir að bíða í 

tvo tíma og 45 mínútur (frá 11:45), og fimm tíma og 15 mínútur (frá 8:55) í karinu við 13,5°C 

og gerðar örverumælingar á marningnum. 

Sporður og uggar voru fjarlægðir áður en gerður var marningur úr efra og neðra stykki úr 

dálkunum. Við marningsgerðina var notuð pressa með 3 mm götum sem var sótthreinsuð á 

milli sýna.  Hún skildi bein ágætlega frá holdi og var marningurinn beinlaus. 

Niðurstöðurnar eru fengnar úr 10 fiskum og var dálkurinn að meðaltali 24,2 % af slægðum og 

hausuðum fisk, með 2 % staðalfráviki.  Efri og neðripartur dálksins mældust um 39,3 % af 

heilum dálk, en um 26,6 % þegar búið var að skera ugga og roð burt. 

Þetta gerir rúmlega 6,4 % af slægðum og hausuðum fisk.  Örverumælingarnar voru svo 

framkvæmdar, en þær sýndu að heildarmagn örvera var lítið miðað við almenn viðmið en 

það var metið svo að örverurnar hefðu ekki fengið tíma til að myndast þrátt fyrir smit.  Þyrfti 

því að gefa því lengri tíma í komandi rannsóknum. 

Sýni Lýsing Örverufjöldi/1 gr. 

1 Beint úr vél 5.000 

2 Beint úr kari 2.700 

3 Bið frá 8:55 6.500 

4 Bið frá 11:45 2.600 

Tafla 1 - örverumælingar (tafla fengin úr skýrslu Matís) 

Niðurstöður skýrslunnar voru svo á þá leið að umtalsvert af blóði og mænuvökva lægi 

meðfram beingarði fisksins og því þætti skynsamlegt að aðskilja dálkinn frá kjötinu beint í 

framhaldi af flökun. 
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Einnig að gera þurfi aðrar örverumælingar til að meta gæðamun á milli aðferða eins og að 

skoða rokgjörn köfnunarefnissambönd sem myndast með ensímavirkni til að fá skýrari mynd 

af örverumyndun. 

Rannsókn Iceprotein á vinnsluaðferðum 

Önnur rannsókn var gerð hjá Iceprotein á Sauðárkróki í framhaldi af hinni fyrri í samstarfi við 

FISK Seafood og Vélfag ehf, en markmið hennar var að bera saman marning sem fer í 

gegnum hefðbundna vinnslu hjá FISK og marning sem er fenginn með því að fjarlægja 

hryggjarsúlu fyrir vinnslu.  

Aftur fékkst hráefnið frá FISK Seafood þegar það kom úr flökunarvél Vélfags ehf. 

Samanburður var gerður á nýtingu, lit, örverufjölda og magngreiningu á reikulu 

köfnunarefnissamböndum TVB-N (total volatile bases-nitrogen) í marningnum á fjórum 

mismunandi meðhöndlunum á dálknum.  Þ.e.  

1. Hryggjasúlan fjarlægð strax eftir flökun og marningur unninn úr efri og neðri parti. 

2. Sama aðferð nema dálkar teknir úr safnkari eftir að hafa farið í rennu og eftir 

færibandi. 

3. Dálkar teknir úr sama safnkari, en hryggjarsúlan ekki skorin frá og allt sett í 

marningspressu. 

4. Sýni sem látin standa frá kl 9 til kl 16 þegar þau voru sett í marningsvél, svo hökkuð 

og þá sett í gegnum marningspressu. 

Nýtni á dálknum þegar hryggjarsúlan hafði verið fjarlægð var um 35,3 % með roði og uggum 

en 24,5% án þeirra. 

Örverumælingin var framkvæmd í tveimur hlutum, annars vegar var mælt um leið og 

mögulegt var og hinsvegar var sýnið geymt í sex daga í kæli áður en mæling var gerð. 

Það sama gilti um TVB-N köfnunarefnismælinguna. 

Í þessari rannsókn voru sýnin mæld á rannsóknarstofu Iceprotein á Sauðárkróki og því mun 

áreiðanlegri rannsókn en þegar flytja þurfti sýnin til Reykjavíkur.  

Örverumælingar voru framkvæmdar eftir staðlaðri aðferð þar sem sýni voru ræktuð við 22°C 

í 72 klst. TVB-N eða heildarfjölda reikula basa var einnig mældur hjá Iceprotein, þar sem sýni 
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fóru fyrst í gegnum NIR greiningu til að meta fitu, vatn, prótein og salt í sýnum. Í framhaldinu 

var svo hægt að mæla hlutfall reikula basa. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 2. 

Sýni  Lýsing  Örverufj. 0 dagar  Örverufj. 6. dagar  

1  Dálkar teknir fyrir færiband  8.300  50.500  

2  Dálkar teknir úr safnkari  9.600  337.000  

3  Safnkar + marningsvél  19.000  28.970.000  

4  Safnkar + bið + uggar + 

marningsvél  

13.500  7.425.000  

Tafla 2 – örverumælingar (tafla fengin úr skýrslu Iceprotein) 

Eins og sjá má er munur á örverufjölda strax eftir vinnslu ekki sérlega mikill og í öllum 

tilfellum vel undir viðmiðunarmörkunum sem eru 250.000 pr.gr. 

Eftir sex daga er hinsvegar allt annað uppi á teningnum, en þar er eina sýnið sem er undir 

mörkum úr dálknum þar sem hryggjarsúlan er fjarlægð áður en dálkurinn snertir nokkuð 

færiband, rennu eða kar. Það sýni sem kemur næst best út úr örverutalningunni er með 

tæplega 6,7 sinnum fleiri örverur. 

Þessi niðurstaða var afar athyglisverð í ljósi hugmynda Vélfags um að hanna og smíða 

skurðavél til að nýta dálkinn af fisknum betur með því að vinna hann strax eftir flökun. 

Mælingin á reikulum bösum sýnir strax mun á mælingum eins og sjá má í töflu 3 

Sýni  Lýsing  % af heildarnitri. 0 

dagar  

% af heildarnitri. 6 

dagar  

1  Dálkar teknir fyrir færiband  0,04  2,55  

2  Dálkar teknir úr safnkari  0,08  2,64  

3  Safnkar + marningsvél  0,10  2,59  

4  Safnkar + bið + uggar + 

marningsvél  

 

0,26  1,98  

Tafla 3 - TVB-N mæling (fengin úr skýrslu Iceprotein) 

En eftir sex daga virðist fjórða aðferðin þar sem dálkurinn er tekinn úr safnkari eftir bið og 

settur í marningsvél með uggum og roði koma best út, en það gæti átt sér eðlilegar skýringar 

í því að þarna hafa einmitt uggar og roð blandast við marninginn og lækkað hlutfallið af kjöti í 

honum.  Sem gerir þá mælingu ekki fullkomlega marktæka.  En að því frátöldu er fyrsta sýnið 

að koma best út í þessari mælingu einnig. 
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Litamæling var svo framkvæmd samkvæmt Yxy kerfinu með Xhroma meter CR-400 litamæli 

frá Nonica Minolta. Yxy kerfinu er svo snúið yfir í L*ab mælikerfi til að meta niðurstöður eftir 

að búið var að mæla hvert sýni a.m.k. 12 sinnum til að fá meðaltal. 

Mynd 7 - L*ab litakerfið (mynd fengin úr skýrslu Iceprotein) 
 

Niðurstöður úr L*ab mælikerfinu eru gefnar í L, sem gefur til kynna ljósan blæ (L=100 er hvítt 

og L=0 er svart), +a fyrir rauðan blæ og –a fyrir grænan og +b fyrir gulan blæ og –b fyrir 

bláan.  Þær sýna að dálkar sem teknir voru beint úr flökunarvél voru með ljósasta sýnið á 

meðan hin sýnin voru frekar svipuð. 

Tafla 4 - örverumælingar (tafla fengin úr skýrslu Iceprotein) 

Heildarniðurstöður úr þessari skýrslu eru mjög áhugaverðar að mörgu leiti.  Sýnin sem tekin 

voru úr þeim dálk sem var tekinn beint úr flökunarvél og hryggjarsúlan fjarlægð áður en hinir 

hlutarnir voru settir í marningspressu voru að koma best út úr öllum mælingum og 

langsamlega best þar sem örverur voru taldar eftir að sýnin höfðu verið geymd í kæli. 

Þetta gefur þá vísbendingu að eftir skurðavélina væri hægt að safna afskurðinum saman og 

geyma í kæli í einhverja daga eða jafnvel frysti enn lengur áður en farið væri að vinna 

marning úr hráefninu. 

Sýni  Lýsing  L  a  b  

1  Dálkar teknir fyrir færiband  59,308  4,356  2,999  

2  Dálkar teknir úr safnkari  53,85  4,420  0,369  

3  Safnkar + marningsvél  54,882  4,386  1,753  

4  Safnkar + bið + uggar + marningsv.  52,604  9,570  6,877  
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Lýsing á ferlinu 

Ferlið sem bolfiskurinn fylgir frá því hann er veiddur byrjar á því að hann er blóðgaður, 

þ.e.a.s. skorið á hálsinn á honum og blóðið látið renna úr fisknum.  Þá er hann annað hvort 

fluttur í land, í heilu lagi þar sem hann er unninn í landvinnslu, eða unninn um borð.  Næsta 

skref er að slægja fiskinn.  Eftir að fiskurinn hefur verið slægður, þ.e. skorið á belginn á 

honum og innyflin dregin út, og afhausaður í þar til gerðum hausara, er komið að því að flaka 

hann.  Þá er fiskurinn settur á söðul sem fer eftir ákveðinni línu í ísetningarborði.   

Mynd 8 – söðull 

Hann fer í gegnum flökunarvélina og flökin skorin sitthvoru megin af fiskinum.  Ef notaðar 

eru vélar í Marín línu Vélfags þá taka roðdráttarvélarnar við flökunum, en þær eru áfastar 

flökunarvélinni, og roðdraga flökin.  
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Mynd 9 - flökunarvél með áfastri roðdráttarvél frá Vélfagi (www.velfag.is) 

En þarna í millitíðinni verður eftir sá hluti fisksins sem verið er að leitast eftir að nýta betur.  

Dálkurinn fer með söðlinum eftir flökunina og dettur síðan af honum þegar söðullinn veltur 

um driföxul og fer annan hring.  

Mynd 10 - Sýnir söðul og færibönd flökunarvélar og roðdráttarvélar 
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Markmiðið er að eftir að fiskurinn hefur farið í gegnum flökunarvélina sé dálkurinn tekinn og 

færður að dálkskurðarvél án aðkomu starfsmanns.  Skurðarvélin sér svo um að skera þá hluta 

sem mætti nýta en hefði annars verið hent.  Þá er aðallega verið að horfa til þess að skera í 

burtu efri og neðri part frá hryggjarsúlu með einhvers konar láréttum hnífasettum og flokka 

þessar afurðir.  Einnig eru hugmyndir með að skera og nýta þunnildin og sundmagann í 

þessari sömu vél.  Mikilvægt er að í þessu ferli þurfi engan auka starfsmann.  Eingöngu þann 

sem matar flökunarvélina. 

Mynd 11 - Sýnir leiðina sem dálkurinn fer frá flökunarvél á milliroðdráttarvélanna eftir réttskeiðinni 

Eftir flokkunina má gera ráð fyrir að hlutarnir yrðu frystir til sjós og hver þeirra nýttur eins og 

best verður á kosið. 

Með þessari aðferð þarf ekki auka starfskraft en samt sem áður er komið í veg fyrir mikið 

ensím og blóðsmit úr hryggjarsúlunni yfir í kjötið, sem hefur hingað til eyðilagt möguleikann 

á því að nýta það. 
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Hönnunarforsendur  

Listi 

 Leyfileg lengd: 120 cm 

 Föst breidd: 110 cm 

 Geta tekið við mjög stórum dálkum 

 Vera auðveld í viðhaldi og þrifum 

 Innihalda færslu á dálk frá flökunarvél, milli roðdráttarvéla, að skurðavél 

 Tvo lárétta hnífa fyrir dálkskurð 

 Tvo lóðrétta hnífa fyrir þunnildi 

 Frístandandi 

 Með veltimöguleika 

 Flokkun 

 Þarf að virka án starfsmanns 

Lýsing 

Ákveðnar hönnunarforsendur lágu fyrir eða voru gefnar áður en farið var í að hanna 

skurðavélina.  Forsendur eins og leyfilegt flatarmál, hæð,  staðsetning, vinnsluvirkni á vélinni 

og heildarvirkni á allri maskínunni með grind og færibandi. 

Leyfileg stærð vélarinnar er háð staðsetningu hennar, en til þess að hún geti tekið við 

dálknum beint úr flökunarvél, án þess að þurfa að hafa auka starfsmann, þarf hún að vera 

staðsett beint fyrir aftan flökunarvélina.  Þetta pláss er takmarkað í frystitogurum, frekar en í 

frystihúsum, en er misjafnlega stórt.  Reiknað var með að togarar myndu leyfa vél upp á 120 

sentímetra að lengd og 110 sentímetra að breidd, eða jafn breiða og flökunarvélin.  Þetta er 

ekki byggt á neinum mælingum heldur eingöngu á reynslu og þekkingu.  Ekki væri 

nauðsynlegt að nýta alla þessa lengd, en heldur ekki gott að pakka öllum búnaði saman í 

þrönga vél sem erfitt væri að viðhalda og þrífa.  Breiddin hinsvegar er föst stærð til þess 

meðal annars að geta notað íhluti úr úr M700 flökunarvélinni (verður komið inná það síðar). 

Einnig þarf vélin að geta tekið við dálkum úr stórum bolfiskum, allt upp í 40-50 kg.  Það hefur 

þó aðeins bein áhrif á hæð og lengd vélar þar sem dálkurinn er hvorki þungur né breiður. 

Ekki er nóg að huga eingöngu að dálkskurðinum sjálfum, því lausnin þarf einnig að innihalda 

færslu á dálknum frá flökunarvél og að skurðavélinni. Þar sem dálkurinn situr á söðli 
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flökunarvélarinnar og dettur af honum þegar söðullinn veltur um driföxul, þarf að taka við 

dálknum af söðlinum og færa hann á milli roðdráttarvéla sem staðsettar eru aftast á 

flökunarvélinni og þaðan að skurðavélinni. Lengdin frá síðasta punktinum í flökunarvélinni og 

að dálkskurðarvélinni er tæpir 1,5 m og bilið á milli roðdráttarvélana er um 10 sentímetrar, 

ef bönd og hjól eru færð inn í skápinn hinu megin við roðdráttarvélarnar eins og áætlanir 

standa til um.  

 

Mynd 12 - Roðdráttarvélar 

Einnig þarf að gera ráð fyrir að söðullinn þarf að ná að veltast ofan í flökunarvélina en hann 

þarf um 10-12 sentímetra til þess, en hann veltist um öxul ofan í flökunarvélinni á keðjudrifi. 

Leiðin sem dálkurinn þarf svo að fara er inn í og í gegnum dálkskurðarvélina þar til kemur að 

einhvers konar flokkun, þar sem afurðirnar eru flokkaðar í efri og neðri part dálks, 

hryggjarsúlu, þunnildi og sundmaga. 

Til þess að skera bæði lóðrétt (þunnildin) og lárétt (dálkinn) þarf tvö hnífasett þar sem 

þunnildin eru sitthvoru megin við dálkinn og nýtanlegi hluti dálksins skiptist ofan og neðan 

við hann. 

Dálkskurðarvélin þarf að vera frístandandi og með veltimöguleika. Þ.e.a.s. ef eitthvað klikkar 

í henni þá má hún ekki stoppa vinnslu í flökunar- og roðdráttarvélum. Því þarf að vera að 

möguleiki fyrir hendi að kippa henni frá.  Einnig er nauðsynlegt að vinnsla í 
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dálkskurðarvélinni sé í sömu hæð og í flökunarvélinni til að einfalda alla hönnun við færsluna 

á dálknum þarna á milli.   

Mikilvægt er að auðvelt sé að skipta um íhluti í vélinni; hnífa, nöf, fóðringar og annað.  Þetta 

er af sömu ástæðu og er listuð hér að ofan að hver klukkutími í stopp er gríðarlega dýr og því 

mikilvægt að reyna að stytta þau eins og mögulegt er.   

Einnig þarf að vera auðvelt að halda uppi hreinlæti í vélinni, enda er þarna um að ræða 

verðmæt matvæli og þar sem blóð, ensím, gor og annað flæðir út um allt eru örverur og 

sýklar fljótir að myndast sem hafa mjög skaðleg áhrif á hráefnið.   

Eins og áður kom fram þarf að flokka hráefnið með einhvers konar rennum sem myndu beina 

afurðunum ofan í kör eða dalla.  Best ef hægt væri að stilla þennan hluta, færa til og snúa, 

því ekki komast mörg kör fyrir á þessum stað og því má búast við að menn beiti mismunandi 

aðferðum við að taka á móti afurðunum.  



   

22 
 

Prótótýpa 

Hönnun dálkskurðarvélarinnar var í raun tvíþætt.  Annars vegar var hönnuð mjög hrá 

prótótýpa af vélinni sem fljótlegt væri að smíða, setja saman og prófa. Með henni átti að 

vera hægt að athuga hvernig hugmyndin að skera partana ofan og neðan af hryggjarsúlunni 

gengi með þeim íhlutum sem að mestu væru til.  Prótótýpan átti að vera sérlega stillanleg 

svo hægt væri að færa hluti eins og drif til innan ákveðinna marka, staðsetja þau og bolta 

föst.  Þetta var gert með ýmsum ráðum, s.s. stærri boltagötum, ílöngum götum, hafa íhluti 

„of litla“ og raða skinnum á milli þeirra.  Allt til að reyna að finna út hvar best væri að 

staðsetja vélahlutana.  

Eftir prófanir á prótótýpunni voru staðsetningar íhlutana yfirfærðar á hönnun fyrstu útgáfu á 

M900 vélinni.  En hún er hönnuð með tilliti til þess að verða á endanum söluvara. 

Hönnun 

Prótótýpan var hönnuð með það að leiðarljósi að vera eins einföld og hún gæti verið án þess 

að tapa virkni.  Hún er í réttri stærð og getur tekið við og unnið úr dálkunum sem mataðir eru 

í hana, en með fáum íhlutum og því fljót í smíði og samsetningu.  Einnig er hún stillanleg, 

þannig að hægt væri að aðlaga hana ef betra væri að færa vissa hluti til.  

Sem dæmi ef færa þarf hnífana upp eða niður, áfram eða afturábak, þá er það gert með því 

að stilla plöturnar í vélinni.  

Mynd 13 - sýnir dæmi um hvernig hægt er að stilla grindina 
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Einfald- og stillanleiki eru mikilvægir ekki bara vegna þess að það flýtir mjög fyrir 

þróunarvinnunni í vikum og mánuðum heldur einnig vegna þess að tímagjald á verkstæði er 

mjög mikið, 15-30 þúsund krónur, og því dýrt fyrir fyrirtæki að vera í sífellu að fræsa út nýjar 

plötur til að færa göt til um nokkra millímetra.  

Mynd 14 - dæmi um færslur í grindinni 

Í smíði á prótótýpunni voru því flest öll göt annað hvort stærri (með meira þvermál) þó 

boltinn væri jafn stór og áður, eða ílöng (lengri á annan kantinn, 12 mm á annan og 8 mm á 

hinn t.d.) til þess að hægt væri að færa það sem væri verið að festa allavega um nokkra 

millímetra. 

Einnig var markmiðið að nota eins mikið af íhlutum eins og renndum boltum og öxlum, róm, 

færibanda- og reimhjólum og mögulegt væri til að halda kostnaði við prótótýpuna í lágmarki.  

Ef allir íhlutir yrðu hannaðir upp á nýtt áður en nokkuð væri prófað, smíðaðir, settir saman, 

prófaðir og endurhannaðir yrði verkefnið margfalt dýrara og tímafrekara.  Því var þessi leið 

farin að hirða saman það sem mætti nota úr öðrum vélum og púsla saman.  Sumt þurfti að 

hanna og teikna alveg frá grunni, eins og grind vélarinnar.  Sumt þurfti að aðlaga; lengja, 

stytta, bæta við fídusum eins og brjósti eða götum.  

Fyrsta skrefið var að ákveða hvernig dálkurinn yrði skorinn og með hverju.  Til að drífa 

dálkinn áfram með færibaninu þarf hann að vera samhangandi alveg fram á síðasta hluta 

vélarinnar, því að færibandið heldur utan um efri hluta dálksins og ekkert annað.   
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Mynd 15 - rauði ramminn sýnir u.þ.b. svæðið sem færibandið heldur 

Því var það nokkuð augljóst að sá möguleiki að skera þunnildi (og sundmaga) í burtu yrði að 

vera framar en skurðurinn á dálknum sjálfum.  Einnig var það ljóst að þar sem þunnildin eru 

sitthvoru megin við hryggjarsúluna þá þyrfti tvo hnífa til að skera þau í burtu.  Hinsvegar er 

sá skurður, á þunnildum, ekki aðalatriðið í þessari útfærslu og því ekki ráðandi þáttur. Samt 

sem áður verður að gera ráð fyrir þessum möguleika, til að sleppa við að umturna vélinni 

seinna, þó honum yrði sleppt í prótótýpunni. 

Í flökunarvélinni eru tvö hnífasett sem kom til greina að nota.  Fyrra sem ákveðið var að 

skoða var það sem gengur undir nafninu efra hnífastykki.  En hnífarnir á því koma niður ofan í 

fiskinn og skera flökin frá dálknum.  Eftir að hafa stytt hnífastykkið svo hægt væri að bolta 

það sitt hvoru megin í hliðarplötur vélargrindarinnar var ákveðið að falla frá því og prófa 

frekar að nota fráskurðardrifið.   

Mynd 16 - Inventor teikning af efra hnífastykki með fjöðrun 
 

Fráskurðardrifið er hnífadrif sem tekur við af efra hnífastykkinu í skurðinum ofan frá í fiskinn. 

Það var fyrst og fremst betri kostur vegna þess að hnífarnir eru á hliðruðum ás frá festingum 

við vélargrindina, sem gefur möguleikann á að snúa því til og stilla og einnig að snúa því til að 

fá betra aðgengi til að þrífa og skipta um íhluti. 

Annar kostur við fráskurðardrifið er að það er þegar til staðar fjöðrun í því. Og þar sem 
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ákveðið hafði verið að velja sama hnífadrifið fyrir dálkinn og þunnildin var fjöðrun í drifinu 

mikill kostur. Reyndar var búið að setja fjöðrun á hnífastykkið áður en hætt var við þá 

hugmynd að nota það.  En fjöðrunin er nauðsynleg vegna þess að hryggjarsúlan er ekki alveg 

bein lína og þarf efri diskurinn sem sker efri part dálksins í burtu að byrja neðarlega miðað 

við stýriplöturnar og færa sig ofar eftir því sem hryggjarsúlan verður sverari. 

Farið verður nánar í lýsingu á fráskurðardrifinu og öðrum íhlutum síðar. 

Mynd 17 - inventor teikning af fráskurðardrifi 

Næst var að ákveða hvað tæki við af stálteinunum sem báru uppi dálkinn á milli vélanna.  

Einfaldast í stöðunni var að nota sömu stýrisplötur og notaðar eru fyrir teinana, í 

flökunarvélinni.  Þar eru fyrir skörð fyrir hnífavasa, sem fráskurðarhnífarnir ganga ofan í í  
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flökunarvélinni.  Þetta var ákveðið að nota þar sem þunnildin skyldu vera skorin í burtu, þó 

að auka þyrfti bilið upp í ca 20 mm. 

Mynd 18 - sýnir hvar stýriplötur taka við af teinum og hvar þunnildin yrðu skorin 

Aftar í sömu plötum þurfti svo að gera göt eða bil fyrir neðri lárétta hnífadisknum sem 

notaður er til að skera neðri part dálksins í burtu.  Í prótótýpunni var ákveðið að hafa bilið 

tvo millímetra lóðrétt og 100 mm lárétt.  Þá kemst diskurinn inn í gegnum báðar plöturnar. 

Með þessari breytingu á stýriplötunum má nota tvö sett af festiöxlum og róm úr flökunarvél 

sem og hnífavasa og vörnum sem því fylgir. 

Mynd 19 - aftari endinn á stýriplötum með skarð fyrir hnífdisk 
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Vélhlutar 

Prótótýpu vélarinnar má skipta í fimm grunnhluta.  Grindin sem heldur utan um vélhlutana, 

stýriplöturnar sem dálkurinn er dreginn eftir með festingum við grindina og svo framvegis, 

fráskurðardrifið, færibandið og mótorana. 

Grind 

Grind vélarinnar er samsett úr 16 vélaplötum og 10 stilliplötum. Engin plata er alveg föst í 

einhverri ákveðinni staðsetningu.  Allar eru þær festar með stilliplötu, plötu með annað hvort 

of stórum götum eða ílöngum götum í einhverja átt, í allavega annan endann. 

Hliðarplöturnar eru þrjár á hvorri hlið.  Ein tengist við botn vélarinnar og báðar hinar festast 

við. Hún festist einnig við tvær botnplötur, önnur sem heldur neðan í aftara fráskurðardrifið 

og hin sem er eingöngu festing.  Í þessa hliðarplötu eru stýriplöturnar svo festar með 35 mm 

öxlum, en götin fyrir þá eru 35 mm á hæð og 45 mm á lengd.  

Fremri hliðarplatan er svo fest við hana með stilliplötu, þar sem neðri tvö götin eru lengd 

lárétt um 4 mm og efri tvö lóðrétt um 4 mm.  Þetta gefur möguleikann á að stilla fremra 

fráskurðardrifið, sem er fest í þessa plötu, um 4 mm upp og niður, áfram og afturá bak.  Við 

þetta bætast svo aðrir 4 mm í allar áttir þar sem fráskurðardrifið er fest, en það er fest með 8 

mm boltum og 54 mm brjósti í göt sem eru 12 mm og 58 mm. 

Mynd 20 - grind prototypu 
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Aftari hliðarplatan er tvöfalt breiðari en sú fremri, eða 200 mm, og er fest í neðri 

hliðarplötuna með samskonar stilliplötu.  Hún þjónar þeim tilgangi að festa þverplötur á milli 

hliðarplatna sem halda annars vegar í efri hluta aftara fráskurðardrifs og hinsvegar í driföxla 

fyrir færibönd. 

Aftari þverplöturnar eru átta, tvær sem festast í neðri hliðarplöturnar og festa neðri hluta 

aftara fráskurðardrifs, tvær beint fyrir ofan þær sem halda efrihluta fráskurðardrifsins og eru 

festar í efri hliðarplöturnar. Og svo fjórar í tveimur hæðum sem halda driföxlum fyrir 

færiböndin. Þverplöturnar eru festar saman tvær og tvær með litlum stilliplötum.  Í þessum 

stilliplötum eru tvö ílöng göt, 4 mm í radíus og 4 mm í hliðrun.  Bilið á milli hliðarplatnanna er 

500 mm en lengd hverrar þverplötu 246 mm, tvær festar saman 492 mm.  Þetta er gert, eins 

og flest annað, til að geta fært plöturnar til og stillt þannig bæði fráskurðardrifið og driföxla 

færibandsins.   

Eins og í fremri hliðarplötunum eru festigötin fyrir fráskurðardrifið 4 mm of rúm svo samtals 

er stillimöguleikinn á þeim 12 mm.  

Götin fyrir driföxla færibandsins eru 10 mm sverari en öxullinn, en það kemur ekki til með að 

breytast, þar sem öxlarnir snúast í tveimur kúlulegum í leguhúsi sem boltað er við 

þverplötuna.  Festigötin fyrir leguhúsið eru hinsvegar rúm um 2 mm sem gefur aðeins slaka. 

Á milli neðri hliðarplatna og efri fremri hliðarplötu eru svo 500 mm langar 100 mm breiðar 

plötur festar. 

Allt er þetta smíðað úr 12 mm þykku ryðfríu stáli og boltað saman með 8 mm boltum og róm. 

Þetta er þó eingöngu í prótótýpunni sem þetta magn af plötum þarf.  Þegar búið er að stilla 

upp og sjá hvar göt og öxlar eru best staðsettir þá má fækka plötunum umtalsvert. 
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Stýriplötur 

Í grindina eru festir fjórir boltar á flangsi með tveimur róm hver.  Boltarnir eru 35 mm í 

þvermál og eru þeir síðan boltaðir á 10 mm þykkar plötur sem stýriplöturnar eru festar á.  Í 

þessar plötur boltast einnig haldarar fyrir brons-platta sem þunnildin ganga yfir á meðan er 

verið að skera þau af. 

Mynd 21 - Stýriplötur í samsetningu fyrir prótótýpu 

Sýriplöturnar eru 4 mm þykkar og eru beygðar í 12,4°. Í þær boltast fráskurðarvasar sem 

fráskurðarhnífarnir leggjast ofan í.  

Í hinum endanum á stýriplötunum er skarð, 100 mm á lengd, 2 mm á hæð, fyrir neðri 

fráskurðarhnífnum sem sker neðri partinn af dálknum í burtu.  Efri diskurinn snýst fyrir ofan 

stýriplöturnar. 

Fráskurðardrif 

Fráskurðardrifið sem notað er í prótótýpunni keyrir tvo diskhnífa, 200 mm í þvermál, sem 

ætlað er að skera sitthvoru megin við hryggjarsúluna.  Þeir eru festir með hnífanöfum á 

sitthvorn öxulinn, „karl og kerlingu“ sem ganga inn í hvorn annan og er það í raun annar 

þeirra sem drífur hinn áfram. Öxullinn sem sem drífur hinn er tengdur með keðju í 

yfirfærsluöxul sem er beintengdur í 0,75 kW mótor. Fráskurðardrifið er því hjámiðjudrif sem 

færist upp og niður í flökunarvélinni en er boltað fast í dálkskurðarvélinni.  Hinsvegar býður 

þetta upp á að losa og snúa drifinu, bæði upp á þrifnað og viðhald, sem og til stillingar. 
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Færiband 

Færiband prótótýpunnar er úr plasti og er drifið af mótorum með öxlum sem tengdir eru í 

grindina eins og áður segir.  Færibandshjólin eru 100 mm í þvermál og eru 8 talsins. Þau eru 

fest með stillihaldara upp í plötu færibandsins og snúast á fóðringum utan um bolta sem 

festur er í stillihaldarann.  Fyrstu tvö hjólin klemma færibandið utan um efri part dálksins og 

draga hann eftir teinunum. Önnur tvö hjól taka svo við en við þau er strekkjari sem þrengir 

þá leið sem færibandið fer svo það komist á milli roðdráttarvélana.  Þetta er þó þáttur sem 

ekki skiptir höfuð máli í þessari prótótýpu þar sem hún verður ekki tengd beint við 

flökunarvél.  Hinu megin við færibandið er annar strekkjari og svo önnur tvö hjól sem stýra 

bandinu út á við í ytri ferðinni. Þarna er færibandið komið að vélinni og dregur dálkinn þar í 

gegn og næstu hjól eru drifhjólin sem festast aftast í grindina. 

Mynd 22 - Færiband 

Með stillihaldaranum er hægt að snúa og staðsetja hjólin eftir því sem best við á.  

Strekkjararnir eru pinnar með fóðringu sem boltast í ílöng göt og þannig hægt að stilla 

strekkinguna. 

Mótorar 

Vélin er keyrð áfram af fjórum mótorum.  En það þótti ódýrara og fljótlegra að kaupa frekar 

fjóra minni mótora en einn stærri sem síðan þyrfti að tengja með öxlum og reimum sem tæki 

mikinn tíma að smíða.  Tvær gerðir af mótorum eru í vélinni, 0,37 kW og 0,75 kW.  

0,75 kW mótorarnir eru tengdir við fráskurðardrifin, annar á hliðinni og hinn ofan á.  0,37 kW 

mótorinn er svo fyrir sitthvort færibandið, en þeir sitja báðir ofan á grindinni og eru 

beintengdir í færibandsöxulinn. 
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Smíði og samsetning 

Smíðin fór að mestu leiti fram á verkstæði Vélfags ehf í Ólafsfirði, en þar eru til staðar 

fullkomnar fræsivélar og rennibekkur sem notaðar voru í vinnslu á flestum þeim íhlutum sem 

þurfti í vélina.  Hliðar grindarinnar í vélinni voru skornar út í vatnsskurðarvél Slippsins ehf á 

Akureyri en önnur vinna á þeim, fræsing og borun á götum, var unnin á verkstæðinu í 

Ólafsfirði. 

Einnig voru festiboltar, stýriplötur og fullgerð fráskurðardrif unnin á verkstæðinu þar.  

 
Mynd 23 - samsetning á fráskurðardrifi 

Fáir íhlutir voru keyptir, mótorarnir fjórir, 0,37 kW og 0,75 kW, tveir 1:10 0,50 gírar, tveir 

1:43 0,50 gírar, fjórir vægisarmar á gírana og tengidósir voru keyptar af Skanver og fjórar SKF 

kúlulegur frá Fálkanum. Einnig þurfti að kaupa færibandsreim.   

Mynd 24 - samsetning á fráskurðardrifi 
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Að þessu frátöldu eru íhlutir vélarinnar allir hannaðir og smíðaðir á verkstæðum Vélfags. 

Samsetning vélarinnar fór svo fram í húsakynnum Vélfags á Akureyri.   

Mynd 25 - Sýnir grind fyrir prótótýpu 
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Prófun og niðurstöður 

Því miður náðist ekki að koma vélinni fullkomlega saman þannig að hægt væri að prófa fyrir 

skil á skýrslu.  Ástæður fyrir því voru meðal annars sumarfrí hjá starfsmönnum Vélfags og 

tímaþröng því mikið er að gera á verkstæðinu við smíði á varahlutum og heilum vélum í 

Marín línu fyrirtækisins. 

Það sem hinsvegar er vonast til að fá út úr prófunum er hvort hugmyndafræðin að nota þá 

vélhluta sem eru í prótótýpunni virki nægilega vel fyrir þennan skurð á fiskdálknum.  Einnig 

ef þessir vélhlutar virka vel, þá að fá nákvæmar staðsetningar á því hvar hver hlutur á að 

vera.   

Þessar niðurstöður munu svo hafa bein áhrif á skrefin á eftir í M900 vélinni. 
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M900 

Fyrsta útgáfa vélarinnar M900 er hönnuð með tilliti öryggis, þrifnaðar, viðhalds og 

vinnsluhæfni.  En þrátt fyrir það eru svona vélar þróunarverkefni og á eflaust ýmislegt eftir 

að breytast áður en vélin fer í framleiðslu og er þessi hönnun gerð með fyrirvara um 

stillibreytingar miðað við niðurstöður úr prótótýpunni.  Þó vonir standi til að grunnatriði og 

hugmyndafræði breytist ekki. 

Yfirlit 

Mynd 26 - yfirlitsmynd, sýnir hvar dálkskurðarvélin er staðsett í ferlinu 

Mynd 27 - Sýnir hvernig dálkskurðarvélin tengist við flökunarvél (þverskurðsmynd) 
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Mynd 28 - yfirlitsmynd, sýnir vélhluta í dálkskurðarvél framaná 

Mynd 29 - yfirlitsmynd, sýnir vélhluta í dálkskurðarvél aftan frá 
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Mynd 30 - Sýnir leið dálksins og hvar stýriplatan með söðulskarðinu tengist í flökunarvél 

Hönnun 

Hönnun á fyrstu útgáfu M900 vélarinnar fór fram að stórum hluta samhliða hönnun á 

prótótýpunni. Margt var búið að teikna í endanlega útgáfu þegar ákveðið var að breyta og 

aðlaga svo hægt væri að prófa í prótótýpunni til að vera nokkuð vissir um að verið væri að 

gera rétt.  Grind vélarinnar var t.d. öll teiknuð upp fyrst og síðar ákveðið að skipta öllum 

þverplötum upp í tvo hluta til að geta stillt af staðsetningar.  Eftir prófanir sást svo að það 

reyndist í mörgum tilfellum vera rétt aðferðafræði þegar nokkrir festipunktar færðust til 

miðað við fyrstu hugmyndir. 

Einnig þurfti að hanna leiðina á milli flökunarvélar og dálkskurðarvélar, hvernig átti að taka 

dálkinn og ferja hann frá söðlinum og alveg að flokkun á dálk-afurðunum.  
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Undirgrind 

Undirstaða dálkskurðarvélarinnar er grind sem stendur á sömu fótum og notaðar eru í 

flökunarvélunum, en þeir eru fjórir. Þær eru boltaðar við sitthvora plötuna, 850 mm x 320 

mm, 12 mm þykka, sem eru svo festar saman með tveimur 476 mm x 100 mm x 12 mm 

bitum til að mynda undirgrindina.  Annar bitinn er festur að ofanverðu fremst og þar hefur 

vélargrindin undirstöðu á móti veltiöxli sem er aftast í grindinni í gegnum báðar plöturnar. 

Undir veltiöxlinum er hinn bitinn festur sem myndar þá undirstöðu undir vélargrindina sé 

henni velt, sem og festir undirgrindina saman.  

Mynd 31 - Undirgrind vélar 
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Vélargrind 

Fráskurðardrif, færiband, drifbúnaður, mótorar stýriplötur fyrir dálkinn og rennur fyrir 

afurðirnar er allt á einhvern hátt skorðað í vélargrindina.  Hvort sem það er boltað fast eða 

liggur í legum eða fóðringum.  Ekkert er soðið því allt verður að vera hægt að fjarlægja 

og/eða skipta út.  

Grindin inniheldur tvær hliðarplötur, en á milli þeirra boltast fimm þverbitar.  Hliðarnar eru 

850 mm x 540 mm x 12 mm, með eyra sem stendur neðan úr plötunni en á milli þeirra er 

veltiöxull festur með M8 bolta.  Hann rúllar í legu í gati í undirgrindinni. 

Stýriplötur og annað fráskurðardrifið eru fest með boltum beint á hliðarnar, en hitt 

fráskurðardrifið er fest á milli tveggja þverbita aftarlega á vélinni.  Driföxlar fyrir færiböndin 

snúast svo í leguhúsum sem fest eru í þverbita aftast í vélinni og í fóðringum í bitanum beint 

fyrir ofan.  Aftarlega og ofarlega í hliðarplötunum eru svo op fyrir reimar sem drífa áfram 

lóðrétta fráskurðardrifið og sitthvort færibandið.  Það eru því fjórir mótorar festir utan á 

hliðarnar, tveir á hvorri hlið, inni í skápum. 

Skáparnir festast utan á sitthvora plötuna og er ætlað að verja búnað vélarinnar sem ekki má 

vera í sífellu að bleyta þegar verið er td að skola eða þvo vélina. 

Mynd 32 - grind vélarinnar með skápum 
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Færiband og tenging véla  

Næsta mál var síðan hvernig skyldi ná dálknum af söðlinum og ferja hann frá flökunarvél að 

dálkskurðarvél, á milli roðdráttarvélana. 

Fyrsta var að ná dálknum af söðlinum.  Söðull flökunarvélar er það stykki sem hausaður og 

slægður fiskurinn er settur á og færir hann í gegnum flökunina (sporður fisksins snýr þá 

fram). Venjulega dettur svo dálkurinn af söðlinum þegar steypist ofan í vélargrindina á leið 

sinni til baka á keðjudrifi. 

 

Mynd 33 - stýriplötur með skarði fyrir söðul til að steypast ofan í 

En ákveðið var að nota sömu stýriplötur og notaðar eru í flökunarvélinni og heldur fisknum 

opnum til að taka við af söðlinum, með þeirri breytingu að skarð sé skorið ofan af plötunni 

eins og sést á mynd 14.  Dálkurinn leggst því ofan á tvær stýriplötur eftir að söðullinn gengur 

í gegnum skarðið í plötunum. Dálkurinn er „gripinn“ af færiböndum eftir að hafa losnað af 

söðli flökunarvélarinnar.  Fyrstu tvö reimhjólin eru föst við stillihaldara, eins og reyndar 

næstu fjögur, nema þeir haldarar eru ekki boltaðir fastir heldur er stjórnað af lofttjökkum. 
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Mynd 34 - sýnir færibandið og teina taka við af stýriplötum 

Þegar söðullinn steypist niður á milli stýriplatnanna þá færast tjakkarnir út og reimhjólin 

grípa í dálkinn með færibandinu.  Næstu fjögur reimhjól eru síðan í föstum stillihöldurum 

eins og áður sagði og draga dálkinn áfram.  En á milli annars og þriðja hjólapars kemur 

þrenging.  Þar eru fjórir fyrirferðalitlir strekkjarar, litlir stillanlegir pinnar boltaðir við 

færibandsplötuna með plastfóðringum.  Þeim er ætlað að minnka plássið sem færibandið 

tekur á meðan dálkurinn ferðast á milli M800 roðdráttarvélanna sem eru staðsettar aftast á 

flökunarvélinni.  Bilið á milli þeirra er lítið, eða um 8 sm, og því ekki pláss fyrir færibandið 

óþrengt.   Þrengingin er stillanleg frá 40 mm upp í 55 mm.  Eftir þrenginguna kemur þriðja 

settið af reimhjólum á stillihöldurum sem draga ytri leið færibandsins aftur út rétt áður en 

dálkurinn fer í skurðavélina.  En þar endar færibandsplatan.  Færibandið er svo dregið í 

gegnum vélina og er drifið áfram af tveimur öxlum aftast í vélinni.  Öxlarnir eru tengdir við 

grindina annars vegar með leguhúsi og tveimur kúlulegum og svo ofan við það með fóðringu.  

Reimhjól er svo fest við efri enda öxulsins með kíl, skinnu og bolta.  Öxlinum er snúið með 

0,37 kW mótor sem er tengdur í reimhjólið með kílreim.  Mótorarnir eru festir utan á 

grindina og reimin þrædd í gegnum op í hliðinni. 

Lofttjökkunum er svo stjórnað af iðntölvu sem verið er að setja upp fyrir M700 

flökunarvélina. 

Fráskurðardrif 

Fráskurðardrifin eru í raun tekin beint af M700 flökunarvélinni, en vegna þess að það er jafn 

langt á milli platna í grindinni á M700 og M900 þá þarfnast þau lítilla breytinga.  Einnig eru 
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þau stillanleg þar sem hægt er að snúa þeim um festiásinn og þannig hækka hnífadrifið í öðru 

tilfellinu, dálkskurðardrifið, og færa það til hliðar í hinu, þunnildisdrifið, virka þau vel við 

breyttar aðstæður.  Bil milli skurðardiska er einnig breytilegt og hægt að stilla það þar sem 

nauðsynlegt bil til að skera þunnildin er breiðara en það sem er notað til að flaka fiskinn, eða 

um 20 mm.  Gormur í drifinu gerir það að verkum að efri diskurinn getur aðlagað skurðarlínu 

að breyttri stærð á hryggjarsúlu.  

Mynd 35 - Fyrra fráskurðardrifið fyrir þunnildaskurðinn 

Fráskurðardrifið er í raun keðjudrif en aflið er tekið inn á yfirfærsluöxul og fært þaðan með 

keðju yfir á annan fráskurðaröxulinn.  Á endanum á honum er „kerling“, fræst spor fyrir 

„karlinn“, til að tengja þá saman.  Fyrri öxullinn, „kerlingin“, drífur því „karlinn“ áfram.  Á 

þessa tvo öxla skrúfast síðan hnífanöf á og eru hnífadiskarnir festir á þau. 

Mynd 36 - lóðrétta fráskurðardrið 
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Munurinn á drifinu sem notað er í þessa fyrstu útgáfu og það sem var notað í prótótýpuna er 

fyrst og fremst það að í prótótýpunni var drifið beintengt við mótor en í þessari útfærslu er 

það tengt með reim.  Það var fyrst og fremst gert til þess að geta haft mótorana í 

hliðarskápum vélarinnar með öðrum mótorum og búnaði sem betra er að verja fyrir beinni 

ásprautun vatns við t.d. þrif. 

Stýriplötur 

Fjórir boltar, 35 mm í þvermál, eru festir á hliðar vélargrindarinnar með róm.  Snitti gengur 

80 mm upp á boltann og því hægt að aðlaga staðsetningu þeirra með þeim tveimur róm sem 

skrúfaðar eru upp á hvern bolta sitthvoru megin við plötuna.  Á hinum enda boltans er flangs 

með tveimur götum.  Á þennan flangs er boltuð 10 mm þykk plata, ein plata fest á tvo 

flangsbolta, svo þessar plötur mætast í miðri vél.  Stýriplöturnar, þær plötur sem taka við af 

teinunum í að halda dálknum á meðan færibandið dregur hann áfram, eru festar á þessar 

plötur.   

Á stýriplötunum eru stæði þar sem hnífasæti eru fest á, þ.e. stálplata þar sem hnífadiskurinn 

liggur í þegar hann snýst.  Utan á sætin eru svo færanlegar stífniplötur úr kopar sem stífir á 

þunnildunum svo auðveldara sé að fjarlægja þau með hnífunum. Hægt er að færa þær frá en 

þær snúast á pinna í flangsi sem festur er utan á undirplöturnar.  

Aftar á stýriplötunum er svo 100 mm langt og 2 mm hátt skarð fyrir lárétta hnífadiskinn sem 

sker neðri part dálksins í burtu.         

Mynd 37 - hönnunin á M900  í heild sinni  



   

43 
 

Val á efni 

M900 er smíðuð að stórum hluta úr ryðfríu stáli. Grindurnar, bæði vélargrindin og 

undirgrindin, allar plötur, nöf, boltar, rær, öxlar, flangsar og hulsur er allt smíðað úr ryðfríu.  

Fóðringar í vélinni eru smíðaðar úr kopar, sem og leiðarar, sem liggja á milli stýriplatnanna.  

Þeir íhlutir sem verða fyrir litlum kröftum og núningi eru smíðaðir úr plasti. 

Ryðfrítt stál 

Vélfag ehf hafa hingað til smíðað grind sinna fiskvinnsluvéla úr ryðfríu stáli, þrátt fyrir að það 

hafi tíðkast og tíðkist enn að smíða þær að stórum hluta úr áli.  Fyrir vikið verða vélarnar 

þyngri og stöðugri en ef þær væru smíðaðar úr áli.  Helsti kosturinn við að hafa grind 

vélarinnar úr stáli en ekki áli er sá að stífni stáls er töluvert meiri en áls.  En stál hefur 

stífnistuðulinn (modulus of rigidity) 77,2 GPa en ál 27 GPa, eða hátt í þrefalt lægra (tölur 

fengnar á engineeringtoolbox.com). 

Þetta gerir það að verkum að allar stillingar á vélinni haldast mun betur, sér í lagi þegar hún 

er í veltingi í togara úti á sjó.  En það er gífurlega mikilvægt að þær haldist þar sem þar sem 

færslur í stillingum geta valdið því að afurðir falli niður um gæðaflokk eða hreinlega tapist 

alveg.  Ryðfría stálið hefur reynst Vélfagi og þeim sem notast hafa við þeirra vélar vel og er 

það talið hluti ástæðunnar fyrir því að nýting í Marín vélunum er mjög góð og ein sú besta 

miðað við þær tölur sem Samherji hf. tók saman af vélunum sínum. 

Tafla 5 - Samanburður á nýtingu í flökunarvélum Samherja hf. 

Fyrir utan mikla stífni sem ryðfría stálið hefur, hefur það þann augljósa kost að vera ryðfrítt, 

tiltölulega ódýrt og aðgengilegt, sterkt og auðvelt að smíða úr því.  Það eru ekki mörg efni 
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sem hafa alla þessa kosti, því eins og áður segir er álið deigara og veikara og t.d. titanium 

bæði dýrt og erfitt að vinna. 

Verið er að vinna í því í Vélfagi að koma með nýja línu véla þar sem grind vélarinnar er sett 

saman úr sýkladrepandi plasti, en þær tilraunir eru enn á byrjunarstigi.  Það er þó kannski 

möguleiki í M900 vélina í framtíðinni. 

Kopar 

Fóðringarnar eru smíðaðar úr kopar fremur en plasti vegna þess að snúningur á þessum 

stöðum er of hár fyrir plastfóðringar, eða um 300-500 rpm.  Koparfóðringar eru auðveldar í 

smíði og þar sem þær eru með smurrauf endast þær vel.  Töluverð reynsla er komin t.d. á 

kopar fóðringarnar í fráskurðardrifunum og hafa þær reynst mjög vel svo óþarfi er að skipta 

um efni í þeim. 

Plast 

Þeir íhlutir sem verða fyrir litlu álagi og litlum áslægum kröftum eru smíðaðir úr plasti, en 

það hentar mjög vel þar sem vinnsluhraði á því er margfalt hraðari en á flestum öðrum 

efnum.  Leguhús í fráskurðardrifunum og við driföxul í færibandi eru úr plasti, 

polyoxymethylene (POM), sem og gírsæti í fráskurðardrifi, hjarir á skápa og skápahurðar.  

Reimhjól á færibandsdriföxla og það sem er á lóðrétta fráskurðardrifinu eru úr stýfara POM-i 

en það sem áður er talið, Acetal Resin. 

Einnig eru fóðringar sem festir efri hluta driföxla færibands við grindina úr POM-i. 
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Breytingar á M700 og M800 

Breytingar sem gera þarf á flökunar- og roðdráttarvélunum svo hægt sé að tengja M900 við 

þær eru í grunninn þrjár miðað við hönnunina á þessum tímapunkti. 

Það þarf að færa öll bandhjól, færibönd og gorma af þeim hliðum roðdráttarvélarinnar sem 

liggja saman hinu megin á þær, inn í skáp með mótor og drifum.  Ef þetta er ekki gert er ekki 

hægt að koma teinum, færibandi og dálknum á milli þeirra. 

Það þarf að útbúa göt í hliðar þeirra færibanda sem ferja flökin úr flökuninni að 

roðdráttarvélinni svo hægt sé að festa teinana sem dálkurinn liggur á við flökunarvélina.  

Samt verður að athuga að það þarf að vera auðvelt aðgengi og létt verk að losa teinana frá 

svo bilun í M900 orsaki ekki stopp í allri vinnslu M700 og M800. 

Og það þarf að skipta út stuttum stýriplötum sem fyrir eru í vélinni, fyrir stýriplöturnar með 

söðulskarðinu. 

Mynd 38 - styttri stýriplatan 

Mynd 39 - stýriplatan sem kemur í staðinn, með söðulskarðinu 
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Útreikningar á ákveðnum íhlutum 

Við hönnun og smíði á vél sem senda á út á sjó í mögulega mikinn velting, þar sem vinnslan 

má ekki stöðvast og varahlutir vaxa ekki á trjánum er nauðsynlegt að sé búið að fyrirbyggja 

bilanir eins og mögulegt er.  Ákveðnir íhlutir eru líklegri til þess að slitna, bila og skemmast en 

aðrir, eins og öxlar, reimhjól og mótorar.  Og svo eru aðrir hlutir sem umskipti á fellur 

hreinlega undir viðhald eins og fóðringar, legur og reimar.  En til þess að lágmarka stopp er 

gripið til útreikninga, bæði tölvu- og handreikninga, til að tryggja að íhlutir séu nógu sterkir til 

þess að þola álagið sem verður bæði af vinnslunni sjálfri og umhverfinu.  Jafn mikilvægt og að 

íhlutir séu nógu sterkir er samt að þeim sé haldið innan eðlilegra marka og ekki gerðir allt of 

stórir.  

Við tölvu útreikninga var notast við teikniforritið Inventor frá Autodesk, en þar er hægt að 

gera ýmsar greiningar, svosem spennu- og færslugreiningar útfrá kröftum, vægi og 

þyngdarafli. 

Við handreikninga var notast við forskriftir og formúlur úr bókunum Shigley‘s Mechanical 

Engineering Design, Maskin Ståbi og Gieck Technical Formulae. 

Burðarþol grindar 

Burðargrind vélarinnar er úr 12 mm þykkum plötum úr ryðfríu stáli, fest saman með M8 

snittboltum ýmist í grindina eða með róm.  Töluverð reynsla er komin á þessa þykkt af 

plötum úti á sjó í vélum frá Vélfag og eru vélar frá öðrum framleiðendum seldar í fyrstitogara 

úr veikara og þynnra efni.  Burðargrindin er því ekki áhættuþáttur í þessari vél í sambandi við 

spennur.  Hinsvegar er aðalástæðan fyrir efnisvalinu í sambandi við styrk og þykkt sú að ef 

grindin er stíf þá haldast stillingar á vélinni betur.  En breytingar í stillingum geta haft mikil 

áhrif á nýtingu fiskafurðanna.  Því fór fram greining á færslu í grindinni, „displacement“, sem 

sýnir hversu mikið hver punktur í grindinni færist til við ákveðið álag. 

Inventor greining 

Burðarþolsgreining grindar var gerð í teikni- og greiningarforritinu Autodesk Inventor.  Þetta 

er gert í streitu greiningar aðgerð (Stress Analysis) í umhverfis (Enviroment) hluta þess.  Þar 

eru festipunktar settir undir fætur grindarinnar, en þeir eru festir við gólfið/skipið með 

boltum.   

Kraftar eru settir inn fyrir alla þá massa sem tengjast vélinni og verka á hana, tvö 

fráskurðardrif, stýriplöturnar, færibandið, fjóra mótora auk eigin þyngd vélarinnar.  Til þess 
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að einfalda reikninga forritsins og hafa spennur og færslur í grindinni greinilegri eru kraftarnir 

settir inn sér frekar en að reikna vélina sem heild með öllum þessum hlutum.  Kraftarnir eru 

einnig vel ríflega áætlaðir til þess að eiga fyrir auknum krafti t.d. vegna öldugangs.  Grindin er 

sett inn sem ryðfrítt stál og hefur skv. Inventor eðlismassa upp á 8000 kg/m3 og á hana er 

sett þyngdarafl.  

 
 Mynd 40 - kraftar og vægi látnir verka á grindina 

Kraftar voru settir á grindina alls staðar þar sem eitthvað var fest í hana og voru þeir hafðir 

vel ríflegir, eða 500 N á hvern punkt. Þyngstu vélarhlutarnir eru 30-40 kg og dreifist álag 

þeirra 2-4 punkta venjulega. Auk þess var sett 25 Nm vægi þar sem fráskurðardrifin eru fest 

og þyngdarhröðun. 

Þrátt fyrir þetta framkölluðu þessir kraftar ekki háar spennur, en hæstu spennur sem fundust 

í grindinni voru tæp 9 MPa, eins og sést á myndum 25 og 26. 
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Mynd 41 - sýnir spennur í grind 

Mynd 42 - sýnir spennur í grind 
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Aðal-athugunarefnið varðandi burðarþol grindarinnar eru þó færslurnar í henni en ekki 

spennurnar, þar sem þær valda vandræðum með nýtingu. En greining á því fór fram með 

sama hætti og sömu kröftum, vægjum og þyngdarhröðuninni. 

Útkoman úr þeirri greiningu var að mesta færslan væri 0,16 mm sem telst ekki mikið.   

Mynd 43 - færsla í grind vegna krafta og vægja 

Mynd 44 - færsla í grind vegna krafta og vægja 
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Boltaútreikningar 

Við útreikninga á því hvort boltarnir sem notaðir eru í að festa grindina saman var notast við 

burðarþolsútreikninga úr Shigley‘s og kennsluefni úr vélhlutafræði 1 áfanganum.  

Til þess að vera viss um að boltarnir væru nægilega sterkir var versta útfærsla tekin fyrir, þ.e. 

festingar á bitann með mesta álagið, en það er bitinn sem er festur efst í grindina og lóðrétta 

fráskurðardrifið er boltað við. 

Mynd 45 - biti með mesta álaginu 

Byrjað var á að reikna skerkraftinn og vægið sem sem verkar á þann punkt sem boltarnir eru 

staðsettir á.   

Mynd 46 - Sýnir bita, innspenntan í báða enda og kraft sem á hann verkar (úr Maskin Ståbi) 

Til þess eru notaðar tvær bitaformúlur; fyrir skerkraftinn: 

𝑉 = 𝑃 ∗
𝑏2

𝐿2
∗ (1 +

2 ∗ 𝑎

𝐿
) 

(1) 

Og beygjuvægið 

𝑀 = −𝑃 ∗
𝑎 ∗ 𝑏2

𝐿2
 

(2) 
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V = Skerkraftur 

M = Beygjuvægi 

P = F = Kraftur [N] 

a = Fjarlægð frá enda a [m] 

b = Fjarlægð frá enda b [m] 

L = Lengd bita [m] 

 

Heildarskerkraftur V er því 162 N eða 81 N á hvorn bolta og heildarvægi 14,5 Nm eða 7,25 

Nm á bolta.  Með þessu má reikna út skerspennur 

𝜏 =  
𝑉

𝐴
 

(3) 

Og normalspennur 

𝜎 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 

(4) 

τ = skerspennur [MPa] 

σ = normalspennur [MPa] 

A = þverskurðarflatarmál bolta [mm2] 

c = fjarlægð frá yfirborði að miðju bolta (radíus) [mm] 

I = tregðuvægi [mm4] 

 

Úr þessum útreikningum fæst að skerspennurnar eru um 2,5 MPa í hvorum bolta en 

normalspennurnar 274 MPa 

Öryggi gagnvart skerflotspennum er reiknað 
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𝑛 =  
𝑆𝑠𝑦

𝜏
=

𝑆𝑦

√3
⁄

𝜏
 

(5) 

Sy = flotspenna  

Ssy = skerflotspenna 

n = öryggisstuðull 

Flotspennan er 420 MPa og með því reiknast öryggi gagnvart skerflotspennu 97.  Boltinn 

þyrfti semsagt að vera nálægt því hundraðfalt veikari til að skapa hættu útfrá þessum 

forsendum. Gott er að reikna með öryggisstuðli upp á 4-5 til að vera alveg viss um öryggið og 

tryggja gagnvart óvæntum uppákomum eins og höggum sem ekki er búist við. 

Öryggi gagnvart kantspennum í götum er svo reiknað 

𝑛 =  
𝑆𝑦

𝜎
=

𝑆𝑦 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏

𝑉
 

(6) 

n = öryggisstuðull gagnvart kantspennum í götum 

σ = kantspennur í götum 

d = þvermál gata 

b = þykkt plötu 

V = skerkraftur 

 

Kantspennurnar í götunum eru 1,7 MPa og öryggið nálægt 250. 

 

Þegar reikna á heildaröryggi boltans þarf að reikna forspennur í boltanum og þann hluta af 

spennunum sem boltinn ber vegna skerpkrafta og beygjuvægis.  En heildaröryggi reiknast 

𝑛 =  
𝑆𝑝

𝜎𝑝 + 𝜎𝑖
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(7) 

n = öryggi 

Sp = Minimum proof strength, eða minnsti styrkur sem fengist hefur útúr prófunum á 

þessum boltum 

σp = Spenna sem boltinn tekur vegna skerkrafta og beygjuvægis 

σi = Forspennur vegna forspennukrafta 

Sp á 5.8 boltum er 380 MPa 

Spennurnar sem boltinn tekur af heildarspennunum eru fengnar með því að taka Von-Mises 

jafngildisspennur af sker- og normalspennum 

 

𝜎′ =  √𝜎2 + 3 ∗ 𝜏2 

(8) 

En þær eru síðan margfaldaðar við stuðulinn C, stífnistuðul samsetningar bolta og plötu, en 

hann fæst með  

𝐶 =
𝑘𝑏

𝑘𝑏 + 𝑘𝑚
 

(9) 

Þar sem 

kb = stífni bolta 

km = stífni undirlags/plötu 

en þessir tveir stuðlar eru reiknaðir með  

𝑘𝑏 =
𝐴𝑑 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝐸

𝐴𝑑 ∗ 𝑙𝑡 + 𝐴𝑡 ∗ 𝑙𝑑
 

(10) 

Þar sem  
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Ad = þverskurðarflatarmál bolta þar sem engin stigning er 

At = þverskurðarflatarmál bolta þar sem stigning er 

E = Youngs modulus [GPa] 

lt = lengd snittaðs hluta bolta í gripi 

ld = lengd ósnittaðs hluta 

 

Og  

𝑘𝑚 =
0,5774 ∗ 𝜋 ∗ 𝐸 ∗ 𝑑

2 ∗ ln (5 ∗
0,5774 ∗ 𝐿 + 0,5 ∗ 𝑑
0,5774 ∗ 𝐿 + 2,5 ∗ 𝑑

)
 

(11) 

L = lengd bolta 

d = þvermál bolta 

Með þessum formúlum má reikna stuðulinn C = 0,17, jafngildisspennurnar σ‘ = 274 MPa og 

spennurnar sem boltinn ber σp = 46,6 MPa.  

Forspennurnar eru reiknaðar með  

𝜎𝑖 =  
𝐹𝑖

𝐴𝑡
=

0,75 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝑆𝑝

𝐴𝑡
 

(12) 

Þar sem 

Fi = forspennukraftur sem er reiknaður sem prufuspennan Sp margfölduð við flatarmálið At og 

75% af því þar sem ekki er um varanlega festingu að ræða.   

Með þessum reikningum fæst σi = 285 MPa og þannig má reikna öryggi gagnvart 

boltafestingunni með formúlu (7) og fæst að n = 1,15.  Sem mætti auðvitað vera og jafnvel 

þyrfti að stækka boltana upp í M10, en gerðar verða prófanir á grindinni þegar búið er að 

setja saman þá fyrstu til að staðfesta reikningana áður en tekin verður ákvörðun. 
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Mótor 

Mótorarnir sem notaðir eru í M900 vélina eru 0,75 kW, sem notaðir eru á fráskurðardrifin, 

og 0,37 kW, sem notaðir eru á færiböndin.  

Snúningurinn á færiböndunum er um 300 sn/mín og því hægt að reikna út vinduvægið sem 

mótorinn gefur með formúlunni: 

𝑇 =  
9,55 ∗ 𝑃

𝑛
 

     (13) 

Þar sem: 

T = torque/vinduvægi [Nm] 

P = Afl [W] 

n = snúningshraði [sn/mín] 

 

Vinduvægið sem mótorinn hefur er því 11,8 Nm ef nýtnin væri 100%, sem hún er ekki.  

Eitthvað afl tapast í mótornum, færibandinu, fóðringum og legum.  Verið er að draga blautan 

fiskdálk, í mesta lagi þrjá í einu, eftir ryðfríu stáli svo núningurinn ætti að vera lítill.  Einnig 

eru fiskdálkarnir ekki sérlega þungir, nokkur hundruð grömm hver í mesta lagi.  (En 

færibandið þarf hinsvegar yfirvinna þann kraft sem myndast þegar dálkurinn er skorinn með 

fráskurðardrifunum.) 

En ef reiknað er fyrir versta tilfelli; tveir 5 kg dálkar dregnir áfram með núningsstuðulinn 0,2 

þá er hægt að nota formúlu til að reikna út kraftinn sem þarf. 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇 

(14) 

F = nauðsynlegur kraftur 

m = massi  

g = þyngdarhröðun 

µ = núningsstuðull 
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Þarna fæst að krafturinn til að draga dákana tvo áfram er um 20 N.  Sem þýðir að vinduvægið 

sem þarf að fást úr hvorum færibandsöxli er um 1 Nm reiknað með formúlu 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑟 

(15) 

T = vinduvægi 

F = kraftur 

r = radíus færibandshjóls 

 

Eins og áður sagði er erfitt að ákvarða hversu mikill kraftur þarf að verka á diskhnífinn til að 

hann skeri í gegnum bein og hold dálksins.  En ef ekki er reiknað með að nema 50% aflsins 

fari frá mótor og að færibandi þá eru þeir að skila vinduvægi upp á tæpa 6 Nm hvor sem 

þýðir að vinduvægið sem þarf til að skera fiskdálkinn má vera 30 sinnum meira en þarf til að 

draga hann áfram. 

Mótorarnir sem snúa fráskurðardrifunum eru jafn aflmiklir, 0,75 kW, fyrir bæði drifin.  Ef 

reiknað er út eins og með hina mótorana vinduvægið sem mótorarnir gefa í 100% nýtingu 

fæst 23,9 Nm.  Ef aftur er reiknað með 50% nýtingu út í öxla þá er vinduvægið sem virkar á 

diskana tæpir 12 Nm, eða 120 N þar sem hnífarnir hafa þvermál 200 mm. 

Þessi kraftur ætti undir öllum kringumstæðum að vera nægur til að skera efri og neðri part 

dálksins í burtu, sem og þunnildin. 

 

Öxlar 

Til þess að staðfesta að öxlar sem notaðir eru í vélina séu ekki allt of veikir til þess færa til 

það afl sem þarf til þess að vélin geti unnið eru notaðar reikniaðferðir, flestar fengnar með 

reynsluprófunum, úr kennslubókinni Shigley‘s mechanical engineering design.  Þetta kemur 

að sjálfsögðu ekki í veg fyrir bilanir en gefur þokkalega mynd af því hvort öxlar eru innan 

þeirra marka sem þeir þurfa að vera til að halda vinnslu gangandi.  Óvissuþættir eru einnig í 

þessu þar sem erfitt er að ákvarða krafta og vinduvægi sem verka á öxlanna eins og með 

fráskurðaröxulinn sem snýr hnífnum sem sker efri part dálks frá hryggjarsúlu.  Stóran hluta 
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tímans snýst hann bara 300 sn/mín og ekkert vinduvægi verkar á hann, en svo þegar 

fiskdálkarnir renna í gegn, misstórir með misstór bein, þá myndast vægi á öxulinn sem erfitt 

er að meta, en var þó reynt að gera til að fá einhverja mynd á styrk öxlanna. 

Þeir útreikningar sem gerðir voru á öxlunum sem verða fyrir mestu álaginu, yfirfærslu- og 

fráskurðaröxlum, voru við stöðugt álag, gagnvart þreytubroti og líftími öxlanna. 

Yfirfærsluöxlull 

Til að reikna út öryggisstuðul fyrir yfirfærsluöxulinn undir stöðugu álagi þarf fyrst að ákvarða 

ákveðnar forsendur eins og vinduvægi sem öxullinn verður fyrir og karftinn sem togar í hann.  

Mynd 47 - yfirfærsluöxull 

Þetta var gert fyrir verstu aðstæður.  Vinduvægið var ákvarðað fullt vinduvægi frá mótor, eða 

23,9 Nm, og krafturinn sem togar í öxulinn annars vegar í punktinum þar sem mótorinn er 

tengdur með færibandi 735 N og hinsvegar þar sem keðjan togar 892 N.  Þessir kraftar voru 

reiknaðir beint út frá vinduvæginu með formúlunni  

𝐹 = 𝑇/𝑟 

(16) 

Til að reikna beygjuvægi sem myndast í kverk, þar sem öxullinn er líklegastur til að gefa sig, 

þarf að mæla fjarlægð frá krafti í kverk og reikna 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑙 

(17) 

M = moment/beygjuvægi [Nm] 

F = kraftur [N] 

l = fjarlægð [m] 
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Stöðugt álag 

 

Útfrá þessum reikningum sést að beygjuvægið er meira í kverkinni við mótorinn, 8,82 Nm, og 

því aðeins nauðsynlegt að reikna fyrir þann punkt þar sem þvermál öxuls og radíus í kverk er 

það sama báðu megin. 

Til að reikna út spennur í kverkinni eru notaðar tvær formúlur, önnur fyrir normalspennur 

𝜎 =  
32 ∗ 𝑀

𝜋 ∗ 𝑑3
 

(18) 

σ = normalspennur 

d = þvermál 

og hin fyrir skerspennur 

𝜏 =  
16 ∗ 𝑇

𝜋 ∗ 𝑑3
 

(19) 

τ = skerpsennur 

Þessar tvær spennur eru síðan notaðar til að finna svokallaðar jafngildisspennur, sem taka 

saman normalspennur og skerpsennur og setja þær saman í eina tölu 

𝜎′ =  √𝜎2 + 3 ∗ 𝜏2 

(8) 

σ‘ = jafngildisspennur 

Með þessum reikningum fæst að 

σ = 11,2 MPa 

τ = 15,2 MPa 

σ‘ = 28,6 Mpa 

Öryggisstuðull er svo reiknaður  

𝑛 =  
𝑆𝑦

σ‘ 
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(20) 

n = öryggisstuðull 

Sy = yield streght / flotmörk 

Og fæst að öryggsstuðullinn er n = 9,65 

Þreytubrot 

Öryggisstuðull fyrir þreytuborti er reiknaður út frá ASME elipsu reglunni með formúlunni 

𝑛𝑓 =  
1

√(
𝜎𝑎

𝑆𝑒
)

2

+ (
𝜎𝑚

𝑆𝑦
)

2

 

(21) 

nf = öryggisstuðull 

σa = Sveifluspenna [Mpa] 

σm = Meðalspenna [Mpa] 

Se leiðrétt brotmörk reiknuð út frá hinum ýmsu notkunarstuðlum 

 

𝑆𝑒 =  𝑆′𝑒 ∗ 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 

(22) 

ka = stuðull fyrir yfirborðsáferð, renndur öxull 

kb = stærðarstuðull 

kc = álagsstuðull, í þessu tilfelli fyrir vindu 

  

S‘e er reiknað út frá brotmörkum efnis, en þar sem brotmörkin eru undir 1400 Mpa gildir að  

𝑆′𝑒 = 0,5 ∗ 𝑆𝑢𝑡 

(23) 

Sut = brotmörk sem er 568 Mpa í þessu tilfelli en efnið er ryðfrítt stál 304. 
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Úr þessum útreikningum fæst S‘e = 129,7 Mpa. 

Sveiflu- og meðlaspennur eru reiknaðar 

𝜎𝑎 = 𝐾𝑓 ∗ (
32 ∗ 𝑀

𝜋 ∗ 𝑑3
) 

(24) 

𝜎𝑚 = 𝐾𝑓𝑠 ∗ (
16 ∗ 𝑇

𝜋 ∗ 𝑑3
) 

(25) 

Þar sem 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞 ∗ (𝐾𝑡 − 1) 

(26) 

Og  

𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑠 ∗ (𝐾𝑡𝑠 − 1) 

(27) 

 

Kts = spennuhækkunarstuðull fyrir vinduvægi 

Kt = spennuhækkunarstuðull fyrir beygjuvægi 
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Sem taka mark sitt af reynslutölum sem miðast við hlutfall milli stærra og minna þvermáls 

öxuls við kverk og hlutfall radíus í kverk og minna þvermáls öxuls.  

Mynd 48 – sýnir hvernig Kts og Kt fyrir yfirfærsluöxulinn eru fundnir (mynd fengin úr Shigley's Mechanical Engineering 
Design) 

Og 

Kfs og Kf = leiðréttir spennuhækkunarstuðlar gagnvart q og qs, sem fást í línuriti reynslutalna 

þar sem samband á milli radíus í kverk og brotmarka efnis eru tekin í dæmið. 

Út úr þessu kemur að meðalspenna er 39,5 MPa og sveifluspenna 17,8 MPa. 

Reiknað með ASME formúlunni fæst að öryggi fyrir þreytubroti hefur stuðulinn 5 sem er 

alveg á pari áætlanir. 

 

Til þess að reikna út líftíma er notuð formúla 

𝑁1 = (
𝜎𝑟𝑒𝑣

𝑎
)

1
𝑏

 

(28) 

N1 = líftími í snúningum 

σrev = jafngildissveifluspenna 

en hún er reiknuð með formúlunni 
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𝜎𝑟𝑒𝑣 =
𝜎𝑎

√1 − (
𝜎𝑚

𝑆𝑦
)

2

 

(29) 

a og b í formúlunni eru stuðlar fengnir með 

𝑎 =
(𝑓 ∗ 𝑆𝑢𝑡)2

𝑆𝑒
 

(30) 

Og 

𝑏 =
−1

3
∗ log (𝑓 ∗

𝑆𝑢𝑡

𝑆𝑒
) 

(31) 

Þar sem  

f = fatigue strength fraction 

sem er reynslutala fengin út frá brotmörkum efnis. 

Miðað við þessa reikninga fæst að  

N1 = 2,28 * 1010 snúningar 

Sem á 300 sn/mín eru 144,7 ár.  Hann ætti því að endast notkunartíma vélarinnar og rúmlega 

það. 
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Fráskurðaröxull 

Mynd 49 - fráskurðaröxull 

Til að meta fráskurðaröxlana þurfti að byrja á að ákvarða álag.  Reiknað var með sama 

vinduvægi notað var á yfirfærsluöxulinn, 23,9 Nm. Og beygjuvægi sem myndast þegar 

fiskdálkurinn er dreginn „í gegnum“ hnífana reiknað útfrá þeim mesta krafti sem má virka á 

hnífadiskana,120N (reiknað í mótorhluta).  En þá er beygjuvægið M = 3,8 Nm. 

Mynd 50 - sýnir hvernig Kts og Kt eru fundnir fyrir fráskurðaröxulinn (mynd fengin úr Shigley's Mechanical Engineering 
Design) 

Með sömu formúlum og notaðar voru til að reikna út öryggisstuðla við stöðugt álag, vegna 

þreytuálags og líftíma öxulsins fékkst eftirfarandi: 

Öryggisstuðull gagnvart stöðugu álagi 

n = 4,8 

Öryggisstuðull gagnvart þreytuálagi  

n = 2,7 

Líftími öxuls = ∞ 

 



   

64 
 

Hafa ber þó í huga að þetta eru eingöngu mekanískir reikningar við bestu aðstæður.  Marga 

aðra þætti þarf að taka inn í dæmið.  Salt er td stór áhrifavaldur úti á sjó og er mikill 

áhrifavaldur þegar kemur að ryði, sérstaklega ef saltið kemst inn á staði sem eru ill-

þrífanlegir.  Einnig er veltingur sem veldur álagi í allar áttir, höggálagi og öðru. Og svo er það 

mannlegi þátturinn, en hann er einnig mjög stór. Menn eiga það til að of-herða og berja í 

hluti þegar þeir virka ekki sem er fljótt að skemma. 

Reimhjól og reimar 

Tilraunir voru gerðar til að gera útreikninga þá aðallega til að tryggja líftíma og öryggi í 

reimunum en upplýsingar um þær voru vandfundnar.  Þess í stað verða gerðar prófanir á 

reimum þegar vélin verður uppsett og ákvörðun tekin þá hvort reimahjól og reimar verða 

stækkaðar.  

Fóðringar 

Til þess að reikna út líftíma fóðringa þarf að nota eftirfarandi formúlu 

𝑡 =  
𝑤 ∗ 𝐿

4 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝐾 ∗ 𝐹 ∗ 𝑛
 

(32) 

t = líftími [sek] 

w = leyfilegt slit [mm] 

L = lengd fóðringar [mm] 

f1 = hraðastuðull 

f2 = umhverfisstuðull 

K = slitstuðull 

F = kraftur [N] 

n = snúningshraði [sn/sek] 

Þær fóðringar sem helst þarf að skoða eru þær 7 fóðringar í fráskurðardrifinu sem eru utan 

um snúandi öxul/hulsu, en þær eru af þremur gerðum. 

Aðrar fóðringar eru um driföxul færibandsins, ein í fráskurðardrifinu og aðrar í bandhjólum 
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færibandsins.  Þessara fóðringar eru ekki eitthvað sem ættu að valda vandræðum en þær 

verða annað hvort ekki fyrir miklu álagi eða engum snúning. 

Þó fóðringin myndi virka þegar búið væri að slitna úr henni um 0,05 mm af þvermáli er 

líftíminn reiknaður út frá því.  

w = 0,05/2 = 0,025 mm 

Snúningshraði allra fóðringana í fráskurðardrifinu er sá sami  

n = 300/60 = 5 sn/sek 

Fráskurðardrifið er um 30 kg með öllu og til þess að reikna fóðringarnar út frá allra versta 

tilfelli er reiknað með  

F = 300 N 

Þar sem allar þessar fóðringar eru með smurrauf ættu þær alltaf að vera í olíubaði, en 

slitstuðullinn er gefinn fyrir tvær gerðir af olíu í Shigley‘s.  Erfitt er að vera með á hreinu 

hvaða olíur menn grípa í út á sjó, svo tekin er verri olían og gæði hennar helminguð til að 

vera viss um að fá verstu útkomu. 

K = 12.000 * 10-20  

Til að finna út f1 þarf fyrst að reikna út þrýsting, P, og hraða, V, en þá þarf að reikna sér fyrir 

hverja stærð af fóðringum. 

Tvær fóðringar á yfirfærsluöxli 

L = 30 mm 

d = 25 mm 

𝑃 =
𝐹

𝐿 ∗ 𝑑
 

(33) 

Og 

𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛 

(34) 
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Og þá fæst  

P = 0,4 MPa 

V = 393 mm/sek 

Þetta gefur úr töflu  

f1 = 1,8 

f2 = 1  

fyrir hitastig undir 60°c. 

Útkoman í þessum reikningum er að þessar fóðringar endast í versta falli í 13,4 sólarhringa í 

stanslausri keyrslu.   

Sömu reikniformúlur eru notaðar til að reikna líftíma fóðringana sem halda 

fráskurðaröxlunum og þar sem lítið breytist í þvermáli, sem breytir ekki stuðlunum f1 og f2, 

fæst sami líftími, 13,4 sólarhringar. 

Síðasta fóðringin sem þarf að skoða er fóðringin utan um fráskurðarhulsuna.  Með sömu 

reikningum og áður þar sem lengdin er L = 67 mm, fæst að líftíminn er tæplega 30 

sólarhringar. 

Hafa ber þó í huga að þessar fóðringar eru alveg nothæfar þó það slitni úr þeim sem nemur 

0,05 mm og að álagið verður sennilega aldrei nálægt 300 N á þær.  Svo er alltaf markmiðið að 

hafa hreina og góða olíu til að smyrja, en miðað við upplýsingar úr bókinni Shigley‘s 

mechanical engineering design er slitstuðullinn sem reiknað var með tífalt hærri en það sem 

er í boði.  

Þegar allt þetta er tekið til greina má reikna með að þær geti enst í meira en 100 sólarhringa. 
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Næstu skref 

Hönnun svona vélar er í sjálfu sér aldrei búin, enda eru þær í stanslausri þróun því alltaf má 

gott bæta.  T.d. þarf að skoða hvort færibandið í vélinni sé það heppilegasta, eða hvort 

gúmmífæribönd henti ef til vill betur. 

En næstu skref í hönnun vélarinnar er að tengja hana við M700 vélina, þ.e. finna hvernig er 

best að tengja stálteinana sem bera uppi dálkinn við flökunarvélina þannig samt að hægt sé 

að kippa þeim af mjög fljótlega.  Líkleg lausn er að sjóða aðra teina hornrétt á teinana sem 

myndu boltast niður í færibandshliðar M700 vélarinnar.  Þetta er best að gera með vélarnar 

uppsettar. 

Einnig á eftir að hanna og koma fyrir öryggishlífum sem dekka verða allt sem snýst og þá 

sérstaklega hnífana og koma fyrir þvottakerf, en mikilvægt er einfalt sé að skola innan úr 

henni.  Koma fyrir rennum, sem búið er að hanna að einhverju leiti en þarf að aðlaga og gera 

festingar þegar búið er að finna út hvernig er best að festa þær við rennuna, eina rennu þarf 

fyrir hverja afurð. 

Hugmyndir voru uppi með að setja laser öryggishlið við op vélarinnar sitthvoru megin, sem 

myndi auka öryggi vélarinnar mjög mikið.  En þá myndi hún drepa á sér um leið og hún næmi 

eitthvað utan aðkomandi kæmi inn í opið.  Einnig á eftir að koma hlífum fyrir við færiband og 

útfæra hvernig reimar og reimhjól verða varin fyrir drullu og öðru þess háttar, en þetta 

tvennt er fljótt að safna í sig drullunni sem nóg er af á þessum stað. 

Þá á einnig eftir að útfæra almennilega hvernig á að skera þunnildi og sundmaga í burtu, þó 

að grunnhugmyndin sé komin hefur hún hvorki verið endanlega hönnuð né reynt á hana. 
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Söluvæn vara 

En er þetta söluvæn vara? Ættu útgerðir að kaupa vél og koma henni fyrir í plásslitlu 

millidekki á togara?  

Íslenskar útgerðir hafa verið að landa yfir 200 þúsund tonnum af þorski síðustu ár. Ef reiknað 

er með að nýtingin í marning sé  4% af heildarþyngd fisks myndi nýtast á þennan hátt með 

M900 vélinni í marning og yrði seldur á 276 kr kílóið, sem var meðalverð fyrir marning árið 

2009, (verð fengið úr skýrslu Matís; Bætt nýting sjávarafla) þá væru það 2.226.000.000 kr 

árlega (2,2 milljarðar rúmir) og er það bara af þorski.   En þetta eru peningar sem er 

hreinlega hent.  Óvíst er hvað svona vél myndi kosta en ljóst er að ef að hugmyndafræðin 

virkar og hún tekur hreinlega við „ruslinu“ og gerir úr því peninga að þá verður hún ekki lengi 

að borga sig upp fyrir hvert skip.  

Fyrir utan hrein peningaleg sjónarmið þá eru þetta, ef reiknað er með 4% nýtingu og 200 þ. 

tonn af veiddum þorski, 8000 tonn af mat árlega, sem er hent. 

Þegar vélin er svo komin lengra í þróun og jafnvel farið að ná þunnildum og sundmaga líka þá 

er verðið á þeim hærra, en kílóverð af þunnildum var 448 kr árið 2008 (skv Bætt nýting 

sjávarafla). 

Afurðina má svo nýta á margvíslegan máta, t.d. í fiskinagga, fiskborgara, barnamat eða 

fæðubótarefni.  Einnig hafa komið fram aðferðir sem gera kleift að sprauta prótínblöndum úr 

marningi, eftir ákveðna meðhöndlun, í dýrari afurðir eins og flök og auka þannig verðmæti 

marningsins. 
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Samantekt 

Þeir sem hafa keypt vélar frá Vélfagi, flökunarvélar, hausara og roðdráttarvélar, eru spenntir 

fyrir þessari nýjung, enda er þetta að mestu leiti óplægður akur.  Matís og Iceprotein eru 

einnig spennt fyrir þeim aðferðum sem hugsaðar eru til nota við vinnslu á afurðunum þar 

sem niðurstöður úr örveruprófunum komu mjög vel út.  Að búa til peninga úr því sem er 

hent og reyna eftir mesta mætti að fullnýta þá auðlind sem fiskistofnar þjóðarinnar eru 

hlýtur að vera það sem útgerðir landsins ættu að leitast við.  Og það hefur sýnt sig í 

áhuganum á þessari hugmyndafræði sem notuð verður í M900 vélinni.  Þeir sjá tækifæri í 

dálkpörtunum, þunnildunum og sundmaganum, en einnig eru uppi hugmyndir að nýta þau 

ensím prótín sem fást úr hryggjarsúlunni í t.d. lyfjaiðnað, en það er þó sér kafli sem á eftir að 

skoða mikið betur.  En möguleikarnir eru miklir.  

Þá eru sérstaklega spennandi aðferðir sem verið er að þróa til að sprauta unnum marningi í 

fiskflök til að auka verðmæti beggja. 

Mikið verk er þó fyrir höndum við hönnun, smíði, prófanir og þróun á þessari vél og ferlið 

einungis rétt hafið.  
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Lokaorð 
Þetta verkefni, sem í grunninn var að koma af stað hönnun á M900 dálkskurðarvélinni fyrir 

Vélfag ehf., var krefjandi en skemmtilegt.  Með því fékk ég betri innsýn inn í hvernig 

fyrirtækið stendur að þróun og hönnun og hef séð að yfirleitt er best að byrja einfalt og hlaða 

svo ofan á.  Verkefnið komst svipað langt og áætlanir stóðu til í byrjun og er ég nokkuð 

ánægður með afraksturinn, þó ég hefði viljað prófa að skera nokkra dálka með prótótýpunni.  

Hinsvegar er mikið verk fyrir höndum, enda þrír mánuðir mjög stuttur tími þegar þarf að 

setja sig inn í aðferðarfræði fyrirtækisins og hanna heila vél frá grunni.  En eins og áður sagði 

er mikil vinna eftir í hönnun, prófunum og öðru tengdu vélinni og hlakka ég til komandi vinnu 

í því.  En markmiðið er að eftir ár verði komin fullvirk vél sem hægt sé að selja, en lítur þó 

sömu lögmálum og annað sem er í stöðugri þróun.  
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