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4 INNGANGUR 

 

Síðan 1997 hafa fjölmargir bændur um land allt tekið þátt í landshlutaverkefnum um 

nytjaskógrækt. Í nytjaskógrækt er stefnt að því að endaafurðin sé smíðaviður og þarf því að 

sinna skóginum með það í huga að trén verði sem beinvöxnust og að þau hafi nægilegt rými til 

að vaxa út á við og verði þar af leiðandi með gildari stofna. Til þess að það geti orðið þarf að 

grisja frá bestu trjánum þau tré sem eru ekki eins beinvaxin, eru tvístofna eða standa einfaldlega 

of nærri öðrum trjám. Þessi fyrsta grisjun er oft kölluð millibilsjöfnun. Hún gerist ekki í einu 

lagi heldur er farið í hana u.þ.b. 20 árum eftir plöntun. Þá er beðið í um 15 – 20 ár til viðbótar 

með næstu grisjun og er þá í flestum tilfellum grisjað með vél. [1]  Margir skógarbændur standa 

nú frammi fyrir því að komið er að fyrstu grisjun. Í fyrstu lotu er lerki aðallega grisjað og er 

það gert með keðjusög. Afurðin er u.þ.b. þriggja til fimm metra há tré með þvermál u.þ.b. 10 – 

25 cm við rót sem mjókkar svo uppúr í fingurbreidd. Þessi afurð er ekki til mikilla stórræða sem 

smíðaviður en er nýtanleg í girðingastauraefni, handverk, klæðningar eða eldivið svo einhver 

dæmi séu nefnd. 

Skýrsluhöfundur er skógareigandi og vill nýta þann grisjunarvið sem til fellur í hans skógi. Það 

var því kjörið að nýta þetta tækifæri og velja lokaverkefni sem nýtist höfundi beint og geta beitt 

þeirri þekkingu sem hann hefur fengið í námi sínu. Það varð því ofan á að hanna og smíða 

einhverskonar tæki sem gæti bútað niður trjáboli og klofið bútana í eldivið. Þar sem 

skógarbændur hafa ekki miklar tekjur af skógum sínum fyrr en þeir verða felldir til 

timburvinnslu varð það fljótt ljóst að þetta yrði að verða leyst á sem hagkvæmastan hátt. 
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5 HÖNNUNARFERLIÐ 

 

Hönnun verkefnisins hefur átt sér langan aðdraganda eða allt frá því að sett var upp kamína á 

skógarjörð skýrsluhöfundar árið 2010. Það er nokkuð ljóst að það er búið að reyna ýmislegt í 

hönnun á tækjum tengdum skógrækt og eldiviðarframleiðslu erlendis þar sem almenningur þarf 

að treysta meira á þessháttar kyndingu en hér á landi. Á internetinu er að finna ýmiskonar 

útfærslur af fjöldaframleiddum og heimasmíðuðum vélum sem eiga að auðvelda alla vinnu við 

að kljúfa eldivið sem og spara tímann við þá vinnu. 

Í upphafi var ákveðið að gera viðarkljúfinn sem hagkvæmastan, þ.e. að notuð yrðu þau tæki 

sem eru til á venjulegu skógarbýli. Þá myndi ekki falla til kostnaður við kaup á tækjum, sem 

væru með svipaða virkni og er á þeim tækjum sem til eru. Þar má helst nefna keðjusög og 

glussadælu. Ekki eru allir með glussadælu liggjandi á lausu en flestir skógarbændur eiga 

dráttarvél með vökvatengi. Einnig er án alls vafa til keðjusög á þeim skógarbýlum sem eru 

byrjuð að grisja sinn skóg. Bara þessi tvö tæki eru dágóður kostnaðarhluti í þeim 

eldiviðarkljúfum sem  til eru á markaðinum í dag.  

Með þessi tvö lykiltæki við höndina var hafist handa við að hugsa út hvernig best væri að hanna 

viðarkljúf sem gæti nýtt sögina til að hluta niður trjáboli og glussakerfi dráttarvélarinnar til að 

knýja tjakk sem myndi kljúfa viðarbútana í tvo eða fleiri hluta. 

5.1 HÖNNUNARFORSENDUR 
 

Til að finna út kraftþörfina þurfti að gera mælingar. Ákveðið var að fara út í skóg og ná í 

grisjunarvið sem felldur hafði verið í ágúst og saga hann niður í viðeigandi einingar.  Til að 

ákveða lengdina var miðað við breidd á eigin kamínu sem staðsett er á skógræktarjörðinni. 

Breidd kamínunar er 400 mm þannig að 300 mm þótti vera hæfileg lengd á eldiviðarkubbunum. 

Sagaðir voru niður 25 af viðarbútar og þeir fluttir í húsnæði HR þar sem þeir yrðu klofnir til 

kraftmælinga. 
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5.2 UNDIRBÚNINGUR MÆLINGA 
 

Smíðaðir voru hnífar úr 5 x 50 mm flatjárni sem tiltækt var á vélalabbi HR. Annars vegar til að 

kljúfa í tvennt og hins vegar til að kljúfa í fernt. Hnífarnir voru brýndir með slípirokki til að 

mynda egg þeim megin sem viðurinn þrýstist að hnífnum. Skorið var úr tveim prófíljárnum sem 

var ætlað að virka sem stýring og festipunktar á hnífunum við mælingarnar.  Hugmyndin var 

að prófílarnir myndu vera fastir í pressunni og einfaldlega yrði skipt um hnífa eftir því hvort 

kljúfa ætti í tvennt eða fernt. 

Hnífurinn sem kljúfa átti í fernt var gerður úr tveimur flatjárnum sem skorin voru upp í til hálfs 

í miðju, skeytt saman og soðið fast í með MIG suðu.  

Hnífurinn sem kljúfa átti í tvennt var einfaldlega eitt flatjárn sem var brýnt á annari langhliðinni. 

 

5.3 FRAMKVÆMD MÆLINGA 
 

Þegar hnífarnir voru klárir var röðin komin að því að framkvæma sjálfar mælingarnar. Þær voru 

framkvæmdar með glussatjakk sem tengdur er við tölvu á byggingalabbi HR. Hugbúnaðurinn 

sem notaður var við mælingarnar var saminn af Indriða Sævari Ríkharðssyni í LabWiew 

umhverfinu. Hugbúnaði þessum er ætlað að mæla færslu og kraft sem tjakkur gefur á hverju 

augnabliki.  

Þegar búið að stilla upp tjakknum og hnífunum í réttri fjarlægð þannig að hægt væri að kljúfa 

300 mm langa viðarbúta kom í ljós að færsluneminn skynjaði einungis 200 mm færslu. Þar sem 

ekki þótti viðunandi að kljúfa einungis að hluta var brugðið á það ráð að stytta viðarbútana í 

200 mm svo hægt væri að sjá allann ferilinn við að klofningu viðsins, þ.e. færslu í [mm] vs. 

kraft í [kN]. 

Þvermál viðarbútanna var mælt og bútunum raðað á vörubretti í vaxandi röð eftir þvermáli. 

Þvermálin má sjá í töflu (5–1).  Þvermál upp að 100 mm var klofið í tvennt og þvermál frá 100 

mm að 150 mm var klofið í fernt. Ekki þótti ástæða til að kljúfa þvermál minni en 100 mm í 

fleiri hluta en tvo vegna smæðar eldiviðarins.  

Í heildina var áætlað að kljúfa 25 sýni, þar af 12 í tvennt og 13 í fernt. Vel gekk að kljúfa í 

tvennt og gekk það alveg án vandræða. Hinsvegar fór kljúfurinn að aflagast þegar mæling nr. 
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21 var framkvæmd. Þá var mælt næst nr. 25 og síðan reynt við nr. 22 en í þeirri mælingu 

aflagaðist kljúfurinn það mikið að ekki var hægt að halda áfram eftir það. Sjá mynd (5-2). 

Mælingar  nr. 23 og 24 voru því ekki framkvæmdar og mæling nr. 22 er ekki marktæk.  

 

 

Mynd 5-1 Uppsetning mælinga. 

  

 

 

Mynd 5-2 Hnífarnir bognuðu við mælingu . 
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Tafla 5-1 Sýnir skipulag mælinga eftir þvermmáli 

Skipulag mælinga 

  NR Þvermál í mm Rakaprósenta Athugasemdir 

Í T
V

E
N

N
T

 

1 70 24 Í lagi 

2 80 20 Í lagi 

3 80 24 Í lagi 

4 80 22 Í lagi 

5 80 22 Í lagi 

6 90 24 Í lagi 

7 90 20 Í lagi 

8 90 24 Í lagi 

9 90 24 Í lagi 

10 100 24 Í lagi 

11 100 22 Í lagi 

12 100 24 Í lagi 

Í F
E

R
N

T
 

13 100 24 Í lagi 

14 100 24 Í lagi 

15 100 24 Í lagi 

16 110 24 Í lagi 

17 110 24 Í lagi 

18 110 20 Í lagi 

19 110 24 Í lagi 

20 120 24 Í lagi 

21 130 24 Í lagi 

22 130 24 
Ekki marktæk 

mæling 

23 140 24 Ekki mælt 

24 140 24 Ekki mælt 

25 150 20 Í lagi 
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5.4 NIÐURSTÖÐUR MÆLINGA 
 

Niðurstöður mælinga koma sem textaskrár. Þær eru síðan lesnar inn í exel og unnið úr þeim 

læsilegar upplýsingar. Við mælingarnar kom í ljós stígandi í kraftferlinum upp að vissu 

hámarksgildi og síðan féll krafturinn hratt niður. Þannig var hægt að greina einn greinilegan 

topp í kraftaferlinum og því auðvelt að sjá hver hámarkskrafturinn var í hverri mælingu. Sjá 

mynd (5-3).  

Þessi hámarksgildi voru sett í töflur (5–2) og  (5–3)  og tekið meðaltal af þeim miðað við hvert 

þvermál fyrir sig. Þessi meðalgildi voru síðan sett fram í myndum (5–4) og (5–5)  sem sýnir 

hver ferillinn er m.v. þvermál [mm] vs. kraft [kN].  

 

 

 

Mynd 5-3 Dæmigerður krafttoppur við klofning og svo hratt minnkandi kraftþörf. 

  

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250

K
ra

ft
u

r 
 [

kN
]

Færsla [mm]

Kraftur kN



Bjartmar Freyr Erlingsson 

Haust 2016 
 

 
14 

 

 

Tafla 5-2 Þvermál 70 – 100 mm, meðaltöl. 

Mælingar á þvermálum 

70 - 100 mm 

70 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

1 13,322 kN 

Meðaltal 13,322 kN 

80 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

2 15,002 kN 

3 7,546 kN 

4 12,756 kN 

5 8,21 kN 

Meðaltal 10,8785 kN 

90 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

6 10,799 kN 

7 9,462 kN 

8 13,89 kN 

9 8,886 kN 

Meðaltal 10,75925 kN 

100 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

10 12,275 kN 

11 9,202 kN 

12 12,777 kN 

Meðaltal 11,418 kN 

 

 

Tafla 5-3 Þvermál 100 – 150 mm, meðaltöl. 

Mælingar á þvermálum 

100- 150 mm 

100 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

13 30,535444 kN 

14 20,635433 kN 

15 25,523491 kN 

Meðaltal 25,523491 kN 

110 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

16 19,738673 kN 

17 21,897914 kN 

18 22,256 kN 

19 25,616 kN 

Meðaltal 22,37714675 kN 

120 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

20 24,449 kN 

Meðaltal 24,449 kN 

130 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

21 35,448 kN 

Meðaltal 35,448 kN 

      

150 mm 

Númer mælinga Max gildi  Eining 

25 43,141 N 

Meðaltal 43,141 N 
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Mynd 5-4 Klofið í tvennt, meðalgildi krafts við mismunandi þvermál. 

 

 

 

Mynd 5-5 Klofið í  fernt, meðalgildi krafts við mismunandi þvermál. 
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5.4.1 Helstu eiginleikar véla 

 

Keðjusög Husquarna XP550 [2] 

 Snúningshraði keðju við hámarkshraða mótors: 26,1 m/s  

 Afl: 3,75 hp 

 Eldsneytisnotkun: 446 g/kWh 

 Sverð: 13 tommur 

 Hámarks hávaði frá sög: 116 dB(A) 

 

 

Traktor ZETOR 9540 1990 árgerð[3, bls. 43] 

 Glussaflæði við nominal snúningshraða vélar: 43 L/min 

 Vinnuþrýstingur: 160 bar 

 Nominal vinnuhraði vélar: 2200 Rpm 
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5.5 TEIKNIVINNAN 
 

Verandi kominn með kraftþörfina, helstu eiginleika keðjusagarinnar og dráttarvélarinnar var 

komið að sjálfri teiknivinnunni. Hún var gerð í Autodesk Inventor Professional 2016 sem fengið 

var með nemaleyfi frá HR. Til að skýra eininganotkun í formúlum er hægt að styðjast við töflu 

(5-4). 

 

Tafla 5-4 Skýringar á einingum sem notaðar eru í  formúlum 

Einingar í formúlum 
  Auðkenni Gildi Eining 

Stífnistuðull stáls E 2,1,E+00 N/mm2 

Tregðuvægi I   mm4 

Flatarmál A   mm2 

Þvermál d   mm 

Kraftur F   N 

Þrýstingur P   N/mm2 

Lengd L   mm 

Vökvaflæði Q   mm3/sek 

Rúmmál L   Lítrar 

Mesta leyfilega skerspenna í bolta Ssy   N/mm2 

Flotspenna sy , σ   N/mm2 

Skerspenna τ   N/mm2 

Fjarlægð frá miðju þversniðs að brún y   mm 

Efnisþykkt t   mm 

Hæð á þversniði a   mm 

Breidd á þversniði b   mm 

Vægi M   Nm 

Öryggisstuðull η   ----- 
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5.6 SAGARFESTINGIN 
 

Það fyrsta sem var teiknað upp var í raun borðrammi með fætur. Það þótti raunhæft að byrja á 

því þar sem kljúfurinn mun standa á plani. Gerðir voru burðarþolsútreikingar á borðinu og það 

hermt í Inventor stress analysis.  

Valin voru prófílrör 50 x 50 x 3 svart stál og borðið greint út frá því tregðuvægi sem það 

þversnið hefur.  Notast var við jöfnur (1), (2), (3) og (4) ásamt töflum um eiginleika mismunandi 

þversniða úr Maskin Ståbi [4, bls. 289–319] til að greina hvort styrkurinn væri nægilegur til að 

efnið færi ekki yfir flotmörk.  Sett voru upp tilfelli þar sem 10 kN þrýstu ofan á mitt borðið á 

sama tíma og tjakkurinn gaf 60 kN kraft á tjakkfestinguna á borðinu annars vegar og hinsvegar 

á  hnífafestinguna. Það kom ágætlega út og var því ákveðið að halda áfram með hönnunina með 

þau þversnið sem valin höfðu verið. Greiningu úr Inventor má sjá mynd (5-6). Þar sést að 

krítísku spennuhækkunarsvæðin eru þar sem þrýstingur frá tjakknum er að valda vægiskröftum. 

Þeir eru þó innan eyðileggjandi marka. Greiningin sýndi minnsta öryggisstuðul upp á 0,63. Það 

tilvik var í afmörkuðum punkti en svæðið kringum hann sýndi ekki eins lágan stuðul sem bendir 

til að það sé ekki marktæk niðurstaða í þeim punkti. Því var horft frekar á svæði sem sýndu 

samfelldar spennubreytingar. Þar voru öryggisstuðlar allt frá 1,3 til 1,9 krítískustu svæðunum. 

Jafna 1 Vægi í innspenntum bita [4, bls. 330] 

 

 

 

𝑴 = −𝑭 ∗ 𝑳 

 

( 1 ) 

Jafna 2 Tregðuvægi prófílpípu [4, bls. 52] 

 

 

 

𝑰 =
𝒂 ∗ 𝒃𝟑 − 𝒂𝒉 ∗ 𝒃𝒉

𝟑

𝟏𝟐
 ( 2 ) 

 

 Jafna 3 Normalspenna vegna vægis [5, bls. 428] 

 

 

 

𝝈 =
−𝑴 ∗ 𝒚

𝑰
 

 
( 3 ) 
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Mynd 5-6 Öryggi gagnvart flotmörkum. Greining úr Inventor. 

 

 

Mynd 5-7   Fjögur dæmi um kiknunartilfelli [6]  
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Jafna 4 Fyrir kiknun í þversniði  sem er innspennt í annan endann[5, bls. 928] 

 
𝑭𝒌𝒓í𝒕 =

𝝅𝟐 ∗ 𝑬 ∗ 𝑰

𝟒𝑳𝟐
 

 

( 4 ) 

 

Þegar borðið var klárt var næsta skref að reyna að sjá út hvernig heppilegast væri að koma 

hlutunum þannig fyrir að hægt væri að saga niður tráboli og kljúfa þá í kjölfarið. Best væri að 

það yrði gert með sama tækinu í stað þess að saga niður í búta fyrst og þurfa svo að handleika 

marga drumba aftur til að kljúfa þá eftirá. 

 

Mynd 5-8 Úr Inventor, borðið án allra hreyfanlegra hluta. 

 

Við það að nota keðjusögina sem þegar var til í að saga niður viðardrumbana var ljóst að ekki 

yrði sami veltiás sem sögin myndi velta um eins þegar um venjulega handnotkun er að ræða. 

Sögin yrði að verða föst við einhverskonar festingu ef hún ætti að hafa möguleika að vera 

stjórnað með annari hendi. Líklegasta útfærslan yrði að festa sögina niður á plötu sem veltur 

um sjálfa sig og mynda þannig hringhreyfingu í sagarstefnu sverðsins. Sjá mynd(5-9). 

   



Bjartmar Freyr Erlingsson 

Haust 2016 
 

 
21 

 

 

Mynd 5-9 Hugmynd að útfærslu keðjusagarfestingu 

 

Með þessar hönnunarforsendur var hafist handa við að teikna festinguna upp í Inventor. 

Ákveðið var að efni í festinguna yrði að mestu leyti úr stáli þar sem það er einfalt að sjóða það 

saman og hefur jafnframt mikinn styrk. Vissulega yrði festingin óþarflega þung en sem 

prótótýpa var það ásættanlegt. Ef þessi útfærsla kæmi vel út væri hægt að leggja vinnu í að bæta 

hana með öðru efnisvali. 

Sögin yrði að vera fest við plötuna án þess að þær festingar hefðu áhrif á nauðsynlega eiginleika 

sagarinnar, eins og t.d. besíngjöf, start og bremsu. Þessi tiltekna sög sem festingin var gerð fyrir 

er hönnuð þannig að handföngin og ramminn utanum sögina eru aðskilin frá mótornum og 

sagarsverðinu sjálfu með gormafestingum. Þetta er til að minnka titring í handföngum og létta 

þannig á álagi stjórnanda sagarinnar. Þessi eiginleiki kom sér sérstaklega vel við útfærsluna á 

festingunni þar sem bæði handföngin og ramminn titra mjög lítið og þeir festipunktar myndu 

hafa lítil áhrif út fyrir festinguna. Það varð því úr að festingarnar kæmu yfir efra handfangið án 

þess að hefta neyðarbremsu sagarinnar og svo aftast á aftara handfangið.  

Þar sem búið er að breyta upphaflegri virkni sagarinnar með því að festa hana á plötuna er að 

sama skapi búið að breyta öryggisþáttum sagarinnar. Af þeim sökum var ákveðið að setja hlíf 

yfir sverðið til að taka út hættuna við að hafa keðjuna óvarða þegar sögin væri á snúningi.  

Veltiásinn á festiplötunni var svo settur fremst á plötuna til að tryggja að sögin myndi alltaf 

leitast við að fara aftur í hvíldarstöðu eftir sögun. Eftir veltiásnum undir plötunni yrði soðið rör 
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sem stæði út úr vinstri hlið festingarinnar ofanfrá séð. Það rör myndi svo ganga inní stærra rör 

og þannig mynda löm. Innra rörið yrði svo fest við stærra rörið með splittbolta án þess að hefta 

velting sagarinnar. 

 

 

 

Með þessari útfærslu yrði auðvelt að þjónusta sögina með áfyllingu á bensíni og keðjusagarolíu 

sem og við brýningu á keðjunni eða keðjuskipti. Söginni yrði einfaldlega rennt út úr rörinu sem 

að sögin veltur um og lögð á hliðina við áfyllingu og gæti þannig líka verið laus ef það hentaði 

betur við keðjuskipti.  

Ekki fóru fram útreikningar á söginni sjálfri heldur var eingöngu farið í burðarþolsreikninga á 

festingum tengdum henni. Stuðst var við jöfnur (1), (3) og (5) við útreikninga á spennu í 

rörafestingunni vegna vægis.  

L=200 mm 

F=69 N 

do= 20 mm 

di= 16 mm 

 

Jafna 5 Tregðuvægi hringalaga rörs [4, bls. 56] 

 

 
𝑰 =

𝝅 ∗ (𝒅𝒐
𝟒 − 𝒅𝒊)

𝟒

𝟔𝟒
 

 
( 5 ) 

 

Mynd 5-10 Festiplata sagarinnar með hlíf og veltiás undir plötunni. 

 

Öryggishlíf 

Veltiás festingarinnar 
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5.7 VIÐARKLJÚFURINN 
 

Eftir að búið er að hluta viðinn niður í hæfilegar lengdir sem passa inn í kamínur þarf að kljúfa 

bútana í helminga eða fjórðunga eftir endilöngu, allt eftir því hversu efnismikla búta óskað er 

eftir. Það þurfti því að hanna einhverskonar stimpil sem ýtir á niðursagaða bútinn og þrýstir 

honum að hníf sem klýfur hann niður. Eftir dágóða umhugsun á útfærslu stimpilsins var ákveðið 

að hann yrði samvaxinn hluta af borðinu og við útkeyrslu tjakksins sem ýtir stimplinum myndi 

sá hluti borðsins fylgja hreyfingu stimpilsins. Sjá mynd (5-13). Hugmyndin með þesari útfærslu 

var að sá bolur sem verið væri að hluta niður með keðjusöginni myndi dragast fram með 

stimplinum og svo myndi stjórnandinn halda við bolinn þegar stimpillinn væri að keyra sig til 

baka. Þetta ætti að auðvelda vinnuna við kljúfinn þar sem það ætti að vera auðveldara að halda 

við bolinn í innkeyrslu stimpilsins heldur en að þurfa að ýta honum fram eftir hverja sögun. Á 

borðinu myndi vera sleði sem stimpilstykkið rynni eftir og núningur á milli stimpilstykkisins 

og sleðafestingana lágmarkaður með því að setja smurkoppa undir sleðafestingarnar. Einnig var 

komin mjög góð stýring á hreyfingu stimpilstykkisins með þessari útfærslu. 

 

 Mynd 5-11 Borðið með sagarfestingunni. Mynd 5-12 Sagarfestingin veltur í festingu á borði.  
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Mynd 5-13  Stimpilstykkið og tjakkur uppteiknað.       

 

  

Mynd 5-14 hnífurinnteiknaður og samsettur. 

 

Hnífurinn sem viðarbútnum yrði þrýst að með stimpilstykkinu varð að vera nógu sterkur til að 

þola þann kraft sem hönnunin gerði ráð fyrir. Mesta kraftþörf mælingana var um 43 kN. Við 

útreikninga á tjakknum var reiknað með 60 kN tjakk til að hafa einhvern kraft upp á að hlaupa 

ef verið væri að kljúfa í fernt og t.d. kvistur myndi valda því að þörf væri á auka kraft við 

klofning. Það var því ákveðið að hafa hnífinn frekar efnismikinn. Annars vegar til að hann 

myndi ekki kikna við þrýstikraftinn og hins vegar til að hafa svigrúm til að brýna hann oft á 

líftíma hnífsins án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að vera að ganga nærri tregðuvægi 

hnífsins. Ákveðið var að notast við flatjárn 12 x 200 mm. Útreikningar á normalspennum vegna 

beygjuvægis í hnífnum voru reiknaðir útfrá þeirri stærð á þversniði og notast var við formúlur 

(1), (3) og (6) við þá reikninga. Niðurstöður þeirra útreikninga er að finna í töflu (5-5). 

 

Jafna 6 Tregðuvægi ferningslaga gegnheils þversniðs [4, bls. 52] 

 

 𝑰 =
𝒂 ∗ 𝒃𝟑

𝟏𝟐
 ( 6 ) 
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Tafla 5-5 Sýnir öryggisstuðul gagnvart flotspennu í hníf undir 60 kN álagi  

Útreikningar á normalspennum í hníf 

  Auðkenni Gildi Eining 

Stífnistuðull E 2,1 Gpa 

Lengd milli festipunkta L 0,35 m 

Þrýstikraftur F 60 kN 

Vægi á hníf M 5 Nm 

Hæð á þversniði a 100 mm 

Breidd á þversniði b 12 mm 

Tregðuvægi þversniðs I 14400 mm4 

Fjarlægð frá miðju þversniðs að brún y 50 mm 

Normalspenna σ 18229 Mpa 

Öryggsstuðull vegna flotspennu η 11,5 ----- 

 

 

 

Mynd 5-15 Sýnir hvernig viðarbútur á að klofna vegna þrýstings. 

 

5.8 TJAKKURINN 
Til að byrja að reikna út tjakkinn þurfti að gefa sér forsendur fyrir þeim krafti sem þurfti. Sá 

kraftur var 60 kN og vinnuþrýstingur glussans frá dráttarvélinni var 16 bar. Með þær tölur var 

hægt að reikna hvert þvermál stimpilsins þyrfti að vera út frá jöfnu nr. (7). 



Bjartmar Freyr Erlingsson 

Haust 2016 
 

 
26 

 

 

Jafna 7 Fyrir flatarmál þrýstihliðar í tjakk [7, bls. 12] 

 

 
𝑨 =

𝑭

𝑷
 

( 7 ) 

 

Eftir að hafa reiknað út flatarmálið var næsta skref að reikna út þvermál þrýstihliðar tjakksins 

og þannig fá út þvermál stimpilsins sem glussinn verkar á þegar tjakkurinn er að þrýsta 

stönginni út. Það þvermál var fundið með jöfnu (8).  

 

Jafna 8 Flatarmál hrings [4, bls. 55] 

 
𝑨 = 𝝅 ∗

𝒅𝟐

𝟒
 

 

( 8 ) 

Þegar verið er að vinna með tvívirkan tjakk sem getur bæði þrýst sér út og togað sig aftur inn 

með glussaþrýsting þarf að reikna út hversu stórt flatarmál vökvinn verkar á þegar tjakkurinn 

er á innleið. Það reiknar með hversu mikinn kraft hann er fær um að gefa í innkeyrslu og einnig 

hversu mikið flæði hann þarf til að keyra sig inn á fyrirfram ákveðnum hraða. Þetta flatarmál 

er fundið með því að draga flatarmál þrýstistangar frá flatarmáli þrýstihliðar tjakksins. Jafna 

(9). 

Jafna 9 Flatarmál stangarhliðar tjakks 

 
𝑨𝒔𝒕𝒂𝒏𝒈𝒂𝒓𝒉𝒍𝒊ð = 𝑨þ𝒓ý𝒔𝒕𝒊𝒉𝒍. −𝑨𝒔𝒕ö𝒏𝒈 

 
( 9 ) 

Ekki nægir að hafa kraftmikinn og langan tjakk ef að hann kiknar undan eigin krafti. Til að 

reikna út kiknunarkraft tjakksins er notuð jafna Eulers fyrir kiknun. Fyrst þarf að ákveða hvaða 

tilfelli af kiknun um ræðir. Þar sem tjakkurinn átti að hafa boltafestingar í báða enda er tilfellið 

sem var lengst til vinstri á mynd (5–7) það tilfelli sem á við í þessu tilviki.  Sú mynd á við 

kiknun eftir snúningsátt pinnafestinganna en ef skoðuð er kiknun þvert á snúningsáttina myndi 

tilfelli númer tvö á myndinni eiga við. Þar sem sú formúla mun alltaf gefa hærri kiknunarkraft 
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en sú fyrri er hún ekki krítísk og við einbeitum okkur að því að skoða pinnafestingarformúluna 

(10).  

 

Jafna 10 Fyrir kiknun í tjakk sem er með pinnafestingum í báða enda[5, bls. 928] 

 
𝑭𝒌𝒓í𝒕 =

𝝅𝟐 ∗ 𝑬 ∗ 𝑰

𝑳𝟐
 

 

( 10 ) 

Tregðuvægi þrýstistangarinnar segir til um hversu mikla mótsöðu við sveigju þversnið hefur 

óháð því úr hvað efni það er. Það eru mismunandi útreikningar fyrir mismunandi þversnið því 

þau geta verið mjög mismunandi, gegnheil, hol að innan o.s.frv. Þar sem þversnið þrýstistangar 

tjakksins er hringlaga notum við jöfnu (11). Það þvermál sem reiknað er með í 

kiknunarútreikningum er ávallt minnsta þversnið á kiknunarlengdinni. Í tilfelli glussatjakka er 

það í flestum tilfellum þrýstistöngin. 

 

Jafna 11 Tregðuvægi gegnheils hringlaga þversniðs[4, bls. 55] 

 
𝑰 =

𝝅 ∗ 𝒅𝟒

𝟔𝟒
 

 

( 11 ) 

Niðurstöður þessara útreikninga er að finna í töflu (5-6) ásamt rúmmáli og færslutíma 

útreiknaða tjakksins.  
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Tafla 5-6 Sýnir forreikninga til að geta valið hentugan tjakk 

Hönnunarútreikningar tjakks  
  Gildi Eining 

Kraftur tjakks 60 kN 

Þrýstingur  160 bar 

Flatarmál þrýstihliðar 3.750 mm2  

Radíus þrýstihliðar 35 mm 

Þvermál þrýstihliðar 69 mm 

Þvermál þrýstistangar 40 mm 

Útslag tjakks 350 mm 

Áætluð kiknunarlengd [Lk] 700 mm 

Tregðuvægi þrýstistangar [I] 125.664 mm4  

Stífnisstuðull stáls [E] 2,1 Gpa 

Kiknunarkraftur [Fcr] 532 kN 

Öryggisstuðull gagnvart kiknun 8,9 ----- 

Flatarmál tjakkstangar 1.257 mm2  

Flatarmál þrýstihliðar 3.750 mm2  

Flatarmál stangarhliðar 2.493 mm2  

Hlutfall milli þrýsti og stangarhliðar 1,50 ----- 

Vökvaflæði við 2200 RPM vélar 43 L / min 

Rúmmál tjakks 1,31 L 

Færslutími 1,83 sek 

 

 

Þegar búið er að reikna út helstu stærðir sem þurfa að vera á hreinu varðandi tjakkstærð og styrk 

var næsta skref að finna tjakk hjá byrgjum sem væri nálægt þeim stærðum sem 

hönnunarútreikningar gera ráð fyrir. Sá tjakkur fannst hjá Barka ehf. Þar varð fyrir valinu 

tilbúinn tjakkur með þvermál stimpils upp á 70 mm,  þvermál þrýstistangar 40 mm og færslu 

upp á 350 mm. Raungildi þessa tjakks eru listuð upp í töflu (5-7) ásamt reiknuðum færslutíma 

á tjakk í útkeyrslu jafnt sem innkeyrslu miðað við nominal snúningshraða vélar upp á 2200 

Rpm. 
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Tafla 5-7 Sýnir eiginleika þess tjakks sem var valinn 

Raungildi valins tjakks 
  Gildi Eining 

Kraftur tjakks 62 kN 

Þrýstingur  160 bar 

Flatarmál þrýstihliðar 3.848 mm2  

Radíus þrýstihliðar 35 mm 

Þvermál þrýstihliðar 70 mm 

Þvermál þrýstistangar 40 mm 

Útslag tjakks 350 mm 

Kiknunarlengd [Lk] 820 mm 

Tregðuvægi þrýstistangar [I] 125.664 mm4  

Stífnisstuðull stáls [E] 2,1 Gpa 

Kiknunarkraftur [Fcr] 387 kN 

Öryggisstuðull gagnvart kiknun 6,29 ----- 

Flatarmál tjakkstangar 1.257 mm2  

Flatarmál þrýstihliðar 3.848 mm2  

Flatarmál stangarhliðar 2.592 mm2  

Hlutfall milli þrýsti og stangarhliðar 1,48 ----- 

Vökvaflæði við 2200 RPM vélar 43 L / min 

Rúmmál tjakks 1,35 L 

Reiknaður færslutími útkeyrslu tjakks 1,88 sek 

Reiknaður færslutími innkeyrslu tjakks 1,27 sek 

 

 

5.9 BOLTAFESTINGAR VIÐ TJAKK 
 

Þegar tjakkurinn gefur frá sér 60 kN þrýstikraft þarf að skoða hvernig sá kraftur hefur áhrif á 

þá snertifleti sem tengjast við tjakkinn. Þær festingar sem notast er við á tjakknum sjálfum eru 

20 mm boltafestingar bæði á botni tjakks og á þrýstistönginni. Líta má á boltafestingarnar sem 

krítísk svæði þar sem rangt val á boltum og boltafestingum getur haft eyðileggjandi áhrif á 

tækið í heild sinni. 

Þar sem festingarnar eru með 20 mm gati er reiknað með að nota 8.8 M20 bolta í festingarnar. 

Boltinn festist við festinguna á tjakknum í gegnum eyru á viðarkljúfnum sjálfum. Efnisþykkt 



Bjartmar Freyr Erlingsson 

Haust 2016 
 

 
30 

 

þessara eyra er 10 mm. Þetta á við í báðum festingum tjakksins. Það sem þarf að skoða í svona 

festingum er skerkraftur í boltanum og kantspennan innan í gatinu á festingunum. 

Til að finna skerkraftinn í boltanum þarf að skoða eiginleika boltans. 8.8 M20 bolti hefur 

flotmörk: sy =660 Mpa[8, bls. 435]. Samkvæmt formúlu (12) fæst mesta leyfilega skerspenna í 

bolta: 381 Mpa. 

 

Jafna 12 Mestu leyfilegu skerspennu í bolta[8, bls. 453] 

 
𝑺𝒔𝒚 =

𝒔𝒚

√𝟑
 

( 12 ) 

 

Þá þarf að reikna út flatarmál þversniðs boltans og er það gert með formúlu (2). Flatarmál 20 

mm bolta er 314 mm2. Þar sem boltinn fer í gegnum eyru beggja vegna við tjakkfestinguna eru 

tveir snertifletir sem taka skrálagið. Það þýðir að hægt er að deila skerkraftinum með fjölda 

snertiflata. Við þetta helmingast skerkrafturinn úr 60 kN í 30 kN hvoru megin við 

tjakkfestinguna að því gefnu að álagið komi jafnt á festinguna. Skerspenna hvors snertiflatar 

fyrir sig er reiknuð út samkvæmt formúlu (13). 

 

Jafna 13 Skerspenna í bolta[8, bls. 451] 

 
𝝉 =

𝑭

𝑨
 

( 13 ) 

 

 

Til að sjá öryggisstuðul fyrir flotspennu í boltanum er skerspennu boltans deilt upp í mestu 

leyfilegu skerspennu hans. Þá útreikninga má sjá í jöfnu (14). 

 

Jafna 14 Öryggi gagnvart flotspennu[8, bls. 453] 

 

 
𝒏𝒚 =

𝑺𝒔𝒚

𝝉
 

( 14 ) 

 



Bjartmar Freyr Erlingsson 

Haust 2016 
 

 
31 

 

Niðurstöður þessara útreikninga er að finna í töflu (5-8) Þar má sjá að öryggi gegn floti í 

boltanum er 2,6 sem er viðunandi. 

Tafla 5-8 Útreiknuð gildi fyrir skerspennu í bolta 

Boltaútreikningar 

  Gildi  Eining 
Skerkraftur 30 kN 

Þvermál bolta 20 mm 

Mesta leyfilega skerspenna 660 Mpa 

Flatarmál þversniðs bolta 314,2 mm2 

Skerspenna í bolta 149 Mpa 

Öryggi gegn floti í bolta 2,6 --- 

 

Kantspenna í boltagatinu á viðarkljúfnum sjálfum er ekki síður krítísk þar sem að nógu sterkur 

bolti getur aflagað gatið varanlega eða jafnvel rifið sig út úr efninu ef spennan þar verður of há. 

Notast er við jöfnur (15) og (16) til að skera úr um hversu há kantspennan í gatinu er og hvert 

öryggið gegn flotmörkum sé þar. 

 

Jafna 15 Kantspenna í boltagati [8, bls. 452] 

 

 
𝝈 =

𝑭

𝑨
=

𝑭

𝒕 ∗ 𝒅
 

( 15 ) 

  

 

Jafna 16 Öryggi fyrir flotkantspennu í boltagati [8, bls. 454] 

 

 
𝒏𝒚 =

𝒔𝒚

𝝈
 

( 16 ) 

 

Niðurstöður kantspennuútreikninga er að finna í töflu (5-9). Þar sést að það er ágætis öryggi 

gegn kantspennu og að efnið í boltagatinu gefur sig á undan boltanum sjálfum.  
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Tafla 5-9 Sýnir kantspennuútreikninga í boltagati við tjakk 

Kantspennuútreikningar 

  Gildi  Eining 
Skerkraftur 30 kN 

Þykkt efnis 10 mm 

Þvermál gats 20 mm 

Flotspenna smíðastáls 201 Mpa 

Kantspenna í bolatagati 150 Mpa 

Öryggi gegn floti í boltagati 1,3 --- 

 

 

Teikniferlið getur verið tímafrekt og var það raunin í þessu tilfelli. Ýmsar útfærslur voru 

teiknaðar upp og urðu þær einfaldari eftir því sem leið á hönnunarferlið. Að einfalda hönnunina 

var með ráðum gert þar sem það samrýmdist betur hugmyndinni og tilganginum með 

verkefninu. Að gera einfalda og ódýra hönnun sem væri viðráðanleg í smíði. Hönnunin fór 

meðal annars frá því að vera með glussadrifið veltiborð sem matar stjórnandann af viðarbolum 

yfir í að vera einfaldlega fast borð þar sem stjórnandi kljúfsins getur auðveldlega teygt sig í 

næsta bol á borðinu. 

5.10 GLUSSAKERFI 
 

Þar sem að nota átti glussadrif dráttarvélarinnar sem er til staðar á skógarbýlinu varð að reikna 

tjakkinn út frá þeim þrýsting og glussaflæði sem hún gefur frá sér. Tengja á glussaslöngur við 

vélina og staðsetja ¾“ handstýrðan stjórnloka með HPCO frá Landvélum[9] (Sjá viðauka A) á 

borðið við sagarfestinguna þannig að stjórnandinn þurfi að standa kyrr við lokann og lámarkast 

þannig hættan á því að hann klemmi sig í útkeyrslu stimpilsins. Gæta þarf að færsluhraða 

tjakksins, bæði vegna hröðunarkrafta ef hann keyrist of hratt út og einnig vegna þess að hraðinn 

þarf að vera hæfilegur til að stjórnandinn geti brugðist við ef eitthvað kemur upp á við keyrslu 

tjakksins. Valinn færsluhraði var fjórar sekúndur bæði við út og innkeyrslu tjakks. Samsvarandi 

glussaflæði er að finna í töflu (5-10) 
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Tafla 5-10 Valin gildi út frá notkunareiginleikum. 

Valin gildi fyrir tjakk 
  Gildi Eining 

Rúmmál tjakks 1,35 L 

Færslutími í útkeyrslu  4 Sek 

Færslutími í innkeyrslu  4 Sek 

Vökvaflæði við útkeyrslu 20,20 L/min 

Vökvaflæði við innkeyrslu 13,65 L/min 

 

Miðað við þessar stærðir á vökvaflæði voru valdar viðeigandi stærðir á glussaslöngum og 

flæðislokum með tillit til þrýstings og að ekki myndi myndast iðustreymi í þeim vegna of mikils 

rennslishraða. Valin slöngustærð var ¾“ og var valinn nálarloki ¾“ frá landvélum til að stilla 

glussaflæðið af. Stuðst var við töflu frá slönguframleiðandanum Parker [10] við stærðarval á 

slöngum. Sjá mynd (5-16). Nánari skýringar á notkun töflunar er að sjá í viðauka A. 

 

Mynd 5-16 Sýnir hvernig stærð slöngu valið er út frá flæði vs rennslishraða. 

 

Hermun á glussakerfi var gerð í FluidSIM Hydraulics 4.5 sem er fengið með nemaleyfi. Sjá 

mynd  (5-17). 
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Mynd 5-17 Kerfismynd af glussakefi Eldiviðarkljúfsins. 
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6 EFNISVAL OG ÍHLUTIR 

Efniskaup 

Við efniskaup var athugað frá hvaða efnissölum væri hagkvæmt að fá efni. Ágætis tilboð fékkst 

frá Guðmundi Arasyni ehf í smíðastálið og var því tekið. Þeim voru gefnar upp stærðir 

þversniða ásamt fjölda stykkja og lengd þeirra. Þann lista má finna í viðauka B.  Með því að fá 

efnið niðurhlutað sparaðist þó nokkur tími við sjálfa smíðina. Að vísu átti eftir að saga þá prófíla 

í rétt gráðuhorn sem ekki áttu að vera í 90 gráðum eins og til dæmis skástífur o.þ.h. 

Tjakkur 

Tjakkur var fenginn hjá Barka ehf. Valinn var 70-40-350 tjakkur sem gefinn er upp fyrir 180 

bar hámarksþrýsting. Það er innan marka þar sem vinnuþrýstingur frá dráttarvélinni er 160 bar. 

Tjakkurinn kom samsettur úr stáli með krómhúðaða þrýstistöng. Endafestingar voru ekki á 

tjakknum heldur þurfti að velja þær sér. Þar sem stimpilhreyfingin er mjög stýrð eftir einum ás 

er ekki hætta á að það komi skakkt álag á tjakkinn og var því valið að setja boltafestingar á sitt 

hvorn enda tjakksins í stað veltilegu. Nánari tæknilýsingar tjakks er að finna í viðauka A[11]. 

Slöngur og lokar 

Slöngur og lokar voru ekki keyptir fyrir prófanir á kljúfnum þar sem að sú dæla sem notuð var 

við prófanirnar krafðist þess ekki. Engu að síður var búið að velja þá, þannig að eingöngu er 

eftir að kaupa lokana og setja saman slöngurnar til að tengja kljúfinn við dráttarvélina. 

Smáhlutir 

Boltar, rær og ýmsir smáhlutir sem til féllu við smíðina voru að mestu fengnir frá boltalager 

vélaverkstæðis HR með góðfúslegu leyfi Gísla Freys Þorsteinssonar verkstæðisformanns. 

Kostnaður við efniskaup var eftifarandi: 

Stál: 56.194 kr 

Tjakkur og festingar: 28.247 kr 

Festiboltar við tjakk og smurkoppar: 1.245 

Samtals: 85.686 kr 

Kvittanir fyrir verði er að finna í viðauka B  
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7 SMÍÐI 

 

Merking prófíla 

Smíðin fór að fara fram á byggingarlabbi Háskólans í Reykjavík. Þegar efnið var komið á 

staðinn voru allir prófílar flokkaðir eftir stærð og þeir númeraðir eftir skrá og lengd. Númer 

hvers og eins skrifað með hvítum tússpenna til að auðvelda og flýta fyrir allri vinnu. Það kom 

svo berlega í ljós við smíðina að sú litla vinna við að merkja stykkin og að vera með vel 

málsettar vinnuteikningar átti eftir að borga sig margfalt til baka. 

 

Mynd 7-1 Merkingar á lengdum flýta fyrir smíði.  

 

Mynd 7-2 Borðramminn kominn saman.

 

Þá var komið að því að raða saman prófílunum eftir teikningu og þótti réttast að byrja á því að 

sjóða saman borðrammann. Með borðrammann soðinn fastan var þægilegt að sjóða við hann 

rammann milli stimpilsins og hnífsins. Þar sem stimpillinn sem ýtir viðardrumbnum í gegnum 

hnífinn er festur við sleða ofan á borðinu til að draga með sér trjábolinn þótti ráðlegt að setja 

stimpilinn og sleðann saman á þessum tímapunkti. Stykkið var svo mátað við borðið áður en 

lengra var haldið með smíðina þannig að auðveldara yrði að gera lagfæringar ef þess þyrfti. Það 

smelllpassaði ofan í sleðann á borðinu, sem var mikill léttir. Þá voru settir fjórir smurkoppar 

undir sleðann, tveir hvoru megin til að létta keyrslu kljúfsins. 
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Þarna var borðið orðið þó nokkuð þungt og var því notast við rafmagnslyftara til að halda undir 

borðið á meðan fæturnir og skástífurnar voru soðnar á borðflekann. Þetta tókst vonum framar 

og borðið stóð nú undir sjálfu sér og var mjög stöðugt.  

 

 

Mynd 7-5 Lyftari heldur undir borð. 

 

 

Mynd 7-6 Fætur komnir og borðið orðið stöðugt.

Á þessum tímapunkti var komið að því að setja festinguna fyrir tjakkinn. Það reyndist dálítill 

höfuðverkur þar sem ekki var vitað fyrirfram hversu langar festingarnar sem sjóða þurfti framan 

á tjakkinn væru. Var því borðið sett upp á rönd með stimpilstykkið þvingað fast þar það væri 

þegar tjakkurinn væri í mestu innkeyrslustöðu. Til að gera þetta áhugaverðara kom í ljós að 

fyrir slysni hafði bitinn undir stimplinum verið hlutaður vitlaust niður. Þar sem það var komið 

fram yfir opnunartíma efnissölu stálsins og kominn ágætis skriður á smíðina var fátt annað í 

boði en að bjarga sér og var bitinn lengdur með þvi að sjóða bút af sama þversniði við endann 

á honum. Það tókst býsna vel og varð eftirleikurinn við tjakkfestinguna nokkuð þolanlegur.  

 

   Mynd 7-3 Smurkoppar undir sleða.    Mynd 7-4 Stimpilstykkið. 
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Hnífurinn sem klýfur viðinn var gerður úr 12 x 100 mm flatjárni. Eggin á hnífnum var slípuð 

niður með slípirokk. Flatjárnið sem upphaflega var 1000 mm var skorið í tvo hluta, annars vegar 

750 mm og hins vegar 250 mm. Skorið var upp í báða bútana og þeim splæst saman og soðnir 

þannig fastir svo þeir mynduðu kross. Sá kross þjónar þeim tilgangi að kljúfa í fernt þá breidd 

af bolum sem eru of stórir til að fara bara í tvennt. Þverhnífurinn var staðsettur 40 mm aftan við 

lóðrétta hluta hnifsins. Þetta var gert til að minnka kraftþörfina við að kljúfa í fernt þar sem að 

hámarkskraftur kom alltaf í upphafi klofningsins og var lítill eftir það. Með því að láta drumbinn 

að klofna fyrst lóðrétt og síðan lárétt var hugmyndin að krafttopparnir yrðu tveir en að sama 

skapi minni hvor fyrir sig. 

Keðjusagarfestingin var næst á dagskrá. Hún var gerð úr járnplötu sem keðjusögin var boltuð 

niður á með tveim festingum, annars vegar yfir aftara handfangið og hinsvegar yfir yfirgripið á 

fremra  handfanginu. Til að gæta öryggis var sett hlíf yfir sverðið á söginni þar sem keðjan er 

ekki sett í bremsu milli þess sem verið er að saga ólíkt því þegar unnið er með keðjusög á 

hefðbundinn hátt. Hlífin er staðsett 30 mm fyrir ofan sverðið og er á snúningslið með stýringu 

sem gerir hlífinni kleift að velta upp þegar sverð sagarinnar fer í gegnum bolinn og veitir því 

ekki mótstöðu í vinnslu. Að lokum var soðið rör undir plötuna við framenda sagarinnar sjálfrar 

þar sem veltiásinn var staðsettur. Á borðið var síðan soðið skúffujárn og annað stærra rör með 

innanmáli jafnstórt utanmáli rörsins á festingunni. Rörið á festingunni gengur inn í stærra rörið 

og myndar þannig veltiásinn fyrir sögina. Á borðið undir sagarfestingunni var settur stillifótur 

sem stýrir því hversu langt til baka sögin getur oltið þannig að hún sé í kjörhæð miðað við 

þvermál þess efniviðar sem unnið er með hverju sinni.  

Að lokum var klippt til blikkplata og hún beygð þannig að hún myndi grípa bútana sem sagaðir 

eru niður með söginni og stýra þeim rétt að hnífnum. Einnig var sett stillistöng sem hægt er að 

reka bolinn upp að til að saga niður í rétta lengd, allt eftir því hversu löngum bútum óskað er 

eftir. 

   Mynd 7-7Búið að festa tjakkinn.   Mynd 7-8 Hnífurinn samettur og brýndur. 
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Mynd 7-9 Endanleg útgáfa af CAD teikningum úr Inventor. 

 

Mynd 7-10 Endanleg útgáfa af borðinu, smíðað og tilbúið fyrir prófanir. 
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8 PRÓFANIR 

 

Til að prófa hvernig tekist hafði til við sagarhönnunina og smíðina á veltiborðinu sem sögin var 

fest við þurfti að fá nokkra boli til að saga niður. Haft var samband við Skógræktarfélag 

Reykjavíkur og var það auðsótt að fá nokkra boli frá vinnusvæði þeirra í Heiðmörk til að saga. 

Bolirnir voru fluttir í HR, lagðir upp á borðið og söginni kippt í gang.  

Prófanir á tilbúnum viðarkljúfnum fóru fram á byggingarlabbi HR. Við tjakkinn var tengd sama 

glussadæla og notuð hafði verið við fyrstu kraftamælingarnar. Sú dæla gaf nægan þrýsting en 

hafði lítið glussaflæði. Af þeim sökum varð hreyfing tjakksins hægari en hönnunarforsendur 

gerðu ráð fyrir. Það dugði engu að síður til að gera prófanir á virkni. Fyrst var stimpilstykkið 

keyrt út og inn nokkrum sinnum til að ganga úr skugga um að sleðinn hreyfðist eðlilega og að 

ekki væri óeðlileg hliðarhreyfing á tjakkfestingunni. Það reyndist allt vera eins og áætlað var 

þannig að næsta skref var að setja viðarbút þar sem rennan átti að vera. Hún hafði verið fjarlægð 

við þessa fyrstu prófun til að sjá betur hvort og þá hvaða hreyfing myndi vera á grindinni þegar 

kraftur væri kominn á tjakkinn. Búturinn klofnaði við 30 kN kraft fyrst lóðrétt og svo lárétt 

þegar búturinn náði að aftari hluta hnífsins. Þetta var ánægjuleg niðurstaða þar sem að 

krafturinn myndaði sitthvorn krafttoppinn 30 kN hvor í staðinn fyrir að mynda enn stærri 

krafttopp ef búturinn hefði verið klofinn í fernt í einu lagi.  

  

 

 

Þar sem engin sjáanleg aflögun varð á grindinni og að allt virtist hreyfast eðlilega undir álagi 

voru klofnir ellefu bútar til viðbótar. Ekki var unnt að setja færslunema á stimpilinn þar sem að 

   Mynd 8-2 Viðurinn klofnar auðveldlega í fernt.    Mynd 8-1 Búturinn klofnar fyrst í tvennt. 
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hann hefur 350 mm færslu en neminn einungis 200 mm færslu. Það kemur ekki að sök þar sem 

að krafturinn var augljóslega mestur rétt áður en að viðurinn klofnaði og lækkaði svo mjög 

mikið meðan stimpillinn var að klára að þrýsta viðnum gegnum hnífinn. Niðurstöður 

hámarkskrafta við þessar prófanir er að finna í töflu (8-1). 

 

Tafla 8-1 Sýnir hámarkskrafta við prófanir 

Hámarkskraftar við prófanir 
Mæling nr Þvermál Rakaprósenta Max kraftur   Tegund 

1 130 20 30 kN Lerki 

2 130 17,5 36 kN Lerki 

3 10 20,1 27 kN Lerki 

4 10 12 44 kN Lerki 

5 10 19 22 kN Lerki 

6 10 14 27,8 kN Lerki 

7 130 30 27 kN Greni 

8 150 32 25 kN Greni 

9 150 31 32 kN Greni 

10 220 34 33 kN Greni 

11 220 34 61 kN Greni 

12 140 29 18 kN Greni 
 

Þó nokkur sagarspænir verður til er sagað er með keðjusöginni, hann spýtist undan og afturúr 

söginni og safnast í haug undir henni. Við því mátti búast, en það ætti ekki að koma að sök þar 

sem borðið mun að verða utandyra þar sem auðvelt er að moka spæninum frá jafnóðum og hann 

myndast. 
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9 NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR 

 

Útkoman var mjög góð eftir prófanir og í raun framar vonum. Hönnunin kom vel út og 

heppnaðist smíðin vel. Sú virkni sem reiknað hafði verið með í hönnuninni stóðst öll skoðun. 

Viðurinn klofnaði aðveldlega og án þess eitthvað óvænt kæmi upp á.  Einnig var ánægjulegt að 

sjá að útfærslan á hnífnum skilaði þeim tilætlaða árangri að dreyfa kraftinum á fleiri en einn 

krafttopp.  

Útreikningar stóðust í öllum megintilfellum. Tjakkurinn skilaði þeim kraft sem reiknaður hafði 

verið út. Borðgrindin þoldi þann kraft sem tjakkurinn var að gefa frá sér og gerðu 

boltasamsetningarnar það líka. 

Mjög vel gekk að saga niður bolina. Sögin var mjög þægileg í veltingi og hlífin virtist ekki 

mynda neina tregðu í veltingnum. Það höfðu verið uppi áhyggjur um hvort að hlífin myndi 

draga bolinn til hliðar við það að velta upp í sögun en það var alls ekki raunin. Ekki fannst fyrir 

óeðlilegum titring við að hafa sögina í gangi né við sögun.  Það væri mögulegt að saga í 

stimpilstykkið ef að það væri ekki búið að keyra það alveg inn og það væri líka hætta á því að 

keyra stimpilinn í sverðið á söginni ef henni væri haldið í uppréttri stöðu á sama tíma og 

stimpillinn væri keyrður fram. 

Til að vernda keðjusagarsverðið fyrir hnjaski er uppi hugmyndir um að láta loka undir 

keðjusagarveltiborðið sem hleypir ekki glussa að tjakknum nema að sögin sé komin í 

hvíldarstöðu. Einnig væri hægt að láta sögina festast í hvíldarstöðu meðan stimpillinn er ekki í 

innstu stöðu og útiloka þannig hættu á að saga í stimpilstykkið. 

Það er ljóst að það er svigrúm til að bæta þessa hönnun, sem eðlilegt er. Allt borðið mætti vera  

léttara. Það hefur vissulega sína kosti að það sé svona þungt því það er mjög stöðugt. En með 

því að hafa borðið léttara væri það um leið orðið mun meðfærilegra. Stór þáttur í að létta borðið 

gæti verið að gera hluta stimpilstykkisins úr öðru efni en massívri stálplötu, t.d úr plasti. 

Einnig mætti skoða hvort það væri ráðlegt að setja kerruöxul og beisli á borðið og gera það 

þannig hentugra til að keyra með það inn í skóginn og vinna eldiviðinn á staðnum. Þetta er 

eitthvað sem þyrfti að skoðast betur þegar komin er reynsla á að vera með borðið staðbundið 

og keyra að því þeim við sem saga á og kljúfa. 



Bjartmar Freyr Erlingsson 

Haust 2016 
 

 
43 

 

Álhlífin yfir sagarsverðinu er eitt atriðið sem mætti skoðast betur. Hún gæti haft meiri styrk 

gagnvart hliðarálagi. Það þyrfti líklega ekki mjög mikið álag til að sveigja álið til hliðar. 

Hugsanlega væri ráðlegt að gera hlífina úr blöndu af stáli og áli/plasti.  

Borðið þarfnast málningar til að verja það gegn ryði en ekki þykir ráðlegt að galvnisera það á 

þessum tímapunkti vegna þess að borðið mun að ölllum líkindum taka frekari breytingum á 

næstunni með tilheyrandi viðbótarsuðum og þessháttar. Það verður hægt að galvanisera það 

þegar komin er reynsla á alla virkni og ekki hugað að frekari þróun. 

 

. 
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10 SAMANTEKT 

 

Það kom höfundi þægilega óvart hversu mikið sat eftir af þeim fræðum og aðferðum sem búið 

er að fara yfir undanfarin þrjú og hálft ár. Yfirleitt þurfti aðeins minniháttar upprifjun til að geta 

reiknað út spennur á krítískum svæðum, hermt glussakerfi og greint álag í þrívíddarumhverfi 

svo eitthvað sé nefnt. Það er í svona verkefnum sem það skýrist hversu víðtæka þekkingu þetta 

nám hefur skilað nemendum.  

Verkefnið í heild sinni heppnaðist vel að mati höfundar og hefur verið fróðlegt á margan hátt. 

Það er gefandi að gera svona verkefni sem kemur til með að nýtast vel. Meginmarkmiðum var 

náð, að hanna og smíða eldiviðarkljúf sem nýtir þau tæki sem þegar voru til á skógarbýlinu á 

ódýran hátt. 

Eldiviðarkljúfurinn mun fara í notkun þegar í stað og verður áhugavert að vinna með það tengt 

við dráttarvélina með því glussaflæði sem það er hannað fyrir. Ljóst er að fleiri þarfir á 

skógarbýlinu verða leystar með eigin hönnun og smíði í framtíðinni. 
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12 VIÐAUKI A 

Tæknilegar upplýsingar um tjakk 
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Uppbygging tjakks 
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Aflkúrfur fyrir tjakk 

 

 

 

 

 

 

 



Bjartmar Freyr Erlingsson 

Haust 2016 
 

 
49 

 

Tafla fyrir val á háþrýstislöngum[10] 
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Valinn stjórnloki frá Landvélum 
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Flæðisloki valinn frá Landvélum 
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13 VIÐAUKI B 
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Efnislisti fyrir tilboð frá GA 

Vörun

r Heiti 

Fjöl

di  

Leng

d 

Einin

g 

Samtals 

lengd 

Einin

g kg/m Þyngd 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 3 900 mm 2700 mm 4,43 11,961 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 4 650 mm 2600 mm 4,43 11,518 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 3 300 mm 900 mm 4,43 3,987 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 1 1000 mm 1000 mm 4,43 4,43 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 4 500 mm 2000 mm 4,43 8,86 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 6 700 mm 4200 mm 4,43 18,606 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 4 620 mm 2480 mm 4,43 10,9864 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 2 445 mm 890 mm 4,43 3,9427 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 1 545 mm 545 mm 4,43 2,41435 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 1 1000 mm 1000 mm 4,43 4,43 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 1 1500 mm 1500 mm 4,43 6,645 

40503

0 

Prófílpípur 50x50x3,0 

mm sv 2 1500 mm 3000 mm 4,43 13,29 

    32     22815 mm 

Samt. 

kg: 101,07 

         

         

Vörun

r Heiti 

Fjöl

di  

Leng

d 

Einin

g 

Samtals 

lengd 

Einin

g kg/m Þyngd 

54128

1 

Flatt stangastál 

sv.12x100mm 1 1000 mm 1000 mm 9,61 9,61 

  1     1000 mm 

Samt. 

kg: 9,61 

         

Vörun

r Heiti 

Fjöl

di  

Leng

d 

Einin

g 

Samtals 

lengd 

Einin

g kg/m Þyngd 

40403

0 

Prófílpípur 40x40x3,0mm 

sv 2 1500 mm 3000 mm 2,95 8,85 

  2     3000 mm 

Samt. 

kg: 8,85 

         

Vörun

r Heiti 

Fjöl

di  

Leng

d 

Einin

g 

Samtals 

lengd 

Einin

g kg/m Þyngd 

54089

9 

Flatt stangastál 

sv.8x300mm 1 1500 mm 1500 mm 14,424 21,636 
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54089

9 

Flatt stangastál 

sv.8x300mm 1 350 mm 350 mm 14,424 5,0484 

  2     1850 mm 

Samt. 

kg: 

26,684

4 

           

           

Vörun

r Heiti 

Fjöl

di  

Leng

d 

Einin

g 

Samtals 

lengd 

Einin

g kg/m Þyngd 

41600

4 

Prófílpípur 

60x100x4,0mm 1 1000 mm 1000 mm 10,6 10,6 

    1 350 mm 350 mm 10,6 3,71 

  2     1350 mm 

Samt. 

kg: 14,31 

           

Vörun

r Heiti 

Fjöl

di  

Leng

d 

Einin

g 

Samtals 

lengd 

Einin

g kg/m Þyngd 

54057

0 

Flatt stangastál 

sv.5x70mm 3 1400 mm 4200 mm 2,8 11,76 

  
3     4200 mm 

Samt. 

kg: 11,76 

         

Vörun

r Heiti 

Fjöl

di  

Leng

d 

Einin

g 

Samtals 

lengd 

Einin

g kg/m Þyngd 

55070

7 
Vinkilst. 70x70x7mm sv. 

1 1500 mm 1500 mm 7,53 11,295 

  1     1500 mm 

Samt. 

kg: 11,295 

         

         

         

 

Samtals fjöldi 

stykkja 43    Samtals kg 183,58 
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14 VIÐAUKI C 
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