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1. Inngangur 

Landbúnaður hefur lengi verið stundaður á Íslandi og mikil þróun hefur verið í greininni og þá 

sérstaklega á tækjum tengdum þeim störfum sem bændur þurfa að sinna. Verkefnið kom til 

þegar höfundur var við girðingavinnu á sveitabænum Gafli í Flóahreppi. Hingað til hefur verið 

girt þar með því að stilla staur undir skóflu dráttarvélarinnar og reka hann niður með 

ámoksturstækjunum. Með þessari aðferð á sá sem stendur undir skóflunni og heldur staurnum 

lóðréttum á hættu að fá skófluna í höfuðið, auk þess sem að sá sem vill girða er bundinn við að 

þurfa annan mann með sér til þess að girða. Með búnaði sem rekur staura alltaf lóðrétt niður og 

er útbúinn með hálfsjálfvirku magasíni er hægt að girða stórt landsvæði á tiltölulega stuttum 

tíma og hægt er að gera það án liðsauka.  

Magnús Kristinsson á sveitabæinn Gafl og stundar þar hrossarækt. Hann er búsettur í Kópavogi 

og þarf því að aka um 70 km til þess að komast í sveitina til að sinna hinum ýmsu verkum sem 

þar þarf að sinna. Með núverandi búnaði Magnúsar til girðingavinnu er hann bundinn af því að 

þurfa mann með sér til þess að reka niður nýja girðingastaura þegar verið er að laga rafgirðingar 

á landi hans. Í stað þess að hafa einn mann undir skóflu dráttarvélarinnar að stilla af 

girðingastaur væri gott fyrir hann að geta gert það einn síns liðs með búnaði sem rekur 

girðingastaura niður í jarðveginn og hleður sig sjálfur aftur að því loknu. Hugmyndin var sú að 

hanna búnað sem væri það fyrirferðarlítill og léttur að hann gæti verið framan á 

ámoksturstækjum dráttarvélar. Ástæða þess að ámoksturstækin voru talin heppilegri kostur en 

þrítengið á aftanverðri dráttavélinni er einfaldlega sú að það verður að teljast bæði þægilegra og 

hentugra fyrir notandann að horfa beint fram á við þegar búnaðurinn er notaður en ekki að vera 

bundinn því að bakka að staðnum þar sem reka á niður girðingastaur og þurfa að snúa höfðinu 

endalaust til þess að sjá hvað maður er að gera. Einnig kemur fyrir að menn þurfa að girða uppi 

á hryggjum og því er hægt að aka dráttarvélinni upp að hryggnum og lyfta búnaðinum upp á 

hrygginn. Önnur ástæða þess að ámoksturstækin eru ákjósanlegasti kosturinn er sú að 

ámoksturstæki eru nú þegar útbúin með vökvatjakki sem sturtar fram og aftur og með þeim 

vökvatjakki er hægt að stilla búnaðinn þannig að hann sé lóðréttur. Því þarf ekki að gera ráð 

fyrir þess háttar vökvatjakki til að stilla halla búnaðarins aukalega við tjakkinn sem nú þegar er 

til staðar á ámoksturstækjunum. Notast yrði við keðju sem myndi hanga lóðrétt niður til þess að 

stilla búnaðinn í lóð, en sú aðferð er nú þegar notuð og hefur reynst vel. Hannaðar voru tvær 

útgáfur af þessum búnaði, önnur var einföld sem fest var undir skóflu Zetor dráttarvélar 

Magnúsar og átti að vera hægt með þeirri útfærslu að geyma staura í skóflunni, hlaða staur í  
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sjálfur og reka svo niður án þess að þurfa að vera með mann sér í því að girða. Seinni útgáfan 

var mun flóknari með innbyggðu magasíni fyrir 30 staura sem matar sig sjálf og treysti höfundur 

sér ekki til þess að smíða þá útgáfu á þeim tíma sem hann hafði til hönnunar og útfærslu þessa 

lokaverkefnis. 

1.1 Bakgrunnur 

Samkvæmt íslenskum lögum um búfjárhald skal girða af sitt landsvæði þar sem búfénaður getur 

verið í vörslu allt árið eða tiltekinn hluta árs [1]. Ef litið er á 2. gr. reglugerðar um girðingar 

segir að staur eigi að vera að minnsta kosti 1,10 m að hæð ef nota á netagirðingu eða gaddavír 

[2] og því er hámarks slaglengd búnaðarins að hámarki 70 cm niður í jörðu, þar sem staurinn er 

1,80 m að lengd. Ráðlegt væri að ýta staurnum alla 70 cm niður í jörðina ef girða á við veg 

vegna kröfu Vegagerðarinnar um að viðarstaurar við veg þurfi að vera að minnsta kosti 60 cm 

djúpt í jörðu [3]. Þrátt fyrir að í 6. gr. í reglugerð um girðingar segi að meðalgildileiki staura eigi 

að vera 6 cm eða 60 mm [3] þá nota margir bændur 50 mm staura og því var gert ráð fyrir að 

búnaðurinn tæki staura sem væru 50 - 70 mm að þvermáli.  

Jarðfastir girðingastaurar sem notaðir eru við rafgirðingar, mega vera að hámarki með 10 m 

millibili samkvæmt 2. gr lið 3 í reglugerð um girðingastaura [2]. Búnaðurinn tekur 30 

girðingastaura í eina hleðslu og því getur ein 

hleðsla staura í búnaðinum enst 300 metra áður 

en fylla þarf á hann aftur.  

Til eru margar gerðir af búnaði sem hafa það 

hlutverk að reka niður girðingastaura. Hins vegar 

eru flestar útfærslurnar þannig að um eins konar 

sleggju er að ræða þar sem ákveðin þyngd er látin 

falla ofan á staurinn og hann rekinn niður með 

kraftinum sem myndast við fallið, sjá mynd 2 [4]. 

Þær útfærslur sem til eru á markaðnum í dag af 

þess háttar fallhamri eru allar settar aftan á 

þrítengi dráttarvéla og eru allar frekar stórar um 

sig. Einnig eru til fallhamrar sem ekki eru settir 

aftan á dráttarvélar heldur eru þeir með eigin 

mótor og belti á grind sinni og keyra sjálfar á 

milli staða, þær komast allt en galli þeirra er 

mikill kostnaður. Eftir mikla leit virðist enginn af 

þessum búnaði, sem framleiddur er í dag mata sig  

Mynd 2 –Montana Post Driver 1000A [5]  

Mynd 1 – Solotrak [4] 
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sjálfur heldur þarf sá sem er að reka staurana niður 

að hlaða þeim sjálfur í búnaðinn eða að vera með 

mann með sér til þess að stilla staurum undir 

tjakkinn eins og sést á mynd Error! Reference s

ource not found. [5] hér til hliðar. Sumar 

útfærslurnar hafa hins vegar verið þannig að 

búnaðurinn er settur á litlar beltagröfur með „tilt“ 

búnaði og kló til að grípa utan um staurinn, koma 

honum fyrir með klónni og reka hann svo niður 

með einskonar högghamri. Sá búnaður hentar 

venjulegum bændum ekki vegna þess að þeir eiga 

fæstir beltagröfur með „tilt“ búnaði og því yrði 

mikill start kostnaður að koma sér upp svoleiðis 

búnaði, líkt og á mynd 3 [6].  

Fyrirtækið Dingo Australia framleiðir vagn, sjá 

mynd 4 [7], sem notaður er til að reka niður 

girðingastaura og er hengdur aftan í bíl eða 

dráttarvél. Sá búnaður er sniðugur að því leyti að 

búið er að þræða rafmagnsvírinn inn í staurinn 

sjálfan áður en hann er rekinn niður. Þessi búnaður 

hentar hins vegar ekki vel við íslenskar aðstæður, þar sem hann þarf helst að vera á jafnsléttu, en 

megnið af íslenskum sveitabæjum hafa þýft land að hluta og því getur verið erfitt að draga þess 

háttar búnað á eftir sér. Eins getur neðsti vír girðingarinnar gæti legið ofan á þúfu og ekki er 

hægt að breyta hæð hans eftir að staurinn hefur verið rekinn niður. Einnig er tjakkurinn 

staðsettur beint fyrir ofan staurinn sem reka á niður og því er búnaðurinn orðinn töluvert hár. 

Tekið skal fram hér að búnaðurinn frá þeim notar ekki hefðbundna lerkistaura, eins og flestir 

nota á Íslandi, heldur notast þeir við I-bita laga staura með fyrirfram boruðum götum sem 

vírarnir ganga í gegnum og má ætla að þeir séu dýrari í innkaupum en hefðbundnir lerkistaurar. 

 

 

 

 

 

  

Mynd 4 – Maxi Fencer frá Dingo Fencing í Ástralíu [7]  

Mynd 3 - Nitro 750 Post Driver [6] 
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2. Aðferðir 

Gerðar voru nokkrar mælingar og prófanir á sveitabænum Gafli í Flóahreppi. Til að nefna dæmi 

um mælingar var settur þrýstingsmælir á vökvatjakka ámoksturstækja dráttavélarinnar til þess 

að geta fundið út kraftinn sem þarf til þess að reka niður girðingastaur í jarðveginn þar, sjá 

mynd 6. Í útreikningum tengdum mælingunum var til að mynda stuðst við jöfnur úr eðlisfræði, 

burðarþolsfræði og vélhlutafræði. Í upphafi hönnunar voru teiknaðar nokkrar útfærslur af 

búnaðinum á blað til þess að meta hvaða útfærsla væri hentugust. Þegar hentugasta útfærslan var 

valin hófst vinna við að teikna í Autodesk Inventor og útbúið var þrívíddarlíkan. Byrjað var á 

ramma búnaðarins og hann var teiknaður upp í þeim málum sem höfundi fannst líklegast að 

myndi henta best við aðstæðurnar þar sem búnaðurinn yrði notaður og var líkanið síðan 

spennugreint til þess að athuga hvort efnið myndi þola álagið. Notast var við hefðbundna 

staðlaða hluti úr Content Center til þess að hafa spennugreiningar sem næstar því sem myndi 

gerast í raunveruleikanum. Niðurstöður greininga voru síðan bornar saman við útreikninga 

höfundar til þess að staðfesta að spennugreiningin væri að gefa réttar niðurstöður. 

Nokkrar prófanir voru gerðar og fóru þær fram og voru þær nokkrar með mismunandi útfærslum 

af þeim búnaði sem smíðaður var. Allar prófanirnar fóru þannig fram að búnaðurinn var 

hengdur undir skófluna á ámoksturstækjunum og girðingastaur settur í búnaðinn og tjakkar 

ámoksturstækjanna voru notaðir til þess að reka staurana niður.  
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2.1 Mælingar 

Gerðar voru mælingar á því hve mikinn kraft þarf til að reka einn girðingastaur niður í 

jarðveginn. Gerðar voru þrjár eins mælingar á þremur mismunandi túnum til þess að tryggja að 

jarðvegur sé ekki nákvæmlega eins í hverri og einni mælingu þar sem jarðvegur getur verið 

mismunandi og oft mikið grýttur. Mælingarnar fóru þannig fram að settur var þrýstingsmælir á 

annan tveggja tjakka ámoksturstækja Zetor 7745 dráttarvélarinnar sem notuð er á Gafli. Zetor-

inn er útbúinn ámoksturstækjum af gerðinni Quicke 540 og samkvæmt framleiðanda er stærð 

stimpilsins í hvorum tjakki 63 mm í þvermál [8]. 

 

Út frá stærð stimpilsins og þrýstingnum sem verkar á hann er hægt að áætla kraftinn sem verkar 

inni í tjakknum og þar af leiðandi finna kraftinn sem þarf til að reka niður einn staur, þegar búið 

er að gera einfaldan vægisreikning. Mælingarnar fóru þannig fram að staurinn var settur undir 

skóflu dráttarvélarinnar 3,3 metrum frá veltipunkti ámoksturstækjanna, en tjakkarnir eru 

staðsettir í eins meters fjarlægð frá veltipunkti. Þegar búið var að koma staurnum fyrir undir 

skóflunni og hann var orðinn lóðréttur var skóflan látin síga ofan á topp staursins og var hann 

síðan rekinn 70 cm niður í jörðina með ámoksturstækjum dráttarvélarinnar. Mælingar sýndu að 

þrýstingur inni í tjökkunum var eftirfarandi: 

  

Mynd 6 - Uppseting mælinga á krafti niðurrekstrar 

Mynd 5 - Nærmynd af þrýstingsmæli 
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Mæling Þrýstingur Kraftur 

1 35 Bar 10,9 

KN 2 40 Bar 12,5 

KN 3 50 Bar 15,6 

KN Tafla 1 - Niðurstöður mælinga 

 

Í fyrstu mælingu var hann 35 bar, 40 bar í annarri og loks 50 bar í þriðju tilraun. Sjá má 

nærmynd af þrýstingsmælinum í þriðju mælingu á mynd 5. Það fór eftir því hvar staurinn var 

rekinn niður en þeir voru allir reknir niður á sama túni en á mismunandi stað. Versta tilfellið var 

því notað til útreikninga við áætlun stærðar á tjökkunum. Til útreikninga kraftsins sem 

tjakkurinn verkar á ámoksturstækin er formúlan hér að neðan notuð. 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 [9] 

Þegar búið er að leysa út úr þessari jöfnu sést að krafturinn sem verkar í tjakknum er 15,6 KN en 

þar sem tjakkurinn er í 50° halla miðað við lárétt þarf að finna kraftinn sem virkar í y-átt. Hann 

er síðan notaður í vægisreikning til þess að finna hve mikill kraftur verkar lóðrétt ofan á staurinn 

en það er sá kraftur sem þarf til þess að reka einn staur niður í jörðina.  

𝐹𝑦 = 𝐹 ∗ sin(𝜃) [10, p. 481] 

𝐹𝑦 = 15.600 ∗ sin(50°) = 11,95𝐾𝑁 

Þetta er krafturinn sem tjakkurinn gefur frá sér í y-stefnu í tjakkfestinguna á 

ámoksturstækjunum. Þennan kraft þarf að nota í vægisreikninga til þess að finna raunverulegan 

kraft í y-stefnu ofan á girðingastaurnum sjálfum sem er staðsettur í 2,3 m fjarlægð frá tjakk 

festingunum, eða 3,3 m frá festingum ámoksturstækjanna við grind dráttarvélarinnar. Nota þarf 

3,3 m sem vægisarm og setja staðsetningu staursins inn sem undirstöðu A á meðan krafturinn 

frá tjakknum virkar í punkti B og festi punktur við grind er punktur C. Sjá mynd 7. 

 

Mynd 7 - Tvívíð mynd af uppsetningu vægisreikninga 
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Σ𝑀𝑐 = −1 ∗ 𝐹𝑏𝑦 + 𝑅𝑎 ∗ 3,3 = 0 [10] 

𝑅𝑎 =
𝐹𝑏𝑦

3,3
=
24𝐾𝑁 ∗ (−1𝑚)

3,3𝑚
= 7,3𝐾𝑁 

Ástæða þess að Fby krafturinn var tvöfaldaður og námundaður að 24 KN er sú að einungis var 

settur þrýstingsmælir á einn tjakkinn af tveimur á ámoksturstækjunum og því er það í raun 

aðeins hálfur krafturinn sem mælist þar sem sami kraftur er í þeim báðum.  

 

 

Út frá þessum reikningum hér að ofan sést að krafturinn sem þarf til að reka einn staur niður er 

7,3 KN. Þar sem krafturinn hefur verið mældur og umreiknaður er hægt að áætla stærð 

vökvatjakkanna til að þeir skili þeim krafti sem þarf til að reka girðingastaura niður í jörðina. Þá 

reikninga má sjá í kaflanum 

2.3 Vökvatjakkar. 

 

2.2 Hönnun búnaðar 

Forsendur hönnunar búnaðarins voru þær að búnaðurinn varð að vera eins fyrirferðarlítill og 

mögulegt var því ætlunin var að setja búnaðinn framan á ámoksturstæki dráttarvélar. Hannaðar 

voru tvær útgáfur af búnaðinum, önnur var einföld sem smíðuð var til þess að sýna fram á virkni 

búnaðarins hin útgáfan var heldur flóknari og mun stærri með hálfsjálfvirku magasíni. Ekki 

hefði gefist tími né fjármagn til þess að smíða þá útgáfu að svo stöddu. Búnaðurinn var 

hannaður þannig hann mati staurum í sig sjálfur með þar til gerðum búnaði og magasíni sem 

hefur að geyma að 30 staura, sjá mynd 8 [11].  

Vegna þess hve samanþjappaður búnaðurinn þurfti að vera var ekki hentugt að hafa vökvatjakk 

beint fyrir ofan girðingastaurinn sem reka á niður í jarðveginn, þó að best væri að hafa átakið frá 

tjakknum beint ofan á staurinn. Það var ekki talið hentugt vegna þess hve hár búnaðurinn hefði 

orðið þar sem staurinn einn og sér er 180 cm að hæð og slaglengd tjakksins þurfti að vera 70 

cm. Það þýðir að búnaðurinn hefði að öllum líkindum orðið rúmir 3 metrar að hæð þegar búið 

væri að bæta við gólfi og ramma utan um hann. Ákveðið var því að hafa tvo vökvatjakka og 

staðsetja þá sitt hvorum megin við girðingastaurinn sem reka á niður. Með því að hafa tjakkana 

tvo í stað eins er komið í veg fyrir óþarfa álag á þéttingar vökvatjakksins vegna vægis sem 

myndast frá átakspunkti staurs og festingar vökvatjakksins.  
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Snemma var ákveðið að efnið sem átti að vera í rammanum væri prófílpípur. Þar sem margt 

getur gengið á í sveitinni og hlutir eru oftar en ekki geymdir úti, eða í óupphituðum skemmum. 

Áætlað var að prófílefnið þyrfti að vera stórt og efnisþykkt, meiri en þörf væri á til þess að þola 

mikið álag og að geta ryðgað án þess að missa styrk sinn á tiltölulega stuttum tíma, og þar með 

notagildi sitt sem áreiðanlegur búnaður.  

 

 

 

 

2.2.1 Ramminn 

Hönnun rammans þurfti að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

1. Hýsa magasín sem tæki 20 til 30 girðingastaura. 

2. Vera eins samanþjappaður eins og hægt var. 

3. Þola álag tjakkanna sem reka niður staurana. 

4. Girðingastaur sem búið var að reka niður mátti 

ekki rekast í rammann þegar rammanum væri lyft. 

5. Vera eins léttur og mögulegt er, þar sem hann fer 

framan á ámoksturstæki. 

Til þess að geta uppfyllt skilyrði 1 og 2 var ramminn 

hafður 1,5 m á breidd, 0,6 m að dýpt og 2,1 metrar að 

hæð.  

  

Mynd 8 - Dráttarvél [11] með búnaðinn sem hannaður var  

Mynd 9 - Rammi 
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Ramminn var fyrst hannaður í þessum málum með 80x80 mm prófílpípum með 5 mm 

veggþykkt, en var síðar breytt í 3 mm veggþykkt og endað með 50x50 prófílpípur með 3 mm 

efnisþykkt alls staðar, nema þar sem tjakkarnir festast á rammann, þar var prófílpípan höfð 5 

mm að veggþykkt. Þetta var einfaldlega gert til þess að minnka þyngd rammans þar sem 

búnaðurinn á að fara framan á ámoksturstæki dráttarvélarinnar. Þyngdin má ekki vera of mikil 

til þess að þurfa ekki að vera bundinn af því að vera með þyngdarklossa aftan á vélinni til að 

vinna á móti vogaraflinu sem þyngd búnaðarins myndar.  

Eins og sést á mynd 9, er ramminn ekki eins á alla kanta heldur er neðri hluti hans inndreginn á 

hægri hlið ef horft er á búnaðinn út um glugga dráttarvélarinnar. Það var gert vegna þess að 

þegar búið er að reka staur niður í jörðina og ámoksturstækjunum er lyft upp þá hefði niðurrekni 

staurinn rekist utan í ramma búnaðarins þar sem færsla ámoksturstækjanna er á bilinu 15-20 cm 

miðað við lárétt. Það að hafa hluta rammans inndreginn gerir það að verkum að staurinn rekst 

ekki í búnaðinn þegar ámoksturstækjunum er lyft, en jafnframt eru festingar tjakkanna enn á 

sama stað undir prófílnum á búnaðinum.  

Færslu ámoksturstækjanna og staðsetningu búnaðar miðað við þau má sjá á mynd 10. Þessi 

prófíll sem ámoksturstækin ganga eftir er miðaður við að dráttarvélin sé alveg lárétt. Ef t.d. 

dráttarvélin er hins vegar í halla þar, sem framhluti hennar stendur hærra en sá aftari, þá verður 

færsla búnaðarins meiri fram á við heldur en vanalega og því er mesta þörfin á því að tekið sé úr 

rammanum við þær aðstæður. 

 

 

  

Mynd 10 - Ferill ámoksturstækja 
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Minnka þyngd rammans 

Miklir möguleikar voru í minnkun á þyngd rammans vegna þess að ramminn virtist þola vel 

allar álagskröfurnar og öryggisstuðullinn í raun óþarflega hár þegar álagið var sem mest. Prófað 

var að minnka efnisþykkt prófílpípanna úr 5 mm niður í 3 mm á 80x80 mm prófílunum en við 

það var hægt að skafa 74 kg af þyngd rammans. Hins vegar reyndist þessi stærð og efnisþykkt 

prófílanna einnig vera töluvert sterkari en þörf var á og ákveðið var að prófa að minnka 

prófílana niður í 50x50 mm með 3 mm efnisþykkt. Með þeirri breytingu var hægt að minnka 

þyngd rammans um 68 kg til viðbótar og var ramminn því farinn úr því að vera 243 kg að þyngd 

niður í 101 kg, með breytingum á stálplötunni einnig. Stálplatan sem boltast við snúningsskálina 

gat verið 5 mm þynnri en hún var, eða um 15 mm þykk í stað 20 mm, og 50x50 mm prófílar 

voru notaðir til þess að festa hana við rammann í stað þess að hafa það gegnheila plötu eins og í 

fyrri hönnun rammans. Gerðar voru greiningar aftur upp á nýtt til þess að sjá hvort að þessir 

prófílar þyldu það álag sem á þá væri sett ásamt því að stálplatan var greind upp á nýtt. 

Stálplatan virtist þola álagið vel, þar sem dráttarvélin myndar 14 KN niður á við í boltagötin, 

þegar staurinn rekst ekki niður í jarðveginn en tjakkar halda áfram að þrýsta á hann, með þeim 

afleiðingum að niðurrekinn og dráttarvél lyftast upp. Einungis þarf 10 KN til þess að lyfta 

framenda dráttarvélarinnar án aukabúnaðar á ámoksturstækjum (skóflu og þess háttar), en 14 

KN þarf þegar niðurreka og framenda dráttarvélar er lyft. Fjallað verður nánar um Inventor 

greiningarnar í sér kafla hér neðar. 

 

2.2.2 Magasín 

Með því að hafa rammann í þessum málum var hægt að koma fyrir magasíni sem hýsti 30 staura 

í tveimur röðum með mötunarbúnaði staðsettum á milli raðanna sem sér um að færa staurana um 

eitt sæti þegar verið er að hlaða staurum undir tjakkana. Magasínið samanstóð af stauraleiðara, 

öxli með tveimur gerðum af diskum sem sáu um að leiða staurana undir tjakkana, tveimur 

öxlum sem tengjast með keðju þar sem stálpinnar standa út úr keðjunni með 90 mm millibili til 

þess að færa staurana um eitt sæti þegar verið er að hlaða öðrum staur undir tjakkana og tveimur 

vökvamótorum. Annar vökvamótorinn snýr öxlinum með diskunum en hinn snýr öxlunum 

tveimur með keðjunni. Sjá má öxulinn á mynd 12. 
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Stauraleiðarinn var útfærður úr stálrörum og stálplata var sett á annan endann til þess að koma í 

veg fyrir að staurarnir falli út úr leiðaranum. Á endanum þar sem staurarnir ganga úr leiðaranum 

inn í öxulinn sem snýr þeim svo undir tjakkana er tekinn bogi á rörið til þess að leiðarinn hjálpi 

til við að leiða staurana undir tjakkana á meðan öxullinn snýr þeim. Stauraleiðarann er hægt að 

sjá á mynd 11. 

Þegar staur er snúið undir tjakkana fer botn staursins af gólfbotni rammans ofan á lítinn fallhlera 

sem situr 3 mm neðar en gólfbotn rammans, til þess að koma í veg fyrir að botn staursins rekist í 

hlið fallhlerans. Fallhlerinn er hafður til þess að staurinn falli ekki í jörðina þegar hann fer fram 

af gólfbotni rammans. Þetta var gert vegna þess að miðað var við að ökumaður dráttarvélarinnar 

gæti sett tjakkinn í upphafsstöðu og hlaðið staur undir tjakkana á meðan hann æki á milli staða. 

Fallhlerinn var festur í annan endann við rammann sjálfan og honum haldið uppi með litlum 

gormi. Fallhlerinn færist síðan frá og leggst upp við rammann sjálfan þegar tjakkarnir ýta 

staurnum niður. Gormurinn var einungis hugsaður til þess að halda þunga staursins en ekki 

mikið meira en það svo ekki myndaðist óþarflega stór kraftur fyrir tjakkana að yfirvinna áður en 

staurinn er rekinn niður. 

  

Mynd 11 - Stauraleiðari 

Mynd 12 - Snúningsöxull 
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Til þess að uppfylla skilyrði 3 voru gerðar greiningar í Autodesk Inventor og út frá þeim sást 

hvort tiltekið efni myndi þola álagið sem tjakkarnir gefa frá sér þegar þeir eru að reka niður 

staur. Niðurstöður þeirra er hægt að sjá í kafla 2.5 Inventor greining. 

Skilyrði 4 var uppfyllt með því að draga hluta rammans inn að mötunarbúnaðinum til að koma í 

veg fyrir að staur, sem búið var að reka niður í jörðina myndi rekast í rammann þegar 

rammanum yrði lyft frá staurnum. Prófíllinn sem ámoksturstækin ganga eftir er nefnilega ekki 

lóðréttur upp á við heldur gengur hann í hring þar sem aftasti punktur þeirra er fastur við grind 

dráttarvélarinnar. Prófíll Quicke 540 ámoksturstækjanna á Zetor 7745 dráttarvélinni var mældur 

upp og teiknaður í Inventor. Hægt er að sjá hann á mynd 10 þar sem einnig er búið að teikna inn 

hæðina á þeim punkti sem búnaðurinn myndi festast á ámoksturstækin.  

 

 

Punkturinn sem tengist á dráttarvélina er í 160 cm hæð frá jörðu, radíus þeirra án skóflu er 2,7 m 

og hæð tengipunkts niðurrekans er 1,3 metrar frá jörðu. Eins og sést mynd 10 af prófíl 

ámoksturstækjanna myndi ramminn færast framar í átt að girðingastaurnum og jafnvel rekast í 

hann ef dráttarvélin stæði í halla og færsla rammans meiri en ef hann stæði láréttur. Ramminn 

var dreginn inn um 140 mm til þess að girðingastaurinn myndi örugglega ekki rekast í 

rammann.  

 

2.2.3 Tenging niðurreka við dráttarvél 

Tenging niðurrekans við ámoksturstæki dráttarvélarinnar var ekki hönnuð í þessu verkefni þar 

sem þær festingar eru nú þegar til og ekki var talin þörf á endurbótum þar sem þessi búnaður 

hefur marg sannað sig. Hins vegar var hugmyndin að hafa bremsuskál eða bremsudisk áfastan 

við festinguna á ámoksturstækjunum til þess að geta komið einum ás niðurrekans í lóðrétta 

stöðu. Tjakkar ámoksturstækjanna sjá síðan um að halla niðurrekanum og þar með stilla seinni 

ásinn lóðréttan svo að tryggt sé að girðingastaurarnir fari alltaf láréttir niður í jörðina. Ekki var 

farið út í hönnun á bremsubúnaði að öðru leyti en því að finna kraftinn sem bremsubúnaðurinn 

þarf að yfirvinna til þess búnaðurinn vindi ekki upp á sig, á meðan verið er að reka niður staura. 

Vægið sem bremsubúnaðurinn þarf að yfirvinna er fundinn með einföldum vægisreikningum. 

𝑀 = 51.000𝑁 ∗ 0,69𝑚 

𝑀 = 35.190𝑁𝑚 
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Þetta vægi miðast við mesta mögulega kraft sem verkað getur á girðingastaurinn án þess að 

hann færi niður í jarðveginn. Ekki getur talist líklegt að yfirvinna þurfi allt þetta vægi þar sem 

ekki var tekið tillit til þyngdar niðurrekans sem krafturinn þarf að yfirvinna áður en sá búnaður 

lyftist. Einnig getur ekki talist líklegt að allan þennan vægiskraft þurfi að yfirvinna vegna þess 

að það þarf 7,3 KN til að reka girðingastaur niður í jarðveginn á Gafli og rétt rúm 10 KN þarf til 

þess að lyfta framenda dráttarvélarinnar án niðurrekans. Því þarf að miða við að bæta við þyngd 

hans við þann kraft sem þýðir að í raun og veru að það þyrfti um það bil 14 KN til þess að lyfta 

framenda dráttarvélarinnar. Einnig var ekki tekið tillit til þess að ramminn er symetrískur um 

miðju ámoksturstækjanna og því myndi helmingur niðurrekans sem er fjær tjökkunum vinna á 

móti væginu. Ástæða þess að bremsubúnaðurinn sem slíkur var ekki hannaður í þessu verkefni 

ef einfaldlega sú að auðvelt er að komast í „hjólanaf“ úr bifreiðum með legu, bremsudisk eða 

bremsuskál ásamt felguboltum og bremsudælu eða handbremsubarka sem nú þegar er til á 

markaði og gætu hentað vel í þennan búnað. Hins vegar var platan sem tengir bremsuskálina við 

niðurrekann hönnuð með það í huga að sú plata myndi þola álagið sem myndast á hana þegar 

dráttarvélinni er lyft. Nánar verður fjallað um útkomu greiningar í Inventor greiningarkaflanum 

hér neðar. Mynd 13 er af skálinni og plötunni 

 

2.2.4 Armur sem rekur girðingastaurana niður 

Armurinn sem sjá má á mynd 15 er fastur við tjakkana til þess að reka girðingastaurinn niður. 

Hann var hannaður með þeim skilyrðum að hann myndi vera nægilega langur til þess að geta 

fest sig við tjakkana og gengið alla leið upp og niður eftir þeim prófíl sem hann var festur við án 

þess að rekast niður í jarðveginn á leiðinni niður, eða upp í rammann á leiðinni upp. Einnig 

þurfti armurinn að getað rekið niður tvo sverleika af girðingastaurum. Til þess að geta notast við 

tvo sverleika af staurum var hólkurinn efst á arminum sem staurarnir ganga inn í þegar verið er 

að reka niður, hafður keilulaga, sjá mynd 14, þannig að hann væri 80 mm að innanmáli yst þar  

  

Mynd 13 - Bremsuskál og stálplata rammans 
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sem staurarnir fara inn en botn hólksins var hafður 50 mm. Ef í ljós kæmi að 70 mm staurarnir 

þrýstast langt inn í hólkinn og festast þannig að þeir gangi upp aftur með arminum yrði að útbúa 

hólk með útskiptanlegum keilulaga botni annars vegar fyrir 70 mm og hins vegar 50 mm. 

Armurinn var einnig látinn hafa stýringar fyrir staurana á þeirri hlið hans sem staurarnir snúast 

undir hann. Á hinni hliðinni eru stýringarnar notaðar sem stopparar til þess að staurarnir stoppi 

undir hólknum sem þeir eiga að ganga inn í. Stóra platan sem sést aftan á arminum er ætluð til 

að festa hjámiðjumótor við arminn ef þörf er talin á svoleiðis útbúnaði til þess að hjálpa til við 

niðurrekstur. Á milli stálplötu og hólks sést að búið er að taka kassalaga stykki úr arminum til 

þess að armurinn festist á prófílpípu, sem fest er á rammann með L laga prófílum, til þess að 

passa að armurinn gangi alltaf eftir sama prófíl. 

  

Mynd 14 – Keilulaga hólkur Mynd 15 - Armur 
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2.2.5 Frumgerð 

Ákveðið var að hanna og einfalda útgáfu af niðurrekanum, sjá mynd 16, sem auðveld væri í 

smíðum og meðfærileg. Sú útgáfa átti að festast undir skóflu dráttarvélarinnar á fljótlegan og 

einfaldan hátt þannig að auðvelt væri að setja búnaðinn á og taka hann af eftir notkun. Hugsunin 

með hönnuninni var sú að Magnús gæti notað sér þessa útgáfu til þess að laga girðingar á landi 

sínu ef á þyrfti að halda þrátt fyrir að hann væri einn á staðnum.  

 

Til þess að halda efniskostnaði sem minnstum var ramminn allur úr 40x40x3 mm prófílpípum 

en armarnir tveir sem komu til með að halda staurunum á milli sín voru úr 80x50x3 mm 

prófílpípum vegna þess vægiskrafts sem verkar á þá. Aðeins annar armurinn var færanlegur en 

sá ytri var soðinn fastur við ramman. Tjakkurinn sem valinn var til þess að færa arminn fram og 

til baka var úr málum 40x25 og með slaglengd 120 mm. Sá tjakkur var sérsmíðaður og gefinn til 

verkefnisins sem styrkur frá Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar í Hafnarfirði. Á enda armanna 

voru settir helmingar af stálpípu til þess að geta klemmt utan um girðingastaur og haldið honum 

föstum á sínum stað. Hugmyndin með því að hafa armana meters langa hvora um sig var sú að 

hægt yrði að sturta skóflunni alveg fram og sækja staur sem lægi á túninu, rétt skófluna aftur við 

og reka staurinn svo lóðréttan niður í jarðveginn. Að auki er hægt að nota armana til þess að rífa 

upp gamla girðingastaura sem ekki er hægt að taka upp með handafli. Einnig er fasti armurinn  

 

 

Mynd 16 - Smíðuð útgáfa 
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ekki undir miðri skóflunni heldur er honum hliðrað töluvert frá miðjunni til að tryggja að 

ökumaður dráttarvélarinnar sjái armana þegar búnaði er sturtað fram og ámoksturstækjum 

slakað niður til þess að ná í staur af túninu. Höfundur smíðaði þessa útgáfu af niðurrekanum á 

verkstæði Háskólans í Reykjavík snemma haustannar 2017 og fljótlega kom í ljós að sá prófíll 

sem armurinn gengur eftir hefði betur átt að vera úr rörum til þess að hægt hefði verið að fara 

með dósabor í gegnum armana og fengið þannig mun betri stýringu en höfundur fékk þegar 

hann hafði skorið kassalaga göt á armana með slípirokki. Notast þurfti við fyllisuður til þess að 

leiðrétta þá skekkju sem myndaðist við smíðina. Að öðru leiti var þessi útgáfa þægileg í 

smíðum. Festing búnaðarins við skófluna var hönnuð á verkstæðinu þegar skóflan hafði borist 

inn á verkstæði en hugmyndin var alltaf sú að hafa eins konar pinna sem leggjast inn í skófluna 

á meðan búnaðurinn fer undir hana til þess að pinnarnir myndu halda búnaðinum í þeim enda. 

Soðin voru síðan eyru aftan á skófluna á hentugum stað þannig að eyrun yrðu ekki fyrir 

utanaðkomandi álagi þegar verið væri að nota skófluna til annara verka en að reka niður 

girðingastaura. Armur var síðan soðinn á búnaðinn og tekinn var 20 mm bolti og hann renndur 

niður í 16 mm í þvermál til þess að hægt væri að nota hann sem festipinna sem rekinn væri í 

gegnum eyrun á skóflunni til þess að halda búnaðinum á sínum stað. Þar sem einungis einn 

pinni og tvær slöngur sem þurfti að tengja er hægt að telja þennan búnað nægilega einfaldan í 

uppsetningu fyrir hinn almenna mann að nota.  

Prófanir voru gerðar á frumgerðinni með föstu rörahelmingana og reynt var að reka niður staur 

með þeirri útfærslu án árangurs. Ámoksturstækin reyndust alltaf vilja toga búnaðinn í átt að 

dráttarvélinni á meðan staurinn reyndi að fara beint niður. Ekki fór betur en svo að staurinn 

losnaði úr festingunni með þeim afleiðingum að rörið á öðrum arminum bognaði. Önnur prófun 

var gerð í framhaldi af því að rörið bognaði, í þeirri prófun var reynt að rífa gamlan 

girðingastaur upp úr jarðveginum. Erfitt reyndist að ná staurnum upp úr jarðveginum með 

handafli en þessi búnaður átti ekki í neinum erfiðleikum með að rífa staurinn upp. Sjá má 

búnaðinn vera að rífa upp staurinn á mynd Error! Reference source not found.. Gerðar voru b

reytingar á frumgerðinni þar sem komið var fyrir prófílum sem náðu utan um armana með plast 

fóðringum sem nuddast myndu við botn armana til þess að prófíllinn myndi renna betur á 

arminum. Einnig var komið fyrir svokölluðu efnisröri sem var með 10 mm efnisþykkt til þess að 

koma í veg fyrir að það bogni við næstu prófun. Við þessa breytingu þurfti að breyta 

tjakkafestingunum þar sem lengra var á milli armana eftir breytinguna og var tjakkafestingunum 

komið fyrir undir arminum og undir rammanum sjálfum. Þegar þessi útfærsla var prófuð var það 

ekki rörið sem gaf sig heldur var það girðingastaurinn sjálfur, sjá mynd 17, en hann brotnaði í 

tvennt þar sem klemmikrafturinn frá tjakknum var svo mikill að hann hafði beyglað armana á  
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fyllisuðum höfundar þannig að bilið á milli armana, þegar staurinn var í arminum, var yst á 

örmunum 13 cm en næst búnaðinum var bilið 10 cm og þar af leiðandi rann prófíllinn ekki til á 

arminum. Hugmyndin með að láta prófílinn renna á arminum var til þess að staurinn gæti 

gengið beint niður í jarðveginn þrátt fyrir að ámoksturstækin toguðu búnaðinn til sín. Þriðja 

útfærslan var þannig að tjakkurinn var festur á prófílana sjálfa til þess að leyfa örmunum að 

ganga frjálsum og sjá hvort að þeir myndu leiðrétta þessa skekkju, en það gerðu þeir ekki og 

ekki var hægt að reka niður girðingastaur með þessum búnaði að svo stöddu. Höfundur hefur 

fengið hugmynd að breytingum á búnaðinum þannig að tjakkurinn verði eingöngu notaður til 

þess að klemma utan um gamla girðingastaura sem þarf að fjarlægja og setja tjakkinn aftur á 

upprunalegu staðsetningu sína. Í stað tveggja röra helminga verður sett heilt rör undir prófílinn á 

fasta arminum sem getur gengið frjáls á arminum. Til þess að geta rekið staur niður verður að 

hlaða honum inn í rörið með handafli en inni í rörinu verður komið fyrir gormi sem heldur 

staurnum í rörinu á meðan ökumaður dráttarvélarinnar sest upp í hana aftur til þess að reka 

staurinn niður.  

 

Mynd 17 - Prófun á frumgerð - staur brotnar Mynd 18 - Prófun á frumgerð, rífa upp gamlan girðingastaur 
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2.3 Vökvatjakkar 

Út frá niðurstöðum mælinga er hægt að reikna hve stórt þverskurðarflatarmálið á 

vökvatjökkunum þarf að vera til þess að þeir skili þeim krafti sem þarf til að reka niður 

girðingastaur. Ef notast er við formúluna hér að neðan aftur er hægt að finna þvermálið á 

stimplinum sem þarf til að skila að minnsta kosti 7,3 KN krafti. En þar sem hönnun búnaðarins 

er þannig að tveir tjakkar sjá um að reka niður girðingastaura þá er hægt að deila kraftinum sem 

þarf með tveimur. Þegar formúlunni hefur verið snúið þannig að hún skili út þvermáli lítur hún 

svona út: 

𝐷 = √
𝐹 ∗ 4

𝑃 ∗ 𝜋
 

Þar sem F=3,65 KN og P=160 bar. 

Út frá þessum reikningum fæst að minnsta þvermál þurfi að vera 17 mm á hvorum tjakki fyrir 

sig. Þar sem að þetta er lágmarks þvermál á tjakki sem þarf en landið á Gafli er lítið grýtt ákvað 

höfundur að stækka tjakka búnaðarins til þess að hægt væri að nota búnaðinn víðar en bara á 

þeim túnum sem eru lítið grýtt. Til þess að ákvarða stærð tjakkanna var reiknaður mesti kraftur 

sem staurarnir þola í samþjöppun áður en þeir brotna. Til þess að geta reiknað það út var tekinn 

mesta samþjöppunarálag sem viðurinn getur tekið við áður en hann skemmist, en lerki þolir 47 

MPa [12], hægt er að yfirfæra það í 𝜎=4700 N/cm2, í samþjöppun sem auðveldar reikninga því 

hægt er að setja inn flatarmálið í cm2. Girðingastaur sem er 7cm í þvermál hefur þverskurðar 

flatarmál upp á 38 cm2. Þessar tölur er hægt að setja beint inn í formúlu, lögmál Hookes, sem 

sýnir beint samband á milli mestu leyfilegu samþjöppunar og þverskurðarflatarmáls hlutar.  

𝜎 =
𝐹

𝐴
 [13] 

Út frá mestu leyfilegu samþjöppuninni og flatarmálinu er hægt að finna kraftinn með því að 

snúa jöfnunni á eftir farandi hátt: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝜎 ∗ 𝐴 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4700 ∗ 38 

Mesti leyfilegi krafturinn beint ofan á girðingastaur úr lerki sem er 7 cm í þvermál er því: 

Fmax = 178.600 N eða um 18 tonn og mega vökvatjakkar sem valdir verða á búnaðinn ekki gefa 

frá sér meiri kraft en það til að koma í veg fyrir að girðingastaurarnir brotni í búnaðinum. Hins 

vegar verður einnig að taka tillit til þess að búnaðurinn eigi að henta fyrir staura sem eru 5cm í  
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þvermál og mesti leyfilegi krafturinn beint ofan á þá er ekki nema 92.238 N eða um 9,4 tonn. 

Þessir útreikningar taka ekki tillit til þess að kvistar geta leynst í staurum og því er ekki ráðlegt 

að fara nálægt 9,4 tonnunum í krafti frá tjökkunum. Í ljósi þess að mælingar voru gerðar í 

hentugum jarðvegi þá má gera ráð fyrir því að meira afl þurfi á mörgum stöðum heldur en 7,3 

KN sem kom út úr mælingum og ekki er ráðlegt að fá  92 KN frá tjökkunum heldur. Því var 

ákveðið að mesti krafturinn sem tjakkarnir eiga að geta gefið frá sér verði í kringum 50 KN 

samanlagt. Notast var við sömu formúlu og að ofan. Þegar sett var inn i jöfnuna með 50 KN 

krafti og sama vökvaþrýsting haldið þá fær maður út að þvermálið sem tjakkarnir þurfa að hafa 

á stimpli er 44,6 mm. Ef litið er í bækling frá Rexroth [14] sést að enginn tjakkur kemur í 

þessum málum og því er leitað í næstu stærð fyrir ofan sem er 50 mm stimpill og 28 mm 

stimpilstöng. Ef hámarkskraftur frá vökvatjakki með 50mm stimpil er reiknaður þá fæst: 

Fmax = 31,42 KN í hvorum tjakki og er því heildarkrafturinn frá báðum tjökkum um 62,84 KN. 

Það ætti að vera nóg til þess að reka niður girðingastaura í flestan jarðveg. Ef það hins vega 

reynist ekki nægilegur kraftur er gert ráð fyrir að hægt sé að koma fyrir hjámiðjumótor á 

stöngina sem staurinn situr í þegar hann er rekinn niður, ef hjámiðjumótorinn er virkjaður þá 

gefur hann frá sér eins konar högg sem ætti að auðvelda fyrir niðurrekstri.  

Tíminn sem það tekur fyrir vökvakerfi dráttarvélarinnar að fylla tjakkana tvo og reka niður einn 

staur er reiknaður út frá því magni af vökva sem dráttarvélin getur dælt á hverri mínútu, 

þverskurðar flatarmáli tjakkanna og slaglengd þeirra. Dælugeta Zetor dráttarvélarinnar eru 30 

L/mín [15] en breyta verður því í m3/s og hafa slaglengd í metrum. 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 = 𝐴 ∗
∆𝐿

𝑡
 [16] 

𝑡 =
𝐴 ∗ ∆𝐿

𝑄
 

Tíminn sem það tekur að reka niður er 5,5 sekúndur miðað við að þvermál stimpils sé 50 mm, 

slaglengd 70 cm og flæðið 30 L/mín.  
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2.3.1 Kiknun í stimpilstöng  

 

Þegar kemur að því að reikna kiknun í stimpilstöng eru tvær jöfnur sem koma til greina. Gera 

þarf reikninga til þess að komast að því hvor jafnan skuli vera notuð í hverju tilfelli fyrir sig. 

Jöfnurnar eru: 

 

Euler:      𝐹 =
(𝜋2∗𝐸∗𝑇)

(𝑉∗𝐿2)
   Ef 𝜆 > 𝜆𝑔 [17] 

 

Tetmajer:    𝐹 =
𝑑2∗𝜋∗(335−0,62∗𝜆)

4∗𝑉
  Ef 𝜆 ≤ 𝜆𝑔 [17] 

 

V = 3,5 er öryggisstuðull sem er gefinn 

Re = 250 MPa 

E = 210 GPa 

L = 700 mm 

𝜆 =
4∗𝐿

𝑑
 [17] 

𝜆 =
4 ∗ 700

28
= 100 

 

𝜆𝑔 = 𝜋 ∗ √
𝐸

0,8∗𝑅𝑒
 [17] 

 

𝜆𝑔 = 𝜋 ∗ √
210 ∗ 106

0,8 ∗ 250 ∗ 103
= 101,8 

 

 

𝜆 > 𝜆𝑔 

 Nota Tetmajer [17] 
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𝐹 =
282 ∗ 𝜋 ∗ (335 − 0,62 ∗ 100)

4 ∗ 3,5
= 48,03𝐾𝑁 

Stimpilstangirnar í hvorum tjakknum fyrir sig þola 48,03 KN áður en þær kikna eða 96,06 KN 

samtals og því eru þær nægilega sverar fyrir búnaðinn þar sem heildar krafturinn sem tjakkarnir 

tveir geta myndað við 160 Bar 64 KN. Álagið sem stimpilstangirnar geta þolað er miðað við að 

álagið sé lóðrétt ofan á þær og gott er að hafa þær stærri en þörf er á vegna þess að ef að 

staurinn af einhverjum ástæðum fer ekki niður í jarðveginn og dráttarvélin lyftist upp að framan 

myndast mikið vægi á stimpilstangirnar og ef þær væru hafðar of grannar ættu þær á hættu að 

kikna undan álaginu. Af þessum ástæðum fannst höfundi ekki þörf á því að minnka tjakkana til 

þess að þeir myndi 51 KN kraft, sem er mesta álag sem ramminn þolir, heldur var ákveðið að 

þrýstiminnkarar væri betri leið til þess að minnka mesta kraftinn sem tjakkarnir gefa frá sér án 

þess að auka hættuna á kiknun í stimpilstöngum þeirra.  
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2.4 Vökvakerfi 

Útbúin var kerfismynd af vökvakerfi búnaðarins. Gott er að hafa mynd 19 til hliðsjónar 

meðfylgjandi útskýringum á vökvakerfinu. Flestar dráttavélar hafa einungis einn vökvaloka á 

ámoksturstækjum og því var vökvakerfið hannað með það í huga að einungis sé eitt inntak og 

eitt úttak af vökva inn á niðurrekann. Gera þurfti ráð fyrir að hægt væri að láta vökvatjakkana 

sem reka staurinn sjálfan niður geti gengið út og inn aftur án þess að mótorarnir fyrir mötunina 

gætu verið virkjaðir. Það var gert með stöðunemum S1 og S4 og þrýstinema Þ1. S1 yrði 

staðsettur þar sem tjakkurinn er í upphafsstöðu (saman þjappaður) en hann myndi eingöngu gefa 

merki þegar tjakkarnir eru nánast komnir í upphafsstöðu aftur eftir að hafa rekið niður eitt stykki 

girðingastaur. Þegar tjakkarnir eru komnir aftur í upphafsstöðu og búið er að mata annan staur 

undir tjakkana og sá staur er tilbúinn til að vera rekinn niður er ekki hægt að mata annan staur í 

þar sem að lokarnir að mötunarbúnaðinum, L2 og L3 hafa ekki verið virkjaðir aftur, en þeir 

virkjast ekki fyrr en tjakkurinn hefur verið keyrður alveg út í stöðunema S1, þá opnar loki L1 

fyrir flæði inn á vökvamótor V1 og þegar tjakkarnir hafa gengið alveg inn til baka og virkjað S4 

þá opnar S4 fyrir vökvaflæði inn an vökvamótorum. Þegar tjakkurinn er saman þjappaður og 

lokar L2 og L3 eru opnir þá er hægt að hlaða öðrum staur undir tjakkana með því að hleypa 

vökva inn að þeim. Vökvinn flæðir inn í vökvamótor 1, V1,  sem snýr stóra öxlinum og 

staurnum undir tjakkana. Á öxlinum er stöðunemi sem nemur þegar vökvamótor 1 hefur snúið 

öðrum staur undir tjakkana og lokar þá fyrir flæði inn á vökvamótor 1 en hleypir vökvanum inn 

á vökvamótor 2 í staðinn. Vökvamótor 2 snýr öðrum öxli sem færir staurana alla um eina stöðu, 

það er að segja hann færir staurana alla nær stóra öxlinum til mötunar undir tjakkana. Þegar 

stöðuneminn, S3, hjá vökvamótor 2 nemur að búið sé að færa staurana um eina stöðu lokar hann 

fyrir vökvaflæðið inn á vökvamótorana með loka L2.   
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Mynd 19 – Vökvakerfismynd fyrir hermun 

Mynd 19 var notuð til útskýringar á stöðunemunum. Tjakkar T2 og T3 voru eingöngu settir inn 

á kerfismyndina til þess að geta keyrt hermun í FluidSim þar sem ekki var hægt að setja inn 

stöðunema á vökvamótorana sjálfa í forritinu. Tjakkarnir verkuðu þannig að þeir fengu inn á sig 

vökvann frá vökvamótorunum og þeir þrýstust þá út í annars vegar stöðunema S2 og S3 sem sáu 

um að loka fyrir flæðið inn á viðeigandi vökvamótora. Þegar flæðið hætti inn á einvirku 

tjakkana T1 og T2 gekk vökvinn af þeim til baka í gegnum minnkunina fyrir neðan tjakkana og 

þaðan í forðabúr vökvans.  

Kerfismyndin lítur út eins og uppsetningin er á mynd 20 en ekki eins og mynd 19 sýnir, þar sem 

hún var einungis notuð í hermun í FluidSim. 
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Mynd 20 - Kerfismynd 
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2.4.1 Stærðir vökvalagna og töp í þeim 

Í þessum kafla verða stærðir vökvalagna ákvarðaðar og þrýstitöp í þeim reiknuð. 

T-stykki voru 6 talsins og 90°beygjur voru 12 stykki.  

Q = 30 L/mín -> 0,0005 m3/s.  

D = 50 mm hvor tjakkur 

V = 0,127 m/s 

Re = 
𝑑∗𝑉

𝛾
 [16] 

γ er kinematiska seigja vökvans og hún er oftast gefin upp í datablöðum um olíu. Hún er hlutfall 

á milli dynamisku seigjunnar og eðlismassans [18]. Gert er ráð fyrir að olía ISO VG 22 sé á 

dráttarvélinni þar sem hún þolir að vera í -5° frosti [19], hægt er að lesa það úr grafi Error! R

eference source not found. 

 í viðauka D. Hún myndi því henta vel fyrir íslenskar aðstæður. Eðlismassi ISO VG 22 er 850 

kg/m3 og kinematiska seigjan er 800 centistoke (mm2/s) [19]. Þvermál vökvalagnanna er reiknað 

út frá dælumagni dráttarvélarinnar og hraða vökvans. Hraði vökvans er gefinn upp fyrir að vera 

3 m/s vegna þess að þetta er þrýstilögn [16, p. 27].  

𝑑 = 1000 ∗ √
4∗𝑄

𝜋∗𝑣
 [16] 

 

𝑑 = 1000 ∗ √
4∗0,0005

𝜋∗3
= 14,1𝑚𝑚  

Eftir að hafa reiknað minnsta þvermál á vökvalögninni er notast við bækling frá Parker [20] og 

innra þvermál fundið þar. Engin lögn frá þeim framleiðanda kemur í 14,1 mm að innra þvermáli 

og þarf því að fara í stærðina fyrir ofan sem er 15 mm og sú lögn er 18 mm að ytra þvermáli. 

Miðað er við að hafa beinar lagnir á rammanum sjálfum og sveigjanlegar slöngur þar sem 

einhver hreyfing gæti orðið samanborið við slöngur að tjökkum og vökvamótorum. Reikna þarf 

þrýstitap í vökvalögnunum og það er gert út frá eðlismassa og kinamisku seigju vökvans. Byrjað 

er á því að finna raunhraða vökvans í vökvalögnunum og þaðan er Reynolds talan fundin. 

𝑣 =
𝑄 ∗ 4

𝜋 ∗ 𝑑2
= 2,83𝑚/𝑠 

 

𝑅𝑒𝐷 =
𝑑∗𝑣

𝛾
= 53,1 [16] 
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Til þess að reikna vökvatap í beinum lögnum þarf að finna mótstöðutöluna λ, en hún er háð 

Reynolds tölunni á eftirfarandi hátt: 

𝜆 =
64

𝑅𝑒𝐷
 [16] 

Þetta er hins vegar fræðilega gildið fyrir mótstöðutöluna en raungildið er það sem notast er við í 

reikningum og það er: 

𝜆 =
75

𝑅𝑒𝐷
= 1,41 [16] 

Jöfnurnar sem notaður eru til útreikninga á þrýstitapi í vökvalögnunum eru tvær, ein fyrir beinar 

lagnir en önnur er fyrir leggi með lokum, fittings og beygjum.  

Beinar lagnir: 

∆𝑃 = 𝜆 ∗
𝐿∗𝜌∗𝑣2

𝑑∗2
 [16] 

Með beygjum: 

 

Tafla 2 - Leiðréttingarstuðull og formstuðull vökvalagna [16, p. 25] 

Heildar þrýstitap í lögnum sést í töflu 3. 

Búnaður: [Bar] 

Beinar lagnir 1,64 

90° beygjur 1,1 

T-stykki 0,398 

Lokar  1,02 

Samtals: 3,67 

Tafla 3 - Heildarþrýstitap í vökvakerfi 
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2.5 Inventor greining 

Hér verður fjallað um greininguna í Inventor þar sem tekið verður fram hvaða áhrif kraftar frá 

tjökkunum hafa á prófíl bitann sem þeir eru festir við. Einnig verður utanaðkomandi álag skoðað 

ef t.d. ökumaður dráttarvélar ekur utan í eitthvað. Einnig verður skoðað þegar dráttarvélinni er 

lyft upp með því að láta búnaðinn fara niður í jörð og það sé eini snertiflötur við jörð sem 

dráttarvélin hefur að framan hvaða áhrif það hefur á grindina og hvar mestu spennurnar eru. Til 

þess að greina hvort armurinn sem rekur staurana niður þolir mesta kraft sem tjakkarnir geta 

gefið frá sér voru mestu kraftarnir settir á festinguna sem tjakkarnir festast í og keilulaga 

hólkurinn var fastur. Þessi greining átti að sýna fram hvaða spennur verða í arminum þegar 

girðingastaur fer ekki niður í jörðina og tjakkarnir gefa frá sér mesta mögulega kraft ofan á 

festingar armsins. 

 

2.5.1 Spennugreining á ramma 

Fyrst verða teknar fyrir greiningarnar á rammana þegar prófílpípurnar voru 80x80x5 mm að 

stærð. Fyrsta tilfellið sem skoðað er, er þegar tjakkarnir setja hámarkskraft sem þeir geta gefið 

upp í tjakkafestingarnar á prófílpípunni á rammanum. Prófílpípan var greind með því að hafa 

báða enda hennar fasta til þess að fá sem mestar spennur fram í prófílnum en í 

raunveruleikanum eru endar prófílsins ekki fastir þar sem rest rammans myndi gefa eftir og taka 

hluta álagsins í sig. Með því að hafa endana fasta er hægt að skoða mestu mögulegu spennur 

sem geta myndast við enda prófílsins og þar með hægt að meta hvort að efnið myndi fara í flot 

eða þola álagið.  

Þegar niðurstöður greiningarinnar voru skoðaðar kom í ljós að ramminn var alltof sterkur miðað 

við það álag sem hann þarf að þola og þar af leiðandi var skoðað hvort hægt væri að hafa aðra 

efnisþykkt á prófílpípunum. Prófað var að minnka efnisþykktina niður í 3 mm og greiningin var 

keyrð aftur í gegn. Mynd 38 er af þeirri niðurstöðu og hana er hægt að sjá í viðauka B. Úr þeirri 

greiningu kom í ljós að spennur í endum 80x80x3 prófílsins voru 75,6 MPa af 250 MPa sem 

stálið þolir áður en það fer í flot. Öryggisstuðull þessa prófíls var því:  

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎
 [13] 

𝑛 =
250𝑀𝑃𝑎

75,6𝑀𝑃𝑎
= 3,3 
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Öryggisstuðull upp á 3,3 er of hár þar sem búnaðurinn mun aldrei koma til með að sjá svona 

mikið álag að öllu jöfnu vegna þess að einungis þarf 7,3 KN til þess að reka niður einn 70 mm 

girðingastaur. Þessi greining var gerð með kröftum upp á 32 KN í hvora tjakkfestingu en það er 

sá kraftur sem hvor tjakkur fyrir sig gaf frá sér. Hins vegar var krafturinn síðar minnkaður niður 

í 25,5 KN í hvora festingu til þess að 50x50x5 prófíllinn myndi þola álagið, en sá kraftur var 

fundinn með útreikningum sem sjá má hér neðar. Mynd 23 var notuð í útreikninga. Þrátt fyrir að 

krafturinn var minnkaður er hann ennþá nægur til þess að reka niður girðingastaura en til þess 

þarf í raun og veru einungis 7,3 KN.  

Þegar búið var að minnka prófílpípurnar niður í 50x50 prófíla voru greiningarnar gerðar upp á 

nýtt. Sjá má uppsetningu greiningarinnar á mynd 21.  

 

Mynd 21 - Uppsetning greiningar 

Eins og sést á meðfylgjandi mynd eru báðir endar prófílsins fastir og kraftar tjakkanna verka á 

tjakkafestingarnar. Þegar greiningin var keyrð í Inventor þá kom í ljós að krafturinn var í raun of 

mikill fyrir prófílinn vegna þess að prófíllinn fór í flot en spennan í hornum prófílsins næst 

endanum var 382,8 MPa en eftir ráðleggingar við umsjónarkennara þá var ekki hægt að taka 

mark á þeirri niðurstöðu heldur benti hann á að rétta niðurstaðan væri á enda prófílsins. Þegar 

spennan í endum prófílsins  var mæld kom í ljós að hún var 285,8 MPa eða 35,8 MPa meira en 

efnið þolir áður en það fer í flot. Á mynd 22 sést hvar spennurnar voru mældar í endunum og að 

hægra megin við miðju prófílsins eru einnig háar spennur miðað við þessi 64 KN frá tjökkunum.  
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Mynd 22 - Spenna í 50x50x5 mm prófíl 

Gerðir voru handreikningar til þess að stemma af niðurstöðuna úr Inventor. Notast var við tilfelli 

15 úr töflu A-9 í Shigley‘s þar sem gefnar eru upp jöfnur fyrir tilfelli þar sem biti er fastur í báða 

enda með kraft sem verkar ekki á miðjan bitann heldur er krafturinn hliðraður. Það er alveg eins 

og greiningarnar voru settar upp í Inventor. Hins vegar er þetta tilfelli í raun verra fyrir prófílinn 

þar sem heildarkrafturinn er skilgreindur mitt á milli kraftanna tveggja. Það gefur í raun meiri 

spennu í enda prófílsins heldur en tveir aðskildir kraftar. Þetta tilfelli var hins vegar valið þar 

sem það bæði auðveldar reikninga og það gefur hærri spennur og því væri efnið öruggara 

gagnvart floti. Á mynd 23 sjást allar jöfnur tengdar reikningum á spennunni í prófílnum. 

 

Mynd 23 - Uppsetning reikninga [13] 
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Aukalega við jöfnurnar sem notaðar voru úr töflu A-9 voru jöfnur fyrir mestu beygjuspennu, 

skerspennu og Von Mises fengnar úr 3. kafla Shigley‘s.  

Mesta beygjuspenna:    𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝑴∗𝒄

𝑰
 [13] 

M er vægið sem krafturinn myndar, c er lengdin inn að miðju prófíls og I er tregðuvægið. 

Tregðuvægið:     𝐼 = 3,075 ∗ 10−7𝑚4 [21] 

Skerspenna:     𝜏 =
𝑉

𝐴
 [13] 

Von Mises:     𝜎′ = √𝜎2 + 𝜏2 [13] 

Útreikninga er hægt að sjá á mynd 36 í viðauka A. Niðurstöður þeirra eru þeir að Von Mises 

spennan í enda prófílsins er 265,2 MPa og það þýðir að efnið myndi fara í flot. Tekin var sú 

ákvörðun að þrýstiminnkara þyrfti að setja á tjakkana til þess að minnka kraftinn frá þeim. 

Ákveðið var að fara þá leiðina í stað þess að setja minni tjakka er sú að betra er að hafa 

stimpilstöngina í þeim sverleika sem hún er í til þess að koma í veg fyrir kiknun í henni þegar 

mestur kraftur er settur á tjakkana. Reiknaður var því nýr heildar kraftur sem efnið þolir án þess 

að fara í flot. Reikningar voru því gerðir í öfugri röð með nýjum forsendum. Til að mynda var 

miðað við að prófíllinn hefði öryggisstuðul upp á 1,15 og því lækkar mesta spennan sem efnið 

ætti að fá á sig úr 250 MPa niður í 217,4 MPa. 

𝜎 =
𝑆𝑦

𝜂
=
250

1,15
= 217,4 

Miðað við þessa nýju hámarks beygjuspennu og skerspennuna sem fundin var áður er Von 

Mises spennan í prófílnum: 

𝜎′ = √(217,4 ∗ 106)2 + (43,5 ∗ 106)2 

𝜎′ = 221,7𝑀𝑃𝑎 

Nýtt hámarks vægi frá kraftinum var fundið með því að snúa jöfnunni fyrir mestu 

beygjuspennuna. Notast var áfram við sama tregðuvægi og stuðulinn c en nýja hámarks 

beygjuspennu. Niðurstaða þeirra reikninga var sú að hámarks vægið sem merka mætti í punkti 

1, sem er endinn á prófílnum nær tjakkafestingum, mátti vera 2674,02 Nm. Vægið er síðan sett 

inn í jöfnu M1 úr töflu A-9 í Shigley‘s vegna þess að mesta vægið kom út úr þeirri jöfnu í fyrri 

reikningum og því er mestu spennuna að finna í þeim punkti. Mesti krafturinn miðað við nýju 

forsendurnar er því 52,86 KN úr báðum tjökkunum samanlagt. Út frá þessum krafti var hægt að 

finna hámarks þrýstinginn sem mátti fara inn á tjakkana en til þess var sama jafna og notuð var  
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til þess að finna þvermál tjakkana í vökvtjakka kaflanum hér að ofan. Henni var reyndar snúið 

þannig að út kæmi hámarks leyfilegi þrýstingurinn. Jafna lítur því svona út: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
4 ∗ 𝐹

𝑑2 ∗ π
 

Mesti leyfilegi þrýstingurinn var 132,4 Bar en ákveðið var að hann yrði námundaður niður að 

næsta tug og væri hann því 130 Bar. Miðað við þann þrýsting væri hámarks krafturinn frá 

tjökkunum 25,5 KN í hvorum þeirra eða 51 KN samanlagt. 

Þetta þýðir að koma þyrfti fyrir þrýstiminnkurum á lagnirnar sem liggja að tjökkunum til þess að 

tryggja að ekki hærri þrýstingur en 130 Bar fari inn á tjakkana til þess að prófíllinn með 

tjakkafestingunum fari ekki í flot. 

Gerð var greining á því hvernig ramminn myndi bregðast við árekstri og notast var við jöfnuna 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 [10] 

 

 

Þar sem krafturinn við áreksturinn er fundinn með því að margfalda massa dráttarvélarinnar og 

búnaðarins með neikvæðu hröðuninni sem verður við það að keyra utan í einhvern hlut. Ef 

miðað er við að 1 sekúndu taki dráttarvélina að fara úr 10 km hraða á klukkustund í að stöðvast 

er krafturinn eftirfarandi: 

𝐹 = 39073,2𝑁 ∗ 2,778 = 108.545𝑁 

2,778 er hröðunin sem er fengin ef hraðinn 10 km/klst er yfirfærður í m/s á 1 sek tekur að stoppa. 

Greining var gerð á 80x80x5 mm rammanum og prófíllinn sem hefði orðið fyrir þessum mikla 

krafti hefði farið í flot en þessi kraftur miðast við að klesst sé á hlut sem ekki gefur eftir við 

áreksturinn, t.d. vegg. Ekki eru miklar líkur á því að aka utan í svoleiðis úti á túni en ef svo vildi 

til að ramminn myndi skekkjast við árekstur er ramminn svo einfaldur að lítið mál væri í raun að 

rétta prófílpípuna til baka eða hreinlega skipta henni út.  

Ekki þykir mikil þörf fyrir því að styrkja ramman fyrir þess háttar utanaðkomandi krafti þar sem 

búnaðurinn er meira og minna notaður úti á túnum þar sem líkur eru litlar á því að keyra á 

kyrrstæðan hlut sem ekki gefur eftir við áreksturinn.  

Ekki þótti heldur þörf á því að gera greiningu á 50x50 rammanum þar sem stærri ramminn fór í 

flot við áreksturinn. 
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2.5.2 Spennugreining á armi 

Spennugreining á armi var sett upp með því að hafa topp hólksins fastan og áætlaðir kraftar frá 

tjökkunum voru staðsettir í tjakkafestingarnar á arminum. Uppsetningu má sjá á mynd 25. 

Kraftarnir frá tjökkunum tveimur var 51 KN eins og fram hefur komið áður. Þegar fyrsta 

spennugreiningin var látin keyra kom í ljós að armurinn þoldi ekki álagið sem hann átti að þola 

á tvo vegu. Annars vegar hefði stálplatan sem tjakkafestingarnar eru á farið í flot ásamt því að 

armurinn sjálfur hefði sveigst allt of mikið inn á við í átt að öxlinum sem matar staurana undir 

arminn. Myndir úr greiningum áður en arminum var breytt er hægt að sjá á myndum 41 og 42 í 

viðauka B. Arminum var breytt þannig að stálplatan fyrir tjakkafestingarnar var þykkt úr 20 mm 

í 35 mm og armurinn sjálfur þykktur úr 30 mm í 60 mm.  

Mynd 24 - Árekstur á ramma 
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Mynd 26 - Spenna í armi eftir breytingar 

Þar sem spennan í arminum eftir breytingar er nú 210 MPa, sjá mynd 26, en stálið þolir 250 

MPa þá er hægt að reikna öryggistuðul armsins gagnvart floti. 

𝑛 =
250

210
= 1,19  

Með þeim breytingum sem gerðar voru á arminum ætti hann að þola þann kraft sem tjakkarnir 

setja niður í tjakkafestingarnar neðst á honum miðað við að staurinn færi ekki niður í jarðveginn 

en tjakkarnir myndu reyna að þrýsta honum niður.  

 

Mynd 25 - Uppsetning spennugreiningar á armi 
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2.5.3 Spennugreining á stálplötu sem boltast við bremsuskál 

Stálplatan sem boltast við bremsuskálina/bremsudiskinn þurfti að þola 10 KN kraft sem verkar í 

boltagötin þegar dráttarvélinni er lyft og 14 KN þegar tjakkar niðurrekans lyfta sjálfum 

niðurrekanum og dráttarvélinni saman. Þar af leiðandi var spennugreiningin sett upp á þann hátt 

að 14 KN verkuðu á bolagötin á meðan prófílpípurnar sem tengja saman stálplötuna og ramman 

voru fastar í báða enda, á sama hátt og spennugreining prófílpípunnar með tjakkafestingunum 

var skilgreind. Við það að festa prófílpípurnar í báða enda eru fengnar fram meiri spennur í 

prófílpípunum og stálplötunni en í raun myndi gerast. Það þykir höfundi góð nálgun þar sem að 

ef efnin þola það álag er nokkuð víst að þau myndu ekki fara í flot við það álag. 

Fyrsta útfærsla stálplötunnar var þannig að hún væri skorin úr plötu sem ein heild með örmum 

sem tengdu hana við ramman. Sú útfærsla var alltof þykk og efnismikil sem olli því að 

heildarþyngd rammans var meiri en hún þurfti að vera. Þessi útfærsla var einnig alltof sterk 

miðað við það álag sem sett var á hana. Niðurstöður þeirrar greiningar er hægt að sjá á mynd 43 

í viðauka B. Seinni útfærslan var gerð úr 50x50x3 mm prófílpípum sem festu stálplötu við 

ramman og stálplatan þynnt úr 20 mm í 15 mm. Sjá má seinni útfærsluna á mynd 27. Þyngd 

stálplötunnar og armanna fór úr 48,5 kg niður í 26,2 kg með því að þynna plötuna eins og fyrr 

segir og hafa prófílpípur í stað stálplötu sem tengingu við ramma. 

 

Mynd 27 - Spennugreining stálplötu eftir breytingar 
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3. Niðurstöður 

Eftir mikla hönnunarvinnu og alls kyns útfærslur er komin lokamynd á búnaðinn sem hannaður 

var og er höfundur sáttur með útkomuna. Það tókst að hafa heildarþyngd niðurrekans í kringum 

400 kg sem er svipuð þyngd og er á heyrúllunum sem notaðar eru á Gafli, ekki hefur hingað til 

ekki þurft þyngingu aftan á dráttarvélina til þess að fara með rúllur á milli staða.  

Mælingar gengu vel og nýttust niðurstöður þeirra vel til þess að áætla þann kraft sem þarf til að 

reka niður girðingastaur í jarðveginn, sem er 7,3 KN beint ofan á staurinn. Jarðvegurinn á Gafli 

er hentugur til þess að reka niður staura þar sem hann er lítið sem ekkert grýttur. Til gamans má 

geta þess að minnstu mögulegu tjakkarnir sem hefðu dugað til þess að reka niður staur voru 20 

mm að þvermáli og það tæki Zetor dráttarvélina ekki nema 0,9 sekúndur að fylla báða tjakkana 

og þar með reka niður einn staur. En tjakkarnir sem voru valdir voru 5,5 sekúndur að reka niður 

einn staur. Útreikninga þess má sjá á mynd 29 í viðauka A. Ákvörðun var hins vegar tekin að 

hafa tjakkana stærri en þeir þyrftu að vera þar sem slaglengdin var 80 cm og til þess að koma í 

veg fyrir kiknun í stimpilstöngum var betra að hafa stimpilstangirnar sverari en þær þurftu að 

vera. Einnig getur verið gott að hafa stærri tjakk en nauðsynlegt var miðað við mælingar þar 

sem land getur verið grýttara en þar sem þær voru gerðar. Því getur verið gott að hafa tjakkana 

öflugri ef nota á niðurrekann annars staðar en eingöngu í hentugum jarðvegi t.d. í grýttu landi.  

Ramminn var eins fyrirferðarlítill og léttur og mögulegt var. Hann var rétt rúmlega 101 kg að 

þyngd með tjakkafestingum og stálplötu sem boltast við skálina, en án botnplötu. Lokahönnun 

hans var gerð úr 50x50 mm prófílpípum með 3 mm efnisþykkt alls staðar, nema þar sem 

tjakkafestingarnar voru soðnar á, sú prófílpípa var höfð með 5 mm efnisþykkt, til þess að hún 

myndi þola álagið frá tjökkunum. Upphaflega voru kraftarnir sem tjakkarnir áttu að mynda á 

prófílpípuna 64 KN, en það var krafturinn sem var á milli minnsta krafts sem þurfti til að reka 

niður staur (7,3 KN) og mesta mögulega krafts sem 50 mm staur þolir (92,2 KN). Færa þurfti 

hluta rammans inn á við til að koma til móts við mögulegu færslu ámoksturstækjanna, til þess að 

koma í veg fyrir að ramminn rekist í girðingastaur sem búið er að reka niður þegar 

niðurrekanum er lyft frá. 

Magasínið sá um að hýsa 30 girðingastaura og mata þá hálfsjálfvirkt undir tjakkana sem síðan 

yrðu reknir niður í jarðveginn. Hönnun þess samanstóð af stauraleiðara sem sá um að halda utan 

um staurana og láta þá ganga eftir ákveðnum ferli í átt að öxlinum, sem sneri þeim undir 

tjakkana. Það sem færði þá úr stað voru tveir öxlar í sitt hvorum enda leiðarans með keðju  
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á milli sín, þar sem stálpinnar standa út úr keðjunni sem staurarnir liggja upp við, með 90 mm 

millibili. Hönnun tannhjólanna á öxlunum sem keyra keðjuna var þannig háttað að þau færu 

einn heilan hring til þess að færa einn staur um eitt sæti og á einum stað væri tekin ein tönn úr til 

þess að stálpinninn komist á tannhjólið án þess að skemma það. Öxull sá um að snúa staurunum 

undir tjakkana en á honum voru tvenns konar diskar á þeim öxli, þar sem búið var að skera úr 

hringlaga plötu fyrir staurum. Tveir neðri diskarnir voru skornir út þannig að staurarnir leggist 

alveg upp við þá, meira var skorið úr efri diskunum vegna þess að keilulaga partur armsins hefði 

rekist í diskana ef ekki hefði verið skorið meira úr þeim. Þessir tveir efri sjá til þess að staurinn 

sem á að fara inn í keiluna stýrist rétt inn í hana, því ef að staurinn hallar er hætta á að hann hitti 

ekki inn í keiluna á arminum og þarf af leiðandi færi hann ekki rétt niður, eða í versta falli að 

hann brotnaði. 

Ekki var talin þörf á að endurhanna festingar sem komið væri fyrir á niðurrekanum til þess að 

festa hann við ámoksturstækin því þannig festingar er hægt að kaupa og hafa þær reynst vel. 

Einnig eru mismunandi festingar fyrir mismunandi ámoksturstæki og því þarf að finna festingar 

sem henta hverju og einu ámoksturstæki. Hins vegar þyrfti að finna hentugan bremsubúnað, 

hvort sem væri að ræða skál eða disk, sem næði að yfirvinna mesta mögulega vægiskraftinn sem 

tjakkarnir geta myndað á þann búnað, sem er 35.190 Nm. 

Arminum sem hannaður var þurfti að breyta eftir að niðurstöður spennugreiningar á honum 

leiddu í ljós að efnið í honum væri ekki nægilega þykkt til þess að þola álagið. Stálplatan með 

tjakkafestingunum þurfti að þykkjast úr 20 mm í 35mm og armurinn sjálfur þurfti að vera 

tvöfaldaður að þykkt. Hann var 30 mm að þykkt áður en var þykktur upp í 60 mm. Á tveimur 

stöðum á arminum var komið fyrir stálplötum sem voru þannig hannaðar að öðrum megin 

myndu þær halda við staurinn þegar búið væri að snúa honum undir tjakkana, en þeim megin 

sem staurarnir snúast inn undir tjakkana var stýring sem tók við af stauraleiðaranum. Ekki var 

hægt að láta stauraleiðarann ná lengra undir arminn vegna þess að þá myndi hann rekast í 

keilulaga hluta armsins. Þess vegna var stýringin sett á arminn sjálfan til þess að tryggja að 

staurinn færi rétt undir keilulaga hluta armsins.  

Hönnuð var einföld útgáfa af þessum búnaði þar sem hægt var að gera prófanir á virkni hans. Sú 

útgáfa var smíðuð úr prófílum og festist hún undir skóflu ámoksturstækjanna með það í huga að 

hafa hana eins létta og hægt væri og hún yrði handmötuð eða girðingastaur yrði tekinn upp úr 

grasinu með því að sturta skóflunni fram á við og klemma örmunum saman utan um staurinn. 

Upprunalega útgáfan stóðst hins vegar ekki prófanir þar sem ámoksturstækin virtust toga  
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skófluna og búnaðinn til sín en staurinn hélst á sama stað. Hönnuður velti þessu lengi fyrir sér 

því að miðað þær mælingarnar sem gerðar voru á ámoksturstækjunum, varðandi hæð og afstöðu 

þeirra, hefði búnaðurinn átt að halla staurnum frá dráttarvélinni fyrri helming niðurrekstursins, 

en draga hann nær dráttarvélinni seinni helming niðurrekstursins. Ámoksturstækin virtust alltaf 

toga staurinn til sín og á endanum bognaði stálrörið sem hélt utan um staurinn og var prófunum 

því hætt. Hins vegar virkaði þessi búnaður vel við að rífa upp gamla girðingastaura sem erfitt 

reyndist að fjarlægja með handafli. 

Við hönnun frumgerðarinnar hefði höfundur átt að taka tillit til þess að auðveldara hefði verið 

að nota stálrör í stað kassalaga prófíls fyrir efnið sem armurinn rann eftir þegar tjakknum var 

þrýst inn og út. Það hefði komið í veg fyrir fyllisuður sem þurfti að setja í arminn. 

Vökvakerfi niðurrekans var hannað með það í huga að aðeins einn loki sé framan á 

ámoksturstækjum dráttarvélarinnar og þar með bara ein slanga fyrir vökvann inn á búnaðinn og 

ein slanga út. Vökvakerfið var haft eins einfalt og hægt var til að halda niðri kostnaði. Hönnun á 

því gerði eingöngu ráð fyrir þeim búnaði sem þyrfti til niðurreksturs staura og því var ekki gert 

ráð fyrir að hjámiðjumótor yrði komið fyrir á búnaðinum. Hins vegar væri lítið mál að bæta 

honum inn í vökvakerfið ef nauðsyn er talin á því að hafa þess háttar búnað, t.d. ef landið reynist 

grýtt.  

Gerðar voru tvær útgáfur af vökvakerfinu. Önnur var notuð til hermunar í FluidSim en hin 

útgáfan var gerð eins og vökvakerfið átti að líta út. FluidSim útgáfan var með tveimur auka 

vökvatjökkum og tveimur auka forðabúrum til þess að hermun væri hálfsjálfvirk líkt og mötunin 

átti að vera. Hins vegar er bara einn vökvatjakkur á hinni kerfismyndinni en sá táknar báða 

vökvatjakka búnaðarins eins og kerfið átti að vera. Stærðir vökvalagnanna voru síðar reiknaðar í 

undirkafla vökvakerfisins og út úr þeim reikningum kom að vökvalagnirnar þurfti að vera 15 

mm að innanmáli og 18 mm að utanmáli. Ástæða þess að lögnin sem liggur aftur til baka að 

forðabúri dráttarvélarinnar er ekki stærri en lögnin sem sér um að fæða vökvann til búnaðar eins 

og venjan er, er sú að í raun eru báðar lagnirnar þrýstilagnir þar sem vökvinn flæðir í gegnum 

aðra lögnina til þess að þrýsta tjökkunum út. Vökvinn flæðir í gegnum hina lögnina til þess að 

þrýsta tjakknum saman og síðar í gegnum vökvamótorana til þess að mata öðrum staur undir 

tjakkana. 

Niðurstöður greininga var sú að minnka þurfti kraftinn frá tjökkunum þar sem prófílpípan í 

stærð 50x50x5 mm fór í flot þegar krafturinn var 32 KN frá hvorum tjakknum fyrir sig. Kraftinn 

mátti minnka þar sem enn var yfirdrifið nægur kraftur til þess að reka niður staura. Til þess að 

efnið fari ekki í flot var miðað við að hafa öryggisstuðul upp á 1,15 og því var mesta leyfilega  
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spenna í prófílpípunni 217,4 MPa. Nýr hámarkskraftur frá tjökkunum reiknaðist vera 51 KN 

samanlagt. Til þess að minnka hámarkskraftinn frá tjökkunum, án þess að þurfa að minnka þá, 

var lausnin sú að setja þrýstiminnkara á þá og hámarksþrýstingurinn var þannig 130 Bar í stað 

160 Bar, sem þeir fengu inn á sig áður. Armurinn sem sá um að reka niður staurana fór sem áður 

sagði í flot fyrir breytingar og var honum breytt til þess að þola álagið.  

Stálplatan sem boltast við bremsuskálina var spennugreind. Þar kom í ljós að fyrsta hönnun 

hennar var alltof efnismikil og stálbitarnir sem tengdu hana við rammann voru einnig alltof 

efnismiklir og óþarflega þungir. Þegar búið var að breyta stálplötunni og setja prófílpípur á milli 

stálplötu og ramma varð heildarþyngd búnaðarins töluvert minni eða um 22,3 kg léttari og sú 

útfærsla þoldi álagið vel. 

Búnaðurinn er í heildina um 430 kg með 30 staurum í magasíninu en við þá þyngd á eftir að 

bæta vökvamótorunum, slöngum og tengibúnaði. Þessi búnaður hentar því vel framan á 

ámoksturstæki þar sem hann svipar til þyngdar einnar heyrúllu. 

Efniskostnaður niðurrekans var ekki eins dýr og höfundur bjóst við og því væri raunhæft að 

smíða þennan búnað. Miðað við tilboð frá Guðmundi Arasyni og Landvélum er heildar 

efniskostnaður í kringum 413 þúsund krónur með virðisaukaskatti.  
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4. Umræður og næstu skref 

 

Hugmyndin að verkefninu kom til höfundar sumarið 2016 þegar hann stóð undir skóflu 

dráttarvélar haldandi á girðingastaur við girðingavinnu. Höfundi fannst þetta ekki nægilega 

örugg aðferð til þess reka niður staura og langaði hann að útbúa búnað til að auka öryggi við 

þessa vinnu. Formleg hönnunarvinna við verkefnið hófst ekki fyrr en í september 2017 þrátt 

fyrir að höfundur hafi fengið hugmyndir að nokkrum útfærslum fyrir þann tíma.  

Eftir mikla hönnunarvinnu, spennugreiningar og mælingar á önninni er komin lokamynd á 

búnaðinn. Verkefnið í heild sinni gekk ágætlega þrátt fyrir að höfundur hafi ekki fengið 

frumgerð sína til þess að virka eins vonast var eftir. Vonandi verða gerðar þær nauðsynlegu 

breytingar sem þurfa að eiga sér stað á frumgerð búnaðarins til þess að fá hana til að virka. Ef 

hægt verður að fá búnaðinn til þess að virka væri það gott skref í átt að öruggara vinnulagi við 

girðingavinnu. Það kom höfundi hins vegar á óvart hversu vel búnaðurinn virkaði við að rífa 

gamla girðingastaura upp úr jarðveginum sem erfitt hafði reynst að ná upp með handafli. 

Þar sem búnaðurinn var hannaður með það í huga að vera einfaldur í smíðum og reynt var að 

halda efniskostnaði í lágmarki er raunhæft að hægt sé að smíða búnaðinn. Höfundur ætlar sér að 

smíða þennan búnað fyrir næsta sumar og  hefur nú þegar hafið vinnu við að leita að 

vökvatjökkum erlendis frá, til þess að lækka megi efniskostnað enn frekar. Ef allt gengur að 

óskum verður þessi búnaður kominn í fulla girðingavinnu næsta vor. Höfundur hyggst einnig 

hanna búnað aftan á þrítengi dráttarvélarinnar, sem hýst getur girðingastaura, svo fylla megi á 

magasínið á auðveldan hátt. 

Ef niðurrekinn fer í framleiðslu og sölu hefur höfundur hug að því að bæta við búnaðinn 

festingum fyrir þrítengi aftan á dráttarvélum, til þess að hann nýtist þeim sem ekki eru með 

ámoksturstæki á sínum dráttarvélum. Þá yrði hins vegar að koma fyrir vökvatjökkum til þess að 

stilla búnaðinn í lóð. 
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Viðaukar 

Viðauki A: Útreikningar 

 

 

Mynd 28 - Kraftareikningar 
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Mynd 29 - Stærð tjakka 



50 
 

 

Mynd 30 - Kiknun í stimpilstöng 
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Mynd 31 - Kiknun í stimpilstöng framhald 
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Mynd 32 - Þvermál lagna 
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Mynd 33 - Þrýstitöp í lögnum 
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Mynd 34 - Reikningar bita 
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Mynd 35 - Reikningar bita framhald 
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Mynd 36 - Reikningar bita framhald 
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Mynd 37 - Þrýstiminnkari 
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Viðauki B: Inventor greining fleiri myndir 

 

 

Mynd 38 - 80x80x3 mm prófíll 64 KN frá tjökkum 
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Mynd 39 - 64 KN kraftur var settur undir miðjan 50x50x5 mm prófílinn 

 

 

Mynd 40 - 64 KN kraftur settur undir miðjan 80x80x5 mm prófílinn 
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Mynd 41 – Spennur í armi vegna 51 KN krafts á tjakkafestingarnar 

Mynd 41 sýnir að stálplatan hefði nánast öll farið í flot miðað við fyrstu hönnunar hennar. 

 

Mynd 42 - Færsla armsins vegna 51 KN krafts í tjakkafestingar 

Mynd 42 sýnir að mesta færsla armsins hefði verið rúmir 12 mm eða 1,2 cm miðað við 51 KN 

kraft áður en hönnun var breytt og stálplatan þykkt. 
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Mynd 43 - Spennugreining stálplötu, fyrsta útfærsla 
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Viðauki C: FluidSim hermun 

 

Mynd 45 - Fyrst verður að reka staur niður til þess að virkja mötunarkerfi 

Mynd 44 - Kerfi í upphafsstöðu og reynt er að mata staur á meðan annar er undir tjökkum án árangurs 
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Mynd 46 - Vökvatjakkar ganga inn og mötun virkjast sjálfkrafa í framhaldi Mynd 47 - Stöðunemi 2 lokar á vökvamótor 1 og hleypir inn á vökvamótor 2 í staðinn 
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Mynd 48 - Stöðunemi 3 lokar á rás 
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Viðauki D: Bæklingar  

Graf 1 - Hitaþol mismunandi vökvakerfisolía [19] 
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Mynd 49 - Upplýsingar um ámoksturstæki Quicke 540 [8] 

Tafla 4 - Stærðir vökvatjakka [14] 
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Tafla 5 - Stærðir vökvalagna [20] 
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Viðauki E: Smíðateikningar 
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Viðauki F: Verðtilboð 

Mynd 50 - Verðtilboð fyrir stál 
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Mynd 51 - Verðtilboð frá Landvélum 
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