
 

 

 

 

 

 

Diplóma í rafiðnfræði 

 

 

Magnað frystikerfi 

Frá rafmagni í frost 

 

 

 

 

Júní, 2018 

Nafn nemanda: Magni Rafn Jónsson 

Kennitala: 100180 – 2550 

Nafn nemanda: Sigfús Ómar Höskuldsson 

Kennitala: 231270-3539 

Leiðbeinendur: Jón Brandsson & Kristinn Sigurjónsson 

12 ECTS ritgerð til diplómu í rafiðnfræði  



   

 

2 
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1 ÞARFGREINING VERKEFNIS 

1.1 GREINING Á VERKEFNI 
Hvað er verið að leysa ? 

o Í verkefninu þessu er verið að hanna frá grunni heildarfrystikerfi í skip sem útbúið 

fyrir fryrstingu á afla og geymslu í frystilest. [Sjá skýringamynd 2.01] 

Hvað leysir verkefnið ? 

o Markmið verkefnis er að sýna fram á færni og þekkingu til að haga, smíða, forrita og 

gera grein fyrir tilgangi, íhlutum og virkni þeirra hluta sem verkefnið nær yfir. 

o Verkefninu má skipta í 3 hluta, sem sjá má á einfaldri kerfismynd hér að neðan og svo 

einnig á mynd 2.01. 
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1. hluti 

• Högun stýringar á búnaðar í frystivélarými er þannig að kerfið stendur saman af tveim 

frystipressum sem vinna saman, þeim mun vera stýrt af hraðabreytum og Unisap 

stýribúnaði, ásamt skjámyndabúnaði fyrir annan búnaðinn svo sem kælidælum , NH3 

dælum og olíuhita.  

• Stýribúnaður sem nota á í kerfið er af gerðinni Unisap III, þá sem stýrir hverri frystipressu 

fyrir sig en öðrum búnaði sem er sameiginlegur fyrir báðar frystipressurnar, verður stýrt 

úr sameiginlegum stýriskáp.  Í þessum skáp verður Siemens PLC  iðntölva ásamt Siemens 

snertiskjá. 

• Iðntölvan mun nú sjá  um ræsingar og sjálfvirkni á dælum og ræsiheimildir á 

frystipressum. 

• Skjámynd mun svo sýna hvað er að gerast í kerfinu og hvað er í gangi á hverjum tíma. 

• Nóg rafmagn er í skipinu fyrir þetta frystikerfi en settir eru hraðabreytar á frystipressur til 

þessa að mýkja ræsingar og eiga möguleika á álagsstýringu með samspili af hraða og 

rúmtaksstýringu í pressum.  

 

2. hluti 

• Stýribúnaður á fimm frystitækjum sem staðsett eru í vinnslurými skips og þarf sá búnaður 

að geta stýrt segullokum fyrir frystingu og afhrýmingu. Þeirri stýringu verður stýrt með 

Simens PLC vél og skjá til að stýra frysti- og affrýmimgartímum 

• Hvert frystitæki hefur fjóra segulloka og þar af eitt  með tveimur segulspólum á.             

Hér svo listi yfir lokana í kerfinu: 

➢ Sogloki (2 spólur) 

➢ Vökvaloki 

➢ Heitgas lítill 

➢ Heitgas stór 

• Þegar frysting er sett á, þá opnast sogloki síðar opnast vökvaloki eftir skilgreindan tíma 

sem er stillanlegur á skjá. Frystitíminn er svo ákveðinn, sem svo er stillanlegur á skjá. Við 

það hefst sá tími að telja þegar frysting er sett af stað og þegar frystitíminn er búinn þá 

báðir lokarnir.  

• Til þess að hefja afhrímingu, verður frysting að hafa verið slökkt í 60 sek , sem er 

stillanlegur á skjá og er það gert til að sogloki ná algerlega að lokast.  
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• Þegar sett er á afhrímingu, opnast minni heitgaslokin í ákveðinn  tíma  sem er stillanlegur 

á skjá, á undan stærri lokanum.  Afhrímingartíminn er svo ákveðinn tími og hefst sá tími 

að telja þegar afhríming  er sett af stað. Þegar afhrímingartíma er lokið, þá loka báðir 

lokarnir. Þessum aðgerðum er stýrt frá ræsiboxi. 

3. hluti 

• Hér er þá unnið með stýringar á frystilest (geymslurými fyrir afla eftir vinnslu) sem 

samanstendur af þremur frystibúntum og þarf hvert og eitt búnt, í samvinnu við hvert 

annað,  að viðhalda réttu kælistigi.  Einnig þarf að afhríma hvert fyrstibúnt svo að ís 

safnist ekki upp og þarf þessi aðgerð að vera stýrt miðlægt svo ekki verði gert á sama 

tíma við hvert búnt. Stýringar á ofangreindum aðgerðum verður stýrt með Simens PLC 

vél og skjá. 

• Hitanemar úr lest stýra svo lokum inn á frystibúntin til halda kjörhitastigi, afþíða þarf  

búnt einu sinni á sólarhring , ekki er hægt að vera nema eitt búnt í afþíðingarferli í einu. 

• Viftur stoppa í afþýðingu og hitabúnt kvikna svo í röð;  pannan fyrst og svo hitagrind í 

búntinu sjálfu.  Það er alltaf hiti í drenlögn frá öllum frystibúntum. 

 

Mynd 2.01 

Einföld 

yfirlitsmynd af 

kælikerfinu sem 

rafkerfið er gert 

fyrir.  
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1.2 ÁGRIP VERKEFNIS 
Líkt og kemur fram bæði í inngangi og greiningu verkefnis, var  lögð áhersla á að 

útfæra verkefnið bæði út frá tæknilegri þekkingu, þá byggt á þeirri þekkingu sem 

nemendur hafa aflað sér, ásamt því setja verkferlið við verkefnið í eins skipulagt horf 

og kostur er. Því má segja að hér sé þá til staðar tæknivídd og bakgrunnsvídd í 

verkefninu, þá í þeim þáttum verkefnastjórnar almennt séð. 

Verkefni gekk þá út á að hanna, haga og setja upp verklýsingu, verkþætti og útfæra 

tæknilega lausn fyrir rafkerfi sem keyrir frystikerfi um borði í skipi. 

Nemendur skiluðu svo  af sér útfærðu plani fyrir ofangreinda hluti og að auki 

forrituðum stýringum þar sem mun koma fram helstu aðgerðir, þá högun á kerfi, með 

þeim teikingum sem þarf, virkni og viðmót á stýribúnaði fyrir kerfið. 

Verkefnið var unnið í samræmi við kennsluleiðbeiningar. Leiðbeinanda og 

umsjónarkennara var skilað skilaskýrslum þann 12 febrúar, 19 mars og svo verða 

lokaskil fyrir 30 apríl 2018 nk,  samkvæmt upphaflegri áætlun. 
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2 HELSTU VERKÞÆTTIR 

2.1 UNDURBÚNINGUR, SKIPULAG. 
Við upphaf verkefnis settu nemendur upp fast skipulag, þannig að hist væri reglulega 

einu sinni í hverri viku til að samhæfa hvorn annan og bera undir þá verkþætti sem 

unnir voru á hverjum tíma. Eins til skipta með sér næstu verkefnum. Ef þörf var þá 

var hist oftar.  

Lýsingu á verkfundum má sjá í viðauka en þar eru skráðir allir fundir, hvað gert var 

og verkefni næstu viku eða vikna. 

2.2 TEIKNINGAR 
MRJ hóf teiknivinnu þar sem teikningavinna var hlutuð niður eins og má sjá í 

efnisþáttum hér að neðan: 

 

  

• Kraftteikningar  

• Stýrirteikngar 

• Útlitsmyndir 
 

• Högun og uppbygging kerfis 

• Kaplaplön 
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2.3 SKÝRINGAR MEÐ TEIKINGU 

2.3.1 Útlistun á teikningum  

• Í þessum kafla verður að finna skýringar á rafmagnsteikningum, stýriliðum og rofum 

ásamt öðru. Mikilvægt til þess að skilja lýsingu í kafla 2.3.2-4  sem best að hafa þær 

teikningar sem eru hjálagðar í viðauka með skýrslu þessari.   

o Hér má sjá hvar og hvernig hægt verður að fylgja hjálagðri lýsingu á 

teikningum hér að neðan með því að styðjast við blaðsíðunúmer í lýsingu og 

svo blaðsíðunúmer í neðsta horni [ramma] á rafmagnsteikningu,  í viðauka. 

▪ Sjá skýringarmynd: 

 

• Tilvísanir sem má sjá í svigum undir íhlutaheitum er vísa þá á sömu aðra hluta íhluta, 

t.d snertur vísa á spólurofa. 

➢ Ef íhlutatilvísun er (xx), þá er vísað í straumlínu á sömu blaðsíðu. 

➢ Ef íhlutavísunin er (yy/xx) þá vísa fyrrihlutinn á blaðsíðunúmer og 

seinnihlutinn á straumlínu.  

• Þar sem að línur enda taka tölur við enda y.x. 

➢ Y vísar á blaðsíðu. 

➢ X vísar á straumlínu. 
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Mynd 2.02 

Hér má þá sjá 

dæmi um 

teikningu sem 

finna má um í 

kafla um 

frystikerfi: 

 
 

 

2.3.2 Frystikerfi – Viðauki I  

• Bls 1 

➢ Sýnir þar krafttengingu tíðinibreytis og frystipressumótora, þar sem báðir 

mótorar hafa sjálfsstæða spennufæðingu frá aðaltöflu skips. Einnig hafa mótor 

PTC yfirhitavarnir sem liggja í Unisap stýringar. 

• Bls 2.  

➢ Þar má sjá kraftrásir fyrir sameiginlegar dælur í kerfinu sem eru annað hvort á 

tíðnibreytum eða spóluvörn.  

• Bls 3. 

➢ Þar er sýnd dreifing á stýrispennu kerfis, ásamt neyðarstöðvunarrás sem er 

neyðastöðvun í hurð ( á stýriskáp) og snerta frá gaslekakerfi skips, sem mun 

slá út við alvarlegan leka á NH3.  

 

• Bls 4 

➢ -1c4 gefur Unisap merki inn á x3 1-2 svo að frystipressumótor sé kominn í 

gang. 

➢ -4c5 gerfur Unisap merki inná x3 11-12 um að búið sé að ræsa allan 

sameiginlegan búnað og frystipressan megi fara í gang. 

➢ -1-b12 er flæðinemi sem vaktar olíuflæði að frystipressunni. Þessi flæðinemi 

gefur stafrænt merki og hefur með sér spennufæðingu. 
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➢ Inná -x3 27-28 er PTC hitanemi í frystipressumótor. 

➢ -X 20 1-4 er spennufæðing fyrir Unisap. 

➢ -1v1 er hraðabreytir fyrir frystipressumótor og er 1k2 ræsimerki og k10 merki 

frá neyðarstopp liða. 

➢ -1c4 er relay frá run merki hraðabreytis ásamt því , setur 1c4 inn olíuloka að 

frystipressu og merki inná Unisap. 

➢ - x12 1-2 er relay í Unisap sem setur frystipressumótorinn í gang 

➢ -X13 er harðvíruð öryggirás með neyðarstoppi og háþrýstilið frá frystipressu. 

➢ X12 9-14 gefur aðvarannir frá Unisap inná plc stýrivél. 

• Bls 5-6 

➢ Hér eru skynjarar tengdir inná Unisap og útgangar á spólur og liða. 

➢ Inná x1 18-20 er straummerki frá hraðabreyti sem gefur ampermælingu frá 

hraðabreyti í gegum ferjald sem einangrar á  milli hraðabreytis og Unisap. 

 

 

• Bls 7-9 

➢ Eins og á bls 4-6 en þar breytast íthlutanúmer í samræmi við frystipressu 2.  

• Bls 10 

➢ -3y4 er mismuna-þrýstiliða með innbyggðum tímaliða sem stöðvar NH3 

dælur ef þær ná ekki upp þrýstingi. 

➢ -3k5, -3k6, -3k10 Ræsingar á dælum og hitara. 

➢ 2v1 til 2v4 eru þrýstinemar á dælum inn á hraðabreyta til að geta reglað 

eftir þrýstingi. 

• Bls 11 

➢ Merki inn á Simens PLC stýrivél fyrir aðvaranir og ræsimerki  [RUN  

• Bls 12 

➢ Merki inn á plc vél fyrir aðvarannir og ræsimerki  [RUN ] 

➢ D1 er stýring á hæðarstaf í NH3 tanki . 

➢ 3B4 er hæðarnemi í sama NH3 tanki. 

 

• Bls 13 

➢ 3Q58 er sameinlegur segulloki á economizer (loftjöfnun) og geta bæði 

Unisap 1 & 2 sett hann inn, þó ekki nema annan í einu. 
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➢ 5x1  1-2 er sameignleg aðvörun út af kefinu ? 

➢ 3p2 er hitareglir fyrir olíuskilju. Notast þegar slökkt er á pressum. 

• Bls 14 

➢ Útgangar frá Simens PLC stýrivél sem ræsa fórnarliða [relay] sem síðan 

stýra öðrum búnaði. 

• Bls 15-16  

➢ Krafttengingar á Simens PLC stýrivél og skjá. 
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2.3.3 Lóðrétt frystitæki 
-ATH, hér er ekki vísað í íhlutaheiti !  

• Bls 1 

➢ Hér er sýnt þar sem  400 volta stofn greinist í 24V ac fyrir spólur á lokum og 

24V dc fyrir stýringu og Simens PLC stýrivél.   

➢ Hvert tæki fyrir sig hefur sér öryggi fyir bæði stýringu og spólur. 

• Bls 2  

➢ Sýnir spennufæðingu að Simens PLC stýrivél og skjá. 

 

• Bls 3 

➢ Sýnir hvernig snertur í öryggjum liggja inná innganga á Simens PLC 

stýrivél fyrir aðvaranir. 

• Bls 4-5 

➢ Virkni á rofaboxum sem ræsa frystitækin. 

• Bls 6-8 

➢ Sýnir hvernig útgangar á Simens PLC stýrivél ræsa stýrirliða [relay] fyrir 

spólur og gaumljós í rofaboxum. 

 

• Bls 9-10 

➢ Þar má sjá hvernig spólur á lokum eru tengdar upp. 
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2.3.4 Lestar, frysting 
 

• Bls 1-3 

➢ Þar má sjá kraftrás fyrir blásara og hitaelement í frystibúntum. 

• Bls 4 

➢ Þar má sjá kraftrás fyrir glýkoldælur sem eru á hraðabreytum en áfyllidælunni 

er stjórnað með spólurofa 

• Bls 5 

➢ Þar má sjá 230v dreifingu fyrir hitara í affallsrörum og  stýringu á spólurofum 

ásamt stýringu á spenni á 24v og bræðivör á þeim. 

• Bls 6-9 

➢ Þar má sjá spólurofa fyrir viftur, hitara, lokar og dælur sem er stjórnað með 

fórnarliðum [relay] Simens PLC stýrivél. 

• Bls 10-11 

➢ Þar er sýnd spennufæðing og uppröðun Simens PLC stýrivélar. 

• Bls 12-18 

➢ Þar má sjá innganga á Simens PLC stýrivél. 

• Bls 19-20 

➢ Sýnir útganga á Simens PLC stýrivél ræsa fórnarliða [relay] 

• Bls 21 

➢ Þar er sýnd ræsing á NH3 og glýkol lokum. 
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2.4 FORRITUN, PLC 

2.4.1 Frystikerfi 

Mynd 2.03 

Hér má sjá 

aðal-

skjámynd af 

stýriskjá fyrir 

frystikerfi. 

 
  

• Líkt og má sjá í þarfagreingu, kemur fram að með stýrisjá við frystkerfi er kerfinu 

stýrt. 

 

• Í undirbúningsvinnu við högun á skjámynd var sett upp tag-table með öllum inn- 

og útgöngum á Simens PLC stýrivél eftir rafmagnsteikningum sem síðan var skipt 

niður í fleiri tag-tables eftir virknihóp. 

o Sjá mynd: 

 
• Skjámynd var hönnuð og teiknuð. Notast var við myndir sem sýna dælur, pressur 

og þær hafðar í mörgum litum fyrir stöður (í gangi, villur og stopp) .  
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• Stöðumyndir voru forritaðar saman en á bak við hvor aðra, þannig að hver þeirra 

sjáist ekki en virknin sjáist nema við réttar stöður. 

o Notast er við animation/visibility í TIA portal. 

o Sjá mynd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Útbúin var virkniblokk fyrir dæluræsingu sem var síðar nýtt fyrir allar aðrar dælur 

fyrir frystikerfi. 

o Sjá mynd:  
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Mynd 2.04 

Hér má sjá gaumljós 

á stýrisskjá. 

 
 

o Hönnuð var skjámynd sem sýnir allar aðvaranir á Frystikerfinu. Sett voru rauð 

gaumljós sem loga þegar villa kemur upp. Þetta var gert með animation/visibility í 

TIA portal. Sjá mynd 2.04 hér að ofan. 

o Jafnframt settir undir grannir hringir þannig að sjáist á skjá hvar gaumljósin séu.  

o Sjá mynd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Allir innagangar fyrir aðvaranir eru raðtengdir í Ladder til fyrir fjarvirka 

aðvörun [External alarm], sem hægt er að tengja inn á aðvörunarkerfi skips. 
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• Einnig er þar virkjaður marker sem lýsir upp gaumljós í hnapp fyrir 

aðvörunarskjá sem lýsir sem þegar villa kemur upp. 

o Sjá mynd:  
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2.4.2 Lóðrétt frystitæki 
 

Mynd 2.05 

Hér má sjá aðal-

skjámynd af 

stýringu lóðréttra 

frystitækja 

(millidekks). 

 

  

• Til skýringar á mynd 2.05 en þar má sjá töflu setta upp fyrir fimm lóðrétt 

frystitæki. 

o Virkni er sú sama fyrir öll tæki en þegar frystitæki er sett á frystingu 

verður bláa ljósið sýnilegt og tími byrjar að telja.  

o Þegar frystitíma er lokið en rofi frystingar er enn settur „on“, slokknar bláa 

(gaum) ljósið og tímagluggi gefur til kynna að frystingu sé lokið. 

o Við afrýmingu gerist sama ferli sem getið er hér að ofan nema að um gula 

ljósið er um að ræða en ekki bláa ljósið. 

o Aðvörunarmerki í horni skjás [Alarm] kemur í ljós við aðvörun kerfis. 

• Ofangreind virkni er forrituð með animation, visibilty og appearance. 

o Sjá mynd:  
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Mynd 2.06 

Hér má sjá aðal-

skjámynd af 

stýringu lóðréttra 

frystitækja 

(millidekks). 

 

  

 

• Til skýringar á mynd 2.06 en þar má sjá töflu sem stýrir öllum sameiginlegum 

tímum fyrir öll frystikerfi. 

o Aðvörunarmerki í horni skjás [Alarm] kemur í ljós við aðvörun kerfis. 

o Þegar valin er tölugluggi [Hours], [Minutes] eða [Sec] þá opnast valgluggi 

þar sem hægt er að slá inn ný tölugildi. 

o Á bak við nefnda töluglugga, eru minnisbitar sem færa [tölu]gildi inn og út 

úr skjá til Simens PlC stýrivélar. 

o Sjá mynd: 
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Mynd 2.07 

Hér má sjá 

skjámynd fyrir 

aðvaranir. 

 

  

• Til skýringar á mynd 2.07 en þar má sjá aðvaranir um hvaða öryggi eru útslegin, 

ef allt er í lagi, sést ekki aðvörunartexti. 

o Þetta er svo framkvæmt með animation/visibilty 

o Sjá mynd  

 

• Aðvörunarmerki í horni skjás [Alarm] kemur í ljós við aðvörun kerfis. 
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• Undirbúningsvinnu við högun á skjámynd var sett upp tag-table með öllum inn- 

og útgöngum á Simens PLC stýrivél eftir rafmagnsteikningum. Sem síðan var 

skipt niður í fleiri tag-tables eftir virknihóp. 

o Sjá mynd:  

 

 

 

 

 

 

 

• Útbúin var virkniblokk fyrir virkni á frystitæki sem er síðan nýtt fyrir öll önnur 

frystitæki. 

o Sjá mynd 2.08. 

 

 

Mynd 2.08 

Hér má sjá 

virkniblokk fyrir 

frystitæki. 

 

 

• Blokk sem sjá má á mynd 2.08 er forrituð í ladder ham, þar sem allir tímaliðar og 

útgangar gerðir er hagað þannig að blokkin telst alveg sjálfsstæð.  
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o Þess bera að geta að sérstaklega var krefjandi að finna út út hvernig 

tímaliðar þurfti að vera settir sem „static-function“ , merktir sem data type 

ICE_TIMER. 

• Með tengingu á milli skjás og PIC stýrivélar þurfti að breyta öllum tímasetningum 

í og úr millisekúndur (ms) og þufti að sækja fuctionblokkir til að breyta 

annarsvegar í ms í tíma og svo hinsvegar tíma í ms (sjá mynd 2.08) 

 

 

 

 

• Á mynd 2.10 má sjá hvernig aðvarnir eru teknar saman fyrir skjámynd aðvaranir 

og aðvörunarljós á öllum skjámyndum. 

Mynd 2.10 

Hér má sjá forritun fyrir 

aðvaranir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  2.09. 

Hér má sjá 

tímabreytiblokkir. 

 



   

 

24 

2.4.3 Lestar, frysting 

 

Mynd 2.11 

Hér má sjá aðal-

skjámynd af stýringu 

frystibúnta í lest. 

 
 

• Líkt og má sjá í þarfagreingu, var ákveðið að hafa þrjú frystibúnt til að halda réttu 

hitastigi í lest. Einnig var sett inn á sömu skjámynd hringrásardælur fyrir glýkol 

með varmaskipti.  

 

• Skýringar með mynd 2.11  

o Segulloki inn á varmaskipti opnar fyrir NH3. 

o Lokar inn á frystibúnt. 

o Tvær glýkol dælur sjá um að 

hringrása kælimiðli til frystibúnta 

o Kælibúnt. 

 

o Glýkol dælur hafa þrjá liti á 

sitthvora virknina: 

▪ Grátt- grunnur, engin virkni. 

▪ Grænt- vifta í gangi. 

▪ Rautt- útslegin 

 

o Viftur í frystibúntum, hafa þrjá liti á 

sitthvora virknina: 

▪ Grátt- grunnur, engin virkni. 

▪ Grænt- vifta í gangi. 

▪ Rautt- útslegin 
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• Afhrýmingartákn verða sýnileg þegar afhrýming er virk. 

• Rofar eru þá merktir  af og á [on/off], og handvirk afhrýming [defrost] en sá 

hnappur sést þegar kerfi er orðið virkt. 

• Sjá má einnig valrofa aðalskjá [þann sem sýndur er á mynd 2.11 ] og 

aðvörunarskjá [sjá mynd 2.12] en þetta er sett upp í sniðmáti fyrir skjái  [screen 

templates ] í forriti. 

• Stilligluggi fyrir lestarkerfi. 

o Tími á milli afhrýminga. 

▪ Í þessum glugga er stilltur tími fyrir upphaf og lúkningu á frystitími 

á milli frystibúnta, þ.e ræsir næsta búnt á eftir öðru.  

o Óskgildi hita Afhrýmingar. 

▪ Þegar afhrýming hefur náð því hitastigi sem valið hefur verið, 

stöðvast afhrýming og frysting hefst á nýjan leik. 

o Óskgildi Frystingar. 

▪ Það kjörhitastig sem valið hefur verið sem opnar og lokar glýkol-

lokum inn á frystibúnt.  

o Óskgildi Mesti afhrýmingartími. 

▪ Þar er sett inn gildi fyrir hámark þess tíma sem afhrýming má vera 

í gangi. 

o Óskgildi pönnuhita Afhrýmingar. 

▪ Það hitastig sem pannan þarf að vera komin í áður en 

aðalafhrýmingarhitari fer í gang. 
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Mynd 2.12 

Hér má sjá 

gaumljós á stýriskjá 

fyrir lestarkerfi.. 

 
 

• Á mynd 2.12 má sjá aðvöruunarskjá fyrir lestarkerfi og þá gaumljós fyrir helstu 

aðvaranir frá lestarkerfi..  Sett voru rauð gaumljós sem loga þegar villa kemur 

upp. 

• Ljósin eru forrituð með animation/visibility í TIA portal  

• Sjá mynd 
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• Við upphaf forritunar voru allir inn- og útgangar færðir inn í þar til gerða töflu 

[default  tag-table] sem síðar var skipta niður í aðrar töflur, skipt niður eftir 

virkniþörf. 

o Inn í þessar töflur voru settar inn innvikar breytar [internal marker] og bætt 

við eftir þörfum. 

o Sjá mynd:         

          

• Búin var til virkniblokk fyrir frystibúnt sem síðan nýtist fyrir þau öll. Þessi blokk 

hefur 8 innganga , 7 hliðræna innganga og 4 útganga. Skýringar hér á næstu síðu. 

 

Mynd 2.13  

Virkniblokk 

fyrir 

frystibúnt 
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• Þessi virkniblokk er samsett af 5 lotum [network] og er útfærð i Ladder.  Þess má 

geta að þessi sama blokk er nýtt fyrir öll þrjú frystibúntin.  

• Sjá skýringar hér að neðan: 

Lota 1. 

 

 

 
 

o Forsendur fyrir því að viftur fara í gang er að kerfið sé á [on] og afhrýming 

ekki í gangi. 

 

Lota 2. 

 
 

o Forsenda fyrir því að glíkol loki opni er að kerfi sé á [on] og afhrýming sé 

slökkt. A.m.k ein vifta sé í gangi og hiti í lestarrými sé < = óskgildi 

frystinga. 
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Lota 3. 

 

 

o Virkni afhrýmingar þegar afhrýming fer á [on] , þá virkjast sjálfhald og 

setur tímalið í gang.  

o Afhrýming er í gangi þar til að óskgildi hitastigs í hitabúnti hefur náðst, 

eða mesti tími klárast. 

 

Lota 4. 

 

 

• Þegar afhrýming fer á [on], þá ræsist pönnuhiti.  
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Lota 5. 

 

  

• Seinkun er á aðalhitara þangað til að pönnuhiti hefur náð óskgildi. 

 

 

• Búin var til virkniblokk fyrir glýkoli dælu, sem var nýtt fyrir ræsingu á báðum glýkoli 

dælum. 

 

Glýkoli dæla. 

 

 

 

• Útbúið var Ladder virkni fyrir afhrýmirútínu, þar sem eitt tæki fer á afhrýmingu, þá 

það næsta, svo það þriðja og svo framvegi þá meðan kerfið í gangi. 

• Notast var við tímabreytu [ tíma í millisekúndur ] til þess að þurfa ekki að hafa 

tímainnsetningar á skjámynd í ms.  
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2.5 HÖGUN Á FORRITUNARVINNU 

• Verklýsing, hvað er er gert i forritun, hvað ákvarðaði val á búnaði, hvað leysti sá 

búnaður fram yfir annan. Hvernig er forritunarvinnu háttað. (skipting verkefna). 

• Forritun var unnin þannig að byrjað var að teikna upp skjámyndir og sá hluti unnin af 

báðum aðilum og unnið í sitthvoru lagi.  

• Þar á eftir voru hannaðar virkniblokkir fyrir kerfin þrjú, að því loknu var allt tengt 

saman, forritað og prófað. 

2.6 PRÓFANIR, SANNKEYRSLA 

• Hefðbundið verkferli við prófanir. 

• Forritun keyrð og prófað að því marki sem hægt var. Prófanir á stýriskjá voru keyrðar 

í TIA simulator eins og hægt var. Þar sem ekki var verið að vinna með raunverulegt 

kerfi í eiginlegri stýríivél var eingis hægt að styðjast við áðurnefndan hermi 

[simulator]. 

• Tengt var upp rofabox til að virkja innganga á stýrivél, í þessu tilfelli fyrir frystikerfi.  

o Sjá mynd:  

 

 

 

 

 

 

 

• Grunnprófunum telst til að vera lokið á frystikerfi. Tengt við PLC stýrivél og virkni 

prófuð með rofum. 

• Millidekkskerfið var fullprófað við uppsetningu um borð í grænlenskum línubát. 

• Lestarkerfið er tilbúið til prófunar með PLC stýrivél. Ekki er búnaður tilstaðar innan 

skólans til að raunprófa.   
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2.7 SKÝRSLA 

2.7.1 Vinna við skýrslu 

• SÓH hóf við upphaf verkefnis að setja skýrslu þessa upp og gera klára fyrir skiladaga 

á meðan MRJ sá um að hefja vinnu við teikningar líkt og kemur fram í kafla 2.2. 

• Notast var í upphafi og framyfir skil #1, við Mindjet sem tæki til að halda utan um 

verkefnið. Þar var verkefnið brotið upp og skipt niður m.v skil á skýrslu á meðan 

verktíma stóð. Sjá frekar upplýsingar í viðauka en þar má finna mynd af Mindjet 

skjali.  

• Útlit og framsetning, stuðst var við hefðbundnar framsetningu í lokaverkefnum sem 

þessum.  

• Ákveðið var að skrá niður alla verkfundi, þá þannig þegar höfundar skýrslu komu 

saman til að vinna að verkefni, var skráð hvað var gert, hver vann og svo 

fyrirliggjandi verkefni. Ekki var tekið saman hvað hver vann heima eða á milli 

verkfunda.  

2.8 VERKEFNI UNNIÐ.  

• Verkfundir í verkefni haldnir reglulega, sjá vinnulýsingu frá öllum fundum. 

• Hlutverkaskipting í upphafi, MFJ sér um teikningar og SÓH um skýrslugerð og utan 

um skipulag 

• Hlutverkaskipting breytist í skilahluta II. Þá munu báðir koma að forritun og högun. 

• Lista yfir verkfundaskrá má finna sem viðhengi við skýrslu þessa, þá undir heitinu 

Viðauki VI 

• Í verkefninu var notast við Dropbox til að hýsa gögn og til að skiptast á upplýsingum 

og skrám. 

2.9 HELSTU VÖRÐUR Í VERKEFNI. 

• Samkvæmt áfangalýsingu skal skilað inn 2 áfangaskýrslum og lokaskýrslu verkefnis. 

Því má segja að vörður í verkefni hafi verið við skil á skilaskýrslum og nú við 

lokaskil. 

2.10 GAGNAÖFLUN 
o Iðntölvustýringar og annar búnaður. 

▪ Búnaður frá Simens, TIA  portal, 

o Upplýsingar um kælikerfi, 

▪ Gísli Frey Þorsteinsson kennari við HR. 

o Internet. 
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3 VANDAMÁL/ÚRLAUSNIR/SÉRTÆK VIÐFANGSEFNI 

1. Við vinnu í skýrslu fyrir 1. skil kom í ljós eftir athugasemdir frá Gísla Frey 

Þorsteinssyni að skýringamynd 2.01 er ekki rétt hvað varða kælimiðil og verður 

lagfært í næsta hluta skýrslunnar, þá hluta 2. Kælimiðliskút og kælidælur. 

▪ Mynd 2.01 telst nú vera rétt og gefur einfalda mynd af kælikerfinu sem 

unnið er að. 

2. Vandamál við uppsetningu á TIA PLC  stýriforriti. 

▪ Tók tíma að setja forrit inn og ná að opna á réttann hátt.  

▪ Þarf að opna í einni vél sem verkefni var unnið á sem admin (run as 

administrator). 

3. Aðlögun að tíma frá skjámynd inn á stýrivél (Simens PLC). 

▪ Þar sem að allir tímaliðar í stýrivél vinna á ms, varð að leysa 

tímasetningar með því að setja inn á skjámynd þá klukkustundir, 

mínútur og sekúndur. 

▪ Lausn: 

• Simens eiga til tilbúnar blokkir breyta ms í tíma og annarsvegar 

tíma í ms, sem má finna á Internetinu og hala niður sem svo 

leysa þetta tilteknu vandamál. Sjá mynd 2.09 

  

4. Texti yfir rofum (layers) blokkerar rofavirkni.  

▪ Lausn; þarf að færa texta frá rofa. 

5. Vandamál við prófun á stýringum fyrir lestarkerfi.  Vandamálið lýsti sér þannig að 

PLC hermir talar ekki við HMI hermi og þar af leiðandi er ekki hægt að prófa 

stýriskjámynd tengda við PLC vél. 

▪ Leitað var til söluaðila Simens á Íslandi (söluaðila TIA portal PLC 

stýribúnaðar) með aðstoð í málinu og var send fyrirspurn út til 

framleiðanda ,  

• Lausn: Við það að setja hugbúnaðinn upp, varð til gluggi 

[Simens communication settings] í Control panel á vél. Þangað 

varð að fara inn og stilla þannig að tölva tengdist við netkort 

vélar og þaðan inn í stýrivél. 
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4 UMRÆÐA 

Samstarfið hjá okkur tókst mjög vel. Við teljum okkur heppna að hafa náð saman áður 

en kom að því að hefja verkefnið. Við höfum fylgst að í gegnum mörg námskeið í 

Iðnfræðinni frá því haustið ´15 þegar Sigfús hóf sitt nám og þekktum því aðeins til 

hvors annars. Svo kom að því að við vorum í verkefnateymi í Stafrænni tækni, þá sást 

að við vorum á svipuðum stað í hugsun og skipulagi. 

Við náðum mjög fljótlega að setja niður reglur í samstarfinu og gátum fylgt þeim 

reglum allan verktímann. Við unnum talvert í sitthvoru lagi en mest þegar við vorum 

saman.  

Við nýttum okkur einfaldar samskiptaleið, þ.e nýttum okkur Dropbox til að hýsa 

sameiginleg gögn.  Verður ekki annað sagt en að samstarfið hafi gengið frábærlega. 

Við sameiginlega verkfundi var notast við aðstöðu í HR, þá annað hvort minni 

vinnustofur eða Stýristofa á 2.hæð. Ekki kom til þess að vinna sameiginlega þætti í 

verkefninu annarsstaðar en í húsakynnum HR. Augljóslega unnu menn svo ákveðin 

atriði heima hjá sér eða annarsstaðar. 

 

Við val á búnaði kom lítið annað til greina en Simens PLC vegna þess að í náminu var 

kennt á Simens og er TIA portal mjög notendavænt forrit og umhverfi. Enda við val á 

verkefni þar sem MRJ lagði til þess hugmynd var ljóst að MRJ var að bæta sína 

þekkingu á iðntölvustýringum yfir höfuð á meðan SÓH var meira að endurnýja kynni 

sín við Iðntölvustýringarnar.  

 

Valin var 1200 vél í tvö kerfanna og 1500 vél í eitt kerfanna. Gert var ráð fyrir því að 

notast við 15“ stýrisskjá til að vinna við skjámyndir en því miður á HR ekki þannig 

skjá og urðum við því að reyna útfæra prófanar á ferðatölvur sem skjá, með 

misgóðum árangri eða eins og má sjá í kaflanum um prófanir. 

Þegar litið er tilbaka í verkefninu er ljóst að báðir hafa lært mikið, þó algerlega 

sitthvoran hlutinn. MRJ er að eigin sögn mikill áhugamaður um PLC stýringar og 

þekkir talsvert til þeirra úr sínu starfsumhverfi á meðan SÓH hefur mjög takmarkaða 

reynslu af slíku. 
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Til að afla sér meiri þekkingar má sjá hér tvær myndir af einni vettvangsferð sem 

SÓH fór til að sjá með eigin augum hvernig svona frystikerfi lítur út í raun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓH hefur hinsvegar meiri reynslu af því að skipuleggja vinnu sem þessa og þá sem 

hópaverkefni. Einnig hefur hann reynslu af skýrslugerðum og gat því miðlað þeirri 

reynslu til MRJ og öfugt.  

Hinu ber þó að segja frá að hvorugur, SÓH eða MRJ höfðu nægilega mikla þekkingu 

á kælikerfum yfir höfuð og kom í ljós að ekki var nóg að þekkja einungis til 

rafkerfishlutans, afla þurfti meir grunn þekkingu á kælilkerfum og uppbyggingu 

þeirra. Þá var gott að eiga Hauk í horni í Gísla Frey Þorsteinssyni „snilling“. 

Því má segja að báðir hafi grætt mikið á því að vinna þetta tiltekna verkefni saman.  

Báðir fara sterkari frá því, þó í sitthvoru efninu. 
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5 NIÐURSTAÐA SKÝRSLU/LOKAORÐ. 

Okkar sýn á verkefnið, bæði tæknileg niðurstaða og það sem kemur fram í umræðukafla 

skýrslunnar er þá sú að  kerfið sem slíkt virkar og myndi gera sitt gagn við sambærilega 

aðstæður. Hér því að skoða hvort kerfið sá raunhæfur kostur um borð í miðlungs línubát 

eða lítinn frystitogara.  

Kostir kerfisins eru þeir að skjámyndir gefa góða yfirsýn um virkni og hvað sé að gerast 

á hverjum tímapunkti. 

 

 

6 VIÐAUKAR 

I-III  Rafmagnsteikningar.  77 bls. 

IV  Forrit vegna kerfis [skilað á USB lykli] 50.5 MB. 

V  Listi yfir myndir 1 bls. 

VI  Verkfundaskráningar. 20 bls. 

VII Verkferlið í þáttum, skilað sem mynd af Mindjet. 1 bls. 

 

 

 


