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Formáli. 

Þetta verkefni er unnið sem lokaverkefni í véliðnfræði við Tækni- og Verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík. 

Ég er menntaður Vélfræðingur og hef unnið sem slíkur  í yfir 30 ár, einnig er ég með 

sveinspróf í Rafvirkjun, sem hefur hentað mér einstaklega vel í mínu starfi sem 

vélfræðingur bæði til sjós og lands.  

Ég starfa sem vélfræðingur hjá Jarðborunum og er búin að vinna á flestum borum 

fyrirtækisins, við aðstæður frá bruna gaddi og snjóbil uppi á Skarðsmýrarfjalli að vetri 

til og við algjöra andstæðu 45°C og glampandi sól á Filipseyjum, þannig að ég tel mig 

vita nokkurn vegin hvernig umgjörð fyrir rafbúnaðinn við þurfum að hafa. 

Þega kom að því að finna lokaverkefni kom strax upp í hugann að alltaf er að aukast 

kröfur orkufyrirtækjanna að nota þá orku sem er til staðar til að knýja borana  sem 

notaðir eru til að bora eftir gufu hér á landi 

Í dag notast Jarðboranir hf. við bora frá tveimur framleiðendum, Bentek GmbH í 

Þýskalandi og Drillmec Drilling Technologies á Ítalíu. Munurinn á þeim er að Drillmec 

borarnir eru búnir háþrýsti vökvakerfi með masturstjakk og komið fyrir á vagni og eru 

knúnir af Caterpillar dísel rafstöðvum, en Bentec bor fyrirtækisins er hefðbundinn 

þrefaldur mastursbor knúin af rafmagni frá orkufyrirtækjunum, en með Caterpillar 

díesel rafstöðvar sem neyðarúrræði. 

En nú er komin upp sú staða að ef fleiri en einn bor fer að starfa fyrir ON, sem gerir 

þær kröfur að borar sem vinna fyrir þá séu rafknúnir, bæði er það umhverfissjónarmið 

og einnig að nota hreina orku sem þeir framleiða sjálfir í stað innflutts eldsneytis. 

Búast má við að hin tvö stóru orkufyrirtækin HS orka og Landsvirkjun fylgi í fótspor 

ON með þá kröfu.  

Ef af því verður vantar fleiri rafknúna bora, þá kom upp hugmynd að útbúa 

rafdrifbúnað sem gæti hentað öllum Drillmec borum fyrirtækisins og skipta út díesel 

rafstöðvunum, en hægt yrði að nota díesel rafstöðvar einnig ef á þyrfti að halda. 
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Einnig er sú staða komin upp að dýrt er að viðhalda díeselvélum þegar þær fara að 

eldast, og einnig er olíukostnaðurinn mikill, en það er líka töluverður kostnaður að 

leggja út í svona breytingar, og mun ég því reyna að sýna fram á hagkvæmni þess að 

vera með rafdrifbúnað sem hentað gæti öllum Drillmec borum fyrirtækisins, bæði 

hvað varðar rekstrar öryggi og rekstrarkostnað. 

 

Áður en lengra er haldið vil ég þakka umsjónarkennaranum Jens Arnljótssyni, 

Víglundi Þórðarsyni, Viðhaldsstjóra hjá Jarðborunum, og fjölskyldu minni fyrir alla 

hjálpsemina og þolinmæðina þann tíma sem námið hefur tekið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ___________________________________  

                                                                                                                    Haraldur Unnarsson 

                                                                                                                                      1.5.2018 



    

4 
 

Efnisyfirlit. 

Inngangur. .............................................................................................................................................. 5 

Rekstrarvörur og þjónusta vegna reksturs díeselrafstöðvar. ..................................................... 6 

Rekstrarkostnaður díeselrafstöðvar. .............................................................................................. 8 

Díeselolíu kostnaður greiddur af verkkaupa. ................................................................................ 9 

Koltvísýrings útblástur díeselrafstöðva .......................................................................................... 9 

Breytinga hugmyndir  og kostnaður. ................................................................................................ 10 

Hagkvæmni. ........................................................................................................................................ 15 

Rekstrarleg hagkvæmni. .................................................................................................................... 21 

Hönnun Gámaeininga. ....................................................................................................................... 23 

Niðurstaða. ........................................................................................................................................... 25 

Heimildarskrá....................................................................................................................................... 27 

Viðaukar ............................................................................................................................................... 28 

A. Sjálfstandandi útgáfa af mótor/rafala breyti. .......................................................................... 28 

B. Upplýsingar um kolefnis magn sem myndast við bruna eins líters af díeselolíu fannst á 

ecoscore.be ..................................................................................................................................... 29 

C. Meðfylgjandi upplýsingar frá fyrirtæki D um mótor/rafala breytana í fyrra tilboði og 

lokatilboði: ........................................................................................................................................ 32 

D. Upplýsingar um olíunotkun díeselrafstöðvanna við mismunandi álag. ............................. 33 

E. Raforku verð til heimilanna var fundið á samanburðar reiknivél orkusetur.is ................... 36 

F. Tengi og afstöðu teikning af búnaði  í tillögu 1 frá fyrirtæki A. ............................................ 38 

G. Fyrirkomulag á mótor/rafala breyti og spenni í gám, tillaga1 frá fyrirtæki A ..................... 38 

H. Tengi og afstöðu teikning af búnaði  í tillögu 2 frá fyrirtæki A. ............................................ 39 

I. Fyrirkomulag mótor/rafala breytanna í gám, tillaga 2 frá fyrirtæki A. .................................. 39 

J. Fyrirkomulag mótor/rafala breytis í gám lokatillaga fyrirtækis D. ........................................ 40 

Teikningar. ........................................................................................................................................... 41 

 

  



    

5 
 

  

Inngangur. 

 

Í dag eru þrír af fjórum stærri borum Jarðboranna keyrðir á 3 - 4 Caterpillar 3512B 

díesel rafstöðvum sem afkasta um það bil 1 Mw (1000 kw) hver og skila 600 volta 

spennu, 60 Hz, sem þótti hentugasta tíðnin til að fá sem minnsta en nægilega öfluga 

rafmótora þegar borarnir voru smíðaðir. Allar Caterpillar rafstöðvarnar eru ekki 

keyrðar á sama tíma, heldur er þeim bætt inn á rafkerfið eftir því sem álag á 

rafstöðvarnar og orkuþörfin eykst við borframkvæmdirnar. 

Reynt er að haga keyrslu rafstöðvanna þannig að sem jafnastur keyrslutími sé á 

þeim, til að geta hagrætt viðhaldi og þjónustu við rafstöðvarnar á eins þægilegan hátt 

og mögulegt er. Kostnaður við keyrslu rafstöðvanna, þ.e. díeselolíu kostnaðurinn er 

greiddur af verkkaupa, en annar viðhalds og rekstrarkostnaður eins og smurolía, síur 

og þess háttar er kostnaður sem fyrirtækið tekur á sig ásamt öllum kostnaði við 

upptektir og viðgerðir á rafstöðvunum.  

Ef við tökum saman kostnað af einni rafstöð þ.e.a.s. díeselolíu eyðslu, 

smurolíunotkun, síunotkun, kostnað við stillingar og upptektir, frá byrjun reksturs 

rafstöðvarinnar árið 2006 til dagsins í dag, en við skulum einnig taka díeselolíu 

kostnaðinn með í dæminu þó hann sé greiddur af verkkaupa, þá lítur dæmið út á 

eftirfarandi hátt. 

Keyrslutími díeselrafstöðvar er 32.000 klst. 
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Rekstrarvörur og þjónusta vegna reksturs díeselrafstöðvar. 

 

Smurolíunotkun Rimula R-4 10w40: 

Smurolíuskipti á 700 klst fresti, 280 Lítra í senn sem gefa okkur ca. 46 x 280 = 

12.880 Lítra af smurolíu sem búið er að nota á eina rafstöð. 

Smurolíusíur Cat 1R-0756: 

Notaðar eru 3 smurolíusíur í hvert skipti sem skipt er um smurolíu, sem gerir 3 x 46 = 

138 síur notaðar á eina rafstöð frá upphafi. 

Díeselolíusíur Cat 1R-0726: 

Skipt er um díeselolíusíur á 1.000 klst fresti sem gefur okkur 32 skipti, notaðar eru 5 

díeselolíusíur í hvert skipti sem gefur okkur 5 x 32 = 160 díeselolíusíur notaðar frá 

upphafi. 

Loftsíur Cat 8N-6309: 

Skipt er um loftsíur á 3.000 klst fresti sem gefur okkur ca. 10 skipti notaðar eru 2 síur 

í hvert skipti sem gefur okkur 2 x 10 = 20 síur notaðar frá upphafi,. 

Sótfillter 

Skipt er um sótfillter á 1.000 klst fresti sem gefur okkur 32 skipti, notaðir eru 2 filterar í 

hvert skipti sem gefur okkur 2 x 32 = 64 filterar frá upphafi. 

Sveifarhússkilju-síur Hillard DM 620-00-C: 

Skipt er um síu á 4.000 klst fresti, sem gefur okkur 8 skipti, notuð er 1 sía í hvert 

skipti, sem gefur okkur 8 síur 
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Ventlastilling: 

Ventlastillt er á 3.000 klst fresti, sem gefur okkur ca. 10 skipti. 

Toppenda upptekt: 

Toppenda upptekt er framkvæmd eftir 1,5 miljón lítra eyðslu og aftur eftir 3 miljón lítra 

eyðslu.  

Leguskipti og upptekt og lökkun rafala: 

Leguskipti, upptekt og lökkun rafala, sem framkvæmd er á ca 30.000 klst fresti, en fer 

eftir vinnu umhverfi, raka, ryki og þess háttar, og í okkar tilviki þá er búið að taka 

rafala upp í tvígang. 

Þetta er gróft yfirlit yfir helstu kostnaðarliði við rekstur rafstöðvanna fyrir utan 

minniháttar viðgerðir sem framkvæmdar voru af vélfræðingum á viðkomandi 

starfstöð. Útreiknaður kostnaður verður því nokkuð nálægt því sem hér fer á eftir. 

Mynd 1. 

Caterpillar 3512B díeselrafstöð eins og eru í notkun hjá Jarðborunum. 
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Rekstrarkostnaður díeselrafstöðvar.  

 

Smurolíukostnaður: 12.880 lítrar x 767 kr* = …………….….....................9.878.960 kr. 

Smurolísíukostnaður: 138 síur x  6.295 kr*  = ……....……...........................868.710 kr. 

Díeselolíusíukostnaður: 160 síur x 3.300 kr* = ……………………..........….528.000 kr. 

Loftsíukostnaður:  20 síur x 19.845 kr* = ………………..…………...............396.900 kr. 

Sótfillterkostnaður: 64 filterar x 2.969 kr* = .…………………………….........190.000 kr. 

Sveifarhússíukostnaður: 8 síur x 10.000 kr*  = …..……………...............……80.000 kr. 

Ventlastillingarkostnaður: 10 x 267.000 kr* = ……………..……….........…2.670.000 kr. 

Fyrri toppenda upptektarkostnaður = …………………...……..............….5.500.450 kr*. 

Seinni toppenda upptektarkostnaður = ……………………………............7.791.788 kr*. 

Rafala upptektarkostnaður = …………………………...………….............8.387.505 kr*. 

Samtals grófreiknaður heildar rekstrarkostnaður einnar rafstöðvar = ....36.292.313 kr. 

Grófreiknaður rekstrarkostnaður allra þriggja rafstöðvanna er því= .....108.876.939 kr 

. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Öll verð eru fenginn hjá birgjum og þjónustuaðilum á Íslandi fyrir 1.04.2018. 
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Díeselolíu kostnaður greiddur af verkkaupa. 

 

Ef gengið er út frá verði á litaðri díeselolíu í dag sem gildir frá 30 apríl 2018, sem er 

113,23 kr/líter án VSK þá getum við gróf reiknað út kostnaðinn við keyrslu 

rafstöðvanna sem verkkaupi greiðir. 

Heildar díeselolíu notkun Caterpillar rafstöðvar 1 = …………...…….....3.090.120 lítrar. 

Heildar díeselolíu notkun Caterpillar rafstöðvar 2 = ………….......…....3.136.770 lítrar. 

Heildar díeselolíu notkun Caterpillar rafstöðvar 3 = …………........……2.840.150 lítrar. 

Heildar díeselolíu kostnaður frá upphafi reksturs, miðað við verð á litaðri díeselolíu í 

dag sem gefur okkur ekki alveg rétta niðurstöðu, og er því gróf reiknaður kostnaður 

allra þriggja rafstöðvanna = 9.067.040 lítrar x 113,23 kr = ...............1.026.666.939 kr. 

En reikna má með að díeselolíu kostnaðurinn sé töluvert hærri þar sem krónan er 

óvenjulega sterk í dag. 

 

Koltvísýrings útblástur díeselrafstöðva. 

 

Kolefnis magn á hvern líter díeselolíu var fundinn á heimasíðu ecoscore.be 

Í hverjum lítra díeselolíu eru 720 g af kolefni og til að brenna það og umbreyta yfir í 

CO2 þurfum við 1920 g af súrefni, summa þessara tveggja efna gefur okkur því 

koltvísýrings magnið sem hver líter af brendri díeselolíu gefur af sér 720 g+1920 g  

sem gefur okkur að koltvísírings útblástur einnar díesel-rafstöðvar er  

2640 g af CO2 /líter af díeselolíu.  

Heildar koltvísýrings útblástur allra þriggja rafstöðvanna verður því frá upphafi 

reksturs þeirra = 9.067.040 x 2,640 = ……………...................…23.636.985,6 kg CO2. 
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Breytinga hugmyndir  og kostnaður. 

 

Rafdrifbúnaðurinn í Bentek bor fyrirtækisins er eins einfaldur og hugsast getur, hann 

er uppbyggður af tveimur 11 Kílóvolta spennum 50 Hz sem spenna niður í 690 Volt 

og 50 Hz, og tilheyrandi stjórnbúnaði, hægt er að keyra spennana saman eða hvorn 

fyrir sig. Það sem við stöndum frammi fyrir er að á Drillmec borum fyrirtækisins 

keyrum við á 600 Volt og 60 Hz tíðni framleiddu með díeselrafstöðvum og til að geta 

tengst staðbundnum raforkuvirkjum verðum við að breyta spennunni frá11 Kílóvolt og 

50 Hz yfir í 600 Volt og 60 Hz. 

Upp hafa komið nokkrar hugmyndir varðandi hvernig skuli útfæra breytinguna yfir í 

rafdrifbúnaðinn, þar er fyrst að nefna tilboðs tillögur sem komu frá fyrirtæki sem við 

skulum kalla A. 

Í fyrstu tillögu fyrirtækis A er gert ráð fyrir 11 Kílóvolta fæðingu inn á 11 KV/690 V 

spenni sem aftur er notað til að knýja 690 V mótor/rafala breyti, (Motor/Generator), 

sem gefur frá sér 600 V með 60 riða tíðni. Þessum búnaði er komið fyrir í 40 feta 

einangruðum loftræstum gámi ásamt tilheyrandi stjórnbúnaði. Hægt er að nota 

stjórnbúnað sem er nú þegar til staðar í afl-stjórn gámnum (PCR), en bæta þarf við 

inn hugbúnaðar breytingum fyrir stjórnun  mótor/rafala breytisinns. Eftirfarandi er stutt 

lýsing á tilgangi mótor/rafala breytisins og hvernig hann vinnur. 

Mótor/rafala breytir 1500 Kílóvoltamper, 50 Hz tíðni/60 Hz tíðni með digital stjórnun. 

Aðal tilgangurinn með mótor/rafala breytinum er að breyta afli með 50 Hz tíðni frá 

raforkukerfi yfir í afl með 60 Hz tíðni, fyrir notendur. Reynslu af þessum mótor/rafala 

breytum er aflað með framleiðslu á þúsundum aflkerfa sem hönnuð voru og þróuð 

jafn óðum fyrir hvern viðskiptavin. Mótor/rafala breytirinn saman stendur af aflbreyti 

og stjórnborði í þessu tilfelli er breytirinn og stjórnborðið aðskilið. Vélræni breytirinn er 

burstalaus, sambyggður, þessi útgáfa sem í boði er kallast sjálfstandandi útgáfa*, 

með öðrum orðum mótorinn og rafalinn deila sama húsi og sama öxli, kæliviftan er 

staðsett á öxli breytisins.   

*Sjá mynd í viðauka. 
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Mótor breytisins er tengdur beint inn á 690v frá spenni og er startað með mjúkræsi 

búnaði (Choke,phonymótor,VFD). Þegar ræsiferli er lokið og rafalinn er kominn með 

rétta og stöðuga spennu og tíðnin orðin rétt þá er mótor/rafala breytirinn tilbúinn að 

fæða aflkerfið. Hér á eftir er kerfisteikning af búnaðinum fengin úr tilboði fyrirtækis A. 

 

Verðið frá fyrirtæki A fyrir eitt sett af spenni 11KV/690 V 50 Hz og mótor/rafala breyti  

690 V og 50 Hz/600 V og 60 Hz er: .....................................................640.000 Evrur. 

og fyrir tvö sett:..................................................................................1.280.000 Evrur. 

Í íslenskum krónum gerir það miðað við að Evran sé 123.57 ISK .......158.169.600 Kr. 

Í mars sama ár kom tilboðs tillaga númer tvö frá fyrirtæki A, sem var aðeins öðruvísi, í 

stað sjálfstæðra spenna var hugmyndin að nota 11 KV og 50 Hz/690 V og 50 Hz 

spennagám sem Jarðboranir áttu af frumgerðinni af Herrenknecht bornum en setja 

tvo mótor/rafala breyta af sömu stærð og gerð og í fyrri tillögu í einn 40 fetagám 

ásamt tilheyrandi stjórnbúnaði fyrir hvorn breyti fyrir sig. 

Verðið á þessum tveimur mótor/rafala breytum er................................998.000 Evrur. 

Í íslenskum krónum gerir það miðað við að Evran sé 123,57 ISK ......113.692.160 Kr. 
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Einnig fengum við tilboðs tillögu frá fyrirtæki B sú tillaga hljóðaði upp á tvo þurr 

spenna 11 KV 50 Hz/600 V 50 Hz, 5,0 MVA, ásamt tilheyrandi stjórnbúnaði komið í 

gám. Ásamt fjórum 1250 KVA, 600 V 50 Hz/ 600 V 60 Hz mótor/rafala breytum komið 

fyrir í tveimur gámum ásamt viðeigandi stjórnbúnaði. Verðið á þessum spennum og 

fjórum mótor/rafala breytum í þremur gámum er ..........................1.595.515,19 Evrur.  

Í íslenskum krónum gerir það miðað við að Evran sé 123,57 ISK ....181.761.090,4 Kr. 

Eins komu upp hugmyndir að nota Herrenknecht spennagáminn og setja við hann 

solid state tíðnibreyti frá fyrirtæki C, sem er tiltölulega fyrirferðarlítill og tölvustýrður,en 

þar sem við erum með mótor ræsingar er frekar erfitt að nota tíðnibreytinn, vegna 

þess að hann er ekki gerður fyrir 7 falda straumtöku og varnarbúnaður tíðnibreytisins 

leysir út vegna yfirálags.  

Hægt er að leysa þetta vandamál með því að hafa tíðnibreytinn í yfirstærð og stilla 

varnarbúnaðinn fyrir viðkomandi mótor, en þar sem oft kemur fyrir að ræstir eru 

margir stórir mótorar með stuttu millibili gætum við lent í vandræðum með 

straumtökuna, eins er búnaðurinn mjög viðkvæmur fyrir umhverfisaðstæðum og þarf 

mikið eftirlit. Vegna lítillar reynslu á Solid state tíðnibreyti búnaði við okkar aðstæður 

var fallið frá þeim hugmyndum í bili. 

Þá var farið að velta fyrir sér þeim möguleikum að fá 11 KV mótor/rafala breyta, en 

fyrirtæki A og fyrirtæki B treystu sér ekki til að útbúa þannig búnað í gámaeiningar.  

Í mars 2017 var haft samband við fyrirtæki D sem sérhæfir sig í smíði á rafölum og 

mótor/rafala breytum. Þeir treystu sér til að útbúa 11 KV mótor/rafala breyta og koma 

þeim fyrir í gámum, og losa okkur við aukabúnað sem spennar eru.  

Frá fyrirtæki D komu í fyrstu tilboðs tillögur af tveimur útfærslum af mótor/rafala 

breytum, fyrri tillagan var um 11 KV og 50 Hz/600 V og 60 Hz, 1202 Kw mótor/rafala 

breyti samtengdum með ástengi. 

Seinni tillagan var um svipaðan búnað, nema minni í afli og sambyggðum á einum 

öxli 11 KV og 50 Hz/600 V og 60 Hz, 875 Kw mótor/rafala breytir.  
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Verð á fyrstu tillögu uppsettri í gámaeiningar með tilheyrandi stjórnbúnaði er:                             

1202KW mótor/rafala breytir með RVAT (mjúkræsibúnaði) og tengdum stjórnbúnaði : 

Hver eining kostar:......................................................................................... $494,859.  

Og þar sem einingarnar eru fjórar tveir mótorar og tveir rafalar þá verður verðið fyrir 

allar einingarnar.......................................................................................... $1,979,436. 

Sem gerir í íslenskum krónum miðað við að USD sé 99,57 ISK .........197.092.442 Kr. 

Verð á annari tillögu uppsettri í gámaeiningar með tilheyrandi stjórnbúnaði er:                                     

850 KW mótor/rafala breytir með RVAT (mjúkræsibúnaði)  og tengdum stjórnbúnaði : 

Hver eining kostar: ........................................................................................$494,859.  

Og þar sem einingarnar eru tvær verður verðið:............................................$989,718.    

Sem gerir í íslenskum krónum miðað við að USD sé 99,57 ISK............98.546.221 Kr.  

Það sem eftir var að finna var lausn á  samkeyrslu stjórnbúnaðarins frá fyrirtæki D og 

stjórnbúnaðarins frá Bentek, og einnig lausn á samfösun mótor/rafala breytanna 

saman, þegar annar er komin með álag og setja þarf hinn mótor/rafala breytinn á net, 

og eins samkeyrsla og álagsdreifing ef keyra þarf vél samhliða mótor/rafala 

breytunum. 

Lokatilboðið frá fyrirtæki D kom fyrir stuttu inn á borð til okkar með lausn á öllum 

okkar vandamálum og er eftirfarandi. 

Sambyggður 11 KV 50 Hz/600 V 60 Hz, 1202 Kw sambyggður mótor/rafala breytir. 

Verð á einum 1202KW mótor/rafala breyti  með RVAT ræsibúnaði og viðeigandi 

stjórnbúnaði komið í gám er:......................................................................... $709.467. 

Verðið á tveimur mótor/rafala breytum ásamt viðeigandi stjórnbúnaði komið í gám er 

því:.............................................................................................................. $1.418.934.  

Verðið í íslenskum krónum verður því:...............................................  143.312.334 Kr. 
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Það sem helst kemur til greina að nota að mínu mati er tillagan frá fyritæki A, með 

sjálfstæða spenni fyrir hvern mótor/rafala breyti í gám eða lokatillagan hjá fyrirtæki D, 

sjálfstæðir 11 KV mótor/rafala breytar. Hvor tillagan sem verður valin þá verður að 

skoða umbúnað mótor/rafala breytanna af kostgæfni.  

Af gefinni reynslu þá er veðurfar stór ástæða fyrir lélegri endingu rafbúnaðar á Íslandi 

og í því umhverfi sem nota á þennan búnað er bæði efnaryk (bentonite,sementsryk) 

og náttúrulegt ryk frá umhverfinu, ásamt raka í formi rigningar og snjós.  

Við uppsettningu rafbúnaðar í gámaeiningum verður að taka tillit til þessara þátta og 

gera einhverjar ráðstafanir til að minnka líkurnar á að þessir aðskotaefni berist inn í 

gámana og þar með inn í rafbúnaðinn og stytti líftíma hans til muna eins og gerst 

hefur með núverandi rafala á díeselrafstöðvunum sem í notkun eru í dag.   

Mynd 2. 

Jarðborinn Óðinn einn af Drillmec borum Jarðboranna 
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Hagkvæmni. 

Til að sýna fram á fjárhagslega hagkvæmni þessað skipta yfir í rafdrifbúnað set ég 

upp lítið reiknilíkan með kostnað við hverja notaða KWh af orkuneti  á móti díeselolíu 

kostnaði á einni díeselrafstöð við 100% álag, 75% álag og 50% álag. Eðlisþyngd 

díeselolíu er  0,85 og við notum eftirfarandi formúlu til að breyta yfir í lítra: 

𝐿 =  
𝑚

𝜌
   

þar sem L = lítrar, m = massi (kg) og ρ = eðlisþyngd og bKW = brúttó kíló wött. 

Við notum eðlisþyngd díeselolíu til að breyta yfir í lítra þar sem eyðsla er gefin upp í 

grömmum. Við útreikning á eyðslu á klst við ákveðið álag verðum við síðan að 

margfalda með útteknu afli og lítur þá dæmið svona út: 

 𝐿 =  
𝑚

𝜌
 ×  𝑏𝐾𝑊. 

Við útreikning á raforkukostnaði mótor/rafala breytisins nota ég nýtni sem uppgefin er 

í tilboði fyrirtækis D og er aflstuðull rafalans 0,85. Raforku og dreifingar verð frá ON 

og Veitum fann ég inn á orkusetur.is og nota ég raforkuverð til heimila við 

útreikninginn sem er núna 15,20 kr/ KWstd. Einnig nota ég upplýsingar frá 

Askjaenergy.com um verð  til stóriðju, og mun ég nota verð frá Landsvirkjun til Ísal við 

útreikninginn 35 USD/MWh sem er hæsta verð til álvera þessa dagana. Og lítur þá sá 

útreikningur svona út 

𝑅 =  𝑜 ×  ú ×  𝑎. 

Þar sem R = Raforkukostnaður, o = orkuverð, ú = úttekið afl og a = aflstuðull.  

  



    

16 
 

Taflan hér á eftir sýnir sparnað af raforkunotkun miðað við kostnað á raforku til 

álvera. 

Díesel olíu kostnaður samanborið við raforkukostnað, stóriðju verð. 

Díeselolíuverð=113,23 kr.               Raforkuverð=3,6 kr/KWh. 

Vinnutími 24 klst/dag.          30 daga/mánuð.        12 mánuðir/ár 

Úttekið afl: 100%         

1101 bKW 

Raforku kostnaður: 

KW 

Díeselolíu 

kostnaður  269,4 

L/klst 

Sparnaður. 

Kr. 

Á klst. 3369 kr. 30.504 kr. 27.135 kr. 

Á dag. 80.857 kr. 732.096 kr. 651.239 kr. 

Á mánuði. 2.425.723 kr. 21.962.880 kr. 19.537.157 kr. 

Á ári. 29.108.678 Kr. 263.554.560 kr. 234.445.882 kr. 

Úttekið afl: 75%           

826 bKW 

 207g/bKW-klst 

201,1 L/klst 

 

Á klst 2528 kr. 22.771 kr. 20.243 kr. 

Á dag 60.661 kr. 546.504 kr. 485.843 kr. 

Á mánuði 1.819.830 kr. 16.395.120 kr. 14.575.290 kr. 

Á ári 21.837.960 kr. 196.741.440 kr. 174.903.480 kr. 

Úttekið afl: 50% 

551 bKW. 

 210g/bKW-klst. 

136 L/Klst 

 

Á klst. 1686 kr. 15.399 kr. 13.713 kr. 

Á dag. 40.464 kr. 369.576 kr. 329.112 kr. 

Á mánuði. 1.213.920 kr. 11.087.280 kr. 9.873.360 kr. 

Á ári. 14.567.040 kr. 133.047.360 kr. 118.480.320 kr. 
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Taflan hér á eftir sýnir sparnað af raforkunotkun miðað við kostnað á raforku til 

heimila. 

Díesel olíu kostnaður samanborið við raforkukostnað, verð til heimila. 

Díeselolíuverð=113,23 kr.               Raforkuverð=15.20 kr/KWstd. 

Vinnutími 24 klst/dag.          30 daga/mánuð.        12 mánuðir/ár 

Úttekið afl: 100%        

1101 bKW 

Raforku kostnaður: 

KW 

Díeselolíu 

kostnaður 

269,4 L/klst 

Sparnaður. 

Kr. 

Á klst. 14.225 kr. 30.504 kr. 16.279 kr. 

Á dag. 341.400 kr. 732.096 kr. 390.696 kr. 

Á mánuði. 10.242.000 kr. 21.962.880 kr. 11.720.880 kr. 

Á ári. 122.904.000 Kr. 263.554.560 kr. 140.650.560 kr. 

Úttekið afl: 75%           

826 bKW 

 207g/bKW-klst 

201.1 L/klst 

 

Á klst 10.672 kr. 22.771 kr. 12.099 kr. 

Á dag 256.128 kr. 546.504 kr. 290.376 kr. 

Á mánuði 7.683.840 kr. 16.395.120 kr. 8.711.280 kr. 

Á ári 92.206.080 kr. 196.741.440 kr. 104.535.360 kr. 

Úttekið afl: 50% 

551 bKW. 

 210g/bKW-klst. 

136 L/Klst 

 

Á klst. 7119 kr. 15.399 kr. 8.280 kr. 

Á dag. 170.856 kr. 369.576 kr. 198.720 kr. 

Á mánuði. 5.125.680 kr. 11.087.280 kr. 5.961.600 kr. 

Á ári. 61.508.160 kr. 133.047.360 kr. 71.539.200 kr. 
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Miðað við útreikningana hér að framan þá tekur ekki langan tíma að ná upp í 

kostnaðinn við kaup á mótor/rafala breytum, þó er ég eingöngu að horfa á mismun á 

raforkukostnaði og díselolíukostnað, sem er ekki mjög stöðugur og frekar eykst en 

minnkar.  

Ef við setjum dæmið upp með tveimur rafstöðvum og tökum sparnaðin miðað við 

raforkuverð til álvera og tökum meðaltalið af árs keyrslu á  100%,75% og 50% álagi 

þá fáum við út meðaltals sparnað upp á 351.886.455 Kr. sem myndi greiða upp 

kostnaðinn við mótor/rafala breyta kaupin á rúmlega hálfu ári eða um það bil 28 

vikum. 

En ef við reiknum á sama hátt nema með raforkuverði sem heimili þurfa að greiða þá 

fáum við meðaltals sparnað upp á 211.150.080 Kr. sem myndi greiða upp 

mótor/rafala breytana á innan við ári eða um það bil 10 mánuðum. Þá er 

rekstrarkostnaður díeselrafstöðvanna ekki með í dæminu. 

En ef við horfum bara á rekstrarkostnað díeselrafstöðvarinnar, Þann kostnað sem 

fyrirtækið þarf að bera verður dæmið aðeins öðruvísi. 

Á einu ári Grófreiknaður 

rekstrarkostnaður 

díeselrafstöðva. 

Áætlaður 

rekstrarkostnaður 

mótor/rafala 

breyta. 

Sparnaður 

Rafstöð eitt. 9.808.733 kr. 500.000 kr. 9.308.733 kr. 

Rafstöð tvö. 9.808.733 kr. 500.000 kr. 9.308.733 kr. 

 

Þannig að ef við tökum bara rekstrarsparnaðinn inn í dæmið tæki það átta ár að 

borga upp kostnaðinn við kaup og rekstur mótor/rafala breytis. En margt annað þarf 

að taka inn í dæmið og hér á eftir er upptaldir kostir og gallar díeselrafstöðva og 

mótor/rafala breyta. 
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Kostir mótor/rafala breyta (M/G).  

Langur liftími allt að 100,000 klst notkun á mótor/rafala breytinum áður en meiriháttar 

upptektar er þörf. 

Íhlutir í mótor-generatorinn eru staðlaðir og alltaf tiltækir.                                                                                     

1.0 afl stuðull við inngang án aflstuðuls leiðréttingar.                                                                                    

Umhverfis mengun er enginn við keyrslu mótor/rafala breytanna og oft ræður það 

miklu um hvort samningar um verk náist.                                                                                                    

Viðhaldskostnaður er í lágmarki svo framarlega sem eftirliti og daglegri umhirðu er 

sinnt samkvæmt viðhalds áætlun framleiðanda.                                                                                                    

Einfalt, gróf byggt til að þola spennu sig, spennutoppa og hávaða, einnig með algerri 

einangrun frá inngöngum til útganga.                                                                                                                      

Stigvaxandi bilun vélbúnaðar (mótor/rafala breytar bila yfirleitt ekki skyndilega).                                                       

Þol gegn hita, ryki og raka, og öðrum umhverfis aðstæðum.                                                            

Engir fluttningar á díeselolíu nema að takmörkuðu leiti.                                                                      

Engin smurolíu og síuskipti. 

Gallar mótor/rafala breyta. 

Helsti galli mótor/rafala breyta er að vera háðir því að geta tengst við raforkuveitu.                  

Raforkuverð geta verið mismunandi, stundum hagstæð og stundum mjög óhagstæð. 

Kostir díeselrafstöðva. 

Hægt að nota díesel rafstöðvarnar á afskektum svæðum þar sem engin raforka er til 

staðar.   Hægt er að ræsa upp díeselrafstöðvar um leið og komið er á verkstað svo 

framarlega sem díeselolía er á staðnum, ekki þarf að bíða eftir tengingu við 

raforkuveitu. 

  



    

20 
 

 

Gallar díeselrafstöðva. 

Keyrslutími er oftast nær ekki nema 30-40.000 klst að meiriháttar upptekt.                        

Hætta á niðritíma vegna bilana í vélbúnaði.                                                                                                        

Háðari umhverfisaðstæðum, hitastigi, loftþrýsting og fl.                                                                                                                          

Hætta á niðritíma vegna díselolíuskorts.                                                                                                       

Dýrari í rekstri sökum verðlags á díeselolíu.                                                                                      

Meiri viðhaldskostnaður.                                                                                                                                  

Hætta á niðritíma vegna stíflaðra sía t.d. (díeselbacteríu). 
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Rekstrarleg hagkvæmni. 

Ef gengið er út frá upplýsingum sem frá fyritækjunum sem tilboð hafa gert í 

rafdrifbúnaðinn þá er rekstrarleg hagkvæmni mikil, allt að 100.000 klst endingartími á 

rafdrifsbúnaðarins á móti 30-40.000 klst endingu díeselrafstöðvanna að meiriháttar 

upptekt. Það er töluvert minni umhirða við rafbúnaðinn, en alltaf eru einhverjar minni 

háttar skoðanir sem taka stuttan tíma, framkvæmdar að einhverju leiti með búnaðinn 

í gangi.  

Aftur á móti þarf að stöðva díeselrafstöðvarnar á 700 klst fresti og skipta um smurolíu 

og síur, og erfitt er að finna bilanir sem verða í búnaði díeselrafstöðvanna nema með 

aðstoð sérfræðings frá þjónustuaðila.  

Eins og fram hefur komið frá framleiðendum rafdrifsbúnaðarins þá bilar hann ekki allt 

í einu, eða allavegana sjaldan,og gerir bilunin vart við sig hægt og rólega, þannig að 

ef eftirlit er í lagi kemur mjög fljótlega í ljós að eitthvað er að.  

Díeselrafstöðvar geta bilað snögglega, og þó að bilunin sé auðfundinn tekur alltaf 

einhvern tíma að lagfæra hana og í versta falli gæti þurft að bíða eftir varahlutum ef 

þeir eru ekki til á lager. 

Það má lengi rökræða hvor kosturinn er betri en báðir hafa sína kosti og galla, en það 

sem þægilegast er við þessa hönnun á búnaðinum sem í boði er að hægt er að nota 

þá saman. Á þann hátt getum við lágmarkað umhverfisáhættu og kostnað vegna 

eldsneytis, notað rafdrifbúnaðinn eingöngu þar sem raforka er í boði, eða keyrt 

díeselrafstöðvar þar sem enginn raforka er til staðar í byrjun. 

Hægt er að tengjast orkuveitu ef sú staða kemur upp að hægt sé að nýta fyrstu 

borholur til orkuframleiðslu með stuttum fyrirvara eins og verið er að gera á mörgum 

stöðum, gufutúrbínur til raforkuframleiðslu eru settar beint á borholurnar. 
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En loka punkturinn er alltaf verkefna staða fyrirtækisins, ef verkefna staðan er slæm 

er ekki ráðlegt að fara út í fjárfestingar sem þessa nema að það geti komið 

fyrirtækinu til góða, þar á ég við að margir aðilar líta jákvæðari augum á fyrirtæki sem 

nýta raforku sem til staðar er til þess að knýja tækin sem nota þarf. En einnig er 

jákvætt að geta einnig blandað saman nýtingu á orku sem til staðar er og er 

takmörkuð, að geta þá keyrt díeselrafstöðvar með til að minnka aflnotkun af 

raforkukerfinu. 

Mynd 3.  

Mótor/rafala breytir. 
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Hönnun Gámaeininga.    

 

Við hönnun gáma fyrir rafbúnað verður að hafa í huga að ekki komist mikið af 

óæskilegum efnum inn í gáminn, þá er ég að meina efnaryk og raki í formi snjós og 

rigningar. Töluverð vandamál hljótast af slíku samanber stuttur endingartími rafala 

vegna skemmda á lakki og skemmda á vöfum vegna tæringar.  

Við höfum fengið góðan skerf af slíkum uppákomum og erum stöðugt að reyna að 

bæta loftgæðin á loftinu sem inn í díeselrafstöðva gámana berst með betri síun. Sú 

rafdrifsbúnaðar gerð sem gámurinn er hannaður fyrir er miðaður við lokatilboð frá 

fyrirtæki D. En í raun yrði ekki mikil breyting ef hönnunin yrði notuð fyrir 

rafdrifsbúnaðinn í fyrra tilboðið frá fyrirtæki A. 

Til að byrja á Inntakseiningunni þá verður 11Kv stjórnrýmið aðskilið frá öðrum rýmum 

og útbúið í samræmi við reglugerðir um háspennuvirki og læsanlegt. Enginn óþarfa 

umgangur á að vera um það rými öryggisins vegna.  

Þar inni er stjórnskápur fyrir 11 KV hnífrofa með jarðbindingu ásamt höfuðrofa fyri 11 

KV mótorinn, ásamt öðrum hnífrofa með jarðbindingu fyrir áfram haldandi tengingu 

milli  breyta eininga. Gólf er haft 4 cm þykkt viðar gólf, linoleum dúk klætt til að auka 

einangrun til jarðar.  

Því næst kemur stjórnrýmið fyrir mótor/rafala breytinn og mótor/rafala breytirinn 

sjálfur, Þar erum við með stjórnbúnað fyrir rafalann og samkeyrslu ásamt 

stjórnbúnaði loftræstikerfis, þar inni er einnig 4 cm viðargólf klætt linoleum dúk til að 

auka einangrun til jarðar.  

Að lokum kemur lofthreinsirýmið, þar verða bæði ryksíur og hitunar búnaður til að 

nota að vetri til í snjófjúki. Einnig verður kælibúnaður til að ná sem mestum raka úr 

kerfinu og einnig til að kæla niður loftið ef útihitastig er óeðlilega hátt.  

Kælibúnaðurinn þarf að vera að minnsta kost með 60 kw kæligetu til að ná loft 

hitastiginu sem notað er til kælingar mótor/rafala breytanna eitthvað niður (ef farið er 

á heitari og rakari staði). Lokur verða á öllum inntökum og hitaelement á öðru 

inntakinu ætlað fyrir vetrarnotkun.  
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Allt loft sem fer inn í rýmið hjá mótor/rafal breytinum er síað við inntakið á  lofthreinsi 

rýminu og einnig við loftkæli vifturnar fyrir mótor/rafala rýmið, sem eru þrjár og 

afkasta hver um sig 4,5𝑚3/sek. Loftflæði í gegnum mótor/generatorinn er áætlað 5,6 

𝑚3/s, loft viftunum verður stjórnað með hitastýringu, til að halda sem jöfnustu hitastigi 

á mótor/rafala breytinum, hægt verður að hringrása lofti milli þessara tveggja rýma ef 

of mikill kuldi er á mótor/ rafala breytinum.  

Allir rafmagnskapplar skulu lagðir undir gólfi í þar til gerðum brautum, og 11 KV 

kapplarnir verða að vera í einangruðum stokkum milli rafmagnskápa og mótors að 

skildir frá öðrum köpplum.  

Þak gámsins verður að vera opnanlegt yfir mótor/rafala breytinum ef fjarlægja þarf 

hann úr gámnum af einhverri ástæðu. Ekki geri ég kostnaðar áætlun fyrir 

breytingarnar á gámafyrirkomulagi þar sem svo margt þarf að taka inn í.  

Reynslu af kælibúnaði, hvernig kælibúnað skal nota hefðbundinn eða chiller 

kælibúnað, en reikna má gróflega að búnaðurinn sem setja þarf í lofthreinsi rýmið sé 

verðbilinu 15-20.000.000 kr. 

Meðfylgjandi eru teikningar af hönnun gámsins er undir Teikningar. 
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Niðurstaða.      
 

Í uppafi þessa verkefnis virtist allt liggja svo ljóst fyrir en þegar á leið og engin gögn 

bárust fóru að renna á mig tvær grímur, en þá var ákveðið í samráði við 

umsjónarkennara að fjalla um solid state tíðnibreyta og hanna umbúnað í kringum þá 

varðandi loftkælingu og hreinsun lofts, en þegar farið var að leita nánari upplýsinga 

um búnaðinn þá er hann ekkert sérlega heppilegur þar sem margar og tíða ræsingar 

á stórum mótorum fara fram, því var þeirri hugmynd ýtt af borðinu í bili.  

Því var aftur farið út í að reyna að sýna fram á fjárhagslega og rekstrarlega 

hagkvæmni þess að skipta yfir í rafdrifbúnað (mótor/rafala breytir), en reyndin er sú 

að rekstrarlegt öryggi er töluvert meira, þar sem svo fáir hreyfanlegir hlutir eru í 

rafdrifbúnaðinum og því er minna um bilanir í honum heldur en díeselrafstöðvum, og 

þar með minni niðritími á verkefnum. Jú allir hlutir geta bilað,og oftast nær koma 

bilaninar upp í byrjun og eru þá sérfræðingar viðkomandi fyrirtækis á staðnum til að 

fást við þær.  

En eins og framleiðendur rafdrifsbúnaðarins segja þá bilar hann ekki allt í einu, 

heldur er bilun búnaðarinns stig vaxandi, þannig að áður en eitthvað alvarlegt gerist 

áttu að vera búinn að uppgötva að eitthvað er að. Bilanaleitin er ekkert einfaldari í 

rafdrifbúnaðinum heldur en díeselrafstöðinni, margir þættir geta spilað þar inn í og er 

það þá stjórnbúnaður og hátæknibúnaður þar í kring sem getur valdið bilunum í 

rafdrifbúnaðinum, alveg eins og í díeselrafstöðvunum.  

En stæsti kosturinn við rafdrifbúnaðinn fyrir utan langann endingartíma er, engin 

díeselolíu kostnaður, lítill rekstrar og viðhaldskostnaður, betri nýting orkugjafans, og 

upptími búnaðarins er hámarkaður og engin mengun. Annað sem taka skal fram er 

að við erum ekkert háðir því að nota rafdrifbúnaðinn eingöngu, við getum notað hann 

með díeselrafstöðvunum og minnkað til muna rekstrarkostnað vegna 

eldsneytiskaupa.  

Ef vinna þarf verkefni á stöðum þar sem ekkert rafmagn er til staðar þá er ekkert 

tiltökumál að skipta út rafdrifbúnaðinum og keyra díeselrafstöðvar, þar sem engu 

verður breytt varðand tengingar frá rafdrifbúnaðinum við núverandi afl-stjórnrými.  
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Meðan einhver verkefni eru hér á landi þar sem næg raforka er tiltæk til að tengjast 

við þá get ég ekki betur séð en það sé nokkuð sterkur kostur að geta keyrt jarðbora 

fyrirtækisins á slíkum búnaði, ásamt því að geta skilgreint fyrtækið sem vistvænt, alla 

vega frá mengunarlegu sjónarhorni, enginn CO2 útblástur frá díeselrafstöðvum, lítill 

flutningur á eldsneyti og ekki má gleyma hávaðamenguninni sem fylgir 

díeselrafstöðvum og hverfur að mestu leiti með notkun rafdrifbúnaðar. 

Jafnframt hagkvæmni athuguninni var skoðað hvernig staðið skildi að útfærslu gáma 

eininganna undir rafdrifbúnaðinn, þar sem við höfum orðið fyrir tjóni á 

díeselrafstövunum vegna umhverfisþátta (ryk og efna mengun) og veðráttu á Íslandi, 

með þeirri hönnun sem fylgir í þessari umfjöllun ætti að vera búið að mestu leyti að 

koma í veg fyrir að tjón verði á rafdrifbúnaðinum af þeim völdum og þar með lengja 

endingartíma rafdrifbúnaðarins.  

Eins og staðan er í dag þá tel ég það sterkan leik að fjárfesta í rafdrifbúnaði fyrir 

Drillmec bora fyrirtækisins, raforkan er til staðar hér á landi, Drillmec borarnir eru 

meðfærilegri en Bentek bor fyrirtækisins og þar af hentugri til allra borframkvæmda 

utan stór Reykjavíkur svæðisins. Vonandi ber framtíðin með sér að rafdrifbúnaður 

verði notaður til að knýja Drillmec bora fyrirtækisins, það myndi létta mikið álagið á 

vélfræðingum fyrirtækisins sem sjá um viðhald og umhirðu boranna. 
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Heimildarskrá 
 

Rafstöðva upplýsingar STAR viðhaldsforrit Jarðboranna. Sótt 16.mars 2018.  

Ecoscore.be upplýsingar um CO2 magn frá díeselolíu sótt 24.apríl 2018 af 

http://ecoscore.be/en/info/ecoscore/co2. 

Caterpillar tækni upplýsingar sótt 16 apríl 2018 af    

https://emc.cat.com/pubdirect.ashx?media_string_id=TSS-DM4586-05-CS-PET-

L-8896328.pdf 

Upplýsingar um orkuverð til heimila var sótt 16 apríl af 

http://orkusetur.is/reiknivél 

Upplýsingar um raforkuverð til stóriðju var sótt 16 apríl 2018 af 

https://kjarninn.is/skodun/2018-01-15-alverin-greiddu-haerra-raforkuverd-

2017/ 

Mynd 1.  Var sótt 2 maí 2018 af 

https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/oil-and-

gas/offshore-generator-sets/18452268.html 

Mynd 2. Var sótt 2 maí 2018 af https://www.jardboranir.is/equipment/odinn/ 

Mynd 3 var sótt 2 maí 2018 af http://www.horlick.com/products/motor-

generators/reconditioned/60-400-hz-reconditioned/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecoscore.be/en/info/ecoscore/co2
https://emc.cat.com/pubdirect.ashx?media_string_id=TSS-DM4586-05-CS-PET-L-8896328.pdf
https://emc.cat.com/pubdirect.ashx?media_string_id=TSS-DM4586-05-CS-PET-L-8896328.pdf
http://orkusetur.is/reiknivél
https://kjarninn.is/skodun/2018-01-15-alverin-greiddu-haerra-raforkuverd-2017/
https://kjarninn.is/skodun/2018-01-15-alverin-greiddu-haerra-raforkuverd-2017/
https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/oil-and-gas/offshore-generator-sets/18452268.html
https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/oil-and-gas/offshore-generator-sets/18452268.html
https://www.jardboranir.is/equipment/odinn/
http://www.horlick.com/products/motor-generators/reconditioned/60-400-hz-reconditioned/
http://www.horlick.com/products/motor-generators/reconditioned/60-400-hz-reconditioned/
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Viðaukar 
 

A. Sjálfstandandi útgáfa af mótor/rafala breyti. 
 

 Mynd fengin úr tilboði fyrirtækis C. 
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B. Upplýsingar um kolefnis magn sem myndast við bruna eins líters af 

díeselolíu fannst á ecoscore.be 

 

This page is also available in following languages:   

How to calculate the CO2 emission from the fuel consumption? 

Diesel: 

1 liter of diesel weighs 835 grammes. Diesel consist for 86,2% of carbon, or 720 

grammes of carbon per liter diesel. In order to combust this carbon to CO2, 1920 

grammes of oxygen is needed. The sum is then 720 + 1920 = 2640 grammes of 

CO2/liter diesel. 

An average consumption of 5 liters/100 km then corresponds to 5 l x 2640 g/l / 100 

(per km) = 132 g CO2/km. 

Petrol: 

1 liter of petrol weighs 750 grammes. Petrol consists for 87% of carbon, or 652 

grammes of carbon per liter of petrol. In order to combust this carbon to CO2, 1740 

grammes of oxygen is needed. The sum is then 652 + 1740 = 2392 grammes of 

CO2/liter of petrol. 

An average consumption of 5 liters/100 km then corresponds to 5 l x 2392 g/l / 100 

(per km) = 120 g CO2/km. 

LPG: 

1 liter of LPG weighs 550 grammes. LPG consists for 82,5% of carbon, or 454 

grammes of carbon per liter of LPG. In order to combust this carbon to CO2, 1211 

http://ecoscore.be/fr/info/ecoscore/co2
http://ecoscore.be/nl/info/ecoscore/co2
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grammes of oxygen is needed. The sum is then 454 + 1211 = 1665 grammes of 

CO2/liter of LPG. 

An average consumption of 5 liters / 100 km then corresponds to 5 l x 1665 g/l / 100 

(per km) = 83 g of CO2/km. 

CNG: 

CNG is a gaseous fuel (natural gas), stored under high pressure. Consequently, the 

consumption can be expressed in Nm3/100km, but also in kg/100km. Nm3 stands for 

a cubic meter under normal conditions (1 atm and 0 â”¬â–‘ C). Consumption of 

natural gas vehicles is, however, most often expressed in kg/100km. 

Different types of natural gas are available in Belgium, roughly divided into two 

categories: low and high calorific gas (L- and H-gas). CO2 emissions differ between 

both categories, and strongly depends on the composition and origin of the gas. The 

calculations below are therefore merely indicative. The public CNG stations in 

Belgium mainly offer low calorific gas. You will see that the CO2 emissions per kg of 

H-gas is higher than that of L-gas. H-gas, however, contains more energy, so you will 

need less kg of gas per 100 km, which ensures that, at least in theory, the average 

CO2 emissions from CNG vehicles is independent of the gas type used. 

Low-calorific: 

1 kg of L-gas consists for 61,4% of carbon, or 614 grammes of carbon per kg of L-

gas. In order to combust this carbon to CO2, 1638 grammes of oxygen is needed. 

The sum is then 614 + 1638 = 2252 grammes of CO2/kg of L-gas. 
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An average consumption of 5 kg / 100 km then corresponds to 5 kg x 2252 g/kg = 

113 g CO2/km. 

High-calorific: 

1 kg of H-gas consists for 72,7% of carbon, or 727 grammes of carbon per kg of H-

gas. In order to combust this carbon to CO2, 1939 grammes of oxygen is needed. 

The sum is then 727 + 1939 = 2666 grammes of CO2/kg of H-gas. 

An average consumption of 4,2 kg / 100 km then corresponds to 4,2 kg x 2666 g/kg = 

112 g of CO2/km. 

  

last database update: 08/03/2018 - next database update planned for: 09/05/2018 

administrator login 

  

http://ecoscore.be/users/sign_in
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C. Meðfylgjandi upplýsingar frá fyrirtæki D um mótor/rafala breytana í 

fyrra tilboði og lokatilboði: 
 

Mótor/rafala breytir kóði:     

Mótor upplýsingar (Inntak):                                                                                                                                    

Tegund: 10 Póla, 600 sn/mín, Samstilltur með beintengdri burstalausri 

segulmögnunarvél. 

Uppgefið afl: 1,650 HP.                                                                                                                                                                      

1.0 Aflstuðull.                                                                                                                                                                

11,000 Volt.                                                                                                                                                                    

3 Fasa.                                                                                                                                                                                                                                 

50 Hert.,                                                                                                                                                                                         

6 víra. 

 

Rafala upplýsingar (Úttak): .                                                                                                                               

Tegund: 12 Póla, 600 sn/mín, Samstilltur með beintengdri burstalausri 

segulmögnunarvél.    

Uppgefið afl: 1,202 kW,  1,415 kVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

0.85 Aflstuðull. 

600 Volt.                                                                                                                                                                                     

3 Fasa.                                                                                                                                                                                                     

6 víra.                                                                                                                                                                          

Stjörnutengdur.                                                                                                                                                                           

Mótor/rafala breytir upplýsingar. 

Hitastigs aukning. 95°C með mótstöðu/50°C umhverfis hitastig. 

Stöðug einangun.                                                                                                                                                        

Legur flokkur H. Olíu smurðar slífar legur á bæði mótor og rafala. 

Viðhengi. Komið fyrir í gámaeiningum samkvæmt viðhlítandi stöðlum.NEMA. MG1. 
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D. Upplýsingar um olíunotkun díeselrafstöðvanna við mismunandi álag. 
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E. Raforku verð til heimilanna var fundið á samanburðar reiknivél 

orkusetur.is 
 

 

Samanburður á raforkuverði til heimila 

 

Raforkureikningar eru tvískiptir. Dreifing raforku er sérleyfisþáttur og notendur verða 

að vera í viðskiptum við dreifiaðilann í þeirra sveitarfélagi. Sala á raforku er hins 

vegar á samkeppnismarkaði og öllum er frjálst að skipta um orkusöluaðila með 

einföldum hætti. Sjá hér. Athugið að reiknivélin tekur ekki með möguleg þjónustugjöld 

eins og tilkynninga- og seðilgjald sem getur verið mismunandi eftir söluaðilum. 

  

http://orkusetur.is/
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Almenn raforkunotkun heimila er að jafnaði í kringum 5000 kWst en auðvelt er að 

finna ársnotkun í raforkureikningum eða með því að hafa samband við orkufyrirtækin. 

Lítill hluti heimila nýtir einnig raforku til hitunar og þá er slegin inn 

heildarraforkunotkun og reiknivélin skiptir henni sjálfkrafa í rafhitun (85%) og almenna 

notkun (15%). 

 

C 

opyright @ 2017 Orkusetur | All Rights Reserved | Powered by L                                              

Samanburður á raforku verði til álveranna fundinn á kjarninn.is 
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F. Tengi og afstöðu teikning af búnaði  í tillögu 1 frá fyrirtæki A. 
 

 

G. Fyrirkomulag á mótor/rafala breyti og spenni í gám, tillaga1 frá 

fyrirtæki A 
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H. Tengi og afstöðu teikning af búnaði  í tillögu 2 frá fyrirtæki A. 

 

 

I. Fyrirkomulag mótor/rafala breytanna í gám, tillaga 2 frá fyrirtæki A. 
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J. Fyrirkomulag mótor/rafala breytis í gám lokatillaga fyrirtækis D. 
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Teikningar. 



Fyrirkomulag Mótor/rafala breyti í gám ( 1 : 50 )

PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

 
Gámur-lokaverkefni

11

 
Mótor-Generator 

sambyggður

12

 
Vatnsgildra23

 
Rafmagnsskápur

64

 loftstokkur15

 Lokanleg loftrist16

 Oppnanlegt loftinntak27

 Hitaelement18

 
loftblásara stokkur

19

 
Vifta310

 
Loftblásara fillterar

611

 
Lokanleg útblásturs rist

212

 
loftsíur inntaks rista

213

 Hurð314

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Gámur fyrir Mótor/rafala breyti

Gáma samettning

Haraldur 1.5.2018

Hannað af Yfirfarið af Samþykkt af
Dags

2 / 2 

Útgáfa

Blaðsíða

Dags

13 8 13 9 11 26 12 414



Gámur fyrir mótor/rafala breyti ( 1 : 50 )

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Gámur fyrir Mótor/rafala breyti

Gáma samettning

Haraldur 1.5.2018

Hannað af Yfirfarið af Samþykkt af
Dags

1 / 2 

Útgáfa

Blaðsíða

Dags

Eimsvali

Lokanleg loftrist

Loftsía

Mótor/rafala breytir

Rafmagns skápar

Vatnsgildrur

3
0
0
0
,
0
 
m

m

3000,0 mm

12000,0 mm

Loftsía

Lokanleg loftrist

Loftsíur

Kælikerfi

Lokanleg loftristar

kæliviftu hús

Rafmagns skápar

Loftútblástur frá mótor/rafala breyti

Rafali

Mótor

3
0
0
0
,
0
 
m

m

2400,0 mm 1700,0 mm7300,0 mm

3
9
0
,
0
 
m

m

4
0
,
0
 
m

m

loftsíur

2
1
7
0
,
0
 
m

m


