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1.  Inngangur 

Verkefnið fjallar um að hanna og útfæra kerfi til að einfalda einstaklingum að flokka sorp í 

fjölbýlishúsum. 

Flokkun er að mati margra sífellt að verða mikilvægari fyrir samfélög veraldar. Það getur  

verið þyrnir í augum margra hversu flókið og tímafrekt það getur verið að flokka sorpið.  

Eins og er þurfa einstaklingar sem búa í fjölbýlishúsum að fara með allt endurvinnanlegt sorp 

í sér ferð í sorpgeymslu hússins, jafnvel tug hæða og hindrar það marga að endurvinna. 

Ennfremur vantar endurvinnslutunnur í sum fjölbýlishús og þurfa íbúar því að fara með 

endurvinnanlegt sorp á næstu grenndarstöð. 

Hugmyndin er að útbúa kerfi sem gerir einstaklingum kleift að nota sömu sorprennur fyrir 

allar tegundir sorps þannig að hver poki fer í rétta tunnu með hjálp tölvustýrðs, hreyfanlegs 

kerfis.  

Ýmsar hugmyndir komu fram um mögulega framkvæmd þessarar lausnar. M.a. færanlegur 

rani í sorpgeymslu, færiband og fleira. Fljótlega var ljóst að snúningsdiskur væri sennilega 

hentugasta og þægilegasta hönnunin til þess að breyta, bæta og setja upp fyrir mismunandi 

rými.  

Snemma í hönnunarferlinu komust 

höfundar að því að sorphringekjur 

hafi verið hannaðar fyrir 

allnokkrum árum og settar upp á 

nokkrum stöðum en voru þær 

eingöngu hannaðar til þess að 

skipta um tunnur sem fullar voru 

en vildum við útfæra kerfið okkar 

þannig að hægt væri að velja 

hvaða sorptunna er undir sorpstútnum hverju sinni. 

Eftir nokkra rannsóknarvinnu kom í ljós að maður að nafni Arnar hafi hannað, smíðað og 

þjónustað ruslakerfi og gáfu við okkur á tal við hann. 

Arnar sagði að fyrir um 40 árum hefðu hann og nokkrir félagar hans fengið þessa hugmynd 

um að framleiða slík kerfi sem þeir gerðu og var það sett upp á allnokkrum stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu. Arnar sagði einnig að allir sem stóðu að þessu væru nú fallnir frá og 

hann væri nú orðinn einn eftir. 

Mynd 1. Gömul hönnun 
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Hann benti höfundum á hringekju í Reykjarvík sem vert væri að skoða.  

Útfærsla þeirra var góð og er enn í notkun á nokkrum stöðum en höfundar vildu fara með 

þessa hugmynd aðeins lengra og endurhanna hana. Hugmyndin var að þetta kerfi gæti lika 

flokkað sorpið og komið réttu sorpi í rétta tunnu. 

Rætt var við húsvörð í fjölbýlishúsi sem hefur 

verið að nota kerfið frá Arnari og nefndi hann 

það að ein aðalástæðan fyrir því að fjölbýlishús 

væru að hætta með það kerfi var að það var 

hannað fyrir litlar sorptunnur. Hringekjan yrði 

því að geta tekið stórar tunnur og því var valið 

að hanna hana miðað við 5 660l tunnur. Auðvelt 

væri að hafa hana með fleiri tunnum en þá 

verður hún auðvitað fljótt fyrirferðameiri. 

Hafist var handa við að rissa upp tunnurnar á 

hringinn til að átta sig á stærðum og rissað var 

upp undirkerfi sem við vildum breyta í framhaldi 

ásamt drifbúnaði, legum og fleira. Fóru höfundar  

því næst að reikna þann þunga sem hringekjan 

þyrfti að bera ásamt því að leita af íhlutum sem 

hægt væri að nota. 

Höfundum þótti best að geta nálgast flesta íhluti 

í kerfið af lager í stað þess að láta sérsmíða þá, 

en í flestum tilfellum er sérsmíði dýrari sem og 

það tekur tíma að smíða ef hlutirnir bila. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Gömul hönnun 
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2.  Tunnur 

Haft var samband við Reykjavíkurborg og bentu starfsmenn þar á að það væri verið að nota 

þrjár tegundir sorptunna. Íbúðarhús nota yfirleitt minni tegundir af tunnum en það hefur  

aukist til muna að 660l tunnur séu notaðar í fjölbýlishúsum.  

Ákveðið var að hanna kerfið fyrir 660l tunnur, en einfalt væri að hanna kerfið fyrir minni 

tunnur líka, hringekjan væri með svipuðu hönnunarsniði nema með öðrum forsendum. 

Sorptunnurnar eru flestar frá þýska fyrirtækinu SULO. 

Tunnurnar vikta tómar 43 kg en framleiðandinn gefur upp að þær þoli mest 310 kg fullar. 

Höfundum þykir þó sennilegt að þær gætu orðið eitthvað þyngri. 

Á myndum 3-5 má sjá málsettar myndir af tunnunum frá framleiðanda. 

 

Mynd 3. SULO Tunna 
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Mynd 4. SULO Tunna 

 

Mynd 5. SULO Tunna 

 



    10 
 

3.  Reikniformúlur og listi yfir tákn 

Ýmsar formúlur eru notaðar til útreikninga. Flestar koma þær úr Töflubók (Falk, Krause, 

Tiedt), en einnig var stuðst við Statik og Styrkelære (Preben Madsen), ásamt glósum frá 

Ásgeiri Matthíassyni. 

Formúlum er stundum blandað saman og settar öðruvísi upp. 

Jafndreift beygjuálag 

𝑴 =
𝑭 𝒙 𝒍

𝟏𝟐
 

Beygjuálag vegna eins krafts  

𝑴 =
𝑭 𝒙 𝒍

𝟖
 

Skerspenna 

𝝉 =
𝑭

𝑺
 

Undirstöðukraftar 

𝑴 = 𝑭 𝒙 𝒍 

Beygjuvægi 

𝑴 = 𝛔 𝐱 𝑾𝑿 

Mótstöðuvægi hrings 

𝑾𝑿 =
𝑫𝟑𝒙 𝝅

𝟑𝟐
 

Listi yfir tákn 

 

𝜎 − 𝐵𝑒𝑦𝑔𝑗𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎             𝑀𝑝𝑎  𝑁/𝑚𝑚2  

𝜏 − 𝑆𝑘𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎                   𝑀𝑝𝑎   𝑁/𝑚𝑚2 

𝑀 − 𝐵𝑒𝑦𝑔𝑗𝑢𝑣æ𝑔𝑖                𝑁𝑚𝑚 

𝑊𝑋 − 𝑀ó𝑡𝑠𝑡öð𝑢𝑣æ𝑔𝑖          𝑚𝑚3 

𝑆 − Þ𝑣𝑒𝑟𝑠𝑛𝑖ð𝑠𝑓𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟𝑚á𝑙   𝑚𝑚2 

𝐹 − Á𝑙𝑎𝑔                                  𝑁    

𝑃 − 𝐴𝑓𝑙                                     𝑘𝑊 

𝑛 − ℎ𝑟𝑎ð𝑖                                 𝑠𝑛/𝑚í𝑛 

𝑣 − 𝑇í𝑚𝑎𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔                     𝑚/𝑠 

𝐿 − 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑 

𝑑 − Þ𝑣𝑒𝑟𝑚á𝑙 

𝑟 − 𝑅𝑎𝑑í𝑢𝑠 

 

Fleiri formúlur voru einnig notaðar en þær eru yfirleitt einfaldar formúlur sem útskýrðar eru í 

útreikningum. 
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4.  Hönnun á styrktarbitum undir hringekju 

4.1  Hönnunarforsendur 

Ákveðið var að notast við styrktarbita undir hringekjuna sem tekur mesta álagið frá plötunni 

sjálfri og því hægt að hafa hana þynnri en ella. 

Ennfremur nýtast þeir sem styrking fyrir 

hjólin.  

Grindin er smíðuð úr UNP 50x25 

8 stikki langbitar 800 mm 

8 stikki þverbitar á milli langbita 1020 mm 

8 stikki þverbitar á milli langbita 500 mm 

Reiknað er með að bitarnir dreifi álaginu sín á 

milli. 

Heildarlengd bitanna er því: 

𝐿𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑 = ( 8 𝑥 800) + (8 𝑥 500) + (8𝑥1020) = 18560 𝑚𝑚 

Hægt hefði verið að nota I eða T bita og fengið þannig meiri beygjustyrk, en U bitarnir voru 

hentugri í okkar hönnun þar sem I og T bitar hefðu verið fyrir boltum og pinnum sem halda 

blakkhjólunum og því voru þeir valdir. 

Miðað var við að hringekjan með öllu myndi halda 2,5 tonnum. Það er vegna þess að 

tunnurnar 5 geta haldið 310 kg hver sem gefur okkur  

310 𝑘𝑔 𝑥 5 𝑠𝑡 = 1550 𝑘𝑔 

Kerfið gerir, eins og fram hefur komið, ráð fyrir fimm tunnum sem hver tekur 310 kg. Það 

útleggst sem alls 1550 kg. Til að tryggja að burðarþolið sé nægilegt er gert ráð fyrir að 

hringekjan þoli allt að 2500 kg auk öryggistölu. 

2,5 tonn reiknast sem 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑖 í 𝑘𝑔 𝑥 þ𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑟ℎ𝑟öð𝑢𝑛 𝑗𝑎𝑟ð𝑎𝑟 = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑢𝑟 í 𝑁 

2500 𝑘𝑔 𝑥 9,81 = 24525 𝑁 

 

Mynd 6. Grindarbitar 
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Þegar hönnun hringekjunnar var tilbúin var þyngdin sem liggur á hjólunum reiknuð út. 

Niðurstöðurnar voru eftirfarandi:  

Verðskrá 

hringekja 

Eining Áætlað 

magn 
Kg/ 

Eining   

samtals 

UNP 50x25 m 18,56 3,98 kg 73,87 

1,5 mm plata 

1,5x3m st 2 54 kg 108,00 

5 x 80 Flatjárn m 9 3,2 kg 28,80 

4 x 40 Flatjárn m 6 1,28 kg 7,68 

14 mm teinn m 13 1,21 kg 15,73 

3 mm plata 1 m x 

2 m st 2 48 kg 96,00 

2 mm plata 1 m x 

2 m st 1 32 kg 32,00 

Blakkhjól st 16 1,7 kg 27,20 

Samtals         389,28 

 

Þetta gerir því 1550 kg + 389 kg = 1939 kg. Því höfum við 561 kg aukalega ef tunnurnar yrðu 

á einhverjum tímapunkti þyngri en framleiðandi gefur upp. 

Bitinn fæst í FerróZink 

Wx = 1,48 x 103cm3 

Efni bitans er St-37 

Beygja 𝜎 = 330 N/mm2 

Miðað er við álag 2 og efri hluti 

öryggistölu þar er 2,5. 

Ástæðan fyrir álagi 2 er að 

einstaklingar munu þurfa að vera að 

vinna í kring um og við hringekjuna 

og við viljum lágmarka slys á fólki 

vegna bilunar eða skemmda. 

Leyfilegt álag miðað við öryggistölu 2,5 er því: 

𝜎𝐿𝑒𝑦𝑓𝑖𝑙𝑒𝑔𝑡 =
330

2,5
= 132 𝑁/𝑚𝑚2 

Mynd 7. UNP 50x25 
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4.2  Beygjuvægi 

Leyfilegt beygjuvægi á bitum: 

𝑀 = 𝜎 x 𝑊𝑋 = 132 𝑥 1,48 𝑥 103 = 19,5 𝑥 104 𝑁𝑚𝑚 

Hver biti þolir því: 

𝐹1020𝑚𝑚 =
𝑀 𝑥 12

𝑙
=

19,5 𝑥 104𝑥 12

1020
= 2294 𝑁 

𝐹800𝑚𝑚 =  
𝑀 𝑥 12

𝑙
=

19,5 𝑥 104𝑥 12

800
= 2925 𝑁 

𝐹500𝑚𝑚 =
𝑀 𝑥 12

𝑙
=

19,5 𝑥 104𝑥 12

500
= 4680 𝑁 

4.3 Jafndreift álag 

Jafndreift álag þýðir að álagið dreifist jafnt niður á alla bitana. 

Hver biti þarf þá að þola: 

24525 𝑁

18560 𝑚𝑚
= 1,32 𝑁/𝑚𝑚 

Bitarnir þurfa að þola: 

1,32 𝑁 𝑚𝑚⁄ 𝑥 1020 𝑚𝑚 = 1346 𝑁 

1,32 𝑁 𝑚𝑚⁄ 𝑥 800 𝑚𝑚 = 1056 𝑁 

1,32 𝑁 𝑚𝑚⁄ 𝑥 500 𝑚𝑚 = 660 𝑁 

 

Eftir útreikninga sést að bitarnir þola álagið vel. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Jafndreift álag á bita 
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4.4  Staðbundið álag 

Til að finna út hvað gæti í versta falli gerst fyrir grindina þá reiknast staðbundið álag á einn 

punkt fyrir miðjan bita. 

Dekkin á hverri sorptunnu eru 4 og við athugun kemur í ljós að aldrei getur farið meira en eitt 

dekk á hvern bita og því er  heildarþyngd tunnunnar deilt með fjölda dekkja og  þyngdarkrafti 

jarðar bætt við til að fá kraftinn F: 

𝐹 =
310𝑘𝑔

4
𝑥 9,81 = 760 𝑁  

Aldrei gæti verið meira en ¼ 

þyngdarinnar á einni sorptunnu farið 

á hvern bita. Í versta falli færi sá 

þungi beint á miðju bitans. 

Hvað þola bitarnir ef ¼ þungans 

færist í miðjuna? 

Notum til þess eftirfarandi formúlu: 

𝐹 =
𝑀 𝑥 8

𝑙
=> 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡𝑢𝑟 =

𝑀ó𝑡𝑠𝑡öð𝑢𝑣æ𝑔𝑖 𝑥 8

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑 í 𝑚𝑚
 

𝐹1020 =
19,5 𝑥 104 𝑥 8

1020
= 1530 𝑁 

𝐹800 =
19,5 𝑥 104 𝑥 8

800
= 1950 𝑁 

𝐹500 =
19,5 𝑥 104 𝑥 8

500
= 3120 𝑁 

Eins og sést þola allir bitarnir vel yfir 760N. 

Plötuna er því hægt að hafa þunna, en hún verður punktsoðin við grindina sem styrkir hana 

enn frekar. 

 

 

 

Mynd 9. Staðbundið álag á bita 
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4.5  Suður á styrktarbitum 

Hver biti verður soðinn á endunum tveimur og þarf því að reikna út skerkraftinn í suðunum. 

 

Þverskurður bitans er eins og sést á Mynd 

10. Bitinn er ekki skorinn í 90° horn og því 

þarf að reikna út lengd suðunnar miðað við 

rétt horn. 

Í hringekjunni eru 8 bitar og því: 

360°

8
= 45° 

 

Á hverjum bita eru 2 horn og því deilast 

45° með 2 sem gefur okkur langhliðina 

22,5°.  

Til að finna lengdina á suðunni þarf að 

grípa í hornafræðina og reikna: 

𝐿𝑎𝑛𝑔ℎ𝑙𝑖ð =
50 𝑚𝑚

𝐶𝑜𝑠(22,5)
= 54,1 𝑚𝑚 

Þar sem munum sjóða á innanverðum bitanum þá þarf 

að draga frá: 

2 𝑥 
5 𝑚𝑚

𝐶𝑜𝑠(22,5)
= 10,8 𝑚𝑚 

54,1 𝑚𝑚 − 10,8 𝑚𝑚 = 43,3 𝑚𝑚 

Einnig verður suða á innanverðum hliðum bitans sem 

gefur 2 x 20 mm = 40 mm. 

Heildarlengd suðunnar verður því:  

43,3 𝑚𝑚 + 40 𝑚𝑚 = 83,3 𝑚𝑚 

Reiknað verður með a-máli sem 2 mm. 

 

Mynd 10. 90° skurður á bita 

Mynd 11. Skurður bita 

Mynd 12. a-mál suðu 
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Flatamál suðunnar er því: 

2 𝑚𝑚 ∗ 83,3 𝑚𝑚 = 166,6 𝑚𝑚2 

Heildarþyngdin sem allir bitarnir þurfa að bera saman er: 

2500 ∗ 9,81 = 24525𝑁 

Í grindinni eru, eins og áður hefur verið 

nefnt, 

8 langbitar 800 mm. 

8 þverbitar á milli langbita 1020 mm. 

8 þverbitar á milli langbita 500 mm. 

Hver biti þarf að þola 1,32 N/mm. 

Suðurnar þurfa að þola skerspennu  

og miðað við St-37 er skurðartalan 290 

𝑁/𝑚𝑚2. 

Sama öryggistala og áður verður notuð: 

𝜏𝐿𝑒𝑦𝑓 =
290

2,5
= 116 𝑁/𝑚𝑚2 

Suður eru venjulega reiknaðar út frá 80% af efnisstyrk en það er vegna þess að suður eru ekki 

fullkomnar og því gætu þær verið örlítið veikari. 

𝜏𝐿𝑒𝑦𝑓80% = 116 𝑥 80% = 92,8 𝑁/𝑚𝑚2 

Krafturinn sem virkar á hverja suðu í hverjum bita fyrir sig er: 

𝐹𝑠𝑢ð𝑎1020 =
1,32 ∗ 1020

2
= 673 𝑁 

𝐹𝑠𝑢ð𝑎800 =  
1,32 𝑥 800

2
= 528 𝑁 

𝐹𝑠𝑢ð𝑎500 =
1,32 𝑥 500

2
= 330 𝑁 

 

 

Mynd 13. Bitar undir hringekju 
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Tökum því 1020 mm bitann sem þarf samkvæmt þessu að þola mesta skurðkraftinn og 

reiknum út nauðsynlegt flatarmál suðunnar. 

𝑆 =
𝐹

τ𝑙𝑒𝑦𝑓
=

673

92,8
= 7,25 𝑚𝑚2  

Eins og sést er þetta því meira en nógu góð suða í bitana og því óþarfi að reikna út hina bitana 

enda þurfa suðurnar þar ekki að þola eins mikinn kraft vegna lengdar bitanna. 

4.6 Teinakerfi 

Undir hringekjunni er notast við teinakerfi. þ.e. blakkhjólin liggja á teinum sem staðsettir eru 

á innri og ytri hring hringekjunnar. 

Teinarnir eru eru valsaðir í hring úr 14 mm teinum. 

Þvermál hringana er 2875 mm fyrir ytri hring og 1211 mm fyrir þann innri. 

Því þarf að reikna út lengd teinanna sem þarf. 

Ummálið er fundið þannig: 

𝑑𝑌𝑡𝑟𝑖 ℎ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟 = 2875 𝑚𝑚 𝑥 𝜋 = 9032 𝑚𝑚 

𝑑𝐼𝑛𝑛𝑟𝑖 ℎ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟 = 1211 𝑚𝑚 𝑥 𝜋 = 3804 𝑚𝑚 

Hægt er að sjóða saman hringinn í nokkrum bitum ef þess þarf en athuga að slípa niður 

suðurnar svo blakkhjólin geti rúllað yfir þær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Teinakerfi 
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4.7  Samantekt 

Hér var leitast eftir því að hafa alla hönnun sem einfaldasta. Aðeins 3 lengdir af bitum þarf að 

saga og allir bitar af sömu gerð. Þetta flýtir fyrir og minnkar kostnað. Hver biti er tengdur við 

undirstöður (sem eru legurnar) á báðum endum til að hámarka burðargetu hvers bita. Fyrir 

vikið hefði getað verið með bæði færri bita og færri undirstöður en við töldum að það myndi 

veikja burðarþolið í plötunni sjálfri enda yrðu stærri fletir á milli sem gætu bognað og hefðu 

við því þurft að velja þykkari plötu.  

Samsetningin er einföld og einungis þörf á tveimur suðum á bita, þótt sennilega yrðu settar 

punktasuður á fleiri staði til að auka öryggi enn frekar. 

Teinagrind er samsett úr 2 x 14 mm teinahringum, stífum úr 4 x 40 mm flatstáli,  2 

hálfmánum úr 1,5 mm stáli, 2 mótorfestingar úr 3 mm stáli og mótorviðhaldi úr 3 mm stáli. 

Yfirborð gólfflatar í sorpgeymslu skal vera slétt og vel planað áður en grind er sett niður. Ytri 

og innri teinahringir eru lagðir á gólflötinn. 

Lengri og styttri skástífur eru lagðar á gólflötinn ásamt miðjuplatta. Teinagrind getur verið 

sett niður í heilu lagi eða í 2 samsettum einingum en það fer eftir hvort hægt sé að koma 

hringnum inn á þann stað sem hringekjan á að vera 

staðsett. 

Teinar, stífur, miðjuplatti og mótorfestingar eru soðnar 

saman, annaðhvort á verkstæði og/eða á staðnum. Allt 

eftir því hvað hentar best hverju sinni. 

Múrbolta skal grind niður við gólfflötinn og mótorum 

komið fyrir. 

Prófílgrind er samsett úr U-prófíl sem er 25 x 50 mm, 

flatstáli sem er 5 x 80 mm og hjólalegufestingum. 

Prófílgrind er soðin saman samkvæmt teikningu og getur 

einnig þurft að fara inn í tveimur  hlutum og er þá soðin 

saman á staðnum. Hún er því næst lögð ofan á 

teinagrindina. 

Diskaeining samanstendur af tveimur diskum úr 1,5 mm 

stáli, tveimur samsoðnum krögum úr 2 mm stáli með 

Mynd 15. Grind undir hringekju 

Mynd 16. Diskaeining 
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styrkingarvinklum úr 3 mm stáli, hringkraga úr 5x80 mm flatstáli og tunnuskóm úr 3 mm 

stáli. 

Hringkraginn er samansettur úr tveimur völsuðum plötum og er settur kragi úr 2 mm stáli inní 

hann ásamt því að settir eru styrktarvinklar utan á hann. 

Diskar eru lagðir ofan á prófílgrind og punktaðir með suðu við kraga og prófíla prófílgrindar. 

Hringkragi er settur í miðjuna og styrktarvinklar soðnir við.  

Festingar fyrir hjól eru svo festar ofaná disk útfrá teikningu. 

Tannkrans er því næst komið fyrir ofan á hringkraga og boltað við 

samkvæmt teikningu. 

Loks er samsett úr völsuðu flatstáli úr 2 mm stáli og soðið saman að 

innan með punktsuðu. 

Rampur er samsettur úr 3 mm stálplötu sem er beygð og skorin eftir teikningu. Við hana eru 

soðnir 5 styrktar kjálkar og vinklar til að festa niður í gólf. Staðsetja skal ramp miðað við hvar 

tunnur stoppa. 

5.  Hönnun á burðarlegum 

5.1  Grunnhugmynd 

Í upphafi var ákveðið að reyna að hafa allt eins einfalt og hægt 

væri, bæði í smíðum og í innkaupum. Flesta íhluti á að vera 

hægt að versla út úr búð, þæginda og kostnaðar vegna. Þó þyrfti 

að sérsmíða suma hluti. 

Legurnar eiga að vera forsmurðar og lokaðar til þess að einfalda 

smíðina ásamt því að hindra að vatn og drulla kæmist inn í þær. 

Við útreikninga voru formúlur fengnar úr kennslubókum og 

verkefnum auk reikniforrita frá framleiðendum íhluta. 

Í fyrstu fannst ekkert sem hægt var að nota beint út úr búð og var því ákveðið að reikna út 

burðarþol í sérsmíði. Miðað var þá við 25 legur, 15 á ytri hring og 10 á þeim innri. 

Mynd 17. Festing fyrir 

hjól 

Mynd 18. SKF 607 Lega 
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Eins og áður hefur komið fram var reiknað með 

2500 kg heildarþyngd sem gefur 24525 Newtona 

kraft. 

Legurnar eru 25 talsins og þarf því hver lega þarf 

að bera:  

24525

25
= 981 𝑁 = 0,981 𝑘𝑁 

Eftir skoðun á SKF reiknivélinni verða notaðar 

SKF 607 legur. 

Burðarþol á þeim er 1,4kN og því fyllilega nóg. 

Í útreikninga á leguboltum var ákveðið að nota 

E295 stál. 

Hönnunarspennurnar eru: 

Beygja 𝜎 = 410 N/mm2 

Klipping τ = 390 N/mm2 

 

Notast verður við sömu álags- og öryggistölu og áður bæði fyrir beygju- og klippikraft: 

𝜎𝐿𝑒𝑦𝑓 =
410

2,5
= 164 𝑁/𝑚𝑚2  

τ𝐿𝑒𝑦𝑓 =
390

2,5
= 156 𝑁/𝑚𝑚2 

5.1.1  Leguboltar klippikraftur 

Skerspenna á einum stað á hverjum bolta: 

𝑆 =
𝐹

τ𝑙𝑒𝑦𝑓
=

24525 𝑁

156 𝑁 𝑚𝑚2⁄
= 157.2 𝑚𝑚2  

Álagið dreyfist á 25 legur og flatamál hvers bolta þá: 

𝑆𝑏𝑜𝑙𝑡𝑎 =
157,2 𝑚𝑚2

25 𝑠𝑡
= 6.3 𝑚𝑚2 

Mynd 19. Upplýsingar um SKF 607 

Mynd 20. Upplýsingar um SKF 607 
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Þvermál boltans verður því að miðast við skerkraft og notum til þess jöfnu til að umbreita 

flatarmáli yfir í þvermál: 

𝑆 =
𝑑2 𝑥 𝜋

4
=> 𝑑 =  √

4 𝑥 𝑆

𝜋
 

√
4 𝑥 6,3

𝜋
= 2,8 𝑚𝑚 

5.1.2  Leguboltar beygjukraftur 

Þvermál  legubolta 7 mm. 

Þverskurðarflatamál leguboltans verður því:  

𝑟2𝑥 𝜋 =  52𝑥 𝜋 = 78,54 𝑚𝑚2 

 

 

Legan er 7 mm djúp og 1 mm fer í skinnu þannig að reiknað verður með  8 mm jafndreifðu 

álagi: 

981 𝑁

8 𝑚𝑚
= 122,6 𝑁/𝑚𝑚 

122,6 𝑁 𝑚𝑚⁄ 𝑥 82

2
= 3923 𝑁𝑚 

Mótstöðuvægi hrings:  

𝑊𝑋 =
𝐷3𝑥 𝜋

32
=

73𝑥 𝜋

32
=  33,7 𝑚𝑚3 

3923 𝑁

33,7 𝑚𝑚3
= 116,4 𝑁/𝑚𝑚2 

7 mm þvermál dugar því hér líka. 

 

Mynd 21. Legubolti 

Mynd 22. Álag á legubolta 
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5.2  Lokahönnun 

Eftir töluverða leit fundum við 

heppilega lagervöru hér á Íslandi sem 

passar fyrir diskinn. KT1-1EG 

blakkarhjól frá Ísfell. Gefið er upp af 

framleiðanda að blakkhjólið sé með 

innbyggðri legu fyrir 1 tonn. Því var 

ákveðið að breyta hönnuninni og fækka 

legunum niður í 16. 8 á ytri hring og 8 á 

þeim innri. 

16 legur x tonn eru með burð upp á 16 tonn: 

16000𝑘𝑔

2500𝑘𝑔
= 6,4 

 

Þessar legur gefa okkur öryggistölu upp á 6,4 sem er yfirdrifið 

nóg. 

Verð á blakkarhjólinu er 3910 kr. auk VSK og því mun ódýrara en 

að kaupa legur og láta sérrenna hvert hjól fyrir sig, en höfundar 

fengu grófa kosnaðaráætlun upp á 30 þúsund krónur. 

Með blakkhjólunum koma einnig boltar, skinnur og rær.  

5.3  Samantekt 

Farið var í gegnum ýmsar hugmyndir um það hvernig best væri að láta hringekjuna snúast. 

Meðal annars vorum við að hugsa um plasthjól, smíða eina stóra legu undir alla hringekjuna 

og fleira. 

Horfið var frá þeim hugmyndum m.a. vegna kostnaðar á smíði, flækjustigi sem og viðhaldi, 

en höfundar telja að hugmynd þeirra sameini kosti allra þeirra hluta sem við gátum hugsað útí.  

Kostnaði er haldið í lágmarki með því að notast við lagervöru. Viðhaldið er nær ekkert á 

blakkhjólunum og kerfið er einfalt í bæði smíðum og samsetningu. 

Mynd 23. KT1-1EG blakkarhjól 

Mynd 24. Samsetning 

blakkhjóls undir grind 
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Blakkirnar standa einnig óstuddar á rennum og því þarf engan auka stuðning eða stillingar til 

að halda hringekjunni á réttum stað. Auk þess er viðnámið í  blakkhjólum og legum svo lítið 

að óþarfi er að reikna með því. 

Ekki eru skurðar- eða beygjukraftar reiknaðir sérstaklega fyrir nýju blakkhjólin, heldur er 

notast við tölur sem gefnar voru upp af söluaðila. 

6.  Mótor og tanndrif 

6.1 Útreikningur mótor 

Ákveðið var að prufa að reikna með 1,5 kW, 900 snúninga/mín mótora frá JKE Mez ásamt  

HydroMec snekkjudrifi sem er selt af fyrirtækinu Scanver. Fljótt kom í ljós að það þyrfti 

þónokkra orku og því þyrfti sennilega fleiri en einn mótor. Við vildum hins vegar síður notast 

við fleiri en tvo mótora vegna kostnaðar. Hægt væri að notast við öflugri mótora en þeir eru 

bæði stærri og dýrari. 

Mótorinn er svo tengdur við snekkjudrif (vinkildrif) með hlutfallinu 1/38. 

Útgangssnúningurinn verður því: 

𝑆𝑛ú𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟 =
900

38
= 23,68 𝑠𝑛/𝑚í𝑛 

6.2  Útreikningur tanndrif 

Við fórum í gegnum nokkrar stærðir og gerðir af 

tanngírum. Við vildum hafa mótorana fyrir innan til 

þess að nýta plássið þar. 

Á endanum völdum við því 306 tennur á ytri 

tannkransinn og 30 tennur á þann innri. Til hönnunar 

á tanngírunum var notast við teikniforritið Inventor.  

Gírhlutfallið er því er: 

𝐻𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
30 𝑠𝑛/𝑚í𝑛

306 𝑠𝑛/𝑚í𝑛
= 0,098 

 Mynd 25. Tanndrif 
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Heildarsnúningur á hringekjunni verður því: 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑠𝑛ú𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟 = 23,68 𝑥 0,098 = 2,32 𝑠𝑛/𝑚í𝑛 

Þetta þykir hæfilegur hraði á hringekjunni. 

Þvermál tannkransins er 1000 mm og er því radíusinn 500 

mm eða 0,5 m. 

Við verðum hins vegar að reikna með þvermáli gírhjólsins 

(Deilihring). 

Toppradíus er 456 mm. 

Botnradíus er 463 mm. 

Deilihringurinn verður því: 

456 𝑚𝑚 + 463 𝑚𝑚

2
= 459,5 𝑚𝑚 

Sem gefur okkur skv. vinnujöfnunni: 

𝑀 = 𝐹 𝑥 𝑅 => 24525 𝑁 𝑥 0,4595 𝑚 = 11269 𝑁𝑚 

Þetta þýðir að orkan sem þarf til að drífa hringinn er: 

𝑀 =  
𝑃

2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑛
 𝑜𝑔 𝑣 =  

𝑛

1000 𝑥 60
 

Hægt er að setja þessar tvær jöfnur saman til að finna P með því að skrifa þær svona: 

𝑃 =
𝑀 𝑥 𝑛

60 𝑥 1000
2 𝑥 𝜋

=> 𝑆𝑒𝑚 𝑠𝑡𝑦𝑡𝑡𝑖𝑠𝑡 𝑛𝑖ð𝑢𝑟 í =>
𝑀 𝑥 𝑛

9549
 

𝑃 =
11269 𝑥 2,32

9549
= 2,74 𝑘𝑊 

 

Því passar það vel að nota tvo 1,5 kW mótora. 

Mótorarnir verða staðsettir á móti hvorum öðrum 

þannig að þeir halda einnig við hringekjuna eins og 

sést á mynd 27. 

 

 

Mynd 26. Radíusmál á tannkransi 

Mynd 27. Samsetning tannkrans og mótora 
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7.  Stýrikerfi 

Töluvert stýrikerfi þarf til þess að allt gangi smurt og var því ákveðið að teikna það upp í  

„function block diagram“ (FBD) 

forritunarmáli í ZelioSoft 2 forritinu og 

forrita það í þar til gerðan heila (SR3B261FU 

FBD blokk) frá Schneider Electronics. Það 

kerfi er nokkuð þægilegt í vinnslu enda hægt 

að prufa það á alla kanta áður en hafist er 

handa að smíða stýrikassana fyrir þetta. 

Ákveðið var að teikna upp kerfið eingöngu 

fyrir eina hæð til að einfalda myndina í ásjón, 

en auðvelt er að bæta við hæðum og tunnum 

eins og hentar á hverjum stað. 

7.1  Virknislýsing 

Rofaborð er við hverja ruslalúgu og eru þar hnappar sem merktir eru hverri tunnutegund, en 

kerfið sér sjálft um að færa sig á milli þeirra tunna eftir þörfum. 

Tunnurnar sem unnið er með eru; 

2 x Grá tunna fyrir almennt sorp 

1 x Blá tunna fyrir pappír 

1 x Græn tunna fyrir plast 

1 x Brún tunna fyrir lífrænan úrgang 

Auðvelt er að bæta bæði við tunnum og raða þeim 

öðruvísi upp eftir hentugleika hverju sinni. 

Tvö gaumljós eru einnig í stjórnboxinu, en þau sýna annarsvegar hvort hægt sé að setja sorp í 

tunnuna, þ.e. ljósið lýsir grænu þegar segullás er búinn að aflæsa sorprennuhurðinni. 

Hitt gaumljósið sýnir annarsvegar stöðugt rautt ljós þegar tunnan er full og því ekki hægt að 

henda sorpi og opnar þá segullásinn ekki. Hins vegar blikkar sama ljós með sekúndu millibili 

ef verið er að vinna í sorpinu niðri í sorpgeymslu. Annaðhvort þegar sorphirðumenn losa 

sorpið, eða unnið er að viðhaldi. Ekki er hægt að opna sorprennuna þegar svo ber við. 

Mynd 28. SR3B261FU FBD Blokk 

Mynd 29. Hugmynd af stjórnborði við 

sorprennur 
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Rofaborð er einnig staðsett inní sorpgeymslu fyrir viðhald 

og/eða sorphirðu. Einfaldur Af/Á rofi er í sorpgeymslunni til 

þess að gefa til kynna að unnið sé að viðhaldi og/eða tunnur 

séu í losun. Sá takki þarf að vera á til þess að „Snúa“ rofinn 

sé virkur. 

Þegar ýtt er á „Snúa“ rofa opnast fyrir spennu að mótor sem 

drífur áfram tannkrans og er þannig hægt að snúa að þeirri 

sorptunnu sem viðkomandi vill.  

Þegar ýtt er á rofa fyrir viðkomandi tunnu snýst sorphringurinn að réttri tunnu, eða þar til 

tvöfalt segulskynjarakerfi nemur að rétt tunna er komin undir rennuna. 

Þá stöðvast mótorinn og innrauður 

skynjari sem staðsettur er um 30 cm 

fyrir ofan tunnuopið, mælir hvort 

tunnan sé full. Slíkir skynjarar eru oft 

notaðir í þjófavarnarkerfi í híbýlum og 

fyrirtækjum. 

Hægt er að leika sér svolítið með 

hæðina sem skynjararnir eru staðsettir 

en fer hún örlítið eftir því hvernig pokarnir fara í tunnuna og hvernig hún fyllir sig. Það þarf 

að gera ráð fyrir því að pokarnir standi örlítið upp fyrir tunnurnar á þeim stað sem rennan er 

staðsett eða pokar lenda. 

Skynjarinn virkar þannig að annar hluti hans gefur frá sér lítið beint ljós með LED díóðu á 

meðan hinn hlutinn skynjar það ljós. Ef rof kemur á ljósið í tvær sekúndur eða meira, þá gefa 

þeir merki að sorptunnan sé full. Þetta er gert vegna þess að 

einstakir sorppokar, lok á sorptunnum og annað slíkt getur 

rofið skynjunina í smá stund. 

Ef skynjarinn skynjar ekkert þá opnast fyrir sorprennuna 

einni sekúndu eftir það. Við það kviknar grænt ljós í 

rofaborði hjá sorprennum. Þá er hægt að henda rusli. 

Segulrofinn lokast eftir 30 sekúndur, en þar sem þetta er 

segulrofi er hægt að loka sorploki eftir það án nokkurra vandræða. 

Mynd 30. Hugmynd af stjórnborði í 

sorpgeymslu 

Mynd 31. Virkni innrauðs skynjara 

Mynd 32. Segullás 
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Ef sorp er fullt lýsir rautt ljós í rofaborði og kerfið opnar ekki segulloka. Því er ekki hægt að 

henda sorpi niður í þá tunnu. 

Gert er ráð fyrir tveimur tunnum fyrir almennt sorp, en auðvelt er að breyta því eftir því sem 

meiri endurvinnsla kemur til sögunnar, eða þörf þykir hverju sinni. 

Kerfið sér sjálft um að skipta á milli 

þessarra tunna, en þegar tunna nr.1 er orðin 

full, þá færir diskurinn sig yfir á tunnu nr. 2 

sjálfvirkt. 

Til þess að kerfið ruglist ekki verður 

varnagli á því að aðeins ein sorplúga í einu 

getur opnast og unnið. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 33. Staðsetning skynjara á plötu 
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7.2  Teikning á Zelio forriti 

 

Mynd 35. Inngangar FBD blokkar 

Mynd 34. Forritun í Zeliosoft 
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Mynd 36. Útgangar FBD blokkar 
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8.  Lokaorð 

Báðir höfundar búa í fjölbýlishúsi og þannig kviknaði hugmyndin að viðfangsefninu.  

Höfundar telja að vel hafi tekist til við hönnunina. Hringekjan er mjög góð viðbót fyrir 

fjölbýlishús en það er mat höfunda að nokkur vöntun sé á kerfi sem þessu.  

Kostnaður við kerfið er nokkur og því myndi hann hugsanlega henta best fyrir hærri 

fjölbýlishús þar sem fleiri íbúðir notast við sömu sorpgeymslu. Endurvinnsla og sorpflokkun 

er þó alltaf að aukast og einfalt er að hafa kerfið minna um sig til að nýtast minni 

fjölbýlishúsum. Við það lækkar jafnframt verðið.  

Hönnunin var þannig gerð að hægt sé að nota hana í innisorpgeymslu til jafns við 

útisorpgeymslu á einni hæð og í mismunandi stærðum. Auðvelt er að finna nýjar stærðir út frá 

útreikningum. 

Leitast var við að finna fjöldaframleidda hluti eftir fremsta megni en það er hagkvæmara á 

flestann hátt og mun auðveldara í viðhaldi. Það er bæði tímafrekt og kostnaðarsamt er að 

sérsmíða íhluti. Ennfremur vildum við hafa smíðina eins einfalda og hægt var. 

Áður hafði minna og einfaldara kerfi verið gert og var kostnaðurinn við það svipaður og því 

teljum við að vel hafi tekist til við hönnunina. 

Verkefnið gekk að mestu leiti vel fyrir sig, en ýmsir hnökrar urðu að sjálfsögðu eins og við 

var að búast. Breyta þurfti íhlutum og lagfæra þurfti teikningar eftir því. Útreikningar 

breyttust eftir hugmyndum og öfugt. 

Ýmsir hlutir eru einnig inná teikningum sem ekki þótti þörf á að nefna eða reikna sérstaklega 

út, en þar má t.d. nefna rampinn, en hann þarf ef smíða á hringekjuna á jöfnu gólfi. Einnig er 

hægt að grafa fyrir henni en þá er rampurinn óþarfur. Ýmsar styrkingar koma einnig aukalega, 

en enginn teljanlegur viðbótar efniskostnaður kemur til vegna þeirra. 

Við vinnu verkefnisins var komið við á mörgum stöðum hönnunar, allt frá 

burðarþolsgreiningum að hönnun á stýrikerfum.  
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10. Viðauki 

10.1 Verkáætlun 

 

Strax í byrjun ákváðu höfundar að vinna verkefnið skipulega. Settur var saman grófur 

verkefnalisti yfir það sem þyrfti að gera sem. Höfundar hittust reglulega til að bera saman 

hugmyndir og vinnu, auk þess að nýta vefmiðla mikið til samskipta.  

Verkefnaáætlun var sett upp til viðmiðunar en oft voru ákveðnir hlutir sem fóru yfir tíma sem 

og aðrir sem tóku styttri. 
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10.2 Verðskrá 

  

Einingaverð 

kr. 

Eining Áætlað 

magn 

Magn Heildarverð 

m/VSK 

Söluaðili 

Hringekja        

UNP 50x25 913 m 18,56 19 17.347 kr. Ferrózink 

1,5 mm plata 1,5x3m 15267 st 2 2 30.534 kr. Ferrózink 

5 x 80 Flatjárn 913 m 9 9 8.217 kr. Ferrózink 

4 x 40 Flatjárn 285 m 6 6 1.710 kr. Ferrózink 

14 mm teinn 315 m 13 13 4.095 kr. Ferrózink 

3 mm plata 1 m x 2 m 8000 st 2 2 16.000 kr. Ferrózink 

2 mm plata 1 m x 2 m 7000 st 1 1 7.000 kr. Ferrózink 

Jötunn skipalakk 1776 L 4 4 7.104 kr. Byko 

Tannkrans sérsmíði 140000 st 1 1 140.000 kr. Stálnaust 

Tannhjól sérsmíði 

nælon 14880 st 2 2 29.760 kr. Vélvík 

Smíði 10000 klst 25 25 250.000 kr.   

Samtals          511.767 kr.   

 

  

Einingaverð 

kr. 

Eining Áætlað 

magn 

Magn Heildarverð 

m/VSK 

Söluaðili 

Hjólabúnaður             

Teinahjól KT1-1EG 4848 st 16 16 77.568 kr. Ísfell 

Hjólaboltar KT1 1714 st 16 16 27.424 kr. Ísfell 

Ró * 0 st 16 16 0 kr. Ísfell 

Skinna * 0 st 32 32 0 kr. Ísfell 

Vinna samsetning 15000 klst 2 2 30.000 kr.   

Samtals          134.992 kr.   
* Boltar og rær fylgja frítt með hjólboltunum 
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Einingaverð 

kr. 

Eining Áætlað 

magn 

Magn Heildarverð 

m/VSK 

Söluaðili 

Rafbúnaður í ruslageymslu 

    

  

Innrauður skynjari, 

Unifore 8296 stk 1 1 8.296 kr. Unifore 

Mótor og vinkildrif; 

Ísfell, 

M085PA38,00ISRTBB3 81777 stk 2 2 163.554 kr. Scanver 

SR3B261FU FBD 

blokk; RS/Schneider 57110 stk 1 1 57.110 kr. RS/Schneider 

Segulskynjari 795 pk 1 1 795 kr. Íhlutir 

Öryggisrofi 50A 12819 stk 1 1 12.819 kr. Ískraft 

Hnappur 103 stk 1 1 103 kr. Ískraft 

Rafmagnsvír 239 m 15 15 3.585 kr. Ískraft 

Ýmis festibúnaður 8000 stk 1 1 8.000 kr. Ýmsir 

Álrör 20mm 422 m 10 10 4.220 kr. Ískraft 

Vinna rafvirki 15000 klst 3 3 45.000 kr.   

Samtals          303.482 kr.   

 

  

Einingaverð 

kr. 

Eining Áætlað 

magn 

Magn Heildarverð 

m/VSK 

Söluaðili 

Rafbúnaður hver hæð           

Rafsegullás 18507 st 1 1 18.507 kr. Skylink 

Hnappur 103 st 4 4 412 kr. Ískraft 

Ljós 1267 st 2 2 2.534 kr. Ískraft 

Rafmagnsvír 239 m 10 10 2.390 kr. Ískraft 

Ýmis festibúnaður 5000 st 1 1 5.000 kr. Ýmsir 

Álrör 16mm 252 m 5 5 1.260 kr. Ískraft 

Vinna rafvirki 15000 klst 3 3 45.000 kr.   

Samtals         75.103 kr.   

 

Uppsetning hringekju 15000 klst 16 16 240.000 kr.   

 

Heildarkostnaður         1.265.344 kr. 

Hugsanlegur aukakostnaður og álagning 15%   1.455.146 kr. 
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10.3 Upplýsingar framleiðanda 

Allt stál sem við notum fæst hjá Ferró Zink og því vildum við nota upplýsingar frá þeim 

Verð á stáli er í verðskrá (kafli 10.2) 

 

Upplýsingar framleiðanda 1. UNP 50x25 biti 

 

 

Upplýsingar framleiðanda 2. 2 mm og 3 mm plötur 

 

 

Upplýsingar framleiðanda 3. 1,5 mm plata 

 

 

Upplýsingar framleiðanda 4. 5x80 mm flatstál 
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Upplýsingar framleiðanda 5. 4x40 mm flatstál 

 

Blökk fæst hjá Ísfell .  

Hér fyrir neðan eru upplýsingar um heila blökk, en hægt er að fá blakkhjólið stakt sem 

varahlut og er það notað ásamt boltanum í gegn.  

 

Upplýsingar framleiðanda 6. KT1-1EG blakkhjól 

 

Raflásinn er einfaldur rafsegull. Ekki voru teiknaðar upp festingar fyrir segulinn sjálfan, en 

sorpopin eru misjöfn og þyrfti því að skoða fyrir hvern stigagang fyrir sig. Í verðskrá er hins 

vegar gert ráð fyrir því. Lásinn sem við reiknum með kemur frá 

http://www.skylinkhome.com/ 

 

Upplýsingar framleiðanda 7. Rafsegullás 
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FBD Iðntölvustýring fæst á mörgum stöðum, bæði hérlendis og erlendis.  

Þessi sérstaka stýring kemur frá Schneider Electric sem er þýskt fyrirtæki, en hægt er að fá frá 

öðrum framleiðendum hér á Íslandi frá m.a. Samey, Ískraft, Naust Marine, Stýring og fleiri 

stöðum. Þær byggja á sömu grunnatriðum.  

Stýrikerfið sjálft er forritað í Zelio Soft sem er forritun fyrir Schneider Electric. 

 

Upplýsingar framleiðanda 8. SR3B261FU FBD Iðntölvustýring 
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Hæðarskynjarinn er í raun hreyfiskynjari fyrir þjófavarnir. Einfalt er að nota hann sem 

hæðarskynjara en hann virkar eingöngu þannig að hann segir til þegar ljós er rofið. 

Skynjarann fáum við frá http://www.hkvstar.com/ 

 

Upplýsingar framleiðanda 9. Innrauður skynjari 

 

Annan rafbúnað fáum við frá Ískraft, Scanver og Íhlutum. Söluaðilar eru merktir inn á 

verðskrá. 
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10.4 Vinnuteikningar 

Vinnuteikningar af hringekjunni voru teiknaðar upp í þrívídd í Autodesk Inventor. 

Teikningarnar voru síðan settar upp í tvívídd með málsetningum og skýringum. 

Þeim má fletta upp á næstu blaðsíðum.  
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