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1. Inngangur 
 

Álframleiðsla er flókinn og orkufrekur iðnaður. Íslendingar eru ekki ókunnugir 

álframleiðslu  og hefur ál verið framleitt á Íslandi frá árinu 1970 en þá var fyrsta 

álverið stofnað, Íslenska Álfélagið ehf. Íslenska álfélagið, í daglegu tali kallað ISAL er 

í dag hluti af Rio Tinto Alcan. Í dag eru þrjú álfyrirtæki á landinu, tvö á suðvestur 

horninu og eitt á austfjörðum sem framleiða ál allan sólarhringinn. Ísland er í sérstöðu 

þegar kemur að álframleiðslu vegna þess hversu ódýrt er að framleiða rafmagn hér 

með hreinum hætti, annað en í mörgum löndum þar sem orkugjafar fyrir álframleiðslu 

kemur frá brennslu kola eða öðrum náttúruspillandi aðferðum. Þess vegna sjá sér 

margir færi á að framleiða ál á Íslandi og hefur með því sprottið upp ýmis iðnaður í 

kringum álverin bæði í formi þjónustu og þróunar. VHE ehf. er eitt þeirra fyrirtækja 

sem bæði þjónustar og þróar vélar fyrir álver bæði á Íslandi og um allan heim.  

Öll nútíma álver nota forbökuð kolarafskaut sem saman standa af gaffli sem gerður er 

úr stáli og svo skautlegg úr áli sem er soðinn við gaffalinn með sérstakri aðferð. 

Gaffallinn sem er oft kallaður ok, getur verið mismunandi eftir álverum en er yfirleitt 

með tvo til sex tinda. Tindar gaffalsins stingast ofan í holur á kolaskautinu og síðan er 

bráðnu stáli hellt í holurnar meðfram tindunum til að festa kolaskautinu við þá og 

tengja þá rafmagnslega við það. Skautleggurinn getur líka verið mismunandi eftir 

álverum en hann er yfirleitt annað hvort ferningur með allar hliðar jafnar eða 

ferhyrningur með styttri merkihliðar og lengri tengihliðar. Skautleggur kolarafskautsins 

er festur við aðalleiðarann yfir skautkerinu og straumur leiddur gegnum það niður í 

kerið. Straumurinn í hverju skauti getur verið frá 5 – 15 kA á hvert skaut og geta 

skautin verið allt frá 10 – 40 stk. í hverju keri eftir stærð álvera. Eftir að straumi hefur 

verið hleypt á kolarafskautin byrjar kolið að virka sem anóða við rafgreiningu á 

súrálinu og hreint ál fellur til botns á kerinu. Þetta ferli krefst mikillar orku í formi 

rafmagns sem er einn af dýrari þáttum í álframleiðslu og eru því álfyrirtæki alltaf að 

leita lausna til að bæta straumnýtni og minnka orkutöp og þar með töpuðum pening. 

Verkefnið snýst um að gróflega hanna leggburstavél og síðan rannsaka ágæti þess 

að bursta leggi skauts, verkefnið var valið í samræmi við tillögur yfirmanna og 

tæknifræðinga hjá VHE ehf. Hlutverk leggburstavélarinnar er að bursta allar hliðar 

skautleggs áður en kolarafskautinu er komið fyrir í kerum og þannig bæta leiðni frá 

aðalleiðara í gegnum skautlegginn í kolaskautið.  
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1.1 Markmið og forsendur 

 

Markmiðið er að gróflega hanna vél sem getur burstað allar fjórar hliðar skautleggs á 

kolarafskauti frá  álveri Century Aluminum í Hawsville KY Bandaríkjunum sem viðmið. 

Century Aluminum á 5 álver og tvær kolaskautsverksmiðjur. Century Aluminum á 4 

álver í Bandaríkjunum og svo Norðurál í Hvalfirði. Kolaskautsverksmiðjurnar eru 

staðsettar í Hollandi og Kína og framleiða þær báðar kolaskaut fyrir Norðurál í 

Hvalfirði. Century Hawsville KY er stærsta álverið í eigu Century Aluminum í 

Bandaríkjunum með u.þ.b 750 starfsmenn og framleiðir 226.000 tonn af áli á ári 

hverju. Í Hawsville KY álverinu eru 5 kerskálar með 112 kerum hvert og svo 24 

kolarafskautum í hverju keri. Þetta gerir samtals 13.440 kolarafskaut sem eru í 

notkun allan sólarhringinn. Ein af  ástæðunum fyrir því að þetta verkefni var valið er 

sú að VHE ehf. er í miklum viðskiptum við Century Aluminum og er nýlega búið að 

hanna og smíða stóra skaut-steypilínu inn í framleiðslukerfi Century Hawsville. 

Bauðst því tækifæri til að nota þau skaut sem VHE ehf. fékk lánuð frá Century 

Hawsville bæði sem hönnunarforsendur á leggburstavélinni og í rannsókn á 

mismunandi spennufalli milli skautleggs og aðalleiðara eftir mismunandi 

yfirborðsáferðum. 

Vélin má ekki vera lengur en eina mínútu að bursta hvern skautlegg og senda 

rafskautið áfram áður en hún tekur við næsta rafskauti. Þessi tími er miðaður við 

vinnutíma annara véla í skautsmiðjunni og verður að miðast við þann tíma til að valda 

ekki töfum á framleiðslunni. Vélin verður alveg sjálfvirk eins og lang flestar vélar í 

skautsmiðju álversins þó svo að alltaf sé einhver mannskapur sem fylgist með og 

gengur úr skugga um að allt ferlið gangi vel fyrir sig. Hæð frá gólfi að tindum 

rafskautsins er u.þ.b einn meter og hæð frá lofti að skautlegg rafskautsins er u.þ.b 

tveir til þrír metrar. Plássið inn í skautsmiðju Century Hawsville álverinu er ekki alveg 

vitað og verður því vélin hönnuð með þeim forsendum að hafa hana sem minnsta um 

sig og hægt er. Vélin verður algjörlega hönnuð frá grunni þar til meginvirkni vélarinnar 

er kláruð og lausnir á öllum hönnunarforsendum hafa verið uppfylltar. Kraftar og 

burðarþolsreikningar verða gerðir á þeim pörtum sem krefjast þess og verður vélin  

greind með hjálp teikniforrits.  

VHE ehf. mun útvega rafskaut frá Century Hawsville og annan búnað til rannsóknar á 

spennumun skauts og leiðara með mismunandi yfirborðsáferðum. Rannsóknin mun 

skila áhugaverðum gögnum um raunverulegan hagnað af því að hafa leggburstavél í 

framleiðslulínu álvera.  
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1.2  Úrlausn og vinnsla verkefnis 

 

Öll hönnun á vélinni er unnin í þrívíddarteikniforritinu Autodesk Inventor 2015 

(student version). Þetta forrit er mikið notað um allan heim meðal annars hjá VHE 

ehf. og er háþróað teikniforrit sem býður upp á gott umhverfi til hönnunar og til 

greiningar. Við spennugreiningu á vélinni býður Autodesk Inventor upp á Stress 

Analyse greiningu. Stress Analyse greining er svo kallað FEM greiningarforrit (Finite 

Element) og hentar vel við að greina lítil til meðalstór verk og gefur nokkuð nákvæma 

greiningu á spennum og kröftum. Reikningar og töflur eru öll unnin með handreikningi 

eða í Excel nema annað sé tekið fram. Allar nákvæmar upplýsingar um reikninga, 

legur, mótora og efni er að finna í viðauka. 

2. Spider-gaffallinn 

 

Eins og áður kom fram er kolarafskaut gert úr tveimur mismunandi efnum, gaffli úr 

stáli og svo skautlegg úr áli sem leiðir straum frá aðalleiðara niður í kolaskautið eða 

anóðuna. Gaffallinn sem Century Hawsville notar er svo kallaður Spider-gaffall með 

fjórum tindum, sjá mynd (2.1 og 2.2). Skautleggurinn á Spider-gafflinum er 

ferhyrningur með málin 190x110mm, hann er 2,348m að lengd og er dreginn eftir 

P&F (power and free) færibandi sem hangir eftir lofti skautsmiðjunnar. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                Mynd 2.1: Spider-gaffall        Mynd 2.2: Leiðni- og merkihlið Spider-gaffals 

Skautleggur 

Leiðnihlið 
(190mm) 

ok 

Merkihlið 
(110mm) 

Tindar 
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Þegar kolarafskautin eru búin að vera 20 – 30 daga í kerunum eru þau nánast alveg 

brunnin upp og er þeim þá skipt út. Til að komast hjá því að þurfa að slökkva á keri á 

meðan verið er að skipta út kolarafskauti eru þau látin brenna upp ójafnt. Það er að 

segja að á öðrum endanum eru ný kolaskaut og á hinum endanum kolaskaut sem 

eru nánast alveg brunnin upp, og allt þar á milli. Þegar kolaskautin byrja að brenna 

færist skautbrúin sem tengir öll kolarafskautin við aðalleiðarann hægt og rólega niður 

þannig að hæð þeirra miðað við raflausnina ofan á bráðnaða álinu í botni kersins, sé 

alltaf rétt. Þegar ný kolarafskaut eru tengd við kerið þurfa þau að liggja í línu við hin 

kolarafskautin og er sérstök  vél inn í skautsmiðju Century Hawsville sem merkir á 

merkihlið skautsins hæðina sem það sérstaka kolarafskaut á að tengjast við 

skautbrúnna til að vera í línu við eldri kolarafskautin. Þetta merki þarf að hreinsa af í 

hvert sinn sem skautinu er skipt út og því tilvalið að láta leggburstavélina gera það 

þegar hún burstar leiðnihliðar skautleggsins.  

 

 
 

 

 

Ok og tindar 

Klemma 

Skautbrú/aðalleiðari 

Skautleggur 

Kolaskaut Kolaskaut 

Súrál 

Hreint  
Bráðið ál 

Bakskaut 

Mynd 2.3: Þverskurðarmynd af rafgreiningarkeri 
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Breiðari hlið skautleggsins er leiðnihliðin og er sú hlið klemmd saman við 

aðalleiðarann og er mjög mikilvægt að leiðnin þar á milli sé góð. Algengt er að 

aðalleiðari nær ekki nægu sambandi við skautlegginn sem orsakar neista og 

brunapytti eða holur í legginn, sjá mynd (2.4). 

 

 

Mynd 2.4: Pyttir á leiðnihlið Spider-gaffals 

 

 Aðal ástæðan fyrir þessu er að með tímanum myndast oxíðhúð utan á skautlegginn 

og myndar einangrun í kringum málminn. Einnig er umhverfið skítugt og mikið ryk og 

drulla safnast á rafskautin með tímanum. Með því að bursta leiðnihlið skautleggsins 

er hægt að minnka eða fjarlægja oxíðhúðina og óhreinindin og bæta þannig leiðnina 

milli skautleggs og aðalleiðara. Í leiðinni væri tilvalið að láta leggburstavélina bursta 

merkihlið skautleggsins til að hægt sé að merkja og greina án vafa hvar viðkomandi 

rafskaut á að tengjast við skautbrú.  

 

2.1 Burstun rafskauts 

 

Burstun rafskauta með leggburstavél er ekki alveg nýtt fyrirbæri og því sniðugt að 

skoða nokkrar leggburstavélar sem nú þegar eru til á markaðnum til að afla 

nytsamlegra upplýsinga. Farið var í skautsmiðjuna í Rio Tinto Alcan í Straumsvík og 

leggburstavélin þeirra skoðuð til að sjá þeirra pælingar í sambandi við burstana og 
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útfærslur á búnaði sem hægt væri að nýta og/eða endurbæta í hönnuninni á 

leggburstavélinni. Leggburstavélin hjá Alcan er mjög frábrugðin vélinni sem er fjallað 

um í þessari skýrslu og eru forsendur hennar töluvert öðruvísi. Leggburstavélin í 

Alcan var hönnuð til þess að bursta bara leiðnihliðar skautleggsins og eru burstarnir í 

fastri stöðu á meðan allt rafskautið færist upp á meðan burstun er i gangi. Eftir að 

hafa talað við Hauk Herbertson, leiðbeinanda minn og hönnuð leggburstavélarinnar í 

Alcan voru fengnar allar upplýsingar um hvernig burstar væru bestir og hvar væri 

hægt að nálgast þá. Burstarnir eru framleiddir í Þýskalandi af fyrirtækinu Kullen og 

eru stálburstar í kringum 16mm að þykkt. Vírar burstans eru steyptir í plast sem 

slitnar með þeim og varnar því um leið að þeir kuðlist eða aflagist. Plastið sem 

vírarnir eru steyptir í lengir líftíma burstanna mikið og gefur ekki of grófa 

yfirborðsáferð. Á síðu Kullen voru fundnar allar þær tæknilegu upplýsingar sem þurfti 

til að teikna burstana í Inventor, sjá mynd (2.5). 

 

 
Mynd 2.5: Kullen bursti sem notaður verður í vélinni 

 

Það kom strax í ljós að það þyrfti nokkra bursta klemmda saman fyrir hverja hlið 

skautleggsins til að ná yfir allt svæðið sem þarf að bursta. Ef breidd leiðnihliðar og 

merkihliðar er deilt með þykkt burstans fæst fjöldinn af burstum sem þarf fyrir hverja 

hlið með jöfnum (J2.1 og J2.2). 

 

                           
     

    
                    (J2.1) 

 

                          
     

    
                  (J2.2) 
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2.2 Svæði burstunar 

 

Svæði skautleggsins sem þarf að bursta er nokkuð ógreint en vitað er að hluti hans 

kemur aldrei í snertingu við klemmu og aðalleiðara. Þetta gefur mikilvæga 

hönnunarforsendu fyrir vélina í sambandi við pláss og aðkomu að skautleggnum. 

Samkvæmt upplýsingum frá tæknifræðingum VHE ehf. og við skoðun á rafskautunum 

í skautsmiðju Rio Tinto Alcan eru efstu 550mm og neðstu 300mm aldrei í snertingu 

við aðalleiðara og þarf því ekki að bursta það svæði, sjá mynd (2.6). Þetta þýðir að 

svæðið sem þarf að bursta reglulega er tæpur 1,5m. Svæðið sem þarf að bursta á 

merkihliðum skautleggs er nokkuð svipað en að öllu jöfnu þurfa merkihliðarnar minna 

svæði til burstunar.  

 

 

 

 

Mynd 2.6: Burstað og óburstað svæði Spider-gaffals 

 

 

 

Óburstað 

Burstað svæði 

Óburstað 
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3. Hönnun leggburstavélarinnar 
 

Eftir að allar hönnunarforsendur hefðu verið rannsakaðar m.t.t virkni vélarinnar og 

svipaðar vélar skoðaðar, meðal annars leggburstavélina í skautsmiðju Rio Tinto 

Alcan var hægt að setjast við teikniborðið og byrja að hanna vélina. Nokkrar 

hugmyndir voru á flugi um hvernig vélin ætti að vera áður en byrjað var að teikna og 

var aðal hugmyndin að hafa fjóra bursta sem myndu bursta allar hliðar skautleggs 

rafskautsins samtímis. Þessi hugmynd hljómaði mjög einföld í byrjun en eins og með 

flestar hugmyndir þá koma upp vandamál sem flækja málin talsvert. Oftar en ekki var 

lent á vegg með hönnunina og þurfti að breyta hugmyndinni eða hugmyndin gekk 

ekki upp. Lokahönnun á vélinni er frekar frábrugðin fyrstu uppköstum og fór hún í 

gegnum margar breytingar til að koma til móts við hönnunarforsendur. Við það 

breyttist útlit vélarinnar og virkni sem á endanum kom skemmtilega á óvart, 

sérstaklega þá hvað vélin er samhverfa um alla ása. Geta má þess að þetta er gróf 

hönnun á vélinni og eru því í sumum tilvikum ekki öll smáatriði kláruð eins og t.d 

hlífar, nákvæmt val á tjökkum, smurkoppa og fleira. Hönnun vélarinnar mun hins 

vegar gefa klára mynd af meginvirkni vélarinnar og er það sem þessi skýrsla 

inniheldur. 

 

 

Mynd 3.1: Lokahönnun leggburstavélarinnar 
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3.1 Öryggisstuðull 

 

Öryggisstuðull er mjög mikilvægur í allri vélahönnun, sérstaklega þar sem hætta er á 

mannskaða eða tjónasömum bilunum. Hlutverk öryggisstuðuls er í stuttu máli að 

auka getu vélar eða mannvirkis til að þola óvænta krafta sem vélin eða mannvirkið 

var ekki hannað til að vinna undir. Nauðsynlegt er að hafa einhverja aðferð eða reglu 

til að reikna sér öryggisstuðul fyrir verkefni sem unnið er að. Öryggisstuðull er hlutfall 

á milli flotspennu efnis á móti jafngildisspennum í efninu þegar álag er á vélaparti 

sem verið er að greina, sjá jöfnu (J3.1). 

 

   
  

   
   (J3.1) 

 

Þar sem    er flotspenna efnis og     er jafngildisspennan. Þegar þessar spennur á 

vélarpart eru settar inní jöfnu (J3.1) er hægt að finna út hvort hluturinn standist 

fyrirfram tilgreindan öryggisstuðul. Í þessari ritgerð verður notast við sömu aðferð og 

tæknifræðingar hjá VHE ehf. nota til að reikna öryggisstuðul, sú aðferð er stundum 

kölluð þumalfingursaðferðin. Þumalfingursaðferðin er ekki sú nákvæmasta en hún er 

áreiðanleg og gefur nokkuð háan öryggisstuðul. Fyrir þumalfingursaðferðina er gefin 

eftirfarandi jafna, 

 

                                                                           (J3.2) 

 

 

Út frá töflugildum í viðauka (V1 bls.65) má finna gildi til að reikna öryggisstuðul 

leggburstavélarinnar. 

 

                 Þetta gildi valið því efniseiginleikar eru valdir úr töflubókum. 

 

             Þetta gildi valið því búast má við aukaálagi eins og höggi.  

 

             Þetta gildi valið því búist er við nokkuð nákvæmri smíði. 

 

                     Ekki verða gerðir þreytureikningar og því þetta gildi valið. 

 

                  Vélin er gerð til að endast lengi, því reiknað með 99,9% endingu. 

Þegar þessi gildi eru sett inní jöfnu (J3.2) fæst öryggisstuðulinn, 
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3.2 Hugmyndin í byrjun 

 

Hugmyndin var eins og áður kom fram að hanna leggburstavél sem gæti burstað allar 

hliðar skautleggs Spider-gaffals. Til að framkvæma það var hugmyndin sú að vélinni 

yrði skipt upp í tvær eins vélar, hvor með tvo bursta á burstaeiningu. Vélin væri 

spegluð um skautlegginn í 45° miðað við færslu rafskautsins inn í vélina og 

burstaeiningarnar myndu færast að skautleggnum með burstana á sama tíma, sjá 

mynd (3.2).  

 

 

Mynd 3.2: Þversnið af skautlegg með hugmynd að aðkomu bursta 

 

 Burstarnir yrðu knúnir áfram með einum mótor, annað hvort tengdir með reim eða 

90° gírboxi. Burstaeiningarnar tvær myndu vera tengdar sitthvorar með fjórum örmum 

sem færast að skautleggnum með hjálp tveggja lofttjakka. Armarnir væru svo tengdir 

í grind sem gæti færst upp og niður eftir burðarvirki vélarinnar, sjá mynd (3.3). 

 

 

 

Mynd 3.3: Einföld mynd/skissa af virkni vélarinnar áður en hönnun hófs 
 

Skautleggur

ur 

Skaut kemur inn 

Bursti 1 kemur að 

Skaut fer út 
Bursti 2 kemur að 

Burstaeining 1  
kemur að í 45° 

Bursti 3 kemur að 

Bursti 4 kemur að 

Burstaeining 2  
kemur að í 45° 

Burðarvirki 

Grind með tjökkum 
sem getur færst 

upp og niður 

Lofttjakkar sem  

ýta örmum 
Burstar á 

burstaeiningum 

leggjast að leggnum 

Armar sem ýta  
burstaeiningum að 

leggnum 
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4. Burstaeining 
 

 
Mynd 4.1: burstaeining 

 

Burstaeiningin er það fyrsta sem byrjað var á að hanna og kom í ljós að er flóknasti 

parturinn af leggburstavélinni. Meginhlutverk burstaeiningarinnar er að halda utan um 

burstana sem eru staðsettir 90° við hvorn annan og mótorana sem knýja þá. Eins og 

talað var um í kafla (3.2 bls.10) var hugmyndin sú að nota einn mótor fyrir báða 

burstana, það kom í ljós að plássleysi kom í veg fyrir að nota 90° gírbox eða reim og 

var því fallið frá þeirri hugmynd. Burstaeiningin er sá vélarpartur sem færist upp að 

skautleggnum og staðsetur burstana upp að hvorri hlið skautleggsins á meðan 

burstun er í gangi. Fyrsta stig hönnunar á burstaeiningunni var að ákveða 

málsetningar á kullen burstunum, sjá mynd (4.2). 

 

 
Mynd 4.2: Málsetningar á nýjum Kullen bursta 

 

Valdar málsetningar á kullen burstanum eru allar innan marka samkvæmt mynd 

(2.1.1). Þvermál burstans er 250mm og gert er ráð fyrir að ekki verði skipt um bursta 
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fyrr en þvermál hans er komið niður í 180mm. Öxulgatið var valið 50mm til að geta 

verið með sem sverastan driföxul. Fyrstu drög af burstaeiningunni leiddu í ljós að 

þegar bæði burstaeiningarnar mættust upp að skautleggnum myndu búkkalegurnar 

sem halda driföxlunum rekast í hvor aðra, sérstaklega þegar að burstarnir færu að 

eyðast og þvermál þeirra minnkar, sjá mynd (4.3 og 4.4).  

 

 

 

Mynd 4.3: Fyrstu drög burstaeiningar Mynd 4.4: Horft ofan á Spider-gaffal, sjá má að 
búkkalegur rekast saman 

 

Til að leysa þetta vandamál var farið aftur á teikniborðið og hannað nýja 

burstaeiningu alveg frá byrjun með þá hugmynd að sleppa búkkalegunum og nota 

svipað kerfi og er á flestum bílum. Á flestum bílum eru öflugar hjólalegur inn í 

leguhúsi sem er staðsett rétt fyrir aftan dekkið þar sem driföxullinn kemur út í dekkið. 

Þær legur eru það eina sem heldur á móti þunga bílsins og ætti því svipað kerfi að 

geta haldið á móti þrýstingi sem myndast á driföxuli burstanna þegar burstarnir koma 

í snertingu við skautlegginn. Aðal breytingin var því að skipta út öllum búkkalegum 

fyrir leguhús með tveimur öflugum kúlulegum sem yrðu staðsettar á 20mm 

burðarplötu í stað prófílgrindar, og hafa burstana mis háa til að útiloka allan 

möguleika á að burstarnir eða aðrir fylgihlutir burstaeiningarinnar rekist í hvorn annan 

við aðkomu að skautleggnum, sjá mynd (4.5). Þessar breytingar leystu vandamálið 

en höfðu samt líka neikvæð áhrif eins og t.d þyngdist burstaeiningin töluvert og 

ummálið stækkaði mikið. Þessar breytingar gátu haft áhrif á getu vélarinnar til þess 

að komast nógu ofarlega að skautleggnum til að geta byrjað burstun miðað við þær 

hönnunarforsendur sem gefnar voru í kafla (2.2 bls.7) um svæði burstunar. Við 

þessar breytingar myndu líka burstunarsvæði merkihliðar alltaf byrja neðar en 

burstunarsvæði leiðnihliðar. Að lokum tókst að uppfylla þær hönnunarforsendur sem 

gefnar voru í kafla 2.2 með því að hafa hæðamun á milli bursta sem minnstan og var 

því hægt að halda áfram með hönnun á burstaeiningunni. 

 

Búkkalegur 
Rekast saman 

Skautleggur 

Búkkalegur 
Rekast saman 
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Mynd 4.5: Breytt burstaeining með leguhúsum og 20mm burðarplötu 

 

Þegar prófanir voru gerðar á hvort burstaeiningarnar tvær myndu rekast í hvor aðra 

kom í ljós ófyrirsjáanlegt vandamál sem átti eftir að flækja burstaeininguna töluvert. 

Þegar burstarnir fara að eyðast þarf burstaeiningin að færast nær skautleggnum í 

réttu hlutfalli við minnkun þvermáls burstanna. Það leiðir til þess að ef burstarnir eru í 

fastri fjarlægð frá burstaeiningunum þá færast þeir alltaf lengra frá innri brúnum 

skautleggsins, sjá mynd (4.6 og 4.7). 

 

  

Mynd 4.6: Horft ofan á, nýir 250mm burstar slétt við 
innri brún skautleggs 

Mynd 4.7: Horft ofan á, eyddir 180mm burstar búnir 
að færast frá innri brún skautleggs 

 

Skautleggur Skautleggur 

Innri brún 
skautleggs 

Innri brún 
skautleggs 

Föst fjarlægð frá 
burstaeiningu Föst fjarlægð frá 

burstaeiningu 
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Þarna kom í ljós að það þyrfti að vera einhver búnaður sem færir burstana til að 

halda línu við innri brún skautleggsins þegar þvermál burstanna minnkar með 

tímanum. Til að byrja með þurfti að endurhanna driföxlana sem burstarnir eru fastir á 

og skipta þeim út fyrir hólk og öxul, burstarnir færu upp á hólkinn og svo gæti 

hólkurinn færst fram og til baka eftir nýja driföxlinum, sjá mynd (4.8).  

 

Mynd 4.8: Endurhönnun á driföxli burstanna 

 

Burstarnir þurfa að geta færst um 35,5mm milli þess að vera nýir með 250mm 

þvermál og svo gamlir með 180mm þvermál. Búnaðurinn sem færir hólkinn með 

burstunum eftir driföxlinum samanstendur af litlu hjóli á armi sem er þrýst að 

skautleggnum með gormi þannig að hann er alltaf í floti við burstana þegar burstun er 

i gangi. Þegar burstarnir byrja að eyðast færist armurinn með hjólinu til baka í línu við 

burstanna sem í leiðinni færir sérsmíðaðan fleyg sem svo færir arm sem ýtir hólkinum 

innar að burstaeiningunni og þannig haldast burstarnir alltaf í floti við innri brún 

skautleggsins, sjá mynd (4.9 og 4.10). 

 

 

Mynd 4.9: Færslubúnaður bursta kominn á burstaeininguna 

 

Leguhús 
Snertiflötur lega 

Rílaður Öxull 

Hólkur með rílum sem 
gengur upp á driföxul 

Klauf fyrir færsluarm 
sem í leiðinni herðist 
upp að burstum 

Hersluboltar 

Gormur sem 
heldur á móti 

Færsluarmur 

Hjól í línu við 
burstana 
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Mynd 4.10: Færslubúnaður bursta 

 

Næst var komið að því að koma tveimur SEW mótorum fyrir á burstaeininguna sem 

myndu knýja burstana. Komist var að ákvörðun um að best væri að velja mótora með 

driföxli á hlið mótors og festa þá í 15mm plötu sem nýtist líka  sem styrking á aðal 

burðaplötu burstaeiningar, sjá mynd (4.11). Tenging milli driföxuls bursta og mótors 

er ástengi með gúmmístjörnu sem er algengt í tengingu milli mótors og öxuls. 

Ástenginu er skipt í tvo parta sem koma svo saman í faðmlag. Ástengið virkar sem 

höggdeyfir sem tekur högg sem geta myndast við ræsingu mótors. Til að halda þyngd 

burstaeiningarinnar niðri eru skorin út göt þar sem tækifæri gefast eins og í 

mótorfestingunum og í miðjustyrkingu burstaeiningunnar.  

 

 
Mynd 4.11: Mótorum komið fyrir á burstaeiningu 

Möguleg færsla 
uppá 35,5mm 

Klauf sem ýtir 
færsluarmi til 
hliðar 

Festiplata mótors, 
virkar líka sem 
styrking 

Ástengi milli mótors 
og driföxul bursta 



16 
 

4.1 FEM-greining burstaeiningar 

 

Spennugreining á burstaeiningum er gerð með hjálp þrívíddarteikniforritsins Autodesk 

Inventor (student version). Autodesk Inventor notar FEM-greiningu (hnútpunkta-

greining) til að finna spennur í vélapörtum vélarinnar og hjálpar til við að greina 

veikleika í vélinni. FEM-greiningin sýnir niðurbeygjur, spennur og allt það helsta sem 

þarf að hafa í huga við hönnun á vélarhlutum.  

 

4.1.1 Þungamiðja og eiginþyngd burstaeiningar 

 

Mikilvægt er að finna þungamiðju burstaeiningarinnar til að geta reiknað seinna 

vægið á lyftiörmum sem lofttjakkarnir þurfa að lyfta. Einnig þarf að finna eiginþyngd 

burstaeiningar til að reikna jafngildisspennur í lyftiarmsöxlum og radíal-álag sem 

myndast á legur lyftiarms. 

 

 

 

Mynd 4.12: Þungamiðja burstaeiningar 

 

Þar sem að burstaeiningin er nánast fullkomin spegilmynd er þungamiðjan fundin 

nálægt miðju burstaeiningar, sjá mynd (4.12). Eftir að hafa fundið þungamiðjuna eru 

lyftiarmsöxlar staðsettir í línu við þungamiðjuna til að hafa betra jafnvægi á 

burstaeiningunni þegar hún er að færast til og frá skautleggnum. Til að láta Inventor 

reikna þyngd burstaeiningarinnar þurfa allir partar í þrívíddarmódelinu að vera með 

valdan eðlismassa. Allt stál í burstaeiningunni er stál af gerðinni St.37 sem auðvelt er 

að finna hjá öllum helstu söluaðilum stáls á Íslandi, sjá nánar í viðauka (V2 bls.66) 

um efniseiginleika smíðastáls. Þyngdir mótora fylgdu þrívíddarmódelunum sem sótt 

voru af heimasíðu SEW og er hver mótor um 17 kg að þyngd, sjá nánar í kafla (4.2 

bls.18) um stærðir mótora og viðauka (V3 bls.67) sem inniheldur gagnaskjöl fyrir 

mótora. Þegar allt þetta er sett saman gefur Inventor að heildar þyngd 

burstaeiningarinnar sé 221,609 kg sem námundast upp í 222 kg. 

Lyftiarmsöxull 

Þyngdarmiðja 
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4.1.2 Spennugreining lyftiarmsöxla 

 

Lyftiarmsöxlarnir eru fjórir samtals á hvorri burstaeiningu og eru úr smíðastáli St.52. 

Álag af eiginþyngd burstaeiningar leggst á neðri tvo lyftiarmsöxla þar sem lofttjakkar 

lyftiarms ýta, sjá nánar í kafla (5.1 bls.22) um hönnun lyftiarms. Þar sem að 

eiginþyngd burstaeiningar er 222 kg sem gerir 2180 N, fer helmingurinn af þeim krafti 

á sitthvoran öxulinn, sjá mynd (4.13). 

 

 
 

Mynd 4.13: Jafngildisspenna (Von Mises) og niðurbeygja í lyftiarmsöxli við 1090 N 

 

Eins og má sjá á mynd (4.13) er hæsta gildi jafngildisspennu 11,26 MPa í kverkinum 

á meðan niðurbeygjan er sama sem engin. Þessar spennur eru langt frá flotmörkum 

efnisins sem má finna í viðauka (V2 bls.66) um efniseiginleika smíðastáls. Öxlarnir 

eru 40mm að þvermáli sem er töluvert yfirskot en á móti gefur traustvekjandi 

tilfinningu og bætir stöðuleika vélarinnar. 

 

4.1.3 Spennugreining á vindu grindar burstaeiningar 

 

Þegar burstarnir koma upp að skautleggnum og byrja að snúast gegn færslu 

burstaeiningarinnar sem ferðast niður skautlegginn, myndast kraftar í 45° í báðum 

burstum. Þessir kraftar eru ekki þekktir og eru því áætlaðir með ágætu yfirskoti til að 

skoða vindu burstaeiningar. Áætlaður kraftur er 491 N sem jafngildir 50 kg á hvorn 

burstann, sjá mynd (4.14).  

 

  

Mynd 4.14: Jafngildisspenna og vinda í grind burstaeiningar  
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Mesta jafgildisspenna er tæp 30 MPa og myndast hún í driföxli bursta. Þessir kraftar 

verða svo aftur notaðir í reikningum á legum og mótorum burstaeiningarinnar. Vindan 

er mjög lítil samkvæmt mynd (4.14) sem gefur til kynna að grind burstaeiningarinnar 

er mjög sterk og á auðvelt með að taka á móti þessum áætluðu kröftum. Ætlunin var 

að hafa grindina sterka, bæði til að lengja líftíma vélarinnar og til að bæta 

stöðugleika.  

 

4.2 Mótorar burstaeiningar 

 

Vandamálið við að velja mótorana fyrir burstaeininguna er að mótvægið við að bursta 

skautlegginn er ekki þekkt. Áætlaður kraftur sem notaður var í kafla (4.1.3 bls.17) til 

að finna vindu burstaeiningar sem hljómaði uppá 491 N verður því notaður. Það sem 

er vitað eru reynslutölur frá leggburstavél sem skoðuð var í skautsmiðju Rio Tinto 

Alcan. Mótorarnir á þeirri vél voru 8 kW með engum gír og snérust í kringum 1440 – 

1500 rpm. Til að reikna út aflþörf mótors er eftirfarandi jafna notuð, 

 

 

                              (J4.2.1) 

 

Þar sem: 

 

P = Aflþörf mótors    (W) 

M = Tork/vægi   (Nm) 

ω = Hornhraði  (rad/sec) 

 

Tafla úr viðauka (V3 bls.67) sem geymir útreikninga og gagnaskjöl mótora, gefur upp 

fasta sem hægt er að nota þegar unnið er með mismunandi einingar og snúninga á 

mínútu eins og margir framleiðendur gefa út og einfaldar því reikning lítilega og lítur 

jafnan þá svona svona út, 

 

 

                             (J4.2.2) 

 

Vægið reiknast 61,375 Nm miðað við nýjan bursta með 250mm þvermál, 

snúningshraði mótors er 1440 rpm. Vegna þess að mótor þarf að hafa mótoröxulinn á 

hlið í stöðu M3, þarf því gír á mótorinn og verður því snúningshraði mótoröxuls 113 

rpm. Fæst þá út úr jöfnu (J4.2.2) að aflþörf mótors er 726 W og verður því mótorinn 

K19DRN80M4 valinn sem er 0,75 kW, sjá nánar í viðauka (V3 bls. 67) sem sýnir 

útreikninga og gagnaskjöl mótora. Hugsanlega væri hægt að finna gírmótor með 

gírhlutfallið 1 til að láta mótorinn snúast hraðar og ekki vera í hættu á að ná ekki að 

bursta legginn nógu vel. Ef settar eru inn tölur vægis úr þessari skýrslu og 

snúningshraði mótors á leggburstavél Rio Tinto Alcan fæst aflþörf upp á tæp 9 kW 

sem eru nokkuð svipaðar tölur og voru á mótorum leggburstavélarinnar í Alcan. 
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4.3 Legur burstaeiningar 

 

Velja þarf legur fyrir öxulinn sem snýr burstunum og tekur við hugsanlegum krafti 

þegar burstarnir mæta skautleggnum og þeim krafti sem myndast við að snúa 

burstum. Krafturinn sem miðaður er við er sá sami og var notaður í kafla (4.1.3 

bls.17) sem er radíalkraftur upp á 491 N. Jafnan sem notuð er við útreikning lega er 

fengin úr (Shigley's mechanical engineering design ninth edition, bls 575) sem 

gengur út á að finna stuðulinn     í kN með því að slá inn fasta sem hafa áhrif á 

endingu legu eins og t.d. fjöldi snúninga, líftíma legu og radíalkraft sem virkar á legu, 

sjá jöfnu (J4.3.1).  

 

                         [
  

   
]

 

 
   (J4.3.1) 

 

Þar sem 

 

    = Álagsviðmið  - Álagsviðmið í kN, sýnir hvaða álag hún þarf að þola 

    = Radíalkraftur  - krafturinn sem virkar á legu 

    = Hönnunarlíftími  - líftími legu í klst. margfaldað með snúningum 

a    = Gerð legu   - a = 3 fyrir kúlulegu, a = 10/3 fyrir keflalegu 

 

Allir upplýsingar um valdar legur er hægt að sjá í viðauka (V4 bls.71) sem sýnir 

útreikninga og gagnaskjöl lega. Skýringamynd (4.15) sýnir hvernig öxli var stillt upp til 

reikninga á undirstöðukröftum sem myndast á legur. 

 

 

Mynd 4.15: Skýringarmynd fyrir reikning á álagi fyrir legur 

 

Útreikningar vægissummra leiða út að kraftarnir séu, Fa = 4,647 kN og Fb = 5,138 kN 

og er stærri krafturinn notaður sem í þessu tilviki er Fb. Fæst þá með jöfnu (j4.3.1) að  

    =  35,83 kN og er valin kúlulega af týpu 6308-2RS1sem þolir radíal-álag upp að 

42,3 kN og ás-álag upp að 24 kN. Legurnar voru valdnar af lista á síðu SKF.  

Fr = 491N Fb Fa 

Lega A og B 

Hólkur með burstum 
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5. Lyftiarmar og færslugrind leggburstavélar 
 

 

 

Mynd 5.1: Lyftiarmar og færslugrind leggburstavélar 

 

 

Þegar hönnun á burstaeiningunni var lokið var snúið að því hvernig burstaeiningin 

yrði færð að skautleggnum og hvernig færslan upp/niður skautlegginn yrði 

framkvæmd. Hugmyndin um að nota fjóra lyftiarma tengda við tvo lofttjakka til að 

framkvæma færsluna að og frá skautleggnum var búin að vera uppi síðan verkefnið 

hófst og var hún valin. Það góða við að hafa fjóra arma samsíða sem færslu að og frá 

skautlegg er að burstaeiningarnar halda alltaf 90° línu við topp færslugrindar og gólfs. 

Burstaeiningarnar þurfa að geta færst nógu langt til baka eftir að burstun er lokið svo 

ný rafskaut á leið inn í vél rekist ekki í þau. Af því að burstaeiningarnar koma að 

skautlegg í 45° miðað við stefnu rafskautsins inn og út úr vél eins og var talað um í 

kafla (3.2 bls.10), þurfti að færa burðarvirki vélarinnar lengra frá vélinni en 

upprunalega var talið og þar með lengja lyftiarmana til að geta fært burstaeiningarnar 

nógu langt frá rafskautunum sem ferðast inn og út úr vél, sjá mynd (5.2).  
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Mynd 5.2: Pláss sem rafskautið hefur til að komast inn og út úr vél eftir að burðarvirki voru færð                
lengra frá miðju vélar 

 

Við það að færa burðarvirkið lengra frá vélinni og lengingin á lyftiörmunum 

mynduðust nokkur vandamál í sambandi við stöðugleika rafskauta sem eru að 

ferðast í gegnum vélina. Vandamál með að halda stöðugleika rafskautsins á meðan 

það er að ferðast inn og út úr vélinni orsakaðist vegna þess að það þurfti að stytta 

leggstýringuna efst á vélinni sem tekur á móti rafskautunum svo burstaeiningarnar 

hefðu pláss til að nálgast skautlegginn í réttri hæð. Með því að stytta leggstýringuna 

gætu rafskautin rekist utan í burstaeiningarnar á meðan þau væru að ferðast inn og 

út úr vélinni. Til að leysa þetta vandamál var hönnuð stýring út frá gólfinu sem stýrir 

tindum rafskautsins inn og út úr vélinni, sjá mynd (5.3). Betur verður fjallað um tinda- 

og leggstýringuna í kafla (7 bls.39). 

 

Mynd 5.3: Tindastýring og leggstýring 

Burðarvirki vélar 

Leggstýring fyrir 
rafskaut sem koma 
inn og út 

Leggstýring 

Tindastýring sem 
stýrir tindum 
rafskautsins 

56mm bil á milli 
burstaeiningu og 
rafskauts sem er að 
ferðast inn/út 
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5.1 Lyftiarmar 

 

Lyftiarmarnir eins og talað var um í byrjun kafla 5, hafa það hlutverk að færa 

burstaeiningarnar að og frá skautleggnum og halda þeim föstum á meðan burstun er 

í gangi. Eftir að lengdir og lögun lyftiarma voru ákveðin var farið í að finna leið til að 

bæta stöðugleika þeirra á meðan þeir lyfta burstaeiningunum að skautleggnum. 

Besta leiðin til að bæta stöðugleika í lyftiörmunum er að setja stífu á milli þeirra og 

einnig tengja öxul á milli lyftiarma og láta hreyfingu þeirra vera eins. Lyftiarmarnir eru 

1200mm langir, úr 80x40x4mm prófíl og er hver armur með tvær 40mm kúlulegu þar 

sem þeir tengjast í burstaeininguna, sjá mynd (5.4).  

 

Mynd 5.4: Lyftiarmar ásamt stífum, tengiöxlum og lofttjökkum 

 

Eins og má sjá á mynd (5.4) eru leguhús með tveimur 40mm kúlulegum á endum 

allra lyftiarma. Þessar legur taka álagið við að lyfta burstaeiningunni upp og niður og 

er legunum haldið í stað með splitti og loki sem boltast í lyftiarmsöxla, sjá mynd (5.5 

og 5.6). 

 
Mynd 5.5: Yfirlitsmynd af færslubúnaði, lyftiörmum og burstaeiningu 

Tengiöxull á milli 
lyftiarma 

Stífa á milli lyftiarma 

Leguhús með loki 

Læsing fyrir 
tengiöxla 

Lofttjakkar 

Færslugrind 

Lyftiarmar 

Burstaeining 
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Mynd 5.6: Sprengimyndir sem sýna festingar lyftiarma 

 

Eins og má sjá á mynd (5.6) á sprengimynd B eru tengiöxlar og lokin með kílspori. 

Við samsetningu er tengiöxlum komið fyrir í færslugrind og svo lyftiörmum komið fyrir 

á tengiöxla, kíll er svo settur í kílspor á lokinu sem gengur inn í kílspor á tengiöxlinum 

og lokið skrúfað á lyftiarminn með sex M8 boltum. Þetta gerir það að verkum að 

hreyfingar lyftiarma verða samhæfar og því alltaf með sömu færslu upp eða niður og 

við það eykst stöðuleikinn töluvert. Neðri lyftiarmar sem eru tengdir við lofttjakkana 

taka mest allan kraftinn, efri lyftiarmar fylgja einungis eftir en eru algjörlega samhæfir 

vegna tengingar á milli þeirra í gegnum tengiöxulinn. Svona er útfærslan á öllum 

endum lyftiarma við færslugrindina. Skoða þarf hvort tengiöxlar þurfi að vera úr 

harðara stáli til að þola álagið sem mun koma með að myndast á þá. Hugsanlega 

væri hægt að nota stáltegundina St.52 sem þolir töluvert meira álag en St.37 sem er 

algengasta smíðastálið í leggburstavélinni, sjá viðauka (V2 bls.66) um efniseiginleika 

smíðastáls. Stáltegundir verða endanlega valdar eftir spennugreiningu vélaparta. 

 

5.2 Færslugrindin 

 

Aðalhlutverk færslugrindar er að færa burstaeiningarnar niður eftir skautleggnum á 

meðan burstun er í gangi og svo aftur í byrjunarstöðu. Færslugrindin inniheldur 

festingar fyrir lofttjakka sem ýta lyftiörmum sem þar af leiðandi færa burstaeiningarnar 

upp að og frá leggnum. Strax kom upp sú hugmynd að láta færslugrindina vera með 

svo kallaðar brautarlegur. Brautarlegur eru legur með öflugum öxli í miðjunni í stað 

innri leguhrings, brautarlegur eru gerðar til að færa vélarhuta eftir brautum eins og t.d 

U-járni. Hugmyndin var að nota sex brautarlegur á færslugrindina og vera með þrjár 

sínu hvoru megin og láta þær fylgja hitavölsuðu U-járni sem verður komið fyrir á 

burðarvirki leggburstavélarinnar. U-járnið myndar brautina sem brautarlegurnar munu 

fylgja. Sjálf færslan upp og niður verður framkvæmd af mótori sem verður staðsettur 

neðarlega á burðarvirki leggburstavélarinnar.Tengingin á milli mótors og 

færslugrindar er gegnum keðju sem færslugrindin er fest í með keðjuklemmu, sjá 

mynd (5.7). 

Legur 

Splitt 

Lok 

Boltar 

Tengiöxull 
með kílspori 

Kíll 

Lok með 
kílspori 

Boltar 
Lyftiarmsöxull 
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Mynd 5.7: Færslugrind leggburstavélarinnar með málsetningum 

 

Færslugrindin er gerð úr 80x80x4,5mm prófílum og myndar einfaldan ferhyrning. 

Brautarlegurnar eru af nýrri gerð frá fyrirtækinu Winkel sem sérhæfir sig í 

brautarlegum. Winkel brautarlega er samsett úr tveimur legum, einni stórri legu sem 

sér um að halda Y-stefnu og annari stillanlegri legu sem er staðsett inn í stóru legunni 

til að halda X-stefnu og til að stilla bilið milli U-járns og brautarlegu, sjá mynd (5.8).  

 

 

Mynd 5.8: Winkel brautarlega 

Brautarlegur 

40 mm legur 
á plöttum 

Stilliskrúfa fyrir 
lyftiarma 

Tjakkafestingar 

Keðjuklemma 

Ytri lega sem 
heldur Y-stefnu 

Innri lega sem 
heldur X-stefnu 

X 

Y 

Tengiöxull 
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Brautarlegurnar verða soðnar inn í hólka sem eru svo soðnir inn í þar til gerð göt á 

færslugrindinni. Á færslugrindinni eru stilliskrúfur sem eru einfaldir pinnar með 

skrúfgangi og hörðu gúmmíi sem haus, þar sem lyftiarmur stoppar á. Stilliskrúfurnar 

hafa það hlutverk að takmarka hversu nálægt burstaeiningin getur komið að 

skautlegg rafskautsins þegar burstarnir eru orðnir mikið eyddir. Loftjakkarnir sjá um 

að halda burstunum þétt að skautleggnum á öllum tímum burstunar, sjá mynd (5.9). 

 

 

                                   Mynd 5.9: Stilliskrúfa takmarkar aðkomu burstaeiningar 

 

Til að færslugrindin geti færst upp og niður eftir U-járnsbrautinni þarf að vera einhver 

tengibúnaður til að tengjast keðjunni sem dregur grindina upp og niður. Þessi 

búnaður er kallaður keðjuklemma og er soðinn á prófílbitann sem er staðsettur aftan 

á færslugrindinni. Keðjuklemman er nokkuð einföld hugmynd þar sem nokkrum 

hlekkjum keðjunnar er komið fyrir á milli bylgjulaga flatstáls og keðjan hert saman á 

milli með fjórum boltum, sjá mynd (5.10). 

 

 

Mynd 5.10: Samsetning keðjuklemmu 

 

Aðkoma burstaeiningu 
takmörkuð með 
stilliskrúfu 

4 rær sem klemma 
keðjuna á milli 

Bylgjulaga flatstál þar sem 
hlekkir keðjunnar koma á 
milli 

Neðri plata klemmu er 
soðin við færslugrind 
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5.3 FEM-greining lyftiarma og færslugrindar 

 

Aftur þarf að spennugreina viðeigandi parta vélarinnar. Spennugreiningar lyftiarma og 

færslugrindar munu sýna spennur sem sem virka á mikilvæga parta þeirra. 

Niðurstöður FEM-greiningarinnar frá Inventor verða svo notaðar til að styrkja lyftiarma 

og/eða færslugrind ef óheppilegar spennur finnast.  

 

5.3.1 Eiginþyngd lyftiarma og færslugrindar 

 

Finna þarf eiginþyngd lyftiarma og færslugrindar til að geta reiknað út vægi og krafta 

sem myndast á legur. Inventor gefur upp að lyftiarmar og færslugrindin séu 243,083 

kg sem námundast niður í 243 kg eða 2386 N. Þungamiðjan er staðsett 514mm frá 

baki færslugrindar aðeins fyrir neðan miðju þess. 

 

5.3.2 Spennugreining á lyftiörmum og færslugrind 

 

Spennugreining á lyftiörmum og færslugrind var framkvæmd með því að setja krafta 

sem myndast við eiginþyngd búnaðs inn í þrívíddarmódelin af lyftiörmum og 

færslugrind. Einnig var burstaeiningunni komið fyrir á sinn stað í spennugreiningunni 

til að líkja betur eftir kerfinu í notkun. Þá er bara eftir að skoða jafngildisspennur 

ásamt niðurbeygju í vélbúnaðinum og kanna hvort það séu einhverjir veikleikar í 

honum, sjá mynd (5.11). 

 

  

Mynd 5.11: Jafngildisspenna og niðurbeygja í lyftiörmum og færslugrind 

 

Mesta jafngildisspenna sem Inventor sýndi var 111 MPa. Sennilegt er að það sé 

einhver ein punktspenna sem ekki er hægt að taka mark á. Efri mörk jafngildisspennu 

var því lækkuð niður í 30 Mpa til að sýna betur myndrænt hvar mestu spennurnar 

eru. Mesta niðurbeygja er í endum lyftiarma og er mest 2,656mm.  
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Mynd 5.12: Jafngildisspenna og niðurbeygja í lyftiörmum 

 

Mynd (5.12) sýnir jafngildisspennur og niðurbeygju þegar 2180 N kraftur frá 

eiginþyngd burstaeiningarinnar og 6001 N kraftur frá tjökkum virka á lyftiarma, sjá 

nánar í viðauka (V5 bls.81) um útreikninga lofttjakka. Mesta punktspennan sem 

Inventor sýnir var 165,6 MPa, ekki er tekið mark á henni. Niðurbeygjan mældist mest 

3,334mm sem er talið eðlileg niðurbeygja, niðurbeygjan mun minnka þegar hinir 

lyftiarmarnir og burstaeiningin eru öll tengd saman.  

 

  

Mynd 5.13: Skerspennur og afmyndun tjakkapinna 

 

Spennugreiningin á lyftiörmum gefur kost á að skoða sérstaklega tjakkapinnana og 

M8 boltana sem tengja lyftiarmana við tengiöxulinn. Mikilvægt er að tjakkapinnarnir, 

boltarnir og tengiöxlarnir séu nógu sterkir til að þola spennur sem munu myndast í 

þeim. Eins og mynd (5.13) sýnir er mesta skerspenna í tjakkapinnum 87,37 MPa og 

mesta afmyndun mælist 0,278mm. Skerspennan er töluvert undir flotmörkum pinnans 

sem er úr stáli St.52, sjá nánar í viðauka (V2 bls.66) um efniseiginleika smíðamálma, 

og ætti því að vera í lagi. Mynd (5.14) sýnir mestu skerspennu í einum af sex M8 

boltum sem tengja lyftiarma við tengiöxul. Mesta skerspennan er 9,857 MPa og 

mesta afmyndun er 0,001791mm sem er frekar lág spenna og niðurbeygja. 

 

6001 N 

6001 N 

1090 N 

1090 N 
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Mynd 5.14: Skerspennur og afmyndun M8 bolta í lyftiarmi 

 

 

 
 

Mynd 5.15: Skerspennur og niðurbeygja í enda tengiöxuls 

 

Mynd (5.15) sýnir einfalt líkan af enda tengiöxuls ásamt skerspennu og niðurbeygju 

hans. Mesta skerspenna sýnir 36,88 MPa og mesta niðurbeygja 0,0144mm sem er 

lítil sem engin niðurbeygja. Til öryggis verður stáltegund St.52 valin fyrir tengiöxla. 
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5.4 Lofttjakkar færslugrindar 

 

Tjakkarnir eru tveir samtals, einn fyrir hvern lyftiarm og hafa það hlutverk að ýta 

lyftiörmum og þar af leiðandi lyfta burstaeiningunum að skautlegg rafskautsins. 

Tjakkarnir eru lofttjakkar sem verða tengdir við innanhúsþrýsting skautsmiðju Century 

Aluminum sem er 600 kPa. Krafturinn sem tjakkarnir þurfa að vinna á móti er 6001 N, 

sjá nánar í viðauka (V5 bls.81) um útreikninga lofttjakka. Tjakkarnir verða tvívirkir og 

verður þannig hægt að stjórna nákvæmlega aðkomu og frákomu burstaeininga. 

Eftirfarandi jöfnur voru notaðar til að reikna þvermál stimpils í tjökkum, 

 

                                   (J5.4.1) 

      

                          
    

 
   (J5.4.2) 

 

                          √
   

 
   (J5.4.3) 

Þar sem  

 

F = Kraftur (N)   -Kraftur sem tjakkur framkallar 

  = Þrýstingur (    )  -Innanhúsþrýstingur í skautsmiðju  

A = Flatarmál stimpils (  )  

d = Þvermál stimpils (m) 

 

Útreikningar leiða í ljós að þvermál stimpla í lofttjökkunum þurfa að vera 0,1128m eða 

112,8mm, valið þvermál er 120mm til að vera alveg viss um að tjakkarnir ráða við að 

lyfta burstaeiningunum. Slaglengd tjakkanna var fengin með því að gera prófanir í 

Inventor, prófað var að nota allt frá 125 til 200mm slaglengd. Á endanum voru valdir 

120x175mm lofttjakkar. Framleiðendur sem koma til greina eru t.d Bosch Rexroth 

eða Parker. Ekki verður farið út í það að velja nákvæmt heiti eða týpu á lofttjökkum 

heldur er mælt með ráðfæringu við sérfræðinga hjá viðkomandi framleiðendum. 
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5.5 Legur lyftiarms 

 

Krafturinn sem virkar á legur lyftiarms er eiginþyngdarkraftur burstaeiningar deilt með 

tveimur eða 1090 N. Það eru tvær legur í hverjum lyftiarmi sem gera 8 stk. samtals. 

Sama jafna er notuð og í kafla (4.3 bls.19) (j4.3.1). Útreikningar gefa 

     = 3 kN. Valdar voru legur í næsta styrkleika við 3 kN sem eru kúlulegur af 

týpunni 61908 sem þola radíal-álag upp að 13,8 kN og ás-álag upp að 10 kN , sjá 

nánar í viðauka (V4 bls.71) um útreikninga og gagnaskjöl lega. 

 

5.6 Plattalegur færslugrindar 

 

Plattalegurnar eru fjórar samtals, ein fyrir hvern lyftiarm. Plattalegurnar eru gerðar til 

að taka kraftinum sem burstaeiningin og lofttjakkarnir mynda á lyftiarm. Summa 

lóðrétta krafta burstaeiningar og loftjakka er 7,582 kN og er því undirstöðukraftur á 

legu -7,582 kN radíal-álag. Mynd (5.16) sýnir hvernig lyftiarmi var stillt upp við 

reikninga á undirstöðukröftum lega. 

 

Mynd 5.16: Lyftiarmi stillt upp í verstu stöðu til að reikna mestu krafta á legu 

  

Fb = 1090 N + 491 N, er helmingur eiginþyngdarkrafts burstaeiningar og áætlaður 

kraftur við að snúa burstum. Ft = 6001 N, er krafturinn sem lofttjakkurinn ýtir á 

arminn. Snúningshraði legu er stillanlegur eftir bremsu á lofttjökkum en áætlaður 

snúningshraði legu er frá 3 til 8 rpm. Ef þessar tölur eru settar inní jöfnu (J4.3.1) fæst 

     20,92 kN. Valdar legur eru kúlulega af týpunni 62208-2RS1 sem þola radíal-

álag upp að 30,7 kN og ás-álag upp að 19 kN. Sjá má nánari útskýringar á 

útreikningum í viðauka (V4 bls.71). 

 

 

 

Ft Fb 

Fg = -Ft-Fb 
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5.7 Brautarlegur færslugrindar 

 

Til að finna út hvaða kraftar virka á brautarlegurnar var farið í kennslubækur og 

glósur úr burðarþolsfræði 1. Teiknað var upp einföldun á kerfinu þar sem efri og neðri 

brautarlegur voru teknar sem undirstöður og samanlögð þyngd burstaeiningar og 

færslugrindar breytt í kraft sem myndast í þungamiðju þeirra. Miðjubrautarlegan tekur 

í raun ekki neinn kraft á sig en hún er höfð meira upp á stöðugleika og öryggi, sjá 

mynd (5.17 og 5.18). 

 

Mynd 5.17: Fjarlægð þungamiðju burstaeiningar og færslugrindar frá brautarlegum 

 

 
Mynd 5.18: Einfaldað líkan af kerfi til að finna undirstöðukrafta í brautarlegum 

 

Eins og mynd (5.18) gefur til kynna eru brautarlegur í punktum A og C. Líkaninu af 

kerfinu er stillt þannig upp að það sýnir versta tilvik vélarinnar. Lengd frá brautarlegu í 

þungamiðju er 1,018m og 0,603m í enda lyftiarma. Þar næst voru kraftarnir Rc og Ra 

fundnir með vægissummum og summu lóðrétta og lárétta krafta. Aðferð 

vægissummra gengur út á að finna vægi í ákveðnum punktum þar sem summa alls 

vægis er með útkomuna núll. Allir útreikningar og gagnaskjöl brautarlega má finna í 

viðauka (V4 bls.71). Útreikningar gefa Rc = 7,183 kN og Ra = 7,545 kN. Krafturinn 

Ra er hærri og verður miðast við hann til að velja brautarlegu af vefsíðu Winkel. Valin 

brautarlega er týpa 4.055 sem þolir radíal-álag upp að 12,40 kN og ás-álag upp að 

3,87 kN.                      
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6. Burðarvirki leggburstavélar 

 

 
Mynd 6.1: Burðarvirki leggburstavélarinnar  

 

Burðarvirki vélarinnar er 4,610m á hæð, 1,2m að lengd og tæpur meter að breidd. 

Burðarvirki leggburstavélarinnar samanstendur af grind úr 100x100x5mm prófílum,  

U-járni fyrir brautarlegur færslugrindar og svo færslumótor sem færir færslugrindina 

upp og niður með keðju eftir U-járnunum, sjá mynd (6.1). Burðarvirkið þarf að halda 

öllum þunga burstaeiningar og færslugrindar á meðan og eftir burstun. Burðarvirkið er 

fest niður í gólf með fjórum M16 boltum á hverjum fæti. Hönnunin á burðarvirkinu er 

frekar einföld og var mótuð eftir þörfum. Viðmiðið var að hafa burðarvirkið sem minnst 

en samt nógu sterkt. Færslumótorinn er með tannhjól fyrir keðju og er festur á  20mm 

plötu inn í burðarvirkinu með M16 boltum, sjá mynd (6.2). Keðjunni er komið fyrir á 

tannhjól færslumótors og á tannhjólið sem er staðsett efst á burðarvirkinu sem 

gengur laust á legum. Keðjan er svo fest í keðjuklemmuna sem er staðsett aftan á 

færslugrindinni. Brautarlegurnar ferðast eftir U-járni sem er fest innan á burðarvirkið, 

sjá mynd (6.3). Spurning er hvort U-járnið ætti að vera boltað á burðarvirkið til að 

auðvelda uppsetningu og viðhald á færslugrinndinni. U-járnið er styrkt með flatstáli til 

að minnka fríbil milli U-járns og brautarlegu. Tveir stopparar eru á sitt hvorum enda 

U-járnsins til að stoppa færslugrindina ef eitthvað fer úrskeiðis hjá færslumótor eða 

keðju. 
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Mynd 6.2: Horft undir burðarvirki leggburstavélar 

 

Eins og má sjá á mynd (6.2) er undirstaða mótors höfð mjög örugg svo engin hreyfing 

verði á færslumótor þegar hann er að toga færslugrindina upp og niður. 

 

 

 

Mynd 6.3: U-járn og fylgihlutir ásamt brautarlegu 

 

U-járnið sjálft er 2,320m að lengd en sjálf færslugrindin getur bara færst um rúma 2 

metra sem er rúmlega það sem hún þarf að ferðast. Eins og má sjá á mynd (6.3) 

hægra megin, sést hvernig brautarlega liggur í U-járninu.  

 

20 mm 
festiplata 

Tannhjól 
keðju 

Prófílstyrking undir 
festiplötu mótors 

Gólffesting 
burðarvirkis fyrir 
M16 bolta 

Brautarlega 

Flatstál til að 
minnka fríbil 

Flatstál til að 
minnka fríbil 

100x40x6 U-járn 
Stoppari 

A (2:1) 
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6.1 FEM-greining á burðarvirki leggburstavélar 

  

Mjög mikilvægt er að spennugreina burðarvirki leggburstavélarinnar til að fá fullvissu 

um að engir veikleikar séu í hönnun þess. Burðarvirkið má ekki hafa neina veikleika 

svo öryggi starfsmanna sé fulltryggt í kringum vélina. Til að einfalda 

spennugreininguna á burðarvirkinu var gert einfalt þrívíddarmódel af burstaeiningunni 

og færslugrindinni og því komið fyrir inn í þrívíddarmódeli burðarvirkisins og líkt eftir 

kraftaálagi af bestu getu.  

 

6.1.1 Spennugreining burðarvirkis leggburstavélar 

 

Burðarvirkið er fest niður í öllum undirstöðum og eiginþyngdarkraftar settir á 

burstaeiningu og færslugrind til að líkja eftir álagi á burðarvirkið, sjá mynd (6.4). 

  

Mynd 6.4: Jafngildisspenna og afmyndun í burðarvirki 

 

Kraftarnir tveir sem virka á burðarvirkið eru eiginþyngdarkraftur frá burstaeiningu sem 

er 2180 N og eiginþyngdarkraftur frá færslugrindinni sem er 2386 N. Mesta 

jafngildisspenna sem Inventor sýndi í greiningunni var upp á 33.41 MPa og mesta 

afmyndun eru tæpir 0,6mm sem er mjög lítið og virðist því burðarvirkið vera nógu 

sterkt til að þola álagið sem mun myndast við að halda burstaeiningu í lengstu stöðu 

frá sér. Hæstu spennurnar eru í efstu og neðstu brautarlegunum og í U-járninu. Geta 

má þess að skalinn á mynd (6.4) hefur verið lækkaður frá 33,41 MPa niður í 10 MPa 

til að sýna betur myndrænt hvar mestu spennurnar eru. 
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6.1.2 Spennugreining á efri tannhjólaöxli 

 

Samkvæmt reikningum í kafla (5.7 bls.31) um undirstöðukrafta á brautarlegur, kemur 

fram að lóðrétti krafturinn sem þarf til að færa færslugrindina og allt sem henni fylgir 

upp burðarvirkið er 4566 N, sjá nánar í viðauka (V4 bls.71) um útreikninga og 

gagnaskjöl lega. Mikilvægt er að skoða hvernig þessi kraftur hefur áhrif á öxulinn sem 

efra tannhjólið fer á. 

 

  
Mynd 6.5: Jafngildisspenna og niðurbeygja í efra tannhjóli og öxli 

 

Eins og sést á mynd (6.5) var búið til hjól í Inventor með radíusinn 95mm til að líkja 

eftir tannhjólinu sem keðjan kemur upp á. Þar næst er vægið reiknað miðað við 

radíus hjólsins og lóðrétta kraftsins sem virkar á móti. Vægið sem virkar þá á 

tannhjólið og öxulinn er 434 Nm og er því spennugreiningin sett þannig upp. Af 

einhverjum ástæðum virðist vægisörin í Inventor lenda fyrir neðan tannhjólið en 

fullvisst er að það virkar á tannhjólið og öxulinn. Litlar spennur og afmyndun er í sjálfu 

tannhjólinu en áhugaverðara er því að skoða sjálfan öxulinn. Ef öxullinn er 

einangraður og skoðaður sést að mesta jafngildisspenna í öxlinum er 93,52 MPa og 

mesta niðurbeygja er 0,0434mm, sjá mynd (6.6). Öxullinn er með 40mm þvermál úr 

efninu St.52 sem er með flotmörk uppá 355 MPa og fjaðurstuðul uppá 207 Gpa, sjá 

nánar í viðauka (V2 bls.66) um efniseiginleika smíðastáls. Þrátt fyrir að hæsta 

skerspennan sé punktspenna þá er hægt að skoða öryggisstuðulinn til gamans, ef 

flotmörk öxulsins og hæsta skerspenna er sett inní jöfnu (J3.1) fæst öryggisstuðulinn,  

 

                       
  

   
    

   

     
                 (J3.1) 
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Mynd 6.6: jafngildisspenna og niðurbeygja í efra tannhjólaöxli (40mm) 

 

Úr jöfnu (J3.1) má lesa að öryggisstuðullinn er hærri en öryggisstuðullinn sem var 

settur sem skilyrði í kafla (3.1 bls.9) og er því ákveðið að hann sé í lagi. 

 

6.2 Færslumótor leggburstavélar 

 

Aðferðin við að reikna út aflþörf færslumótors gékk út á að finna vægið sem mótorinn 

þarf að vinna á móti. Notast var við aðferð vægissumma, sjá nánar í viðauka  

(V3 bls.67) um útreikninga og gagnaskjöl mótora. 

 

  

Mynd 6.7: Skýringamynd á uppsetningu vægissummu fyrir færslumótor 

 

 

 

Fm 
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Sama vægi er notað og kom fram í kafla (6.1.2 bls.35) sem er 434 Nm því tannhjólin 

eru með sama radíus uppi og niðri. Aftur er notuð jafna (J4.2.2) til að finna aflþörf 

mótors. Nú þarf einnig að finna út hvað mótorinn þarf að snúast hratt til að ná að færa 

burstaeiningarnar niður skautlegginn á innan við einni mínútu eins og var talað um í 

kafla (1.1 bls.2) sem fjallaði um markmið og forsendur. Fyrst þarf að finna ummál 

tannhjólsins með jöfnu (J6.2.1). Vegalengdin sem þarfnast burstunar er tæpur 1,5m 

og fæst þá hvað mótorinn þarf að snúast marga hringi með jöfnu (J6.2.2). 

 

                                            (J4.2.2) 

 

                                                           (J6.2.1) 

 

                           
                   

 
    (J6.2.2) 

 

Ummál tannhjólsins er 597mm og þarf mótorinn að minnsta kosti að snúast 2,5 

snúninga á mínútu. Þar sem vinnuhringur leggburstavélarinnar er ekki einungis að 

bursta skautlegginn þarf burstunin sjálf að taka töluvert minni tíma en eina mínútu. 

Ákveðið var að láta burstunina taka 15 sekúndur og þarf þá færslumótorinn að snúast 

10 snúninga á mínútu. Jafna (J4.2.2) gefur þá að aflþörf mótors er 454,4 W. Valinn 

mótor er þá SEW, týpa R77DRN80M4 sem er 0,75 kW og togar 685 Nm, sjá nánar í 

viðauka (V3 bls.67) um útreikninga og gagnaskjöl mótora. 
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6.3 Legur efri tannhjólaöxuls 

 

Á efri tannhjólaöxlinum verða tvær öflugar legur inn í leguhúsi sem taka á móti 

kraftinum. Krafturinn sem virkar á öxulinn er 4566 N sem fannst í kafla (5.7 bls.31). 

Næst þarf að reikna undirstöðukrafta leganna til að geta fundið álagsviðmiðið eins og 

var gert í kafla (4.3 bls.19) sem fjallaði um legur í burstaeiningunni. Mynd (6.8) sýnir 

hvernig öxli og legum er stillt upp til að finna undirstöðukraftana, nákvæma 

útreikningar má  finna í viðauka (V4 bls.71) .  

 

  

Mynd 6.8: Skýringamynd fyrir reikning á álagi fyrir legur 

 

Útreikningar leiða í ljós undirstöðukraftarnir eru Fa = 9,560 kN og Fb = 4,994 kN. 

Jafna (J3.6.1) gefur þá      29,71 kN. Valin lega er SKF kúlulega af týpu 6208-

2RS1 sem þolir radíal-álag upp að 32,5 kN og ás-álag upp að 19 kN, sjá nánar í 

viðauka (V4 bls.71). 

 

6.4  Keðja og tannhjól færslumótors 

 

Autodesk Inventor bíður upp á einfalda og góða aðferð til að búa til keðju og um leið 

tannhjól. Valin er keðja af lista með öllum nauðsynlegum upplýsingum eins og 

togþoli, þyngd keðju per meter og fleira. Sama gildir um að velja tannhjól, valinn er 

fjöldi tanna og þvermál tannhjóls og svo sér Inventor um að láta keðju og tannhjól 

passa saman. Valin keðja er rúllukeðja af týpu 16B-1-182 með togþol upp að 60 kN. 

Allar upplýsingar um keðju og tannhjól er að finna í viðauka (V6 bls.83).  

  

Fa Fb 

Fm 

Tannhjól 

Tannhjólaöxull 
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7. Tinda- og leggstýring leggburstavélar 
 

 

Mynd 7.1: Tinda- og leggstýring ásamt rafskauti  
 

Tinda- og leggstýringarnar eru hannaðar til þess bæði að stýra rafskautum inn og út 

úr vélinni og halda við það á meðan verið er að bursta skautlegginn. Upprunalega átti 

leggstýringin að vera töluvert lengri og hlutverk hennar var að passa upp á að 

rafskautin væru ekki að rekast í leggburstavélina og sérstaklega þá burstaeiningarnar 

á leiðinni inn og út úr vélinni. En eins og var talað um í kafla (5 bls.20) þá þurfti að 

stytta hana vegna lengingar á lyftiörmum. Því var fundin önnur lausn með því að 

hanna tindastýringuna. Tindastýringin átti upprunalega bara að klemma tindana á 

meðan burstun væri í gangi, en gerir núna bæði það ásamt því að stýra rafskautum 

inn og út úr vél og passar að þau rekist ekki í leggburstavélina. Tindaklemman á 

tindastýringunni sér um að halda neðri hluta rafskautsins föstum í X- og Y-stefnu á 

meðan leggstýringin heldur efri hluta rafskautsins í Y-stefnu. Að auki ýta 

burstaeiningarnar horn í horn á skautlegginn á meðan þau bursta hann. Því má búast 

við góðum stöðugleika á rafskautinu á meðan burstun er í gangi. 

 

X Y 



40 
 

7.1 Leggstýringin 

 

Leggstýringin er gerð úr 80x80x5mm prófílum og er annað hvort fest upp í loft 

skautsmiðju eða á sjálft færibandið sem flytur rafskautin, fer eftir aðstæðum í 

skautsmiðjunni. Nauðsynlegt er að hafa einhverskonar stýringu og stuðning á efri 

hluta rafskautsins á meðan burstun er í gangi og er leggstýringin lausnin. Eins og var 

talað um í kafla (2.2 bls.7) byrjar burstunarsvæði skautleggsins í 550mm frá toppi 

leggsins og er því ekki mikið pláss sem leggstýringin hefur svo burstaeiningarnar 

komist upp að skautlegg í réttri hæð.  

 

 

 

Mynd 7.2: Leggstýring ásamt rafskauti og brautarvagni 

 

Eins og sést á mynd (7.2) er 40mm bil sitt hvoru megin á milli skautleggs og 

leggstýringar og nær hún niður í 220mm frá toppi leggs. Engir kraftar virka á 

leggstýringuna og er því ekki nauðsynlegt að spennugreina hana. 

 

 

7.2 Tindastýringin 

 

Tindastýringin er gerð úr 100x100x5mm prófílum og er fest niður í gólf 

skautsmiðjunnar. Á tindastýringunni er svokölluð tindaklemma sem klemmir og heldur 

tindum rafskautsins með tveimur lofttjökkum á meðan burstun er í gangi. Eins og 

áður komið fram í byrjun kafla 7, tekur tindastýringin við tindum rafskautsins og leiðir 

það inn í miðju vélarinnar. Þegar rafskautið er komið á réttan stað klemma 

tindaklemmurnar tindana og halda neðri hluta rafskautsins á meðan burstun er í 

gangi, sjá mynd (7.3). 

Leggstýring 

Brautarvagn sem færir 
rafskaut eftir P&F 
færibandi 
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Mynd 7.3: Yfirlitsmynd tindastýringu 

 

 

7.2.1 Lofttjakkar tindastýringar 

 

Áætlaður kraftur sem hvor lofttjakkur þarf til að halda tindum rafskautsins er  

100 kg, eða 982 N. Notaðar eru jöfnur (J5.4.1, J5.4.2 og J5.4.3) úr kafla (5.4 bls.29) 

til að finna hentugt þvermál stimpils á lofttjökkum. Út úr jöfnunum fæst að þvermál 

stimpils þarf að vera minnst 45,6mm. Valið þvermál er 50mm með slaglengd 150mm. 

Ekki verður farið út í það að velja nákvæma gerð lofttjakka heldur er mælt með 

ráðfæringu við sérfræðinga hjá viðkomandi framleiðendum. 

 

8 Vinnuhringur leggburstavélar 
 

Í eftirfarandi kafla verður vinnuhringur leggburstavélarinnar útskýrður til að auðvelda 

forritun iðntölvustýringar vélarinnar. Til þess að vélin geti verið sjálfvirk er þörf á ýmis 

konar skynjurum til að stýra fyrirfram ákveðnum hreyfingum vélarinnar. Farið verður 

yfir staðsetningar skynjara, gerð þeirra og svo í lokin skref fyrir skref lýsing á einum 

vinnuhring leggburstavélarinnar. 

  

Tindastýring 

Lofttjakkur 

Tindaklemma 
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8.1 Staðsetning skynjara 

 

Staðsetning skynjara er mjög mikilvæg til að vélin virki eins og ætlað er. Flestir 

skynjarar í leggburstavélinni verða nándarskynjarar sem skynja nærveru málma. 

Myndir (8.1, 8.2, 8.3 og 8.4) sýna staðsetningu skynjara í leggburstavélinni. 

 

  
Mynd 8.1: Staðsetning skynjara á leggstýringu 

 

 
Mynd 8.2: Staðsetning skynjara í færslugrind ásamt heiti vélaparta 

 

S1 

S2 

S3 

Tjakkar A og B 

Mótorar 
burstaeiningar 
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Mynd 8.3: Staðsetning skynjara og heiti á 
vélapörtum í burðarvirki 

Mynd 8.4: Staðsetning skynjara og heiti tjakka 

 

 

8.2 Listi yfir skynjara 

 

 S1 Nándarnemi  - Skynjari á leggstýringu, rafskaut í stöðu    1 stk 

 S2 Nándarnemi  - Innbyggður tjakknemi, burstaeining inni     2 stk 

 S3 Nándarnemi  - Innbyggður tjakknemi, burstaeining úti       2 stk 

 S4 Nándarnemi  - Skynjari á burðarvirki, færslugrind uppi      1-2 stk 

 S5 Nándarnemi  - Skynjari á burðarvirki, færslugrind niðri     1-2 stk 

 S6 Nándarnemi  - Innbyggður tjakknemi, rafskaut öruggt       2 stk 

 S7 Nándarnemi  - Innbyggður tjakknemi, rafskaut er laust      2 stk 

  

S4 

S5 

Tjakkar C og D 

S7 
S6 

Færslumótor 
burðavirkis 
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8.3 Lýsing á vinnuhring leggburstavélar 

 

Hér verður einum vinnuhring leggburstavélarinnar lýst nákvæmlega og sagt frá hvaða 

skynjari á í hlut og hvaða tjakkar eða mótorar farar í gang. 

 

 Rafskaut kemur eftir P&F færibandi þar til skynjari (S1) fær merki. Skynjari 

(S1) stoppar færiband og sendir tjakka C og D út. 

 Rafskaut er í stöðu og öruggt fyrir burstun. 

 Innbyggðir tjakkskynjarar (S6) kveikja á mótorum burstaeiningar og senda 

tjakka A og B út. 

 Burstun skautleggs getur hafist. 

 Innbyggðir tjakksynjarar (S3) fá merki og kveikja á færslumótor burðarvirkis. 

 Burstun skautleggs er í gangi. 

 Færslumótor færir færslugrind niður skautlegginn á meðan burstun er í gangi. 

 Færslugrind fer fyrir skynjara (S5) sem slekkur á færslumótor og kveikir á 

tímaliða. 

 Eftir 2-3 sekúndur slökknar á mótorum burstaeiningar og tjakkarnir A og B eru 

sendir inn, á sama tíma er færslumótor settur í gang og byrjar að færa 

færslugrind upp í byrjunarstöðu. Þessi hreyfing þarf að gerast á sama tíma svo 

burstaeiningarnar rekist ekki í tinda rafskautsins á leið sinni frá skautleggnum. 

 Færslugrind fer fyrir skynjara (S4), (S4) og (S2) senda tjakka C og D til baka. 

 Burstun skautleggs er lokið. 

 Innbyggðir tjakksynjarar (S7) gefa merki um að skaut sé laust. 

 Burstað rafskaut fer út úr vél á meðan næsta skaut kemur inn og er þar með 

einn vinnuhringur leggburstavélarinnar búinn. 
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9 Rannsókn á spennufalli milli skautleggs og aðalleiðara 

(skautbrúar) 
 

9.1 Inngangur 

 

Hugmynd kom upp um að rannsaka viðnámið milli skautleggs og skautbrúar við 

mismunandi yfirborðsáferðir skautleggs og í framhaldi af því að reikna út orkutöp sem 

þar af leiða. 

Eins og kom fram í kafla (1.1 bls.2) voru send nokkur rafskaut frá Century Hawsville 

til VHE ehf. þegar verið var að hanna skaut-steypilínu inn í skautsmiðjuna hjá þeim 

og var því tilvalið að gera þessa rannsókn á þeim.  

 

Rannsóknin gekk út á að mæla spennufall milli skautleggs og skautbrúar þegar 

þekktum straum er hleypt yfir samskeytin og viðnámið síðan reiknað. 

Með upplýsingar um meðal viðnám á þessum tengingum geta álver síðan reiknað út 

fjölda tapaðra kWh á ári, sem aftur gerir þeim kleift að meta hvort svona vél borgar 

sig og þá á hve löngum tíma. 

 

9.2 Framkvæmd og aðbúnaður 

 

Fengin var aðstaða inn í einni af smiðjum VHE ehf. þar sem hitastigið var nokkuð 

jafnt og voru valdir tveir Hawesville Spider-gafflar fyrir rannsóknina, einn nýr og einn 

gamall, sjá mynd (9.1). Fjórar yfirborðsáferðir voru til rannsóknar, óburstað, burstað 

með plastbursta, burstað með sandpappír og burstað með flókabursta samskonar og 

notaðir eru í leggburstavél Norðuráls á Grundartanga. Reynt var að fá lánaðan bursta 

frá Rio Tinto Alcan í straumsvík til að fá yfirborðsáferð eins og leggburstavélin er 

hönnuð fyrir en það reyndist ekki mögulegt. Fjögur svæði á báðum skautleggjum 

skautanna voru afmörkuð með jöfnu millibili fyrir hverja yfirborðsáferð. Hugmyndin var 

að líkja eftir skautbrúnni með álbút sem yrði þvingaður niður með sama krafti á öllum 

flötum með vægismæli og spennufallið mælt á milli. 
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Mynd 9.1: Spider-gafflar sem valdir voru fyrir rannsóknina 

 

 

Mynd 9.2: Fjögur afmörkuð svæði fyrir mismunandi yfirborðsáferð á nýju rafskauti 

 

 

Nýtt rafskaut 

Gamalt rafskaut 

Svæði 2.1 

Svæði 2.2 

Svæði 2.3 

Svæði 2.4 
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Mynd 9.3: Yfirborðsáferð svæða á gömlu skauti (efri myndir) og nýju skauti (neðri myndir) 

 

Skautgöfflunum tveimur ásamt svæðum yfirborðsáferða var gefið númer, gamli 

gaffallinn er nr.1 og nýi er nr.2. Mynd (9.2 og 9.3) sýnir hvernig svæðunum fjórum 

með mismunandi yfirborðsáferð hefur verið raðað upp með jöfnu millibili á báðum 

skautgöfflunum og gefið númer sem gefur til kynna hvernig yfirborðsáferðin er.  

 

Svæðin hafa eftirfarandi yfirborðsáferð: 

 

 Svæði 1.1 og 2.1  burstað með sandpappír 

 Svæði 1.2 og 2.2  burstað með plastbursta 

 Svæði 1.3 og 2.3 óburstað 

 Svæði 1.4 og 2.4  burstað með flókabursta frá Norðuráli 

 

 
Mynd 9.4: Skýringamynd á uppsetningu rannsóknar 

 

Fjölsviðsmælir 

Fjölsviðsmælir 

Tig-Suðuvél 

Skautleggur 

Ígildi skautbrúar 

 V 

 V 

O,5 mΩ 
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Mynd 9.5: Uppsetning rannsóknar (svæði 2.4)  
 

Myndir (9.4 og 9,5) sýna hvernig rannsókn var stillt upp fyrir hvert svæði. 

Straumgjafinn í rannsókninni var Tig-suðuvél af gerðinni KEMPPI Minarc 150 sem 

var stillt á 100 A. Ígildi skautbrúar, sjá mynd (9.4 og 9.5) sem verður kölluð skautbrú 

hér eftir þarf að vera þvinguð niður með sama afli á öllum flötum, notast var við 

þvingu sem var hert með vægismæli sem stilltur var á 50 Nm. Á skautbrúna voru 

settir þrír tengipunktar A, B og C til að mæla spennumælingar og plústengið úr Tig-

suðuvélinni var tengt ofan á hana. Strikuð var lína 1cm frá skautbrú og mælt frá henni 

í tengipunktana með nákvæmum fjölsviðsmæli. Í fyrstu var talið að passa þyrfti upp á 

að alltaf væri nákvæmlega sama vegalengd milli línu og skautbrúar (1cm), en gerð 

var tilraun sem sýndi að nánast ekkert spennufall varð á milli punkta í 125cm fjarlægð 

á skautleggnum og því ekki eins mikilvægt að halda alltaf nákvæmlega sömu 

fjarlægð milli línu og skautbrúar, sjá nánar í viðauka (V7 bls.85) sem sýnir útreikninga 

rannsóknar á orkutöpum í skautleggjum.  

Við lágspennumælingar eins og hér um ræðir þarf að taka með í reikninginn 

svokölluð tvin-áhrif (e.thermocouple effect) en það eru lágar rafspennur sem myndast 

þegar tveir mismunandi málmar mætast eins og mælipinnar fjölsviðsmælanna og 

tengipuntanna. Þessar spennur eru hitaháðar og því mikilvægt að ekki verði miklar 

hitabreytingar meðan á mælingum stendur. Þó þetta séu mjög lágar spennur eru þær 

of stórt hlutfall af heildar mæligildinu til að sleppa þeim. 

+ Tenging 

- Tenging 

0,5 mΩ viðnám 

Fjölsviðsmælar 

Þvinga 

Einangrun 

Tengipuntur B 
við ál-legg (lína) 

Ígildi skautbrúar 
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Tig-suðuvélin sem notuð var við rannsóknina er með alltof ónákvæma 

straummælingu til að hægt sé að nota straumaflesturinn á skjá hennar og því var 

komið fyrir 0,5mΩ nákvæmnisviðnámi í straumrásinni og spennufallið yfir það mælt 

með nákvæmum fjölsviðsmæli. Þannig er straumurinn reiknaður með góðri 

nákvæmni í hverri tilraun. 

Framkvæmd mælinga var því háttað á eftirfarandi máta: 

1. Skautbrú komið fyrir á það svæði sem átti að mæla og hert niður með þvingu 

upp í 50 Nm. 

2. Til að mæla tvin-áhrifin er tekin núllmæling á spennu yfir nákvæmnisviðnámið í 

straumrásinni (0,5mΩ)  og svo milli skautleggs og allra punktanna (A, B og C) 

á skautbrúnni áður en straumi er hleypt á kerfið og skráð niður. 

3. Straumi hleypt á kerfið og mælingar endurteknar úr liði 2 og skráð niður. 

4. Ferli endurtekið fyrir alla fleti yfirborðsáferða tvisvar sinnum. 

 

Niðurstöður mælinga voru skráðar niður eins og tafla (T9.1) sýnir 

Þar sem: 

Flötur 1.1 = Skaut nr.1 á fléti nr.1 

A  = Mæling milli skautleggs og tengipunkts A á skautbrú (með og án straums) 

AΩ = Mæling yfir nákvæmnisviðnámi (0,5mΩ)  í straumrásinni (með og án straums) 

Þegar búið var að skrá niður allar mælingar fyrir alla fletina var tekið meðaltal 

spennufalls í núllmælingu (án straums) og mælingu (með straum) fyrir AΩ, BΩ og CΩ 

og A, B, C og fengnar fjórar tölur fyrir alla fleti.  

 

 
Tafla T9.1 
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     = Meðaltal  spennufalls punkta A, B og C í núllmælingu. 

 

      = Meðaltal spennufalls yfir nákvæmnisviðnámi í núllmælingu. 

 

     = Meðaltal spennufalls punkta A, B og C í mælingu með straum. 

 

      = Meðaltal spennufalls yfir nákvæmnisviðnámi í mælingu með straum. 

 

Þegar þessar fjórar tölur komu úr báðum mælingum á hverjum fleti var aftur tekið 

meðaltalið af þeim. Því næst er jafna (J9.1) notuð til að finna nákvæmlega strauminn 

(I) í gegnum skautlegginn. Þar næst er jafna (J9.2) notuð til að finna viðnámið (R) í 

fletinum og svo að lokum jafna (J9.3) notuð til að finna orkutapið (P) í kW miðað við 

straum sem tiltekið álver hleypir í gegnum rafskautin. 

 

  
           

      
  (J9.1) 

 

  
         

 
  (J9.2) 

 

          
   (J9.3) 

 

9.3 Niðurstöður og túlkun rannsóknar 

 

Það sem skiptir mestu máli þegar verið er að gera rannsókn með mælingum er að 

mælingarnar séu marktækar. Til að vita hvort mælingar eru marktækar þarf að 

endurtaka mælingarnar nokkrum sinnum og skoða hvort þær gefa nokkuð svipaðar 

niðurstöður. Þetta var mesta vandamálið í þessari rannsókn, spennufall í fleti var 

mælt tvisvar sinnum í hverjum punkti en munurinn á milli mælinga var alltof mikill til 

að trúverðug niðurstaða fengist. 

Fundið var út að þessi stóri munur á spennumælingum lá í því hversu vel skautbrúin 

náði að þvingast að skautleggnum. Minnsta ójafna á skautleggnum margfaldaði 

spennufallið og þvingan náði ekki að þvinga skautbrúarbitann nógu vel að 

skautleggnum. Fundin var lausn á þessu með því að nota 15mm þykkan álbút/plötu 

sem skautbrú í stað 80mm bitans og nota tvær þvingur í stað einnar, sjá mynd (9.6). 

Þetta bætti samræmi milli mælinga mikið því þvingurnar náðu að aðlaga nýju 

skautbrúna betur að skautleggnum. 
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Mynd 9.6: Þynnri skautbrú notuð með tveimur þvingum 

 

Allar niðurstöður mælinga í rannsókninni eru eftir að skipt hafði verið um skautbrú 

eins og sést á mynd (9.6).  Niðurstöður mælinga eru eftirfarandi: 

 

Rafskaut Nr.1 – Gamalt 

Flötur 1.1 – mæling nr.1 (sandpappír) Flötur 1.1 – mæling nr.2 (sandpappír) 

Núllmæling 
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

A = 0,02 A = 0,57 A = 0,02 A = 0,56 

AΩ = 0,018 AΩ = 63,65 AΩ = 0,008 AΩ = 63,60 

B = 0,02 B = 0,63 B = 0,02 B = 0,70 

BΩ = 0,019 BΩ = 63,66 BΩ = 0,011 BΩ = 63,52 

C = 0,02 C = 0,63 C = 0,03 C = 0,72 

CΩ = 0,019 AΩ = 63,65 CΩ = 0,012 AΩ = 63,46 

N_ABC = 0,02 M_ABC = 0,61 N_ABC = 0,02 M_ABC = 0,66 

NΩ_ABC = 0,019 MΩ_ABC = 63,65 NΩ_ABC = 0,010 MΩ_ABC = 63,53 

        

  Meðaltal úr mælingum 1 og 2 á fleti 1.1   

  N_ABC = 0,02 M_ABC = 0,64   

 
NΩ_ABC = 0,015 MΩ_ABC = 63,59 

 
 

Tafla T9.2 

Ný 15mm þykk 
skautbrú 

Tvær þvingur 
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Flötur 1.2 – mæling nr.1 (plastbursti) Flötur 1.2 – mæling nr.2 (plastbursti) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

A = 0,02 A = 2,95 A = 0,03 A = 2,94 

AΩ = 0,013 AΩ = 63,23 AΩ = 0,006 AΩ = 62,93 

B = 0,02 B = 2,92 B = 0,04 B = 2,94 

BΩ = 0,017 BΩ = 63,18 BΩ = 0,007 BΩ = 62,87 

C = 0,03 C = 2,94 C = 0,03 C = 2,95 

CΩ = 0,015 AΩ = 63,07 CΩ = 0,007 AΩ = 62,38 

N_ABC = 0,04 M_ABC = 2,94 N_ABC = 0,03 M_ABC = 2,94 

NΩ_ABC = 0,015 MΩ_ABC = 63,16 NΩ_ABC = 0,007 MΩ_ABC = 62,73 

    

 
Meðaltal úr mælingum 1 og 2 á fleti 1.2 

 

 
N_ABC = 0,04 M_ABC = 2,94 

 

 
NΩ_ABC = 0,011 MΩ_ABC = 62,95 

 
 

Tafla T9.3 

 

Flötur 1.3 – mæling nr.1 (óburstað) Flötur 1.3 – mæling nr.2 (óburstað) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

A = 0,03 A = 123,3 A = 0,02 A = 170,39 

AΩ = 0,012 AΩ = 62,70 AΩ = 0,004 AΩ = 62,03 

B = 0,03 B = 123,72 B = 0,03 B = 172,75 

BΩ = 0,014 BΩ = 62,66 BΩ = 0,004 BΩ = 62,22 

C = 0,03 C = 123,83 C = 0,03 C = 170,22 

CΩ = 0,007 AΩ = 62,54 CΩ = 0,004 AΩ = 62,26 

N_ABC = 0,03 M_ABC = 123,62 N_ABC = 0,03 M_ABC = 171,12 

NΩ_ABC = 0,011 MΩ_ABC = 62,63 NΩ_ABC = 0,004 MΩ_ABC = 62,17 

    

 

Meðaltal úr mælingum 1 og 2 á fleti 1.3 
 

 

N_ABC = 0,03 M_ABC = 147,37 

 

 

NΩ_ABC = 0,008 MΩ_ABC = 62,40 

  
Tafla T9.4 
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Flötur 1.4 – mæling nr.1 (flókabursti) Flötur 1.4 – mæling nr.2 (flókabursti) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

A = 0,02 A = 0,74 A = 0,03 A = 1,50 

AΩ = 0,009 AΩ = 63,13 AΩ = 0,009 AΩ = 63,51 

B = 0,02 B = 0,86 B = 0,03 B = 1,57 

BΩ = 0,011 BΩ = 63,63 BΩ = 0,011 BΩ = 63,01 

C = 0,03 C = 0,92 C = 0,03 C = 1,59 

CΩ = 0,011 AΩ = 63,96 CΩ = 0,011 AΩ = 63,18 

N_ABC = 0,02 M_ABC = 0,84 N_ABC = 0,03 M_ABC = 1,55 

NΩ_ABC = 0,010 MΩ_ABC = 63,57 NΩ_ABC = 0,010 MΩ_ABC = 63,23 

    

 

Meðaltal úr mælingum 1 og 2 á fleti 1.4 
 

 

N_ABC = 0,03 M_ABC = 1,20 

 

 

NΩ_ABC = 0,010 MΩ_ABC = 63,4 

  

Tafla T9.5 

 

Rafskaut Nr.2 – Nýtt 

Flötur 2.1 – mæling nr.1 (sandpappír) Flötur 2.1 – mæling nr.2 (sandpappír) 

Núllmæling (án 
straums) 

Mæling 
 (með straum) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

A = 0,06 A = 0,44 A = 0,05 A = 0,58 

AΩ = -0,001 AΩ = 63,04 AΩ = 0,002 AΩ = 63,59 

B = 0,07 B = 0,41 B = 0,06 B = 0,55 

BΩ = 0,002 BΩ = 62,94 BΩ = 0,002 BΩ = 63,54 

C = 0,07 C = 0,39 C = 0,06 C = 0,52 

CΩ = 0,001 AΩ = 62,97 CΩ = 0,002 AΩ = 62,86 

N_ABC = 0,07 M_ABC = 0,41 N_ABC = 0,06 M_ABC = 0,55 

NΩ_ABC = 0,0007 MΩ_ABC = 62,98 NΩ_ABC = 0,002 MΩ_ABC = 63,33 

    

 

Meðaltal úr mælingum 1 og 2 á fleti 2.1 
 

 

N_ABC = 0,07 M_ABC = 0,48 

 

 

NΩ_ABC = 0,0014 MΩ_ABC = 63,16 

  
Tafla T9.6 
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Flötur 2.2 – mæling nr.1 (plastbursti) Flötur 2.2 – mæling nr.2 (plastbursti) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

A = 0,04 A = 0,35 A = 0,05 A = 0,50 

AΩ = 0,001 AΩ = 63,60 AΩ = 0,003 AΩ = 63,78 

B = 0,05 B = 0,38 B = 0,06 B = 0,52 

BΩ = 0,002 BΩ = 63,89 BΩ = 0,007 BΩ = 63,27 

C = 0,06 C = 0,40 C = 0,06 C = 0,54 

CΩ = 0,003 AΩ = 66,38 CΩ = 0,008 AΩ = 63,79 

N_ABC = 0,05 M_ABC = 0,38 N_ABC = 0,06 M_ABC = 0,52 

NΩ_ABC = 0,002 MΩ_ABC = 64,62 NΩ_ABC = 0,006 MΩ_ABC = 63,61 

    

 

Meðaltal úr mælingum 1 og 2 á fleti 2.2 
 

 

N_ABC = 0,06 M_ABC = 0,45 

 

 

NΩ_ABC = 0,004 MΩ_ABC = 64,12 

  

Tafla T9.7 

 

Flötur 2.3 – mæling nr.1 (óburstað) Flötur 2.3 – mæling nr.2 (óburstað) 

Núllmæling (án 
straums) 

Mæling  
(með straum) 

Núllmæling  
(án straums) 

Mæling  
(með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

A = 0,04 A = 1,26 A = 0,06 A = 2,54 

AΩ = 0,006 AΩ = 63,96 AΩ = -0,004 AΩ = 63,62 

B = 0,04 B = 1,27 B = 0,07 B = 2,52 

BΩ = 0,007 BΩ = 64,20 BΩ = 0,003 BΩ = 63,53 

C = 0,05 C = 1,24 C = 0,07 C = 2,50 

CΩ = 0,007 AΩ = 63,86 CΩ = 0,003 AΩ = 63,70 

N_ABC = 0,04 M_ABC = 1,26 N_ABC = 0,07 M_ABC = 2,52 

NΩ_ABC = 0,007 MΩ_ABC = 64,01 NΩ_ABC = 0,0007 MΩ_ABC = 63,62 

    

 

Meðaltal úr mælingum 1 og 2 á fleti 2.3 
 

 

N_ABC = 0,06 M_ABC = 1,89 

 

 

NΩ_ABC = 0,004 MΩ_ABC = 63,82 

  

Tafla T9.8 
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Flötur 2.4 – mæling nr.1 (flókabursti) Flötur 2.4 – mæling nr.2 (flókabursti) 

Núllmæling (án 
straums) 

Mæling (með 
straum) 

Núllmæling (án 
straums) 

Mæling (með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

A = 0,03 A = 0,46 A = 0,03 A = 0,66 

AΩ = 0,009 AΩ = 63,75 AΩ = 0,016 AΩ = 63,57 

B = 0,06 B = 0,44 B = 0,04 B = 0,69 

BΩ = 0,011 BΩ = 63,71 BΩ = 0,015 BΩ = 64,17 

C = 0,06 C = 0,46 C = 0,04 C = 0,72 

CΩ = 0,012 AΩ = 63,81 CΩ = 0,015 AΩ = 63,84 

N_ABC = 0,05 M_ABC = 0,45 N_ABC = 0,04 M_ABC = 0,69 

NΩ_ABC = 0,011 MΩ_ABC = 63,76 NΩ_ABC = 0,015 MΩ_ABC = 63,86 

    

 

Meðaltal úr mælingum 1 og 2 á fleti 2.4 

 

 

N_ABC = 0,05 M_ABC = 0,57 

 

 

NΩ_ABC = 0,013 MΩ_ABC = 63,81 

  

Tafla T9.9 

Ef teknar eru saman niðurstöður meðaltals spennufalla í báðum skautleggjum er 

hægt að skoða nánar muninn á milli flata, sjá töflu (T9.10). 

 
Meðaltal spennufalls (mV) 

Flötur 1.1 – Sandpappír 0,64 

Flötur 1.2 – Plastbursti 2,94 

Flötur 1.3 – Óburstað 147,37 

Flötur 1.4 – Flókabursti 1,2 

Flötur 2.1 – Sandpappír 0,48 

Flötur 2.2 – Plastbursti 0,45 

Flötur 2.3 – Óburstað 1,89 

Flötur 2.4 – Flókabursti 0,57 
 

Tafla T9.10 

Eins og sést á töflu (T9.10) er áberandi mesta spennufallið á óburstuðu svæðunum á 

báðum skautleggjunum. Yfir heildina er töluvert minna spennufall á nýrri 

skautgafflinum eins og búist var við og er lítill munur á milli yfirborðsáferða 

sandpappírs, plastbursta og flókabursta fyrir utan flöt 1.1 sem sýndi óvenju lágt 

spennufall. Sennileg ástæða fyrir mismuni milli mælinga 1 og 2 er sú að ekki hefur 

náðst nákvæmlega eins hersla milli skautbrúar og skautleggs. Við gerð 

rannsóknarinnar kom í ljós að stór partur af því að ná lágu spennufalli, jafnvel stærri 

en partur yfirborðsáferðar, fólst í því að þvinga skautbrúnna nógu vel að skautlegg. 

Þrátt fyrir það sýna mælingarnar að yfirborðsáferðin hefur mjög mikið að segja um 

spennufallið. 
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Eftirfarandi eru töflur með niðurstöðum úr útreikningum á orkutöpum í kW fyrir hvern 

flöt beggja skautleggja við 5000 Amper sem er algengur straumur í gegnum eitt 

rafskaut í álverum, reiknað með jöfnum (J9.1, J9.2 og J9.3). Sjá nánar útleiðslu 

útreikninga í viðauka (V7 bls.85) sem sýnir útreikninga á orkutöpum í skautleggjum. 

Rafskaut Nr.1 – Gamalt 

Flötur 1.1 – Sandpappír 

    Amper Ohm kW 

Straumur í legg (I) 127,15     

Viðnám í fleti (R)   4,88*10-6   

Orkutöp (P)     0,122 
 

Tafla T9.11 

Flötur 1.2 – Plastbursti 

    Amper Ohm kW 

Straumur í legg (I) 125,88     

Viðnám í fleti (R)   2,30*10-5   

Orkutöp (P)     0,575 
 

Tafla T9.12 

Flötur 1.3 – Óburstað 

    Amper Ohm kW 

Straumur í legg (I) 124,78     

Viðnám í fleti (R)   1,18*10-3   

Orkutöp (P)     29,5 
 

Tafla T9.13 

Flötur 1.4 – Flókabursti 

    Amper Ohm kW 

Straumur í legg (I) 126,78     

Viðnám í fleti (R)   9,23*10-6   

Orkutöp (P)     0,231 
 

Tafla T9.14 
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Rafskaut Nr.2 – Nýtt 

Flötur 2.1 – Sandpappír 

    Amper Ohm kW 

Straumur í legg (I) 126,32     

Viðnám í fleti (R)   3,25*10-6   

Orkutöp (P)     0,081 
 

Tafla T9.15 

Flötur 2.2 – Plastbursti 

    Amper Ohm kW 

Straumur í legg (I) 128,23     

Viðnám í fleti (R)   3,04*10-6   

Orkutöp (P)     0,076 
 

Tafla T9.16 

Flötur 2.3 – Óburstað 

    Amper Ohm kW 

Straumur í legg (I) 127,63     

Viðnám í fleti (R)   1,43*10-5   

Orkutöp (P)     0,358 
 

Tafla T9.17 

Flötur 2.4 – Flókabursti 

    Amper Ohm kW 

Straumur í legg (I) 127,59     

Viðnám í fleti (R)   4,08*10-6   

Orkutöp (P)     0,102 
 

Tafla T9.18 

 

Eins og með spennufallið eru mestu orkutöpin í óburstaða fletinum (1.3) á gamla 

rafskautinu eða 29,5 kW. Geta má þess að eins og mynd (9.3) sýnir þá er óburstaði 

flötur gamla rafskautsins sérstaklega illa farinn og skítugur. Ekki virðist vera mikill 

munur milli tegunda á yfirborðsáferð fyrir utan óburstuðu fletina. Með þessum 

niðurstöðum er hægt að taka dæmi til að sjá mismuninn á hvað álver eins og Century 

Aluminum tapar miklum fjármunum á ári í gegnum orkutöp á því að bursta og ekki 

bursta skautleggina sína. 
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Dæmi er stillt upp á eftirfarandi hátt: 

Eins og kom fram í kafla (1.1 bls.2) er Century Aluminum með 5 kerskála sem er hver 

með 112 kerum og hvert ker er með 24 kolarafskautum, þetta gerir 13.440 

kolarafskaut sem eru í notkun allan sólarhringinn. Í gegnum hvert ker fer 120 kA 

straumur sem gerir 5 kA á hvert kolarafskaut. 

Þar sem óburstaði flötur gamla rafskautsins var heldur ýkt dæmi verður miðast við 

óburstað og burstað með plastbursta á nýja rafskautinu. Þá eru eftirfarandi gögn 

notuð: 

Fjöldi skauta = 13.440 stk. 

Straumur í gegnum skautlegg = 5000 A 

Viðnám flatar 2.3 – óburstað =          Ω 

Viðnám flatar 2.2 – plastbursti =          Ω 

Fást þá orkutöpin fyrir hvorn flöt: 

                                         (J9.3) 

                                        (J9.3) 

Og orkutöpin fyrir öll skautin eru þá: 

                                                    (J9.4) 

                                        (J9.4) 

Næst eru kWh yfir árið reiknaðar út: 

                                                     (J9.5) 

                                                   (J9.5) 

Ekki er vitað nákvæmlega hvað Century Aluminum borgar fyrir kWh, en Rio Tinto 

Alcan gefur upp á heimasíðu sinni að meðalverð til stóriðju sé 2,5 kr/kWh og verður 

sá taxti notaður til að reikna töpin í krónum: 

                                           (J9.6) 

                                           (J9.6) 

Mismunurinn á milli þess að vera með óburstuð og burstuð skaut með plastbursta er 

þá: 
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10 Áhættugreining leggburstavélar 
 

Í þessum kafla verður fjallað um áhættugreiningu á leggburstavélinni. áhættugreining 

sýnir áhættur sem stafa af vélinni og til hvaða aðgerða er gripið til að lágmarka þær. 

Skjalið sem notast er við er frá VHE ehf. þar sem þeim liðum sem eiga við vélina eru 

metnir og áhættan greind. Allar vörur VHE ehf. þurfa að fá CE-merkingu. CE-merking 

er skilyrði fyrir markaðssetningu tiltekinna vara á evrópska efnahagssvæðinu. Merkið 

gefur til kynna að framleiðandi ábyrgist að varan uppfylli skilyrði um öryggi og 

almennt heilbrigði sem Evrópusambandið hefur fyrirskipað. Hluti af því að fá CE-

merkingu er að áhættugreina vöruna og þar með fullvissa viðskiptavini um að varan 

sé örugg og almennt heilbrigði starfsmanna sé ekki í hættu.  

Útkoman úr áhættugreiningunni er áhættuskali hvers liðs sem er nákvæmlega 

útskýrður í áhættugreinarskjalinu í viðauka (V10 bls.91). 

11 Niðurstöður 
 

Niðurstaða hönnunarhluta leggburstavélarinnar er nokkuð nákvæm hönnun þar sem 

meginvirkni og útlit vélarinnar er fullhannað. Það helsta sem vantar í hönnunina eru 

hlífar utan um hreyfanlegra parta eins og burstana og færslugrindina. Einnig á eftir að 

hanna sogbúnað sem sýgur ryk og drullu sem myndast við burstunina. Búið er að 

ákveða stærðir og týpur helstu aðkeyptra vélaparta eins og mótora og lega. Stærðir 

lofttjakka voru fundnar og á aðeins eftir að velja framleiðanda.  

Rannsókn á spennufalli milli skautleggs og skautbrúar heppnaðist vel og sýna 

niðurstöður hennar greinilegan hagnað þess að bursta skautleggina með einhverss 

konar burstum, sama hvort það séu vírburstar, sandpappír eða flókaburstar. Eins og 

kom fram í kafla (9.3 bls.50) sem fjallaði um niðurstöður og túlkun rannsóknarinnar, 

kemur fram að mismunur milli þess að bursta ekki og bursta skautlegg með 

plastbursta eru 81 milljón krónur á ári. Þetta eru góðar niðurstöður fyrir 

leggburstavélina sem munu nýtast vel við sölu á vélinni í framtíðinni.  

12 Umræða og túlkun 
 

Þegar loka hönnun vélarinnar var ljós komu nokkrir hlutir til hugsunar sem hefði verið 

hægt að haga á annan hátt. Það helsta sem ég væri til í að breyta í vélinni er umfang 

hennar, mér finnst vélin taka of mikið pláss og það hefði verið hægt að útfæra 

færslugrindina þannig að hún væri staðsett inn í burðarvirki vélarinnar. Þannig myndi 

umfang vélarinnar minnka talsvert. En í heildina litið er ég nokkuð sáttur með útkomu 

verkefnisins og tel ég vélina vera hagnýt söluvara sem hefur virkni sem engin önnur 

leggburstavél hefur fram að bjóða sem ég hef séð.  
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Rannsókn á spennumuni milli skautleggs og skautbrúar við mismunandi 

yfirborðsáferðir tókst mjög vel með hjálp frá Jóhanni Valdimarssyni, rafeindavirkja hjá 

VHE ehf. Það hefði verið óskandi að endurtaka mælingarnar oftar til að bæta 

marktæki rannsóknarinnar, en eins og gerist oftar en sjaldan er að hlutirnir taka meiri 

tíma en búist var við og það verða alltaf einhver vandamál sem seinka verkefninu. 

13 Samantekt 
 

Þegar verkefnið hefur verið klárað er hægt að taka saman innihald skýrslunnar og 

bera það saman við sett markmið verkefnisins. Markmiðið var að gróflega hanna nýja 

gerð af leggburstavél og rannsaka ágæti þess að bursta skautlegg frá Century 

Aluminum.  

Útkoman er nánast fullhönnuð vél sem uppfyllir öll hönnunarskilyrði sem sett voru. 

Eitt af hönnunarskilyrðunum var að vélin mætti ekki vera lengur en eina mínútu að 

klára burstun skautleggs og skila honum frá sér. Reiknað var út hvað færslumótorar 

þyrftu að snúast til að uppfylla þau skilyrði og er þá eini óvissuparturinn hve 

iðntölvustýringin og loftjakkarnir eru lengi að vinna sína vinnu. Þar sem burstun 

vélarinnar mun aðeins taka 15 sekúndur eru 45 sekúndur eftir fyrir vélina að klára 

einn vinnuhring og er búist við því að það sé meira en nægur tími. 

Rannsóknin á spennufalli milli skautleggs og skautbrúar var mjög skemmtileg og 

áhugasöm. Rannsóknin tók lengri tíma en búist var við vegna ýmis konar vandræða 

eins og að finna suðuvél sem sló ekki ítrekað út, reyna að finna út af hverju væri 

svona mikið misræmi milli mælinga svo eitthvað mætti telja. Ég veit ekki til þess að 

svona rannsókn hafi verið gerð áður, en ef svo er væri gaman að bera saman mínar 

niðurstöður úr rannsókninni við hinar. 
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V1 Töflugildi fyrir öryggisstuðul 
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V2 Efniseiginleikar smíðastáls 

 

Tvær tegundir af smíðastáli verða notað í leggburstavélina. Tegundirnar eru St.37 og 

St.52. Þessar stáltegundir eru algengar og eru fáanlegar hjá öllum helstu söluaðilum 

stáls á Íslandi. Stáltegundirnar tvær eru góðir smíðamálmar með góða 

suðueiginleika. Fyrir þá vélaparta sem eru ekki undir miklu álagi verður smíðastálið 

St.37 notað og svo öfugt fyrir vélaparta sem meira álag er á verður smíðastálið St.52 

notað. 

Notast er við staðalinn DIN EN 10 025 (1.91). 

 

St.37 

     Skammstöfun 
     

DIN 
17 

100 

Evrópustaðall 
27 

Efnisnúmer 
Efnasamsetning í 

þynga % 
Bræðsluefnagreining 

Togstyrkur 
(MPa) 

Flotmörk 
(MPa) 

Fjaðurstuðull 
(Gpa) 

St.37 Fe 360-B 1.0037 0,17 C; 0,45 P; 0,45 S 340.....470 235.....225 207 

 

 

St.52 
     Skammstöfun 

     
DIN 
17 

100 

Evrópustaðall 
27 

Efnisnúmer 
Efnasamsetning í 

þynga % 
Bræðsluefnagreining 

Togstyrkur 
(MPa) 

Flotmörk 
(MPa) 

Fjaðurstuðull 
(Gpa) 

St.52 Fe 510-D1 1.0570 0,20 C; 0,35 P; 0,35 S 490.....630 355.....315 207 
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V3 Útreikningar og gagnaskjöl mótora 

 

Eftirfarandi tafla sýnir umbreytingarstuðul mismunandi hraða og vægis. 

 

 

Útreikningar burstamótora: 

                                                           (J4.2.2) 

  

          

F = 491 N 

Radíus bursta = 125mm 

Snúningshraði mótors = 113 rpm 
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Burstamótor 
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Útreikningar færslumótora: 

                                                   (J4.2.2) 

          

                                                      (J6.2.1) 

                                     
                   

 
            (J6.2.2) 

    
       

 
 

   = hraði mótors miðað við áætlaðan burstunartíma s 

S = Áætlaður tími burstunar 

Fm = 4566 N 

Radíus tannhjóls = 95mm 

Vegalengd burstunar = 1500mm 
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Færslumótor 
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V4 Útreikningar og gagnaskjöl lega 

 

Útreikningar lega í burstaeiningu: 

 

Fr = 491 N 

                          

                           

        
           

      
          

 

                          

                               

      
              

      
          

 

                                  [
  

   
]

 

 
                       (J4.3.1) 

Fd = Fb = 5,138 kN 

a = 3  

Líftími legu = 50.000 klst 

Snúningshraði legu = 113 rpm 

 

                                              

            [
       

   
]
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Legur fyrir burstaöxul 
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Útreikningar lega í lyftiörmum: 

                                          [
  

   
]

 

 
                             (J4.3.1) 

Fd = 1090 N 

a = 3  

Líftími legu = 50.000 klst 

Snúningshraði legu = 7 rpm 

 

                                           

          [
      

   
]
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Legur fyrir lyftiarma 
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Útreikningar plattalega: 

          

   
     

 
             

                                                   (sjá nánar í V5) 

                       

 

                                         [
  

   
]

 

 
                          (J4.3.1) 

Fd = ΣFx = 7,582 kN 

a = 3  

Líftími legu = 50.000 klst 

Snúningshraði legu = 7 rpm 

 

 

                                           

            [
      

   
]

 
 

          

  



   
 

76 
 

Plattalegur færslugridar 
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Útreikningar brautarlega færslugrindar: 

                              

           
            

      
          

                     

 

                             

           
            

      
          

 

                      

                         

                    

 

   √              

   √                             

 

   √              

   √                             
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Brautarlegur færslugrindar 
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Útreikningar á legum í efri tannhjólaöxli: 

Fm = 4566 N 

                          

        
            

      
          

 

                          

        
            

      
          

 

                                             [
  

   
]

 

 
                        (J4.3.1) 

Fd = Fa = 9,560 kN 

a = 3  

Líftími legu = 50.000 klst 

Snúningshraði legu = 10 rpm (sjá nánar í útreikningum á færslumótor í V3) 

 

                                            

            [
      

   
]
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Legur í efri tannhjólaöxli 

 
 

 



   
 

81 
 

V5 Útreikningar lofttjakka 

 

Útreikningar loftjakka í færslugrind: 

Útreikningum er stillt upp eftir mynd (5.16 bls.30) 

 

                              

         
            

      
          

 

                           

         
            

      
          

 

                                                         (J5.4.1) 

                                  
    

 
                     (J5.4.2) 

                                 √
   

 
                      (J5.4.2) 

            

F = 6001 N 

  
 

 
 

        
     

         
           

 

  √
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Útreikningar lofttjakka á tindastýringu: 

 

                                                   (J5.4.1) 

                                  
    

 
                     (J5.4.2) 

                                 √
   

 
                      (J5.4.2) 

            

F = 982 N 

  
 

 
 

        
    

         
               

 

  √
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V6  Keðjur og tannhjól 

 

Keðjur og tannhjól í leggburstavélinni: 

Eftirfarandi eru valdar keðjur og tannhjól út frá reikningum úr Inventor 2015. 
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V7 Útreikningar á orkutapi í skautleggjum 

 

           

      
    (J9.1) 

 
         

 
    (J9.2) 

 

        
     (J9.3) 

 

Mælt spennufall í skautlegg milli punkta í 125cm fjarlægð: 

Spennufall milli punkta í 125cm fjarlægð 

Núllmæling (án straums) Mæling (með straum) 

Spennufall (mV) Spennufall (mV) 

 X-Y = 0,02  X-Y = 0,26 

XΩ-YΩ = 0,003 XΩ-YΩ = 64,12 

 

Þetta eru niðurstöður spennufalls í punktum X og Y sem eru í 125cm fjarlægð, eins 

og taflan sýnir þá er spennufallið milli punktanna 0,02 mV í núllmælingu og 0,26 mV í 

mælingu. Þetta sagði okkur að einn til tveir millimetrar væru ekki að telja mikið í 

rannsókninni. Þrátt fyrir það var alltaf reynt að halda sig við 1cm bil milli skautbrúar 

og mælipunkta. 

 

Útreikningar orkutaps í skautlegg Nr.1 (gömlum): 

Flötur 1.1: 
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Flötur 1.2: 

             

  
                       

         
          

  
                     

       
             

                                

Flötur 1.3: 

             

  
                       

         
          

  
                       

       
             

                               

 

Flötur 1.4: 
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Útreikningar orkutaps í skautlegg Nr.2 (nýjum): 

Flötur 2.1: 

             

  
                        

         
          

  
                     

       
             

                                

 

Flötur 2.2: 

             

  
                       

         
          

  
                     

       
             

                                

 

Flötur 2.3: 
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Flötur 2.4: 
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V8 Partalisti leggburstavélar 

  



Partalisti

Leggburstavélin

Nr. Lýsing Númer teikningar stk Smáatriði sýnd

1 Burstunarbrakket 2000-100-016 2 já

2 Leggstýring 2000-100-037 1

3 Færslugrind 2000-100-029 2 já

4 Tindastýring 2000-100-032 1 já

5 Burðarvirki 2000-100-033 2 já

6 Lyftiarmar 2000-100-024 2 já

1 Grind burstabrakkets 2000-100-012 1 já

2 Driföxull bursta (leiðnihlið) 2000-100-014 1 ja

3 Driföxull bursta (merkihlið) 2000-100-015 1 ja

4 SEW rafmótor 0,75kW
K67DRE132M4feb94

154-ae68-4cc6-9
2

5 Ástengi milli mótors og driföxuls 3000-100-090 2

6 Aðliggjandi hjólarmur 2000-100-019 2 já

7 Færsluarmur merkihliðar 2000-100-018 1 já

8 Færsluarmur leiðnihliðar 2000-100-017 1 já

9 Færsluklauf 2000-100-023 2 já

10 Gormur 3000-200-022 2

11 Leguhús 2000-100-036 2 já

1 20mm burðarplata 3000-100-049 2

2 Skástífa í miðju 3000-100-050 1

3 Lyftiarmsöxull 3000-100-025 4

4 Mótorfesting 3000-100-091 2

5 Festiplata færslubúnaðs 2000-100-021 2

6
Öxull færslubúnaðs með stoppara 

fyrir gorm
3000-100-063 4

7 Hexagon head bolts ISO 4015 - M8 x 55 6

8 Hexagon nuts ISO 4032 - M14 8

9 Hexagon head bolts ISO 4015 - M8 x 30 16

10 Skástífa fyrir mótorfestingar 3000-100-095 2

Driföxull bursta (leiðnihlið) - 2000-100-014
1 Rílaður driföxull 3000-100-057 1

2 Rílaður hólkur 3000-100-058 1

3 Kullen burstar 3000-100-077 12

4 Klauf fyrir færsluarm 3000-100-002 1

5 Hersluboltar bursta og klaufar ISO 4035 - M30 2

Leggburstavélin - 1000-100-04

Burstunarbrakket - 2000-100-016

Grind burstabrakkets - 2000-100-012

1



Partalisti

Leggburstavélin

Nr. Lýsing Númer teikningar stk Smáatriði sýnd

1 Rílaður hólkur 3000-100-059 1

2 Rílaður driföxull 3000-100-060 1

3 Kullen burstar 3000-100-077 7

4 Klauf fyrir færsluarm 3000-100-002 1

5 Hersluboltar bursta og klaufar ISO 4035 - M30 2

1 Hjól sem leggs að skautslegg POTH 100/15K 1

2 Festipinni hjóls 3000-100-072 1

3 Festipinni færsluklaufar 3000-100-069 1

1 Færsluarmur 3000-100-074 1

2 Rör með tengifleti við færsluklauf 3000-100-067 1

3 Hringsplitt UNI 7435 - d1 35 1

1 Færsluarmur 3000-100-074 1

2 Rör með tengifleti við færsluklauf 3000-100-096 1

3 Hringsplitt UNI 7435 - d1 35 1

1 Færsluklauf 2000-100-023 1

1
Single row ball bearing  - for shaft 

Ø40
6308 - 2RS1 2

2 Snap Ring in bore JIS B 2804 - 65x2.5 4

3 Leguhús 3000-100-056 1

1 Stilliskrúfa fyrir lyftiarm 3000-200-038 2

2

Combined Bearings, Axial 

Bearings fixed (PR), KR 

Combined Bearings - Axial 

Bearing fixed

200.002.000 6

3
Flanged bearing unit from grey 

cast, shaft Ø: 40 mm
62208 - 2RS1 4

4 Hexagon head bolt ISO 4014 - M14 x 60 16

5 Hexagon nuts ISO 4032 - M14 16

6 Hexagon nuts ISO 4032 - M20 2

7 Keðjuklemma 2000-100-034 1 já

8 120x175 Lofttjakkur 2000-100-040 2 já

9 Festipinni lofttjakks 3000-200-032 2

Driföxull bursta (merkihlið) - 2000-100-015

Aðliggjandi hjólarmur - 2000-100-019

Færsluarmur merkihliðar - 2000-100-018

Færsluarmur leiðnihliðar - 2000-100-017

Færsluklauf - 2000-100-023

Leguhús - 2000-100-036

Færslugrind - 2000-100-029

2



Partalisti

Leggburstavélin

Nr. Lýsing Númer teikningar stk Smáatriði sýnd

1 Efri kjammi 3000-200-053 1

2 Neðri kjammi 3000-200-054 1

3 Hexagon nuts ISO 4032 - M16 4

1 Stangarauga CFP25 M24x2 1

2 120x175mm lofttjakkur 3000-200-070 1

3 Festing tjakks 3000-200-011 1

4 Hexagon head bolt ISO 4014 - M10 x 45 4

1 Grind tindastýringar 2000-100-039 2

2 50x150mm lofttjakkur 2000-100-041 2 já

3 Tindaklemma 3000-200-050 2 já

1 50x150mm Lofttjakkur 3000-200-072 1

2 Hexagon nuts ISO 4032 - M27 2

3 Hexagon head bolt ISO 4014 - M12 x 50 4

4 Festing lofttjakks 3000-200-049 1

1 Tindaklemma 3000-200-050 1

1 Grind burðarvirkis 2000-100-042 1

2 SEW rafmótor 0,75kW
R77DRN132M46a1b

9b14-803
1

3 Tannhjólafesting 2000-100-035 1 já

4 Keðja Roller Chain 1

5 Keðjutannhjól Roller Chain Sprocket 2

6 Brautarlegu braut 2000-100-031 2

1 Tannhjólafesting 3000-200-062 1

2 Tannhjólaöxull 3000-200-065 1

3
Single row ball bearing  - for shaft 

Ø40
6208 - 2RS1 2

4 Hringsplitt ISO 464 - 42 1

5 Snap Ring in bore JIS B 2804 - 65x2.5 4

Keðjuklemma - 1000-100-034

Tannhjólafesting - 2000-100-035

120x175mm lofttjakkur - 2000-100-040

Tindastýring - 2000-100-032

50x150mm lofttjakkur - 2000-100-041

Tindaklemma - 3000-200-050

Burðarvirki - 2000-100-033

3



Partalisti

Leggburstavélin

Nr. Lýsing Númer teikningar stk Smáatriði sýnd

1 Neðri lyftiarmar 2000-100-043 1 já

2 Efri lyftiarmar 2000-100-044 1 já

3 Tengiöxull 3000-200-007 2

1 Neðri lyftiarmur 2000-100-030 2

2 Millistífa 3000-200-048 1

3 Lok 3000-200-031 2

4 Hexagon head bolt ISO 4014 - M5 x 25 8

5 Lok með kílspori 3000-200-029 2

6 Kíll 3000-200-030 2

7 Hexagon head bolt ISO 4014 - M8 x 40 12

8 Tjakkpinni 3000-200-033 2

9
Single row ball bearing - for shaft 

Ø40
61908 4

10 Snap Ring in bore JIS B 2804 - 65x2.5 4

11 Hringsplitt 3000-200-068 2

1 Efri lyftiarmur 2000-100-024 2

2 Millistífa 3000-200-048 1

3 Lok 3000-200-031 2

4 Hexagon head bolt ISO 4014 - M5 x 25 8

5 Kíll 3000-200-030 2

6 Lok með kílspori 3000-200-029 2

7 Hexagon head bolt ISO 4014 - M8 x 40 12

8 Snap Ring in bore JIS B 2804 - 65x2.5 4

9
Single row ball bearing - for shaft 

Ø40
61908 4

Lyftiarmar - 2000-100-024

Neðri lyftiarmar - 2000-100-043

Efri lyftiarmar - 2000-100-044

4



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Burstunarbrakket2000-100-01621

Leggstýring2000-100-03712

Færslugrind2000-100-02923

Burðarvirki2000-100-03324

Tindastýring2000-100-03215

Lyftiarmar2000-100-02426

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Leggburstavélin

1000-100-004
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Grind burstabrakkets2000-100-01211

Driföxull bursta (leiðnihlið)2000-100-01412

Driföxull bursta (merkihlið)2000-100-01513

SEW rafmótor 0,75kWK67DRE132M4feb9415

4-ae68-4cc6-9

24

Ástengi milli mótors og driföxuls

3000-100-09025

Aðliggjandi hjólarmur2000-100-01926

Færsluarmur merkihliðar2000-100-01817

Færsluarmur leiðnihliðar2000-100-01718

Færsluklauf2000-100-02329

Gormur3000-200-022210

Leguhús2000-100-036211

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Burstabrakket

2000-100-016
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

20mm burðarplata3000-100-04921

Skástífa í miðju3000-100-05012

Lyftiarmsöxull3000-100-02543

Mótorfesting3000-100-09124

Festiplata færslubúnaðs2000-100-02125

Öxull færslubúnaðs með stoppara fyrir gorm
3000-100-06346

Hexagon head bolts ISO 4015 - M8 x 5567

Hexagon nutsISO 4032 - M1488

Hexagon head bolts ISO 4015 - M8 x 30169

Skástífa fyrir mótorfestingar3000-100-095210

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Grind burstabrakkets

2000-100-012
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Rílaður driföxull3000-100-05711

Rílaður hólkur3000-100-05812

Kullen burstar3000-100-077123

Klauf fyrir færsluarm3000-100-00214

Hersluboltar bursta og klaufarISO 4035 - M3025

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Driföxull bursta (leiðnihlið)

2000-100-014
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Rílaður hólkur3000-100-05911

Rílaður driföxull3000-100-06012

Kullen burstar3000-100-07773

Klauf fyrir færsluarm3000-100-00214

Hersluboltar bursta og klaufarISO 4035 - M3025

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Driföxull bursta (merkihlið)

2000-100-015
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Hjól sem leggs að skautsleggPOTH 100/15K11

Festipinni hjóls3000-100-07212

Festipinni færsluklaufar3000-100-06913

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Aðliggjandi hjólaarmur

2000-100-019
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Færsluarmur3000-100-07411

Rör með tengifleti við færsluklauf3000-100-06712

HringsplittUNI 7435 - d1 3513

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Færsluarmur merkihliðar

2000-100-018
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Færlsuarmur3000-100-07411

Rör með tengifleti við færsluklauf3000-100-09612

HringsplittUNI 7435 - d1 3513

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Færsluarmur leiðnihliðar

2000-100-017
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Færsluklauf3000-100-09821

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Færsluklauf

2000-100-023
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Single row ball bearing  - for shaft Ø406308 - 2RS121

Snap Ring in boreJIS B 2804 - 65x2.542

Leguhús3000-100-05613

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Leguhús

2000-100-036
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Stilliskrúfa fyrir lyftiarm3000-200-03821

Combined Bearings, Axial Bearings fixed (PR), KR 

Combined Bearings - Axial Bearing fixed

200.002.00062

Flanged bearing unit from grey cast, shaft Ø: 40 

mm

62208 - 2RS143

Hexagon head boltISO 4014 - M14 x 60164

Hexagon nutsISO 4032 - M14165

Hexagon nutsISO 4032 - M2026

Keðjuklemma2000-100-03417

Festipinni lofttjakks3000-200-03229

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Færslugrind

2000-100-029
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Efri kjammi3000-200-05311

Neðri kjammi3000-200-05412

Hexagon nutsISO 4032 - M1643

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Keðjuklemma

1000-100-034
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18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

2:3

12/21

3

2

1



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

StangaraugaCFP25 M24x211

120x175 lofttjakkur3000-200-07012

Festing tjakks3000-200-01113

Hexagon head boltISO 4014 - M10 x 4544

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

120x175 lofttjakkur

1000-100-040

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:3

13/21

2

3 1

4



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Grind tindastýringar2000-100-03921

50x150mm lofttjakkur2000-100-04122

Tindaklemma3000-200-05023

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Tindastýring

2000-100-032

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:15

14/21

1

2

3



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

50x150mm Lofttjakkur3000-200-07211

Hexagon nutsISO 4032 - M2722

Hexagon head boltISO 4014 - M12 x 5043

Festing lofttjakks3000-200-04914

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

50x150mm Lofttjakkur

2000-100-041

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:3

15/21

12

3 4



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Tindaklemma3000-200-05011

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Tindaklemma

3000-100-050

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:6

16/21

1



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Grind burðarvirkis2000-100-04211

SEW rafmótor 0,75kWR77DRN132M46a1b9b

14-803

12

Tannhjólafesting2000-100-03513

KeðjaRoller Chain14

KeðjutannhjólRoller Chain Sprocket125

Brautarlegu braut2000-100-03126

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Burðarvirki

3000-100-033

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:20

17/21

1

6

2

4

5

3



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Tannhjólafesting3000-200-06211

Tannhjólaöxull3000-200-06512

Single row ball bearing  - for shaft Ø406208 - 2RS123

HringsplittISO 464 - 4214

Snap Ring in boreJIS B 2804 - 65x2.545

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Tannhjólafesting

2000-100-035

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:3

18/21

1

2

4

5

3



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Neðri lyftiarmar2000-100-02611

Efri lyftiarmar2000-100-02412

Tengiöxull3000-200-00725

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Lyftiarmar

200-100-024

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:9

19/21

1

2

5



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Neðri lyftiarmur2000-100-03021

Millistífa3000-200-04812

Lok3000-200-03123

Hexagon head bolt ISO 4014 - M5 x 2584

Lok með kílspori3000-200-02925

Kíll3000-200-03026

Hexagon head boltISO 4014 - M8 x 40127

Tjakkpinni3000-200-03328

Single row ball bearing - for shaft Ø406190849

Snap Ring in boreJIS B 2804 - 65x2.5410

Hringsplitt3000-200-068211

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Neðri lyftiarmar

200-100-043

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:9

20/21
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Efri lyftiarmur2000-100-02421

Millistífa3000-200-04812

Lok3000-200-03123

Hexagon head bolt ISO 4014 - M5 x 2584

Kíll3000-200-03025

Lok með kílspori3000-200-02926

Hexagon head bolt ISO 4014 - M8 x 40127

Snap Ring in boreJIS B 2804 - 65x2.548

Single row ball bearing - for shaft Ø406190849

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Efri lyftiarmar

2000-100-044

 

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:7

21/21
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V9 Smíðateikningar leggburstavélar 

  



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Leggburstavél

1000-100-004

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:60

1/14

4
6
1
0

5082

6

0

5

3

5162



PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

20mm burðarplata3000-100-04921

Skástífa3000-100-05012

40x40x2,5 L=544mm3000-100-03923

40x40x2,5 L=350mm3000-100-05444

40x40x2,5 L=330mm3000-100-07545

40x40x2,5 L=458,7 45°/45°3000-100-07646

20x20x2 L=5443000-100-08047

Lyftiarms öxull3000-100-02548

Festiplata mótors3000-100-09129

Festiplata færslubúnaðs2000-100-0120110

Festiöxlar færslubúnaðs3000-100-063411

Stífa3000-100-095212

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Burstunarbrakket

2000-100-012

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:10

2/14
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Burstunarbrakket

2000-100-012

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:10

3/14
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

80x80x5mm L=700mm  75°/75°3000-400-02421

80x80x5mm L=300mm  75°/90°3000-100-09442

80x80x5mm L=1000mm  3000-200-06043

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Leggstýring

2000-100-037

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:8

4/14

2

1

3



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Leggstýring

2000-100-037

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:10

5/14

1
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

80x80x4,5mm L=500mm3000-200-01541

80x80x4,5mm L=883mm  45°/45°3000-200-00642

80x80x4,5mm L=982mm  45°/45°3000-200-02523

Festingar fyrir lofttjakka2000-100-02824

Festingar fyrir plattalegur3000-200-00845

Festingar fyrir stilliskrúfur lyftiarma3000-200-03626

Hólkar fyrir brautarlegur3000-200-04067

80x80x4,5mm L=982mm  45°/45°3000-200-04428

80x80x4,5mm L=840mm3000-200-05219

Keðjuklemma2000-100-034110

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Færslugrind

2000-100-029

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:8

6/14
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A A

B B

C C

D D

Færslugrind

2000-100-029

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:12
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Gólffestingar3000-400-002101

100x100x5mm L=1100mm  45°/90°3000-400-00182

100x100x5mm L=1015mm3000-400-01323

110x70x4mm L=300mm3000-400-01124

70x70x4mm L=500mm3000-400-01045

Stýring fyrir tindaklemmu3000-400-01546

Tindaklemma3000-200-05027

Festiplata lofttjakks3000-400-01228

Stífa3000-200-05149

100x100x5mm L=2493mm  75°/70°3000-400-003210

100x100x5mm L=500mm  75°/90°3000-400-004411

100x100x5mm L=55mm3000-400-014412

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Tindastýring

2000-100-038

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:15

8/14
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1
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5
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6

6

A A

B B

C C

D D

Tindastýring

2000-100-038

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:20

9/14
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

100x100x5mm L=4600mm3000-400-00521

Gólffestingar3000-400-00242

100x100x5mm L=1480,5mm  70°/18°3000-400-00623

100x100x5mm L=3446mm  70°/90°3000-400-00724

100x100x5mm L=1005mm3000-400-00865

100x100x5mm L=864mm3000-400-00976

Festiplata mótors3000-200-05817

100x100x5mm L=100mm  65°/90°3000-400-02018

100x100x5mm L=1345mm  65°/70°3000-400-02119

100x100x5mm L=158mm  70°/90°3000-400-022110

U-járn 100x40x6x6mm L=2320mm2000-100-031211

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Burðarvirki

2000-100-033

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:20

10/14

2

4

1

65

6

7

11

3

10

8

9



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Burðargrind

2000-100-033

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:30
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PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Festingar fyrir lofttjakka3000-200-01221

80x40x4mm L=1058mm3000-200-04822

80x40x4mm L=1149mm2000-100-02443

Tengiöxlar fyrir lyftiarma3000-200-00724

Leguhús og tenging við burstabrakket3000-200-00345

Hólkur fyrir tengiöxla3000-200-04346

80x40x4mm L=274mm3000-200-00927

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Lyftiarmar

2000-100-042

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:10
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Efri lyftiarmar

2000-100-44

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:12
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Neðri lyftiarmar

2000-100-043

Rútur Ingi Karlsson

18.11.2015

Designed by Checked by Approved by Date

Edition Sheet

Date

Scale

1:12
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V10 Áhættugreining leggburstavélar 

 



Document No. : Áhættugreining leggburstavélar

Machine: Brushing Machine

Risk Analays - Definitions

10.11.2015

Page: 1 of 1

Risk Assessment according 

to ÍST EN ISO 12100:2010

Reference 

Number
Severity

1 2 3 4

1 Catastrophic Catastrophic Critical Marginal Negligible

A Frequent 1A 2A 3A 4A

B Probable 1B 2B 3B 4B

C Occasional 1C 2C 3C 4C

D Remote 1D 2D 3D 4D

E Improbable 1E 2E 3E 4E

F Impossible 1F 2F 3F 4F

NA

A Frequent KEY: Unacceptable

B Probable Undesirable

C Occasional Acceptable with review

D Remote Acceptable without review

Design Safeguard Info

NA

2

Minor injury, minor occupational illness, minor system or 

environmental damage
Marginal3

Definition

Severe injury, severe occupational illness, major system or 

environmental damage

Death, system loss, or severe environmental damage

E

The hazard incident cannot occur unless caused by a deliberate 

actImpossibleF

Negligible4

Will occur several times in the life cycle of the system

Reference 

Letter
Frequency Definition

Will not result in injury, occupational illness, system or 

environmental damage

Unlikely, but may possibly occur in the life cycle of the system

Will occur at least once in the life cycle of the system

Likely to occur often

So unlikely that it can be assumed occurrence will not be 

experienced

Frequency

Corrective action required to mitigate the risks

No action required

Review required to determine whether any action is necessary

Improbable

Critical

Severity

Corrective action required to eliminate the risks

VHE Vélaverkstæði • Melabraut 21-27 • 220 Hafnarfjörður • Iceland • Sími +354 5759700 • Fax +354 5759701 • vhe@vhe.is • www.vhe.is



Document No. : Áhættugreining leggburstavélar

Machine:Brushing machine

Risk Assessment

24.11.2015

Page: 1 of 6

Risk Assessment according 

to ÍST EN ISO 12100:2010

Risk Assessment
Machinery name: Leggburstavél/Brushing machine Prepared by: Rútur Ingi Karlsson

Date: 10.11.2015

Origin
Potential consequences 

applicable to all origins
Severity

Frequenc

y

Hazard 

Priority 

(S x F)

1. ⎯ acceleration, deceleration; ⎯ being run over; 6.2.2.1

Movable brushing frames  

and rods
Maintenance personnel 3 D 3 D Design/info

Owner shall ensure that a predetermined diameter 

around the machine will be selected as a no persons 

zone, while machinery is operational.

3 E 3 E

⎯ angular parts; ⎯ being thrown; 6.2.2.2 NA No risk NA  NA None NA  NA

⎯ approach of a moving element to a 

fixed part; ⎯ crushing; 6.2.3 a)

The anode

Anyone surrounding the 

machine while it is in 

operation

3 D 3 D Safeguard / Info

Owner shall ensure that a predetermined diameter 

around the machine will be selected as a no persons 

zone, while machinery is operational

3 F 3 F

⎯ cutting parts; ⎯ cutting or severing; 6.2.3 b) NA No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ elastic elements; ⎯ drawing-in or trapping; 6.2.6 NA No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ falling objects; ⎯ entanglement; 6.2.10

Rod could brake off from 

P&F conveyor

Anyone surrounding the 

machine while it is in 

operation

3 E 3 E Design/info

Owner shall ensure that a predetermined diameter 

around the machine will be selected as a no persons 

zone, while machinery is operational

3 F 3 F

⎯ gravity; ⎯ friction or abrasion; 6.3.1

Rod could brake off from 

P&F conveyor

Anyone surrounding the 

machine while it is in 

operation

3 E 3 E Design/info

Owner shall ensure that a predetermined diameter 

around the machine will be selected as a no persons 

zone, while machinery is operational

3 F 3 F

⎯ height from the ground; ⎯ impact; 6.3.2

Anyone climbing on the 

machine
Maintenance personnel 3 C 3 C Design/info

No one should climb on the machine while it is 

operational. All maintenance to be conducted in a 

scissor/boom lift.

3 F 3 F

⎯ high pressure; ⎯ injection; 6.3.3

Pneumatic system  Maintenance personnel 3 E 3 E Info

Maintenance personnel shall ensure that all 

pneumatics  has been depressurized before doing 

maintenance on the machine. 

3 E 3 E

⎯ instability; ⎯ shearing; 6.3.5.2

The rods entering the 

machine

Anyone surrounding the 

machine
3 E 3 E Safeguard / Info

The employer shall prohibit bystanders to be near 

brushing machine while it is in operation.
3 E 3 E

⎯ kinetic energy; ⎯ slipping, tripping and 6.3.5.4 NA No Risk NA  NA None NA NA

⎯ machinery mobility; ⎯ stabbing or puncture; 6.3.5.5 NA No risk NA  NA None NA  NA

⎯ moving elements; ⎯ suffocation. 6.3.5.6

When rods travel through 

the machine, brushing 

frames while brushing rods

Anyone surrounding the 

machine while it is 

operation

3 D 3D Design/info

Owner shall ensure that a predetermined area 

around the machine will be selected as a no persons 

zone, while machinery is operational. Manufacturer 

will supply a safety line  on conveyor.

3 E 3E

⎯ rotating elements; 6.4.1

Chains, teeth´s on motors, 

sprockets and brushes

Anyone surrounding the 

machine while it is 

operation / Maintenance 

personnel

2 B 2 B Safeguard / Info

Manufacturer will install safety covers on machine. 

When in maintenance all energy sources must be 

locked/tagged out, via motor switches etc.

3 E 3 E

⎯ rough, slippery surface; 6.4.3 NA No risk NA NA None NA  NA

⎯ sharp edges; 6.4.4

There are few sharp edges 

on the machine

Maintenance personnel  

and bystanders
3 E 3 E Info Sharp edges rounded off during fabrication 3 F 3 F

⎯ stored energy; 6.4.5 NA No risk NA NA None NA  NA

⎯ vacuum. NA No risk NA  NA None NA  NA

Hazard after actions

Actions takenNo
Type or 

Group

Examples of Hazards
Subclause of 

ISO 

12100:2010

Part of Machine or 

location

Persons at risk and 

possible cause of injury 

or trigger

Severi

ty

Freque

ncy

Hazard 

Priority (S 

x F)

Risk reduction 

method 

Design/Safeg

uard/info

Mechanical 

Hazards

VHE Vélaverkstæði • Melabraut 21-27 • 220 Hafnarfjörður • Iceland • Sími +354 5759700 • Fax +354 5759701 • vhe@vhe.is • www.vhe.is



Document No. : Áhættugreining leggburstavélar

Machine:Brushing machine

Risk Assessment

24.11.2015

Page: 2 of 6

Risk Assessment according 

to ÍST EN ISO 12100:2010

Origin
Potential consequences 

applicable to all origins
Severity

Frequenc

y

Hazard 

Priority 

(S x F)

Hazard after actions

Actions takenNo
Type or 

Group

Examples of Hazards
Subclause of 

ISO 

12100:2010

Part of Machine or 

location

Persons at risk and 

possible cause of injury 

or trigger

Severi

ty

Freque

ncy

Hazard 

Priority (S 

x F)

Risk reduction 

method 

Design/Safeg

uard/info

  

  

2. ⎯ arc; ⎯ burn; 6.2.9

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

⎯ electromagnetic phenomena; ⎯ chemical effects; 6.3.2

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

⎯ electrostatic phenomena;

⎯ effects on medical 

implants; 6.3.3.2

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

⎯ live parts; ⎯ electrocution; 6.3.5.4

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

⎯ not enough distance to live parts 

under high voltage; ⎯ falling, being thrown; 6.4.4
Electrical components

Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design There is no use of high voltage components 3 F 3 F

⎯ overload; ⎯ fire; 6.4.5

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

⎯ parts which have become live

⎯ projection of molten 

particles;

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

   under fault conditions; ⎯ shock.

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

⎯ short-circuit;

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

⎯ thermal radiation.

Electrical components
Operator / Maintenance 

peronnel
3 C 3 C Design

All electrical components are low voltage, enclosed 

in closed cases. Electrical work according to ISO 

60204. Machine is supplied only by internal viiring.

3 F 3 F

 

  

Electrical 

Hazards
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Risk Assessment according 

to ÍST EN ISO 12100:2010

Origin
Potential consequences 

applicable to all origins
Severity

Frequenc

y

Hazard 

Priority 

(S x F)

Hazard after actions

Actions takenNo
Type or 

Group

Examples of Hazards
Subclause of 

ISO 

12100:2010

Part of Machine or 

location

Persons at risk and 

possible cause of injury 

or trigger

Severi

ty

Freque

ncy

Hazard 

Priority (S 

x F)

Risk reduction 

method 

Design/Safeg

uard/info

3. ⎯ explosion; ⎯ burn; 6.2.4 b)

There are no thermal 

hazards in the machine
No risk NA  NA None NA  NA

⎯ flame; ⎯ dehydration; 6.2.8 c)

There are no thermal 

hazards in the machine
No risk NA  NA None NA  NA

⎯ objects or materials with a high or low 

temperature; ⎯ discomfort; 6.3.2.7

There are no thermal 

hazards in the machine
No risk NA  NA None NA  NA

⎯ radiation from heat sources. ⎯ frostbite; 6.3.3.2.1

There are no thermal 

hazards in the machine
No risk NA  NA None NA  NA

⎯ injuries by the radiation of 

heat sources; 6.3.4.5

  

⎯ scald.   

  

  

4. ⎯ cavitation phenomena; ⎯ discomfort; 6.2.2.2 No risk - NA  NA None NA  NA

⎯ exhausting system; ⎯ loss of awareness; 6.2.3 c)

There is no exhausting 

system
No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ gas leaking at high speed; ⎯ loss of balance; 6.2.4 c)

There is no gas in the 

system
No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ manufacturing process (stamping, 

cutting, etc.); ⎯ permanent hearing loss; 6.2.8 c)

Noise from brushes while 

brushing rods

Anyone surrounding the 

machine can suffer from 

noize hazards

4 A 4 A Safeguard / Info

Maintenance personnel  and all personel near the 

machine shall wear ear guards 4 C 4 C

⎯ moving parts; ⎯ stress; 6.3.1

All moving parts

Anyone surrounding the 

machine can suffer from 

noize hazards

4 A 4 A Safeguard / Info

Maintenance personnel shall ensure that all moving 

parts are well lubricated and all personel shall wear 

ear guards
4 C 4 C

⎯ scraping surfaces; ⎯ tinnitus; 6.3.2.1 b) No risk - NA  NA NA  NA

⎯ tiredness; 6.3.2.5.1   

⎯ any other 6.3.3.2.1   

(for example, mechanical, 6.3.4.2
  

electrical) as a consequence 

of 6.4.3
  

an interference with speech 6.4.5.1 b) & c)
  

communication or with 

acoustic
  

signals.   

 

 

Thermal 

Hazards

Noise Hazards
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Risk Assessment according 

to ÍST EN ISO 12100:2010

Origin
Potential consequences 

applicable to all origins
Severity

Frequenc

y

Hazard 

Priority 

(S x F)

Hazard after actions

Actions takenNo
Type or 

Group

Examples of Hazards
Subclause of 

ISO 

12100:2010

Part of Machine or 

location

Persons at risk and 

possible cause of injury 

or trigger

Severi

ty

Freque

ncy

Hazard 

Priority (S 

x F)

Risk reduction 

method 

Design/Safeg

uard/info

  

5. ⎯ cavitation phenomena; ⎯ discomfort; 6.2.2.2 No risk - NA  NA NA  NA

⎯ misalignment of moving parts; ⎯ low-back morbidity; 6.2.3 c)
All moving parts Operator / bystanders 4 D 4 D Safeguard / Info

Maintenance schedule ensures frequent 

maintenance
4 E 4 E

⎯ mobile equipment; ⎯ neurological disorder; 6.2.8 c)
The machine is immobile No Risk NA  NA None NA NA

⎯ scraping surfaces; ⎯ osteo-articular disorder; 6.3.3.2.1
No risk - NA  NA NA  NA

⎯ unbalanced rotating parts; ⎯ trauma of the spine; 6.3.4.3 All rotating parts Operator / bystanders 4 D 4 D Design Rotation is at a slow speed 4 E 4 E

⎯ vibrating equipment; ⎯ vascular disorder. 6.4.5.1 c) No risk - NA  NA NA  NA

⎯ worn parts.   

  

6. ⎯ ionizing radiation source; ⎯ burn; 6.2.2.2
Not a part of this system NA  NA none NA  NA

⎯ low frequency electromagnetic 

radiation; ⎯ damage to eyes and skin; 6.2.3 c)
Not a part of this system NA  NA none NA  NA

⎯ optical radiation (infrared, visible and 

ultraviolet), including laser;

⎯ effects on reproductive 

capability; 6.3.3.2.1

Not a part of this system NA  NA none NA  NA

⎯ radio frequency electromagnetic 

radiation. ⎯ mutation; 6.3.4.5
Not a part of this system NA  NA none NA  NA

⎯ headache, insomnia, etc. 6.4.5.1 c)
  

  

7. ⎯ aerosol; ⎯ breathing difficulties, 6.2.2.2
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ biological and microbiological (viral or bacterial) agent;suffocation; 6.2.3 b)
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ combustible; ⎯ cancer; 6.2.3 c)
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ dust; ⎯ corrosion; 6.2.4 a)

From brushing rods
Operator / bystanders / 

maintenance
3 D 3 D Design / Info

Induction system is placed behind all brushes, all 

personel working near the machine should wear 

filtering masks.

3 E 3 E

⎯ explosive; ⎯ effects on reproductive 6.2.4 b)
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ fibre; capability; 6.3.1
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ flammable; ⎯ explosion; 6.3.3.2.1
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ fluid; ⎯ fire; 6.3.4.4
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ fume; ⎯ infection; 6.4.5.1 c)
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ gas; ⎯ mutation; 6.4.5.1 g)
Not a part of this system No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ mist; ⎯ poisoning;   

⎯ oxidizer. ⎯ sensitization.   

Material / 

Substance 

Hazards

Vibration 

Hazards

Radiation 

Hazards
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Risk Assessment according 

to ÍST EN ISO 12100:2010

Origin
Potential consequences 

applicable to all origins
Severity

Frequenc

y

Hazard 

Priority 

(S x F)

Hazard after actions

Actions takenNo
Type or 

Group

Examples of Hazards
Subclause of 

ISO 

12100:2010

Part of Machine or 

location

Persons at risk and 

possible cause of injury 

or trigger

Severi

ty

Freque

ncy

Hazard 

Priority (S 

x F)

Risk reduction 

method 

Design/Safeg

uard/info

  

  

8. ⎯ access; ⎯ discomfort; 6.2.2.1

Access to maintenance 

positions
Maintenance personell 4 F 4 F Design

A platform is positioned from floor towards the 

casting line.
4 F 4 F

⎯ design or location of indicators and 

visual displays units; ⎯ fatigue; 6.2.7
Panelview 4 F 4 F Design A CE marked  panelview is used 4 F 4 F

⎯ design, location or identification of 

control devices; ⎯ musculoskeletal disorder; 6.2.8
Warning signs 4 F 4 F Design Fitted in clearly visible positions 4 F 4 F

⎯ effort; ⎯ stress; 6.2.11.8 No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ flicker, dazzling, shadow, ⎯ any other (for example, 6.3.2.1
No Risk NA  NA None NA  NA

stroboscopic effect; mechanical, electrical) as a 6.3.3.2.1
No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ local lighting;

consequence of a human 

error.
No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ mental overload/underload; No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ posture; No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ repetitive activity; No Risk NA  NA None NA  NA

⎯ visibility. No Risk NA  NA None NA  NA

 

 

 

 

9. ⎯ dust and fog; ⎯ burn; 6.2.6 No Risk NA NA None NA  NA

⎯ electromagnetic disturbance; ⎯ slight disease; 6.2.11.11 No Risk NA NA None NA  NA

⎯ lightning; ⎯ slipping, falling; 6.3.2.1 No Risk NA NA None NA  NA

⎯ moisture; ⎯ suffocation; 6.4.5.1 b) No Risk NA NA None NA  NA

⎯ pollution;

⎯ any other as a 

consequence of
No Risk NA NA None NA  NA

⎯ snow;    the effect caused by the
No Risk NA NA None NA  NA

⎯ temperature;

   sources of the hazards on 

the
No Risk NA NA None NA  NA

⎯ water;    machine or parts of the No Risk NA NA None NA  NA

⎯ wind;    machine. No Risk NA NA None NA  NA

⎯ lack of oxygen. No Risk NA NA None NA  NA

  

10. ⎯ for example, repetitive activity + ⎯ for example, dehydration, No Risk NA NA None NA  NA

   effort + high environmental   of awareness, heat stroke
  

   temperature   

Ergonomic 

Hazards

Hazards 

associated with 

environment in 

which the 

machine is used

Combination of 

Hazards
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