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Formáli 
 

Tilgangur verkefnis var að endurskoða hönnun drens á rafmagnsskápum Marels. Borið hefur 

á raka og vatnsuppsöfnun inn í rafskápum sem eykur líkur á tæringu og rakaskemmdum á 

rafbúnaði. Rafskápar Marels eru vottaðir af alþjóðlega öryggisstaðlinum UL508A. Meðal 

margra öryggisatriða er þéttleikapróf sem rafskápurinn einn og sér uppfyllir, en dren á þeim 

gera ekki. Raunin er einnig sú að margir nota háþrýstidælu við þrif á búnaði í matvælavinnslu 

og endurspeglar þéttleikapróf UL508A þær aðstæður ekki nógu vel. Alþjóðlegi 

þéttleikastaðallinn IP69K er kröfuhærri og endurspeglar betur raun aðstæður og er því 

eftirsóttarvert að geta uppfyllt hann. Nýlega var útliti rafskápa breytt og er áhugi innan 

Marels að endurbæta dren rafskápa til að lágmarka bleytu inn í þeim.  

Hannaðar og smíðaðar voru nokkrar ólíkar frumgerðir og var tilraun gerð á þeim til að meta 

virkni þeirra í samanburði við núverandi dren. Þéttleikapróf samkvæmt UL508A og IP69K 

voru framkvæmd sem og aðrar tilraunir til að meta virkni og áreiðanleika þeirra. Einungis var 

notast við þau smíðaefni sem framleiðsla Marels notast við. Einnig var fjallað um tæringu 

sem getur skapast í rafskápum, staðla og kröfur er varða hönnun á dreni og 

framleiðslukostnað. 

Hannað var nýtt dren sem uppfyllir þéttleikapróf UL508A og háþrýstiþvott á pari við IP69K. 

Það er sambærilegt í framleiðslukostnað og notendavænt en flóknari uppbygging eykur hættu 

á stíflun af völdum aðskotahluta.  

 

 
        Reykjavík, 24.maí 2018 

 

        ____________________________ 

        Ólafur Kolbeinsson  



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  4 
 

Efnisyfirlit 
 

Formáli ………………………………………………………………………………….........3 

Myndaskrá …………………………………………………………………………………...6 

Töfluskrá ……………………………………………………………………………………..7 

1 Inngangur ..................................................................................................................... 8 

2 Smíðaefni Marels ........................................................................................................ 10 

2.1 Ryðfrítt stál ....................................................................................................... 10 

2.1.1 AISI 304 ............................................................................................... 10 

2.1.2 AISI 316 ............................................................................................... 10 

2.2 Plast .................................................................................................................. 11 

2.1.1 POM ..................................................................................................... 11 

2.1.2 PEHD .................................................................................................... 11 

3 Tæring ......................................................................................................................... 12 

3.1 Tæringarform ................................................................................................... 13 

3.1.1 Jöfn tæring ............................................................................................ 14 

3.1.2 Pyttatæring ............................................................................................ 15 

3.1.3 Rifutæring ............................................................................................. 16 

3.1.4 Galvanísk tæring ................................................................................... 17 

3.1.5 Kornamarkatæring ................................................................................ 19 

3.1.6 Spennutæring ........................................................................................ 20 

3.1.7 Þreytutæring ......................................................................................... 21 

4 Hönnun á dreni ........................................................................................................... 22 

4.1 Almennt ............................................................................................................ 22 

4.2 Staðlar og vottanir ............................................................................................ 23 

4.2.1 IP-kvarði ............................................................................................... 23 

4.2.2 UL508A vottun ..................................................................................... 24 

4.2.3 NEMA 250 ........................................................................................... 24 

4.3 Dren í notkun hjá Marel ................................................................................... 25 

4.3.1 Slanga ................................................................................................... 25 

4.3.2 Völundarhús ......................................................................................... 26 

4.3.3 Tappi ..................................................................................................... 28 

4.4 Aðkeyptar lausnir ............................................................................................. 30 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  5 
 

4.4.1 Hoffman H2OMIT ................................................................................ 30 

4.5 Rafskápur ......................................................................................................... 32 

4.6 Hönnunarlausnir á dreni ................................................................................... 35 

4.6.1 Gúmmíhetta .......................................................................................... 35 

4.6.2 Tappi 2.0 ............................................................................................... 36 

4.6.3 Kúlu flotloki ......................................................................................... 37 

4.6.4 Gildrudren ............................................................................................. 41 

4.6.5 Keiluflotloki ......................................................................................... 43 

4.7 Framleiðslukostnaður ....................................................................................... 46 

5 Tilraun ......................................................................................................................... 51 

5.1 Smíði ................................................................................................................ 52 

5.2 Prófanir og mælingar ........................................................................................ 53 

5.2.1 UL508A þéttleikapróf .......................................................................... 53 

5.2.2 IP69K þéttleikapróf .............................................................................. 56 

5.2.3 Tæming vatns úr rafskáp ...................................................................... 59 

5.2.4 Tæming óhreininda úr rafskáp .............................................................. 60 

5.3 Niðurstöður tilraunar ........................................................................................ 61 

6 Niðurstöður ................................................................................................................. 62 

7 Umræða ....................................................................................................................... 64 

Heimildir ……………………………………………..………………………..…………… 65 

Viðaukar ………..………………………………..……………………………………….…67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  6 
 

Myndaskrá 
 

Mynd 1 - Helstu tæringaform rafskáps ................................................................................................. 13 

Mynd 2 - Jöfn tæring á ryðfrírri gufulögn vegna brennisteinssýru ....................................................... 14 

Mynd 3 - Pyttatæring utan á ryðfríu röri .............................................................................................. 15 

Mynd 4 - Rifutæring á ryðfríu stáli undir boltasamsetningu................................................................. 16 

Mynd 5 - Útfelling krómkarbíðs á kornamörkum ................................................................................. 19 

Mynd 6 - Spennutæring sem hefur breitt úr sér ................................................................................... 20 

Mynd 7 - Þreytutæring á ryðfríum bolta ............................................................................................... 21 

Mynd 8 - Slöngudren á rafskáp ............................................................................................................. 25 

Mynd 9 - Slöngudren á kaplastokk ........................................................................................................ 25 

Mynd 10 - Völundarhús dren á rafskáp Marels .................................................................................... 26 

Mynd 11 - Hoffman ANMV6 völundarhús ............................................................................................ 27 

Mynd 12 - Festing drens í rafskáp ......................................................................................................... 28 

Mynd 13 - Skurðarmynd af tappa dreni ................................................................................................ 28 

Mynd 14 – Hoffman H20MIT dren ........................................................................................................ 30 

Mynd 15 -  Þverskurðarmynd af H2OMIT ............................................................................................. 31 

Mynd 16 - Málsetning 400x600x250 rafskáps ...................................................................................... 33 

Mynd 17 - Þverskurðarmynd gúmmíhettudrens .................................................................................. 35 

Mynd 18 - Þverskurðarmynd af Tappi 2.0 dreni ................................................................................... 36 

Mynd 19 - Þverskurðarmynd af kúludreni ............................................................................................ 37 

Mynd 20 – Efra smellulok fyrir kúludren .............................................................................................. 38 

Mynd 21 - Þverskurðarmynd neðra loks kúludrens .............................................................................. 39 

Mynd 22 - Gildra ................................................................................................................................... 41 

Mynd 23 - Þverskurðarmynd af gildrudreni .......................................................................................... 41 

Mynd 24 - Þverskurðarmynd af loki gildrudrens .................................................................................. 41 

Mynd 25 - Þverskurðarmynd af keiluloka ............................................................................................. 43 

Mynd 26 - Keila ..................................................................................................................................... 43 

Mynd 27 - Þverskurðarmynd af keilubotnloki ...................................................................................... 44 

Mynd 28 - Þverskurðarmynd efra keiluloks .......................................................................................... 44 

Mynd 29 - Stratasys Objet260 þrívíddarprentari .................................................................................. 52 

Mynd 30 - Fyrsta prentun af frumútgáfum ........................................................................................... 52 

Mynd 31 - Uppsetning fyrir þéttleikapróf ............................................................................................. 53 

Mynd 32 - UL508A þéttleikapróf, hornrétt á framhlið ......................................................................... 54 

Mynd 33 - Eftir Lotu 1 ........................................................................................................................... 55 

Mynd 34 - Dropar í Tappadreni ............................................................................................................. 55 

Mynd 35 - Framkvæmd á Lotu 3, 45° lárétt .......................................................................................... 55 

Mynd 36 - Oertzen 322K háþrýstidæla í eigu Marel ............................................................................. 56 

Mynd 37 - IP69K próf á keilu flotloka .................................................................................................... 56 

Mynd 38 - Mjög mikil bleyta í Kúludreni ............................................................................................... 58 

Mynd 39 - Bleyta í Tappadreni 2.0 ........................................................................................................ 58 

Mynd 40 - Bleyta í Tappadreni .............................................................................................................. 58 

Mynd 41 - Sprautað hornrétt á keiludren ............................................................................................. 58 

Mynd 42 - Bleyta í Keiludreni ................................................................................................................ 58 

Mynd 43 - Gildrudren alveg þurrt ......................................................................................................... 58 

Mynd 44 - Fastar afklippur í gildrudreni ............................................................................................... 60 

file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894922
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894923
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894924
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894925
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894926
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894927
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894928
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894929
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894930
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894931
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894932
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894933
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894934
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894935
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894936
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894937
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894938
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894939
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894940
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894941
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894942
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894943
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894944
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894945
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894946
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894947
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894948
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894949
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894950
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894951
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894952
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894953
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894954
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894955
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894956
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894957
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894958


   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  7 
 

Mynd 45 - Mæliglas notað í tilraun ....................................................................................................... 60 

Mynd 46 - 2mm víra afklippur .............................................................................................................. 60 

Mynd 48 - Núverandi tappadren .......................................................................................................... 63 

Mynd 47 - Gildrudren ............................................................................................................................ 63 

 

 

 

 

Töfluskrá 
 

Tafla 1 - Orka til 1kg framleiðslu á málmi  ............................................................................................ 12 

Tafla 2 - Spennuröð málma í hreinu sjóvatni  ....................................................................................... 18 

Tafla 3 - Yfirlit tappadrens ..................................................................................................................... 29 

Tafla 4 - Eiginleikar Hoffman H2OMIT .................................................................................................. 31 

Tafla 5 - Stærðir rafskápa Marels .......................................................................................................... 32 

Tafla 6 - Samanburður vatnsuppsöfnunar ............................................................................................ 33 

Tafla 7 - Beygjutafla frá Plötuliði Marels ............................................................................................... 34 

Tafla 8 - Eiginleikar Tappadrens 2.0 ...................................................................................................... 36 

Tafla 9 - Eiginleikar kúlu flotloka ……………………………………………………………………………………………………..40                                                                                                                                      

Tafla 10 - Þanstuðull efna ……………………………………………………………………………………………………………….40 

Tafla 11 - Eiginleikar Gildrudrens .......................................................................................................... 42 

Tafla 12 - Eiginleikar keilu flotloka ........................................................................................................ 45 

Tafla 13 - Verðskrá framleiðslu Marels ................................................................................................. 46 

Tafla 14 - Verð á AISI 304 ryðfríu rörefni …………………………………………………………………………………………47                                                                                                                           

Tafla 15 - Verð á POM-C öxulefni …………………………………………………………………………………………….………47 

Tafla 16 - Verð á AISI 304L öxulefni ...................................................................................................... 47 

Tafla 17 - Verð á PEHD 1000 öxulefni ................................................................................................... 47 

Tafla 18 - Verð á AISI 304 ryðfríu plötustáli .......................................................................................... 47 

Tafla 19 - Framleiðslukostnaður Tappadrens ....................................................................................... 48 

Tafla 20 - Framleiðslukostnaður Tappadren 2.0 ................................................................................... 48 

Tafla 21 - Framleiðslukostnaður Kúlu flotloka ...................................................................................... 49 

Tafla 22 - Framleiðslukostnaður Gildrudrens ....................................................................................... 49 

Tafla 23 - Framleiðslukostnaður Kúluflotloka ....................................................................................... 50 

Tafla 24 - Skilyrði þéttleikaprófa ........................................................................................................... 51 

Tafla 25 - Niðurstöður UL508A þéttleikaprófs ...................................................................................... 54 

Tafla 26 - Niðurstöður IP69K þéttleikaprófs ......................................................................................... 57 

Tafla 27 - Niðurstöður tæmingarprófs .................................................................................................. 59 

Tafla 28 - Niðurstöður óhreinindaprófs ................................................................................................ 60 

Tafla 29 - Samanburður Tappadrens og Gildrudrens ............................................................................ 63 

 

 

 

file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894959
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894960
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894961
file:///C:/Users/olafu/Desktop/RITGERÐ.docx%23_Toc514894962


   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  8 
 

Kafli 1 

Inngangur 

Marel hf. var stofnað árið 1983 fyrir framleiðslu á vigtum fyrir fiskvinnslur. Nú til dags starfa 

yfir 5100 manns á heimsvísu hjá þeim í meira en 40 löndum og er Marel í hópi stærstu 

útflutningsfyrirtækja Íslands. Er það alþjóðlegur og framúrskarandi framleiðandi á 

háþróuðum búnaði og kerfum til vinnslu á fiski, kjöti, alifuglum og öðrum unnum mat. Vörur 

þeirra spanna vogir, flokkarar, skurðarvélar, röntgenvélar, beintínsluvélar, hugbúnaður og 

margt fleira [1]. 

Öllum tækjabúnaði þeirra fylgir rafsmagnsskápur úr ryðfríu stáli til að hýsa rafstýringu 

hverrar vélar. Þeir geta verið í mismunandi stærðum, innbyggðir í burðarvirki búnaðs eða 

utan liggjandi, sem er lang algengast og er viðfangsefni þessa verkefnis. Rafbúnaðurinn gefur 

frá sér varma við notkun, mis mikinn eftir stærð hans og innihaldi, og hitar upp rafskápinn 

innan frá. Slökkt er svo á búnaðinum í lok dags eða vinnulotu og rafskápurinn kólnar niður. 

Eftir notkun þarf að þrífa búnaðinn samkvæmt hreinlætis stöðlum matvælaframleiðslu. 

Búnaðurinn er þrifinn með ýmsum efnum á borð við klór, önnur klórblönduð hreinsiefni og 

oft háþrýstidælum til að stuðla að góðu hreinlæti. Umhverfið sem búnaður af þessu tagi er í er 

oft kalt, rakt og jafnvel í snertingu við saltan sjó þar sem hann er notaður til vinnslu á 

matvælum. Vegna þessara aðstæðna og umhverfis, er rafskápurinn í töluverðri hættu á að 

draga mikinn raka inn í sig, inn um kaplarör, dren, þéttilista eða öndun. Bleytan getur tært og 

skemmt rafbúnað sem og tærir rafskápinn á viðkvæmum stöðum eins og á samsetningum. 

Utan liggjandi rafskápar eru mest notaða rafhýsing á búnaði Marels og var endurhannaður 

nýlega. Nýja útgáfa rafskápa er útbúin sama dreni og var á eldri útgáfu rafskáps og þykir 

ábótavant. Rafskápar Marels eru UL508A vottaðir en dren skápana hleypa bleytu inn og 

standast því ekki þéttleikapróf UL508A. Sumir viðskiptavinir Marels kjósa því að útbúa 

keypta rafskápa þeirra með örðum dren lausnum. Til að standast þéttleikapróf UL508A má 

ekki koma dropi af vatni í innviði rafskáps eftir skolun með miklu vatnsstreymi. Stendur til 

að hanna nýtt dren sem mun sæma nýju rafskápunum vel og sinna hlutverki sínu betur en 

forveri sinn til að lágmarka rakamyndun í innviðum rafskápa og uppfylla UL508A 

þéttleikapróf. Eftirsóttarvert er að standast enn kröfuhærri þéttleikapróf sem endurspegla mest 

krefjandi raun aðstæður og notkun. Því er þéttleikapróf IP69K eftirsóknarvert markmið. 
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Fyrst verður fjallað almennt um þau smíðaefni sem Marel notast við og verður notað í dren. Í 

þriðja kafla verður fjallað almennt um tæringu og tæringaform sem geta myndast í rafskáp og 

dreni við eðlilegar aðstæður. Í fjórða kafla verður fjallað almennt um hönnun á dreni, staðla 

og kröfur sem dren þarf að uppfylla, gerðir af drenum í notkun hjá Marel, aðkeypt tilbúin 

dren, almennt um uppbyggingu rafskáps og svo nýjar hönnunar lausnir á dreni. Fjallað verður 

um nokkrar líklegar en ólíkar lausnir, á hvaða forsendum þau virka, kosti og galla þeir og 

almennan samanburð. Einnig er tekinn saman framleiðslukostnaður á nýjum 

hönnunarlausnum í fjórða kafla. Fjallað verður um uppsetningu og framkvæmd tilraunar í 

fimmta kafla og að lokum í sjötta kafla verður farið yfir niðurstöður úr tilraun og ályktanir 

dregnar út frá þeim. 
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Kafli 2 
Smíðefni Marels 
Vinnsluvélar, tæki og allt efni sem kemur í snertingu við mætvæli eða notað við vinnslu þess 

þarf að uppfylla alþjóðlegar kröfur og staðla varðandi hreinlæti, tæringu og efnasmit. Vegna 

þess notar Marel nánast einungis ryðfrítt stál og plast í vörur sínar. Mest notuðu smíðaefni 

Marels eru AISI 304 og AISI 316 ryðfrítt stál, PEHD og POM plöst. Þessi smíðaefni voru því 

valin fyrir nýja hönnun á dreni í rafskápa. 

2.1 Ryðfrítt stál 

Ryðfrítt stál er málmblendi sem er með í minnsta lagi 10,5% króm innihald [2]. Króm er 

unnið úr krómríku málmgrýti sem kallast krómít(FeCr2O4). Krómið gefur stálinu ljósgráan 

gljáa og mikið tæringaþol. Tæringaþolið er vegna þunnrar himnu, kölluð krómoxíðhúð, sem 

myndast á yfirborði stálsins. Krómoxíðhúðin samanstendur af blöndu af krómoxíð, járnoxíð 

og stundum mólýbdenoxíð ef mólýbden er í stálinu. Krómoxíðhúðin myndast vegna 

efnasambands milli súrefnis og fyrrnefndra oxíðefna. Stálið heldur og endurnýjar 

krómoxíðhúð sína vegna króminnihalds undir himnunni svo lengi sem yfirborð þess er í 

snertingu við nægt súrefni. Súrefnisinnihald vatns og andrúmslofts í hefðbundnu umhverfi er 

nægilegt til að viðhalda krómoxíðhúð ryðfrís stáls [3, pp. 1-2]. Ryðfrítt stál er mjög vinsælt 

smíðaefni í búnað fyrir matvælavinnslu. 

2.1.1 AISI 304 

Er Króm-Nikkel ástenískt stál sem tilheyrir flokk 300 stálum. AISI 304 er alhliða ryðfrítt stál 

og helstu íblöndunarefni þess eru króm og nikkel. Oft er þessi stáltegund kölluð 18/8, því 

meðalinnihald króms er 18% og nikkels 8%. Önnur íblöndunarefni í AISI 304 eru 

brennisteinn(S) og mangan(Mn) sem eykur vinnsluhæfni og sílikon(Si) sem spornar við oxun 

[4, p. 13]. Nánar má sjá um eiginleika AISI 304 í viðauka A. 

2.1.2 AISI 316 

Er Króm-Nikkel-Mólýbden ástenískt stál sem tilheyrir flokk 300 stálum einnig. AISI 316 er 

einnig alhliða ryðfrítt stál og er í grunninn mjög líkt AISI 304 en inniheldur að auki 2-3% 

mólýbden. Mólýbden eykur tæringaþol stálsins til muna, þá sérstaklega gagnvart pytta- og 

rifutæringu í klórísku umhverfi. Sagt er að stálið sé orðið sýruþolið við þessa íblöndun. 
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Króminnihald AISI 316 er örlítið lægra, um 17%, en nikkel innihald hærra, um 10-13% [4, p. 

13]. Að öðru leyti er íblöndunarhlutföll AISI 316 nánast þau sömu og í AISI 304. Nánar um 

eigineika AISI 316 í viðauka B.   

 

2.2 Plast 

Þær plasttegundir sem Marel smíðar úr eru POM (Polyoxymethylene) og PEHD 

(Polyethylene High Density) og eru svokölluð thermóplöst. Thermóplöst einkennast af þeim 

eiginleika að geta haft fasaskipti. Thermoplöst mýkjast við upphitun og er hægt að bræða og 

endurmóta. Thermóplöst eru fjölliður og einkennast einnig af þyngri sameindum. 

Thermóplöst eru einnig vinsæl smíðaefni í búnað fyrir matvælavinnslu [5, p. 20]. 

2.2.1 POM 

Polyoxymethylene (POM), einnig kallað Acetal, er thermóplast resín uppbyggt af 

formaldehýð (CH2O) keðjum og er með hálf kristallaða byggingu sem gefur því hálf 

gagnsæjan hvítan lit [6, p. 473]. Það er sterkt, hart og slitsterkt plast með lágan þanstuðul 

miðað við önnur plöst sem gefur því góða eiginleika til eftirvinnslu eins og að fræsa og bora. 

Hitaþol POM er um 80-100°C og getur verið allt að 140°C í stuttan tíma. POM er vinsælt 

smíðaefni í lítil tannhjól, fóðringar, færibandsreimar og aðra hluti sem eru undir slitálagi og 

notar Marel það mikið.  [5, p. 23]. Nánar um POM í viðauka C. 

2.2.2 PEHD 

Polyethylene high density (PEHD) er thermóplast resín uppbyggt af vetniskolefna (C2H4) 

keðjum úr jarðolíu og er eitt af mörgum gerðum af Polyethylene (PE) sem er eitt algengasta 

plast efni í heimi [7]. PEHD er þéttbyggðara en hefðbundið PE, sem gerir það mun sterkara 

en aðeins þyngra. Hitaþol PEHD er 60-90°C, fer eftir álagi, en þolir allt niður í -50°C frost. 

PE skilgreinist sem PEHD ef eðlismassi þess er meiri en 941 kg/m3. Helsti eiginleiki PEHD 

er því styrkur þess miðað við eðlismassa [5, p. 22]. Nánar um PEHD í viðauka D. 
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Kafli 3 

Tæring 

Tæring er náttúrulegt ferli sem umbreytir eða brýtur niður manngerð efnasambönd með 

efnahvörfum eða rafefnahvörfum við umhverfi sitt. Þegar talað er um tæringu á það oftast við 

um málma, sem það höfðar mest til, en einnig getur niðurbrot efna eins og plast, gler, 

keramík og annara efna verið skilgreint sem tæring. 

Málmar tærast vegna þess að þeir eru gerðir úr málmatómum sem eru í ónáttúrulegu ástandi 

og leita jafnvægis við umhverfið, sem er þeirra upprunalega form, málmoxíð. Málmtæring er 

í raun niðurbrot  [8, p. 86]. Tæring er oft kölluð oxun, tekið frá enska orðinu yfir súrefni 

(oxygen). Oftast er þó talað um að oxun sé eftirsótt en tæring af því slæma. Þ.e.a.s. margir 

málmar eins og ryðfrítt stál mynda tæringaþol sitt með oxíðhúð og er því kallað oxun. Án 

oxunar er ryðfrítt stál varnarlaust og mun tærast [8, p. 96]. Undir ákveðnum kringumstæðum 

getur  umhverfið einnig verið of tærandi fyrir krómoxíðhúðina með þeim afleiðingum að hún 

eyðist upp og stálið tærist.  

 

Tafla 1 - Orka til 1kg framleiðslu á málmi [9, p. 21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málmur Oxíð Orka [MJ/kg] 

Liþíum [Li] Li2O 40,94 

Ál [Al] Al2O3 29,44 

Magnesíum[Mg] MgO 23,52 

Títaníum [Ti] TiO2 18,66 

Króm [Cr] Cr2O3 10,24 

Natríum [Na] Na2O 8,32 

Járn [Fe] Fe2O3 6,71 

Sínk [Zn] ZnO 4,93 

Kalíum [K] K2O 4,17 

Nikkel [Ni] NiO 3,65 

Kopar [Cu] Cu2O 1,18 

Blý [Pb] PbO 0,92 

Platína [Pt] PtO2 0,44 

Silfur [Ag] Ag2O 0,06 

Gull [Au] Au2O3 -0,18 
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Orkan sem fer í að breyta málmgrýti í málm leitast til að skila sér aftur í umhverfið og gerir 

það þegar málmurinn tærist í sitt upprunalega horf. Það magn orku sem krefst og er bundin í 

málmi og að lokum er skilað í umhverfið vegna tæringar er breytilegt eftir málmtegundum. 

Málmar eins og  járn, magnesíum og ál krefjast mikillar orku en málmar eins og gull, silfur 

og kopar krefjast lítillar orku og skila því orku í samræmi við það aftur út í umhverfið. Í töflu 

1 hér að ofan má sjá þá orku sem þarf til að framleiða 1 kg af sérhverjum málmi [9, p. 19]. 

 

3.1 Tæringarform 

Málmar tærast á ýmsa vegu og hafa þarf því í huga í hverskonar umhverfi búnaðurinn þarf að 

vera. Út frá þeim upplýsingum skal gera ráðstafanir og velja efni sem gæti þolið viðkomandi 

aðstæður og umhverfi. Rafskápar Marels geta verið í mjög krefjandi umhverfi þar sem hann 

verður fyrir miklum hitabreytingum og í snertingu við raka, salt, klór og fleira. Einnig geta 

aðrir þættir eins og samsetning, efnisval og fleira skapað fleiri tæringaform sem skápurinn 

verður fyrir. Hér á eftir verður fjallað um nokkur tæringaform sem geta átt við og skapast í 

rafskápum við þær aðstæður sem þeir eru í. Mynd 1 hér að neðan sýnir þau form 

málmtæringar sem geta komið fram í rafskápum Marels. 

 

Mynd 1 - Helstu tæringaform rafskáps [9, p. 148] 
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3.1.1 Jöfn tæring 

Þegar talað er um jafna tæringu er átt við að heilt yfirborð eða heill hlutur úr málmi tærist 

jafnt. Krómoxíðhúð ryðfrís stáls hindrar jafna tæringu en ef umhverfið er það tærandi að 

húðin eyðist upp á stóru svæði og nær ekki að endurnýjast aftur verður ryðfría stálið fyrir 

jafnri tæringu. Þær aðstæður geta myndast ef ryðfría stálið er í snertingu við sterkar sýrur, 

lífrænar eða ólífrænar, eða ætandi sóda að krómoxíðhúðin eyðist upp og berskjaldar stálið 

fyrir tæringu. Jöfn tæring á ryðfríu stáli er þó sjaldséð því aðstæður sem þessar eru ekki 

algengar. 

 

Mynd 2 - Jöfn tæring á ryðfrírri gufulögn vegna brennisteinssýru [4, p. 37] 

 

Eins og nefnt var áður er það einna helst króm innihald, sem og nikkel og molýbden sem 

gerir stál ryðfrítt og með aukningu þess er tæringaþol stálsins gegn jafnri tæringu aukið [10, 

p. 13]. Því er gott að íhuga í hverskonar umhverfi búnaður mun vera og velja efni við þess 

hæfi. 
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3.1.2 Pyttatæring 

Pyttatæring einkennist af litlum staðbundnum tæringablettum. Pyttatæring er form af mjög 

staðbundni en mjög ákafri tæringu sem getur leitt til lítilla gata á málmi, sjá mynd 3. Pyttirnir 

dreifast um yfirborð málms en geta orðið það margir og þétt settir að tæringin sýnist sem jöfn 

tæring. Pyttatæring kemur fyrir á ryðfríu stáli einna helst ef gallar eru á krómoxíðhúð þess. 

Umhverfi sem skapar rifutæringu á ryðfríu stáli mun einnig örva pyttatæringu. Í 

matvælaiðnaði er pyttatæring á ryðfríu stáli að mestu sökum notkunar á súrum klór lausnum 

[10, p. 17]. 

Pyttatæring virkar á sama grundvelli og galvanísk tæring. Krómoxíðhúðin er katóða og 

óvarða stálið undir er anóða en er varið fyrir tærandi umhverfinu. Ef galli kemur í húðina 

virkjast þessi örsmáa anóða sem er óvarin en er í snertingu við mjög stóra katóðu. Því er 

tæringin mjög staðbundin og hröð og myndar pytt. Þegar pyttur hefur myndast verður 

sýrustig pytts lægra en umhverfi síns vegna vatnsrofs málmjóna eins og Fe2+ og Cr3+ í 

pyttinum. Þar að auki styrkist klórlausnin í pyttinum til að mynda jafnvægi við málmjónirnar 

en það lækka sýrustig enn frekar og útbreiðsla tæringar verður mjög hröð [4, p. 35].  

 

Mynd 3 - Pyttatæring utan á ryðfríu röri [4, p. 35] 
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3.1.3 Rifutæring 

Rifutæring er einnig skæð staðbundin tæring eins og pyttatæring. Rifutæring myndast 

einungis á málmum sem framleiða oxíðhúð til tæringavarnar eins og ryðfrítt stál, ál og 

títaníum sem dæmi. Eins og nafnið gefur til kynna myndast tæring af þessu tagi einungis í 

litlum rifum og lokuðum flötum eins og á samskeytum tveggja flata, t.d. flangs eða 

boltasamsetning, sjá mynd 4. Þar sem er lítið bil milli flata skapast súrefnisskortur og 

krómoxíðhúð ryðfrís stáls nær ekki að endurnýjast. Þannig eyðist hún upp og stálið verður 

óvarið fyrir tæringu. Rifutæring er álík pyttatæringu að mörgu leyti en nær yfir stærra 

flatarmál og étur sig grynnra inn í efnið. Yfirborð málms getur einnig lokast af fyrir súrefni 

vegna áfellingar aðkomandi efna sem berast með t.d. vatni eða sjóvatni, svo krómoxíðhúðin 

eyðist upp og rifutæring myndast. Rifutæring myndist mest á stöðum þar sem rifa milli flata 

eru nokkrir tíundu partar úr millimetra eða minna og sjaldan í rifu stærri en 2mm. Samskeyti 

málms og málmleysingja skapa hið sama aðstæður til rifutæringar, þar á meðal 

pakkningarefni, plöst og fleira. Hörð plöst og trefjarík efni sem draga í sig raka teljast einna 

helst slæm en eftirgefanleg efni eins og gúmmí o-hringir hafa lítil áhrif á endurnýjun oxíðhúð 

málma [10, p. 15]. 

 

Mynd 4 - Rifutæring á ryðfríu stáli undir boltasamsetningu [11] 
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3.1.4 Galvanísk tæring 

Galvanísk tæring á sér stað þegar tveir mismunandi málmar snertast í raflausn. Málmar hafa 

mismikla tilhneigingu til að tærast og er það einkum vegna staðalspennu þeirra. Því er 

rafspennu mismunur milli málmanna og með raflausn í formi raka eða vökva myndast 

tenging til rafeindaflutninga. Rafeindaflutningur á sér stað því rafspenna leitast alltaf eftir 

jafnvægi á rafhleðslu og þessi flutningurinn tærir málma. Það ferli að staðalspenna málma 

leitast í jafnvægi kallast galvanísk tæring. Málmurinn með lægri rafspennu virkar sem anóða, 

gefur frá sér rafeindir og tærist en málmurinn með hærri rafspennu, katóða, tekur til sín 

rafeindir og tærist ekki. Hlutfall mismunar á rafspennu á milli málmanna hefur áhrif á hraða 

og styrk tæringar [10, p. 11]. Í töflu 2 má sjá spennuröðun málma. Aðrir þættir sem hafa áhrif 

á drifkraft galvaníska tæringu er rafleiðni raflausnar og hlutfall yfirborðstærðar anóðu og 

katóðu eins og nefnt var áður í kafla 3.1.2 um pyttatæringu. 
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Tafla 2 - Spennuröð málma í hreinu sjóvatni [10, p. 12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katóða 

(mest óvirkt) 

Platína 

Gull 

Grafít 

Títaníum 

Silfur 

 Chlorimet 3 

Hastelloy C 

 18-8 Mo Ryðfrítt stál (Óvirkt) 

18-8 Ryðfrítt stál (Óvirkt) 

Krómstál (11-30%) (Óvirkt) 

 Inconel (Óvirkt) 

Nikkel (Óvirkt) 

 Silfur lóðmálmur 

 Monel 

Cupronickels 

Brons 

Kopar 

Látún 

 Chlorimet2 

Hastelloy B 

 Inconel (Virkt) 

Nikkel (Virkt) 

 Tin 

Blý 

Blý-tin lóðmálmur 

 18-8 Mo Ryðfrítt stál (Virkt) 

18-8 Ryðfrítt stál (Virkt) 

 Ni-Resist 

Krómstál (13%) (Virkt) 

 Pottstál 

Stál og járn 

 

 

 

Anóða 

(Mest Virkt) 

Ál 2024 

Kadmín 

Ál 1100 

Sínk 

Magnesíum 
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3.1.5 Kornamarkatæring 

Málmar hafa kristallaða uppbyggingu, í öðrum orðum kornauppbyggingu og kornamörk milli 

hvers korns. Þegar ástenískt ryðfrítt stál er hitað í 600-900°C verður stálið einkum næmt fyrir  

kornamarkatæringu. Það er almennt talið að orsök þess sé binding króms við kolefni sem 

myndar krómkarbíð og fellur það út á kornamörkunum. Þ.e.a.s. kornamörkin draga til sín 

króm frá nærliggjandi kornum með þeim afleiðingum að króm innihald á jaðri korna og 

kornamarka lækkar verulega, sjá mynd 5. Ryðfrítt stál með 18% króm innihald getur haft 

svæði með 9% króm innihaldi eða lægra eftir úrfellingu krómkarbíðs. Næmni ryðfrís stáls 

fyrir kornamarkatæringu stjórnast því að mestu af kolefnis innihaldi þess. Því meira magn 

kolefnis sem er í stálinu því styttri tíma tekur að mynda krómkarbíð. Því er kolefni haldið í 

lágmarki í málmum eins og ryðfríu stáli og nú til dags er það 0,08% af þyngd þess eða minna, 

en var á öldum áður allt að 0,2% sem var til mikilla vandræða [10, pp. 18-19]. 

Helstu kringumstæður til að kornamarkatæring myndist er við smíði, þ.e.a.s. sjóða, skera og 

slípa með þeim afleiðingum að hluti af málminum í kringum vinnslusvæðið hitnar í 600-

900°C. Myndun krómkarbíðs er háð tíma svo því lengri tíma sem svæðið er undir þessum 

hita, eykst tilhneyging hans til myndunar krómkarbíðs. Því eru þykkir málmhlutir sem eru 

lengi að kólna undir meiri áhættu. Með því að beita hitameðhöndlun á ryðfrítt stál í áhættu, 

leysist upp krómkarbíð í stálinu. Með því að hita upp í 1050°C leysast krómkarbíð útfellingar 

upp og stálið er svo snöggkælt sem endurheimtar upprunalegu kristallsuppbyggingu og 

tæringavörn stálsins [10, p. 19]. 

 

Mynd 5 - Útfelling krómkarbíðs á kornamörkum [12] 
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3.1.6 Spennutæring 

Spennutæring er eitt skaðlegasta form tæringar á ástenísku ryðfríu stáli. Spennutæring er 

fíngerð sprunga sem breiðir úr sér í markar áttir og stækkar, en getur þó stundum bara verið 

ein stök sprunga. Umhverfi sem skapar spennutæringu er togspenna, tærandi umhverfi og 

hitastig. Togspenna getur skapast í efni vegna innri spennu eftir vinnslu, við vinnuskilyrði 

búnaðins og jafnvel út frá pyttatæring. Eins og áður var nefnt er það einna helst klórlausnir og 

aðrar ætandi lausnir sem valda tæringu á ryðfríu stáli. Almennt er talið að aðstæður til 

spennutæringu geti ekki skapast nema í hitastigi yfir 60°C, en þó eru alltaf undanþágur [10, p. 

20]. Mynd 6 hér að neðan sýnir hvernig spennutæring breiðir úr sér og minnir helst á 

trjágreinar eða eldingu. 

 

Mynd 6 - Spennutæring sem hefur breitt úr sér [10, p. 20] 

 

Spennutæring er frábrugðin öðrum tæringaformum á þann hátt að sama sem enginn málmur 

tapast eða leysist upp. Það getur einnig verið mjög erfitt að koma auga á spennutæringu, því 

hún getur verið hárfín eða jafnvel ekki á sjáanlegu yfirborði fyrr en tæringin hefur stækkað 

verulega. Talið er að 50% allra skemmda á ryðfríu stáli er rakið til spennutæringu. Þegar stál 

er kaldmótað, soðið eða slípað geta jafnvel myndast nægileg innri spenna og hiti til setja af 

stað spennutæringu. Draga má úr líkum spennutæringar með hitameðhöndlun eftir vinnslu 

efnis. Erfitt getur verið að laga spennutæringu og ekki er æskilegt að laga spennutæringu eins 

og með því að sjóða upp í sprungur, því sprungan mun að mestu líkindum bara stækka. Besta 

aðferðin er að skipta út öllu skemmdu svæði [10, p. 20]. Ástenískt stáls eins og 304L og 316L 

eru viðkvæm fyrir spennutæringu en ástenískt stál bætt nikkeli og mólýbden, eins og 904L, 

hefur góða vörn gagnvart spennutæringu [4, p. 39]. 
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3.1.7 Þreytutæring 

Þreytutæring er að mögu leyti svipuð og spennutæring í útliti. Helsta einkenni hennar er að 

hún greinist minna út og er oft bara stök sprunga og sprungan hefur brotlínur eins og 

þreytubrot er einkennt af. Þreytutæring stafar af margendurteknum togspennum sem mun 

þreyta efnið á sínum veikasta stað með þeim afleiðingum að sprunga myndast í efnið sem 

stækkar við hverja endurtekt. Þreytutæring er í raun þreytubrot þar sem tæring á stálinu spilar 

stóran þátt í því að þreytubrot myndist. Til að lágmarka þreytutæringu á búnaði í 

matvælaiðnaði eru bestu varúðarráðstafanir að lágmarka víbring, púlsa, þrýsting og annað líkt 

á búnaðinn og lágmarka hvöss horn og aðra veika punkta á hönnun [10, pp. 22-24]. Mynd 7 

sýnir þreytutæringu á ryðfríum bolta þar sem tæring veikti efnið nóg til að skapa sprungu. 

 

Mynd 7 - Þreytutæring á ryðfríum bolta [10, p. 23] 
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Kafli 4 

Hönnun á dreni 

4.1 Almennt 

Vörur Marels eru notaðar í þannig umhverfi og starfsháttum að það þykir nánast ógerlegt að 

vatnsþétta rafskápa þeirra algerlega. Rafskápar frá þeim er með hefðbundin stöðluð 

gegnumtök fyrir rafmagnsvíra, hurð til að þjónusta þá, göt á bakhlið til að festa þá upp, göt 

fyrir takkastýringar, öndun og áfram má telja. Í sumum tilfellum er rör eða stokkur fyrir 

rafmagnsvíra og loftlagnir boltaður beint á rafskápinn með gegnum gangandi bolta og 

pakkningaefni. Allir þessir hlutir geta skapað möguleika á vatnsleka inn í rafskápinn. 

Við hönnun á nýju dreni fyrir rafskápa Marels er leitað eftir skilvirkni drens að það geti losað 

allt uppsafnað vatn og óhreinindi innan úr rafskáp og hleypi ekki raka inn, áreiðanlegt og 

uppfylli alla staðla er á við búnað í snertingu við matvæli. Aðrar hönnunforsendur sem verður 

tekið tillit til er að holrými drens sé í lágmarki til að stuðla að þrifanleika, notendavænleiki til 

þjónustunnar, stílhrein hönnun og framleiðslukostnaður. 

Í gegnum tíðina hefur Marel prófað og notað margar gerðir af drenum fyrir lokuð rými á 

vörum sínum með mismunandi árangri. Öll hafa þau sína kosti og galla og hafa ýmsar 

hugmyndir verið prófaðar. Flest öll þau dren sem Marel hefur notað í gegnum tíðina eiga það 

einnig sameiginlegt að vera svokölluð opin dren. Opin dren eru þ.e.a.s. dren sem loka ekki 

fyrir streymi vökva í aðra áttina á neinn beinvísan hátt og eiga því í hættu að hleypa vatni í 

gegnum sig t.d. við þrif á búnaði. Skoðaðar voru nokkrar eldri lausnir Marels sem og 

aðkeypta lausn og metið hvort einhverjir eiginleikar þeirra gætu nýst í hönnun á nýju dreni. 

Nokkrar frumgerðir af drenum voru hannaðar og svo smíðaðar með 3D prentara til tilrauna. 

Undirstöðuatriði og virkni drena voru af mismjöfnum toga til að prófa hvaða þættir væru 

heppilegir til notkunar í dren og hverjir ekki. Rafskápar Marels eru UL508A vottaðir en dren 

stenst ekki þéttleikapróf þess. Tilraunir á drenum verða framkvæmdar eftir lýsingum úr staðli 

UL508A og IEC 60529 á IP-kvarða og megin markmið verkefnis að þróa dren sem uppfyllir 

að lágmarki UL508A/IP66 og ákjósanlegra IP69K þéttleikapróf. 
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4.2 Staðlar og vottanir 

Þegar kemur að matvælaframleiðslu og vél- og rafbúnað í því umhverfi eru margar kröfur og 

staðlar sem þarf að uppfylla. Marel skuldbindur sig við og fylgir öllum helstu alþjóðlegu sem 

og Evrópusambands reglugerðum og stöðlum er varða matvælaframleiðslu.  

Við hönnun á dreni þarf að hafa í huga hvaða staðla dren þarf að uppfylla svo það hafi ekki 

neikvæð áhrif á annan samtengdan búnað. Þeir helstu staðlar sem dren þarf að uppfylla er: 

• 1935/2004/EB  - Reglugerð um efnivið og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við 

matvæli [13] 

• 10/2011/EB - Reglugerð um efnivið og hluti úr plasti sem ætlar er að komast í 

snertingu við matvæli [14] 

• UL508A – Reglugerð um öryggi rafskápa. [15] 

• Hygienic equipment design criteria - Viðmiðunarreglur EHEDG um hreinlæti [16] 

4.2.1 IP-kvarði 

IP (International Protection Marking) er alþjóðlegur kvarði, undir alþjóðlega staðlinum IEC 

60529 sem segir til um vörn lokaðs búnað gegn föstum efnum og vökvum, í öðrum orðum 

þéttleika. Markmið staðals er að upplýsa notendur með skýrum upplýsingum um þéttleika 

búnaðs. IP-staðallinn saman stendur af tveimur tölustöfum og stundum einum bókstað í 

sértilvikum. Fyrri tölustafurinn segir til um þéttleika búnaðs gegn föstum efnum eftir stærð 

þess, hvort sem það sé fingur, nál eða ryk. Fyrri talan hefur sjö möguleg gildi, frá 0 til 6, þar 

sem hærri tala táknar betri vörn eða þéttleika gegn smærri hlutum. Seinni tölustafurinn segir 

til um þéttleika gagnvart vökva og hefur níu gildi, frá 0 til 8. Sama gildir um röðun þeirra. 

Tölustafurinn segir til um hversu mikinn vökva búnaðurinn er þéttur gegn. Hvort hann þoli 

nokkra regndropa, háþrýstiþvott eða vera sökkt í vökva [17]. Þéttleikapróf IP69K er ekki á 

hefðbundna IP-kvarða, en er viðbót sem var bætt við af alþjóða staðlinum ISO 20653 [18]. 

Hann endurspeglar best mest krefjandi raun aðstæður í matvælavinnslu. Meira um IP-kvarða í 

viðauka E. 
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4.2.2 UL508A staðall 

Underwriters Laboratories (UL) er bandarísk stofnun sem gefur út alþjóðlega staðla [19]. 

Rafskápar Marels eru vottaðir UL508A sem er staðall er varðar almenna uppsetningu, notkun 

og öryggi rafskápa fyrir 1000V eða minna [15]. Eitt af öryggiskröfum UL508A er 

þéttleikapróf og notast UL við NEMA 250 flokkun til að skilgreina þéttleika rafskáp. 

4.2.3 NEMA 250 - Enclosure types 

The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 250 er bandarískur staðall um 

gerðir rafskápa sem hýsa spennu undir 1000V. NEMA er álíka staðall og IEC 60529, sem 

segir til um þéttleika rafskáps en er ekki hægt að samanbera nákvæmlega vegna auka þátta 

sem IP-kvarðinn tekur ekki tillit til. NEMA gerir meiri greinarmun á starfsumhverfi og 

notkun rafskáps, en IP-kvarðinn segir einungis til um þéttleika rafskáps. NEMA telur 13 

gerðir af rafskápum, númerað 1 til 13, með sumar gerðir með auka eiginleikum sem eru 

merktar sérstaklega með bókstað aftan við tölustafinn. Í heildina eru því 21 gerðir í staðlinum 

[20]. 

NEMA staðallinn er notaður á alþjóðavísu, þar á meðal skilgreinir alþjóðlegi UL-staðalinn 

þéttleika og starfsumhverfis allra rafskápa eftir NEMA staðlinum. Sjá meira um NEMA 

staðal í viðauka F. 
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4.3 Dren í notkun hjá Marel 

4.3.1 Slanga 

Einföld og ódýr lausn fyrir dren eru slöngur og má sjá á sumum vörum Marels. Þær eru þó 

mest notaðar á stokkum sem hýsa rafmagnskapla og aðrar lagnir, frekar en á rafmagnsskápum 

og öðrum hýsingum sem hýsa dýrari og viðkvæmari rafbúnað. Smellu fittings er notað mest í 

slöngudren, þar sem nippill getur verið skrúfað í múffu eða í gegnum plötustál, sjá mynd 9 og 

10. 

 

Slanga niður úr dreni þjónar þeim tilgangi að ef hún er nægilega grönn og löng mun raki 

þéttast á veggjum slöngunnar og drjúpa niður í stað þess að streyma inn um drenið. Þessi 

hegðun stafar af kapillar-þéttingu. Kapillar-þétting á sér stað þegar vatnsagnir (raki) eru 

leiddar í þröngt rými. Agnirnar fara að bindast saman og setjast á veggi rýmis vegna sterkari 

aðdráttakrafts stafandi af takmarköðu rými og viðloðun vatns. Þessar aðstæður lækka 

þéttunarþrýsting. Agnirnar hlaðast upp og fara að mynda vatnsdropa sem aukast í stærð þar til 

þeir fylla út þverskurðaflatarmál slöngunnar og lekur niður af völdum þyngdarafls [21]. 

 

 

 

Mynd 9 - Slöngudren á kaplastokk Mynd 8 - Slöngudren á rafskáp 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  26 
 

4.3.2 Völundarhús 

Völundarhús er einnig ódýr lausn á dreni. Að ofan er gróf rist þar sem vatn lekur úr rafskáp 

niður í völundarhús og stoppar aðskotahluti af stærri gerð. Inn í völundarhúsinu er mikið 

holrými og þrír veggir sem skarast sem er lykilhlutur hönnunar, sjá mynd 11. Veggirnir 

mynda völundarhús fyrir vatnsstreymi á þann hátt að það þarf að streyma í hlykki til komast 

inn í rafskáp. Veggirnir veita mótstöðu þegar vatnsstreymi skellur á þá sem dregur úr 

skriðþunga vatnsstreymis. Skriðþunga er lýst: 

𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑣 

Þar sem skriðþungi (P) er margfeldi massa vatnsagnar (m) og hraða hennar(v). Þegar vatn 

skellir á vegg dregst úr hraða þess og dreifist í margar áttir og í tilfelli völundarhús er 

einungis hluti streymis og massa sem stefnir lengra inn í drenið og á minni hraða. Því dregst 

úr skriðþunga og hindrar vatnsstreymi inn í rafskáp.  

 

Völundarhús af þessari gerð, eins og Marel notar er selt bæði á þeim forsendum til notkunar 

sem dren og/eða öndun. Framleiðendur mæla almennt með notkun á tveim völundarhúsum á 

hvern rafskáp, staðsett í botn og ofarlega, til að skapa stöðugt loftstreymi í gegnum skápinn. 

Völundarhús af þessari gerð hindra rigningu og jafnvel vatnsgusur en eru ekki ætluð 

rafskápum af gerð NEMA 4 og 12. Sjá tækniupplýsingar völundarhús í viðauka G. 

 

 

Mynd 10 - Völundarhús dren á rafskáp Marels 
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Völundarhús er tiltölulega stór um sig, algeng stærð á hýsingu er um 70x50x25mm. Það gerir 

samsetningarflöt við rafskáp: 

𝐴 = (𝐿 × 𝐵) +  (
𝑟2 × 𝜋

2
) ≈ 32 𝑐𝑚2 

Samsetningarfletir skapa hættu til rifutæringar. Holrými völundarhús er einnig mikið: 

𝐴 = ∑ 𝐿 × 𝐵  ≈  130 𝑐𝑚2 

Völundarhús eru auðveld í uppsetningu og að þjónusta, en hafa óþarflega mikið holrými og 

stóran samsetningarflöt. Það er ódýrt, algengt verð um $30, en stafar of mikil áhætta að raki 

komist inn um völundarhús t.d. við þrif á búnaði með háþrýstidælu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11 - Hoffman ANMV6 völundarhús 
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4.3.3 Tappadren 

Marel notar þessa gerð drens allra mest á rafskápa sína og er þeirra staðlaða dren fyrir alla 

rafskápa þeirra, sjá mynd 12. Rafskápar eru búnir allavega einu dreni staðsett fyrir miðju 

botns og stærri rafskápar með tvö dren nálægt hornum í botni. Drenið er þeirra hönnun og er 

saman sett af POM-C plast tappa sem er gegnum boraður með 8mm T-laga vatnsgöng. Plast 

tappi er skrúfaður á rafskáp innan frá, með tveim skrúfum og hálfmánaskífu, svo tappinn 

heldur í brún gats á rafskáp, sjá mynd 13. Plast tappinn er svo skorðaður fastur og verndaður 

með skúffulaga hlíf, úr 1,5mm AISI 304 plötustáli undir rafskáp. Allt efni er því AISI 304 

ryðfrítt stál og POM-C plast. Hlífin er soðin á rafskáp og tappinn situr í sæti á hlífinni. Hlífin 

verndar einnig götin á plast tappanum svo erfitt er að beina vatnsstreymi inn um drenið. Það 

litla vatnsstreymi sem beinist inn í plast tappann á greiða leið aftur út á hinni hlið tappans, 

fremur en að streyma upp og inn í rafskáp. Hlífin er því mikilvægasti þátturinn í þessari 

hönnun. 8mm vatnsgöng er hæfileg stærð gats fyrir óhreinindi eins og t.d. víra afklippur. 

Einnig er auðvelt að taka tappann úr eða blása í gegnum hann ef hann skyldi stíflast. 

 

Það er þó einn galli við lögun þess, að drenið passar í gatið á hvaða vegu sem er og hálfmána 

skífan passar á tvo vegu. Botn rafskáps hefur vatnshalla upp á 10°. Skífan og skrúfurnar eru 

einu hlutar drens sem standa upp úr botni rafskáps. Því getur skapast hætta á að drenið snúi 

vitlaust og skífan hindri vatnstreymi út um drenið ef hún er staðsett neðan við dren gat, sem 

kemur fyrir af sögn starfsmanna Marels. Drenið er einnig illa staðsett, því það er óþarflega 

langt frá lægsta punkti botns í rafskáp. Nánar er fjallað um það síðar í kafla 4.5. 

 

Mynd 13 - Skurðarmynd af tappa dreni Mynd 12 - Festing drens í rafskáp 
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Holrými og samsetningarflötur eru hinsvegar mjög lítill vegna smæðar drens. Heildina á litið 

er tappadrenið einfalt, stílhreint og kostar 10-15 € samkvæmt skráningarkerfi Marels. Fjallað 

er um framleiðslukostnað í kafla 4.7. Helstu tölur og eiginleikar tappadrens eru í töflu 3 hér 

að neðan. 

Þar sem þetta dren er það mest notaða og framleitt af Marel verður það notað hér með eftir til 

viðmiðunar á öðrum útgáfum af drenum.  

 

Tafla 3 - Yfirlit tappadrens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappadren 

Verð:  10-15 € 

Holrými [cm2] 7,9 

Samsetningarfl. 

[cm2] 
3,4 

Kostir Gallar 

Einfalt Opið dren 

Ódýrt Illa staðsett 

Lítill 

samsetningaflötur 

Möguleiki á 

samsetningarvillu 

Lítið holrými  

Varin vatnsgöng  
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4.4 Aðkeyptar lausnir 

4.4.1 Hoffman H20MIT 

H2OMIT eru hágæða dren framleidd af Hoffman Engineering Corp, dótturfyrirtækis Pentair 

plc. [22]. Drenið er Ø32 mm sívalningur úr tæringaþolnu polýester og fæst einnig með slíf úr 

AISI 304 ryðfríu stáli, sjá mynd 14. Drenið er vottað IP66 þéttleika og er viðurkennt til 

notkunar á UL508A vottuðum rafskápum sem jafngildir þéttleika rafskáps Marels. Sjá 

ítarlegri upplýsingar um H2OMIT í viðauka H. 

 

Drenið er skrúfað fast í 7/8“ gat í botni skáps. Leggur og ró eru útbúin raufum þar sem vatn 

rennur inn í drenið. Það er útbúið öndun (nr.65 á mynd 15) sem og flotholti(nr.62 á mynd 15) 

sem verkar sem einstefnuloki. Vatnið rennur niður með flotholti og þegar nægilegt vatn hefur 

safnast upp inn í dreninu lyftir það flotholtinu upp af neðra sæti sínu (nr.72 á mynd 15) og 

hleypir vatni niður og út í umhverfið. Ef vatni skyldi vera sprautað inn um botn drens, mun 

vatnsþrýstingur einnig lyfta flotholti upp af neðra sæti sínu og leggjast að efra sæti sínu (nr.78 

á mynd 15) með þeim afleiðingum að vatnið kemst aldrei lengra en inn í rými drens og mun 

svo leka aftur út í umhverfið. Flotholtið er með öndunargat (nr.80 á mynd 15) um 65 mm á 

lengd og 1-2 mm í þvermál til að jafna þrýsting milli rafskáps og umhverfis. Smæð öndunnar 

framkallar kapillar-þéttingu ef raki eða vatn streymir inn um öndunargatið [23]. 

Hoffman H2OMIT er dren sem býður upp á mikla möguleika. Það uppfyllir alla staðla í 

matvælaiðnaði og er með öndun og einstefnuloka sem tryggir að enginn raki komi inn um 

drenið og minnkar einnig möguleika á að raki dragist inn í rafskáp á öðrum stöðum vegna 

þrýstijöfnunar. Drenið er einfalt í uppsetningu, útskiptanlegt og sterkt byggt.  

 

Mynd 14 – Hoffman H20MIT dren [22] 
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Starfsmenn þróunarsviðs Marels hafa sýnt þessu dreni áhuga og keyptu slíkt til að rannsaka 

og prófunar. Það var þó aldrei fengin langtíma reynsla á því, því starfsmenn dæmdu það of 

dýrt í verði, vatnsgöng of smá svo hætta á stíflun væri of mikil og mikið holrými sem er 

óaðgengilegt því drenið er ekki opnanlegt. 

Þessi hönnun er tæknilega flóknari en aðrar lausnir skoðaðar og dýrt en var vert að skoða. 

Einfaldari og notendavænni dren sem hægt væri að taka í sundur til þrifa myndi sæma 

rafskápum Marels betur. Í töflu 4 hér að neðan eru helstu tölur og eiginleikar Hoffman 

H2OMIT. 

 

Tafla 4 - Eiginleikar Hoffman H2OMIT 

   Hoffman H2OMIT 

Verð:  49-98 € [24] 

Holrými [cm2] 76,8 

Samsetningarfl. 

[cm2] 
4,2 

Kostir Gallar 

Einstefnuloki Dýrt 

Öndun Þröng vatnsgöng 

Útskiptanlegt Mikið holrými 

Mynd 15 -  Þverskurðarmynd af H2OMIT [23] 
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4.5 Rafskápur 

Nýjasta gerð rafskápa Marels kemur í sex stærðum, sjá töflu 5.      

Tafla 5 - Stærðir rafskápa Marels 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 16 má sjá lögun þessa rafskápa, þar sem botn og toppur hafa halla sem nemur 10° 

m.v. lárétt. Ástæðan er til að mynda vatnshalla svo uppsafnað vatn í botni renni í átt að dreni 

rafskáps og að vatn safnist ekki ofan á skápnum. Hurðin á skápnum er með þéttilista og inn 

værar lamir. Allar brúnir á framhlið skáps eru fleygðar svo hlið hurðar sem er næst lömum 

rekist ekki í skápinn við opnun hurðar. Með þessum fleyg skapast 135° horn í kverkinni milli 

skáps og hurðar í samanburði við 90° horn á gömlu útgáfu rafskápa Marels. Gleiðara horn 

minnkar einnig trekt áhrif þegar skápur er þrifinn með háþrýstidælu, svo vatn endurvarpast 

frekar frá heldur en að þéttilistanum. Því eru líkur á vatnsleka um hurðina minnkaðar. 

Tappadrenið, eins og lýst er í kafla 4.3.3, er staðsett í 20,5mm gati í botnplötu skáps. Í minni 

gerðum af rafskápum er eitt dren, staðsett fyrir miðju á breiddarlengd, en tvo dren í þeim 

stærri, staðsett nálægt hornum rafskáps. Miðja gats er staðsett 22,8mm frá brotlínu botns og 

framhliðar, sem er lægsti punktur innviði rafskáps. Drengatið sjálft er einungis 8mm í 

þvermál en opið snarað út í 11mm í þvermál. Það staðsetur því lægstu brún drengats 17,3mm 

frá botni. Með teikniforritinu Autodesk Inventor var reiknað heildar rúmmál undir lægstu 

brún drengats, þ.e.a.s. hámarks rúmmál vökva sem situr í botni rafskáps og dren nær ekki að 

fjarlægja, sjá töflu 6. 

 

 

 

Stærð rafskáps 

BxHxD [mm] 
Fjöldi drena 

Verðmæti 

innihalds [€] 

Minnsta 

efnisþykkt [mm] 

400x400x250 1 500 1,5 

400x600x250 1 750 1,5 

600x600x250 1 1000 1,5 

600x800x250 2 1500 1,5 

800x800x250 2 2000 1,5 

800x1000x250 2 2500 1,5 
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Auðveldlega er hægt að bæta tæmingu með því að staðsetja drengat nær botni rafskáps. 

Samkvæmt plötuliði Marels, sem sér um að leysir skera og beygja allt plötustál, er lágmarks 

fjarlægð gats, spors eða einhverskonar brúnar 6,1mm frá brotlínu beygju á 1,5mm þykku 

plötustáli. Sjá töflu 7 sem var útbúin af plötuliði Marels. Því án nokkurs auka 

framleiðslukostnaðar er hægt að færa drengat 6,45mm nær botni, og minnka uppsöfnun vatns 

um 57%, eins og sýnt er í töflu 6. 

∆𝑥 = 22,8 −
20,5

2
− 6,1 = 6,45 

 

Tafla 6 - Samanburður vatnsuppsöfnunar 

 

 

 

 

 

 

Breidd 

rafskáps [mm] 

Uppsöfnun 

vatns [ml] 

Eftir endurstaðsetningu 

[ml] 

Mismunur 

[%] 

400 12,5 5,4 57 

600 18,8 8,1 57 

800 25,1 10,8 57 

Mynd 16 - Málsetning 400x600x250 rafskáps 
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Tafla 7 - Beygjutafla frá Plötuliði Marels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við þessa uppgötvun leitaði ég svara til þróunardeildar Marels, hví drengatið sé ekki staðsett 

eins nálægt botni og beygjutafla leyfir. Engin skýring fékkst á því hví drengatið væri ekki 

staðsett eins nálægt og beygjutafla leyfir. Þó svo að þetta sé ekki mikið magn vökva sem 

getur setið eftir í rafskápunum, er það alltaf óvænlegt. Vatn sem þetta eykur rakastig lofts inn 

í rafskáp með uppgufun. Mikil verðmæti geta verið inn í rafskáp í formi raf- og hugbúnaðs, 

eins og er sýnt í töflu 5, og vatn í hvaða ham sem er, hefur tærandi og skaðleg áhrif á 

rafbúnað. Sameiginleg ákvörðun var tekin með vöruþróun Marels að hönnun á nýju dreni yrði 

staðsett á lægsta punkti rafskáps, þar að leiðandi yrði gatið staðsett í kverk og uppsöfnun 

vatns í rafskápum yrði úr sögunni. Framleiðendur plötubeygjuvéla mæla þó ekki með því að 

staðsetja göt í beygju vegna ójafns slits á hnífum vélarinnar sem það veldur. Meðal 

ársframleiðsla Marels á rafskápum er um 1000 stk. á ári og dren um 1440 stk. samkvæmt 

skráningarkerfi Marels.. Samkvæmt framleiðslustýringu Marels endurspeglar verkfæra- og 

viðhaldskostnaður aðeins lítið brot af framleiðslukostnaði. Þar sem ávinningur þess að færa 

dren alveg í kverkina gæti minnkað hættu á rakaskemmdum á rafbúnaði og tæringu, þótti 

huglægt mat telja það þess virði þó svo að slit á verkfærum beygjuvéla myndi aukast.  

  

Efnisþykkt 
[mm] 

Beygjuspor 
[mm] 

Innanmál 
[mm] 

Utanmál 
[mm] 

1 5 3,6 4,5 
1,25 7 6,3 7,5 
1,5 7 6,1 7,5 
2 13 9,2 11,0 

2,5 13 9,3 11,5 
3 21 13,0 14,5 
4 24 17,7 20,7 
5 32 20,0 24,7 
6 40 24,4 30,0 
8 60 42,1 50,0 

10 60 40,7 50,0 
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4.6 Hönnunarlausnir á dreni 

4.6.1 Gúmmíhetta 

Fyrsta hugmynd af hönnunarlausn var með vatnslás. Virkni drens er þess háttar að keilulaga 

gúmmíhetta (nr.2 á mynd 17) er hýst inn í röri (nr.7 á mynd 17) og liggur út í innri veggjum 

þess. Vatn úr rafskáp safnast ofan á gúmmíhettuna þar til hettan gefur eftir vegna þunga 

vatns. Eftir vatnslosun réttir hettan úr sér aftur og lokar þar fyrir streymi. Hettan er gott sem 

loftþétt líka. Grundvallarþáttur þessar lausnar er að minni mótstaða er gagnvart streymi út 

heldur en streymi inn. Það er vegna keilulögun hettunar. Ef þrýst er ofan á hettuna dregst hún 

saman en glennist út ef þrýst er undir hana. Hýsingin hindrar að hettan glennist út, því er 

meiri mótstaða gegn streymi inn en út. 

Þar sem vatnsstreymi út úr rafskáp er að mjög lítið og óstöðugt, þarf mótstaða hettunar að 

vera mjög lítið til að geta tæmt sig algjörlega og safni ekki miklu magni af vatni áður en það 

opnast. Sem dæmi, þyngdarkrafur vegna 100ml af vatni sem þykir mikið magn inn í rafskáp 

samsvarar einungis um 1N krafts sem verkar á hettuna. 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 𝑉 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 = 100 ∗ 10−6 ∗ 1000 ∗ 9,8 = 1 𝑁 

Því þyrfti hettan að vera mjög eftirgefanleg og þar að leiðandi væri heldur lítil sem engin 

mótstaða gegn streymi inn í rafskáp. Helstu ástæður streymis inn í dren er vegna þrifa á 

búnaði, þar sem vatni getur verið sprautað með slöngu eða háþrýstidælu af stuttu færi. Hettan 

mun kikna vegna álags og hleypa vatni og raka inn. 

Því var ákveðið að fara ekki lengra með þessa hugmynd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17 - Þverskurðarmynd gúmmíhettudrens 
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4.6.2 Tappadren 2.0 

Endurhönnun á núverandi dreni sem aðlagar það að kverk í botni rafskáps. Tappinn (nr.2 á 

mynd18) er úr POM-C plasti, 26mm að þvermáli eins og áður, en 23mm á hæð í stað 18mm. 

Toppurinn á honum er V-laga sem myndar 125° skarð til að leggjast þétt að rafskáp. Þessi 

staðsetning veldur þess að vatnsgöng halla 17,5° frá lóðréttu í stað upprunalega 10° sem og 

dren getur einungis verið fest á rafskáp á tvo vegu. Í stað hálfmána skífu eru tvær litlar skífur 

(nr.4 á mynd 18) og skrúfugöt staðsett svo það er ekki möguleiki að hindra aðgang vatns að 

vatnsgöngum. Vatnsgöng eru T-laga eins og áður og staðsett í línu við skrúfugöt. Þessi 

hönnun kemur í veg fyrir mistök í samsetningu, sjá mynd 18 af samsetningu drens. Þessi 

hönnun er ætluð sem einföld endurbót á upprunalegu hönnun til auka skilvirkni þess, ef 

Marel kysi að nota tappadren til framtíðar. Framleiðslukostnaður þess er þó of mikill vegna  

lengri framleiðslutíma. 

 

 

 

 

 

             Tafla 8 - Eiginleikar Tappadrens 2.0 

 

 

Tappadren 2.0 

Verð:  29,8 € 

Holrými [cm2] 7,8 

Samsetningarfl. 

[cm2] 
3,3 

Kostir Gallar 

Einfalt Opið dren 

Lítið holrými Dýrt 

Lítill 

samsetningaflötur 
 

Mynd 18 - Þverskurðarmynd af Tappi 2.0 dreni 
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4.6.3 Kúlu flotloki 

Þessi lausn virkar á þeim grundvelli að nota kúlulaga flotholt sem einstefnuloka. Til hýsingar 

væri auðveld lausn að nota rör fremur en að sérsmíða hýsingu. Hýsingu þarf að festa á 

rafskáp og því var góð lausn að hafa rör úr AISI 304 ryðfríu stáli og rafsjóða það á skápinn, 

fremur en t.d. boltaða samsetning. Þar með eru færri íhlutir og stílhrein hönnun.  

 

Ø38x1,5mm rör var valið, þar sem það þykir hæfilega stórt og er algeng stærð (nr.2 á mynd 

19). Stærð kúlu var þá valin Ø28mm til að eiga möguleika að hleypa óhreinindum og 

aðskotahlutum í gegn (nr. 3 mynd 19). Efnisval kúlu er PEHD plast því eðlisþyngd þess er ρ 

= 952 kg/m3 sem er aðeins minna en vatns (ρw) og töluvert léttara en POM-C. Hlutfall 

þyngdar- og flotkrafts kúlu, ræður hve miklu rúmmáli af vatni kúlan þarf að ryðja frá sér til 

að fljóta. 

Flotkraftur heildar rúmmáls kúlu er: 

𝐹𝑏 = 𝑉 ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝐹𝑔 =
4

3
∗ 𝜋 ∗ 𝑟3 ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝐹𝑔 = 0,113 𝑁 

Ákveð að um fjórðungur af hæð kúlu sé undir yfirborði vatns þegar kúla flýtur. Samkvæmt 

Inventor samsvarar það um 15,6% af rúmmáli kúlu. Þá ætti þyngdarkraftur kúlu einnig að 

vera 15,6% af 0,113N eða 0,018N. 

 

Mynd 19 - Þverskurðarmynd af kúludreni 
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𝐺 = 𝑚 ∗ 𝐹𝑔 = (𝜌𝑝𝑒ℎ𝑑 ∗ (𝑉 − 𝑉𝑖) + 𝜌𝑙 ∗ 𝑉𝑖) ∗ 𝐹𝑔 = 0,018 𝑁 

→ 𝑉𝑖 =
4

3
∗ 𝜋 ∗ 𝑟3 = 9,532 ∗ 10−6𝑚3 

Til að ná 0,018N þyngdarkrafti þarf veggþykkt að vera 0,847mm. Ákveð að hafa veggþykkt 

því 0,85mm, sem gerir innra rúmmál Vi = 9525mm3 og þyngdarkraft kúlu G = 0,0185N. 

Hýsingin þarf að vera lokuð en hafa möguleika á að vera opnuð vegna þrifa og viðhalds. Þörf 

er á tveimur lokum (nr. 4 á mynd 19) með stýringu og sæti til að hefta og stýra hreyfingu 

kúlunnar. Til að festa lok úr ryðfríu stáli inn í röri væri heppilegast að nota hringsplitti eða 

annarskonar splitti. Ekki fannst praktískt lausn á því svo smellulok úr PEHD plasti voru 

hönnuð. POM-C er harðara og stökkara svo það hentar síður. Raufar þurfa að vera í röri og 

veggþykkt þeirra er einungis 1,5mm. Vegna þess var dýpt raufa ákveðin 0,5mm og breidd 

2mm. Samkvæmt rannsóknum er meðal kraftur fingra fólks um 50N [25, p. 25], því þykir 

réttlátt að krefjast 30N krafts til að spenna hverja smellu á loki. Hönnunar forsendur smellu 

voru því að smella þarf að svigna 0,5mm vegna 30N krafts sem verkar hornrétt á hana og 

ákveðið var að öryggisstuðull upp á 1,5 væri ásættanlegt.  

 

Notað var álagsgreining Inventors til að finna rétta stærðarhlutfall smellu til að uppfylla 

hönnunar forsendur. Lok er hannað 3mm þykkt með smellum sem standa 11mm upp úr og 

eru 5mm þykkar við grunninn en 3mm eftst. Hver smella spannar 25° úr ummáli loks, sjá 

mynd 20. Við 30N þrýstispennu hornrétt efst á smellu verður 0,48mm mesta eftirgjöf og 

lægsti öryggisstuðull 1,41. Þessar niðurstöður teljast fullnægjandi. Best er að hafa sem fæstar 

smellur til að hámarka notendavænleika, því eru 3stk á hvert lok. Til að geta náð loki innan úr 

Mynd 20 – Efra smellulok fyrir kúludren 
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hýsingu er rauf ofan á hverri smellu sem er um 2mm á hæð og breidd. Það gerir kleift að nota 

verkfæri, lítið skrúfjárn sem dæmi, til að spenna smellur inn og leysa lokið úr sæti sínu.  

 

Hönnunar forsendur neðra loks, sjá mynd 21, voru þær sömu en smellur eru staðsettar utan á 

hýsingu drens. Smellur eru jafnháar en 4mm þykkar og spanna 30° af ummáli loks. 

Samkvæmt álagsgreiningu er 0,52mm eftirgjöf vegna 30N krafts á smellu og öryggisstuðull 

1,39. sjá nánar um álagsgreiningar og teikningar í viðauka J. 

Á lokum er 8mm gat að þvermáli fyrir rennsli vatns í gegnum drenið, sjá mynd 20. Einnig er 

skál, með radíus 20mm, í kringum drengat sem þjónar sem stýring og sæti fyrir kúluna. Þar 

sem innra þvermál hýsingar er 38mm, er 5mm fríbíl milli kúlu og hýsingar á alla vegu, en 

ysta brún skálar er 7,6mm frá miðju drens. Þyngdarmiðja kúlu getur aldrei verið utan skálar, 

því leitast hún alltaf ofan í skálina og lokar drengati, ef engir utan aðkomandi kraftar verka á 

hana. 

Þegar nægilegt vatn hefur safnast fyrir inn í hýsingu, lyftist kúlan upp af sæti sínu vegna 

flotkrafts hennar og vatni er hleypt út í umhverfið. Kúlan lokar svo aftur fyrir streymi þegar 

drenið hefur tæmt sig að mestu. Virkni efra loks, sem er alveg eins lok, er til að hindra 

streymi inn í rafskáp. Við þrif getur vatni verið sprautað á og inn í dren úr stuttri fjarlægð og 

þegar kröftugur straumur stefnir inn í drenið mun það skjóta flotkúlunni upp. Þar mun hún 

stýrast í alveg eins sæti eins og nefnt var áður og haldast þar vegna þrýstings sem verkar á 

hana af völdum vatnsstreymi. Því mun vatn ekki ná lengra en inn í hýsingu drens og streyma 

svo aftur út í umhverfið.  

Mynd 21 - Þverskurðarmynd neðra loks kúludrens 
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Þegar samsetning er úr mjög ólíkum efnum eins og stáli og plasti þarf að taka tillit til 

þanstuðul þeirra. Tafla 10 sýnir að 1m lengja af PEHD lengist/styttist um 0,23mm við hverja 

gráðu á celsíus. Búast má við miklum hitastigsbreytingum í mest öfgakennda umhverfi. 

Þensla á flatarmál er tvöfalt meiri en línuleg þensla. Hins vegar er þanstuðull breytilegur eftir  

hitastigi svo ómarktækt er að reikna þenslu yfir breitt hitastigsvið. Hámarks þensla Ø38mm 

PEHD loks og ryðfrís rörs við 1°C breytingu er: 

𝛼𝐴 = 2 ∗ 𝛼𝐿 =
∆𝐴

𝐴 ∗ ∆𝑇
 →  ∆𝐴 = 6,64 ∗ 10−7𝑚2 

 Þensla loks er 0,664mm2 og yrði Ø38,01mm og þar sem þensla ryðfrís stáls er allavega tíföld 

minni er hún ómarktæk. Ef miðað er við 20°C breytingu gæti lokið orðið Ø38,2mm, en ekki 

er víst að þessi útreikningur er marktækur vegna mikillar hitastigs breytingar. 

Skýrsluhöfundur telur að í notkun fari hitastig í flestum tilvikum ekki hátt yfir 

umhverfishitastig, ca. 20-25°C, en verður frekar fyrir lækkun við t.d. þrif og köld 

vinnuumhverfi. Því er öruggara að hafa lok stíft í hýsingu vegna samdrátt loks í við 

hitastigslækkun.  

Grundvallarvirkni þessa drens er því álík Hoffman H2OMIT drens sem fjallað var um í kafla 

4.4.1. Kúlulokinn er þó mun einfaldari og ódýrari hönnun og er ekki með öndunargat né 

áslæga stýringu á flotholti. Helstu upplýsingar og eiginleikar kúlu flotloka eru í töflu 9. 

 

 

 

      Tafla 9 - Eiginleikar kúlu flotloka       Tafla 10 - Þanstuðull efna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kúlu flotloki 

Verð: 14,2  €  

Holrými [cm2] 111,4 

Samsetningarfl. 

[cm2] 
10,5 

Kostir Gallar 

Einstefnuloki Mikið holrými 

Einfalt Léleg stýring 

Ódýrt  

 αL [µm/m*°C] 

AISI 316 16,0 

AISI 304 17,3 

POM 80-120 

PEHD 150-230 
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4.6.4 Gildrudren 

Gildrudren virkar á svipaðan hátt og völundarhús. Gildran (nr.4 á mynd 23) er Ø25mm í 

þvermáli og gerð úr POM-C plasti og situr þétt í AISI 304 ryðfríu röri, af sama innra 

þvermáli (nr.2 á mynd 21). Kjarni gildru er Ø17mm í þvermáli með fjóra útstæða diska.  

 

Á hverjum disk eru tvö 8mm breið göt staðsett með 180° millibili fyrir vatnsrennsli. Götum 

er svo hliðrar um 90° milli hvers disks, sjá mynd 22. Diskar eru með fláa til að lágmarka 

vatns uppsöfnun inn í dreni. Drenið virkar á þeim grundvelli að vatnsstreymi þarf að fara 

hlykkjótta leið í gegnum drenið. Vatn á útleið streymir hægt og róglega í gegnum gildruna 

með aðstoð fláanna og þyngdarkrafti. 

 

 Lok (nr.3 á mynd 21 og mynd 24) er úr AISI 304 ryðfríu stáli og er snittað að innanverðu 

með M28x1,5mm snitti og skrúfast utan um hýsingu. Neðst í loki eru fræstar þrjár 3mm 

raufar, hver rauf 60° úr ummáli loks. Inn í loki eru einnig þrír 3mm háir stallar sem endi 

Mynd 23 - Þverskurðarmynd af gildrudreni Mynd 22 - Gildra 

Mynd 24 - Þverskurðarmynd af loki gildrudrens 
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hýsingar leggst að. Botn drens er því vel opinn út til hliða en lokaður að neðan. Með þessari 

uppsetningu er útgangur hornrétt á streymisátt í gegnum gildru, líkt og á tappadrenum. Vatni 

sprautað inn í lok á því greiða leið án mikillar fyrirstöðu beint í gegnum lokið og út í 

umhverfið aftur. Það vatn er kemst upp í drenið skellir á diskunum og endurvarpast út til 

hliða og missir skriðþunga sinn. Vatnstreymi á því erfiða leið upp í gegnum gildruna. Virkni 

drens er því álík völundarhús. 

 Hugmynd hönnunar var dren sem væri einfalt, áreiðanlegt og auðvelt til framleiðslu hjá 

Marel. Allir íhlutir geta verið framleiddir auðveldlega hjá Marel, svo framleiðslukostnaður er 

ásættanlegur. Allt ytra byrði úr ryðfríu stáli gerir það sterkt og áreiðanlegt. Eftirsóttarvert var 

að hafa stærð drens sem minnsta til að lágmarka holrými og svo það fari sem minnst fyrir því 

en það bitnar þá á stærð vatnsganga. 

Helstu eiginleika um Gildrudren er að sjá í töflu 11.  

 

 

 

 

  

                                              Tafla 11 - Eiginleikar Gildrudrens 

 

 

 

  

 

Gildrudren 

Verð: 18,7  €  

Holrými [cm2] 35,7 

Samsetningarfl. 

[cm2] 
7,5 

Kostir Gallar 

Einfalt Opið dren 

Sterkt Hlykkjótt vatnsgöng 

Notendavænt  
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4.6.5 Keilu flotloki   

Keiluloki virkar á sömu undirstöðuatriðum og kúlulokinn í kafla 4.6.3 og Hoffman H2OMIT í 

kafla 4.4.1. Megin munur á keiluloka og kúluloka er að keilan hefur áslæga stýringu. Keilan, 

Ø28mm í þvermáli er hýst í Ø38mm AISI 304 ryðfríu röri. Keilan og bæði lokin eru úr 

PEHD vegna léttleika og mjúkleika yfir POM-C. Á mynd 25 sést keilan (nr.1 og 6 á mynd 

25) í hvíldarstöðu og belgur hennar situr þétt í sæti á neðra lokin. Eins er sæti á efra loki fyrir 

keilu og er slaglengd keilu milli sæta 5mm. Öxlar keilu eru Ø8mm og sitja í stýringum sem 

eru 0,05mm í yfirmáli og er sú efri um 7mm löng en sú neðri 12mm löng. 

 

Ef vatnsstreymi er beint upp í drenið, mun þrýstingur verka undir keiluna og lyfta henni upp. 

Vatnsstreymi mun beinast út til hliða í veggi hýsingar og ef þrýstingur er nægur mun keilan 

leggjast að efra sæti og loka fyrir streymi inn og út úr rafskáp. 

Með Inventor er fengið rúmmál keilu V = 5667mm3 og er því flotkraftur heildar rúmmáls 

keilu: 

𝐹𝑏 = 𝑉 ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝐹𝑔 = 0,056 𝑁 

Ef veggþykkt keilu er 1mm með lofti inn í er rúmmál holrúm keilu Vi = 3589mm3 og 

þyngdarkraftur hennar: 

𝐺 = 𝑚 ∗ 𝐹𝑔 = (𝜌𝑝𝑒ℎ𝑑 ∗ (𝑉 − 𝑉𝑖) + 𝜌𝑙 ∗ 𝑉𝑖) ∗ 𝐹𝑔 = 0,019 𝑁 

Mynd 25 - Þverskurðarmynd af keiluloka Mynd 26 - Keila 
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Þyngdarkraftur keilu samsvarar flotkrafti sem 1939mm3 af rúmmáli keilu veldur eða um 34% 

rúmmáls keilu.  

 

 

 

 

 

 

 

Neðra lokið leggst á enda rörs og smellist utan um það, sjá mynd 27. Lok er hannað með þrjár 

smellur eins og önnur lok. Hver smella spannar 30° úr ummáli loks og er 4mm þykk við 

botninn og grennist í 2,5mm efst. Smella stendur 11mm upp úr loki og lokið er 0,05mm í 

yfirmáli fyrir samdrátt. Álagsgreining Inventors reiknar 0,52mm eftirgjöf vegna 30N krafts á 

smellu og öryggisstuðul upp á 1,41.  

 

 

 

 

 

 

 

Efra keilulokið situr inn í hýsingunni og er mesta þykkt flangs 4mm, sjá mynd 28. Á báðum 

lokum eru þrjú 4mm breið ílöng drengöt staðsett í sæti keilu. Báðir fletir efra loks eru 

skálarlaga, annað til að beina vatni í drengöt og hitt sem sæti fyrir keilu. Þegar keila er í efstu 

stöðu lokar hún því fyrir drengötin. Smellur er þrjár talsins og 9mm háar. Þær spanna 30° af 

þvermáli loks og eru 4mm þykkar að neðan og 2,5mm að ofan. Smellur hafa einnig 2mm 

raufar til að losa lok úr hýsingu með verkfæri. Álagsgreining Inventors reiknar 0,47mm 

Mynd 27 - Þverskurðarmynd af keilubotnloki 

Mynd 28 - Þverskurðarmynd efra keiluloks 
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eftirgjöf vegna 30N krafts og öryggisstuðul upp á 1,5. Nánar um álagsgreiningu og teikningar 

í viðauka L. 

Hugmynd hönnunar var dren með einstefnuloka og góða stýringu á flotholti til að tryggja 

þéttleika en væri notendavænna og kostnaðarminna en álíka dren eins og Hoffman H2OMIT. 

Áslæg stýring gerir drenið tæknilega flóknara en kúlu flotlokan sem dæmi og er virkni þess 

viðkvæmari fyrir óhreinindum sem geta komið í stýringar eða á keilusætin. 

Helstu eiginleika keilu flotloka er að sjá í töflu 12 hér að neðan. 

 

 

 

 

 

                Tafla 12 - Eiginleikar keilu flotloka 

  Keilu flotloki 

Verð: 17,9  €  

Holrými [cm2] 94,0 

Samsetningarfl. 

[cm2] 
14,3 

Kostir Gallar 

Einstefnuloki Viðkvæmt 

Ódýrt Mikið holrými 

Notendavænt  



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  46 
 

4.7 Framleiðslukostnaður   

Við mat og útreikning á framleiðslukostnaði nýrra hönnunarlausna á dreni fékk 

skýrsluhöfundur aðstoð frá starfsfólki renniliðs, plötuliðs og framleiðslustýringu Marels. Í 

töflu 13 hér að neðan sést verðskrá Marels í framleiðslu. 

 
                        Tafla 13 - Verðskrá framleiðslu Marels 

 

 

 

 

 

Starfsmanna- og efniskostnaður endurspeglar nánast allan framleiðslukostnað íhluta og aðrir 

þættir eins og verkfæra- og viðhaldskostnaður hafa hverfandi áhrif, samkvæmt 

framleiðslustýringu Marels. Rekstri framleiðslu Marels er þess háttað að rekstrarkostnaður 

framleiðslu stýrir verðlagningu, því ýmsir þættir eins og nýting starfsmanna og véla er 

misjöfn. Því notast Marel við fljótandi framleiðslukostnað á einstökum íhlutum. 

Við útreikning framleiðslukostnað notast skýrsluhöfundur við efnisnotkun og áætlaðan 

vinnslutíma af framleiðslu aðilum Marels. Ekki er tekið með í útreikning samsetning íhluta né 

glerblástur smíðaefnis. Þeir íhlutir sem Marel getur ekki framleitt yrðu framleiddir með 

sprautusteypun af verktaka. Fengin voru tilboð í framleiðslu á íhlutum hjá tveimur erlendum 

fyrirtækjum sem sérhæfa sig í sprautusteypun. 

Plötulið Marels sér um framleiðslu íhluta úr plötustáli. Leysirskeri sker tugi til hundruða 

íhluti úr einni 3 - 4,5m2 plötu í einu. Íhlutir er svo settir í tromlu til að mýkja brúnir á þeim 

eftir útskurð. Forritanlegar beygjuvélar eru notaðar til að beygju plötustál, sem gerir það 

fljótgert í flestum tilvikum.  

Rennilið Marels sér um framleiðslu úr flest öllu efni að utan skyldu plötustáli. Rennilið notar 

margskonar rennibekki og fræsvélar, ýmist sjálf- og handvirka. Uppstillingartími í fræsvél er 

oft 10-15mín og munar því miklu á nýtingu tíma að framleiða fleiri eintök í hvert skipti til að 

lágmarka uppstillingartíma. Við útreikning er horft fram hjá fyrstu uppstillingu en sumir 

flóknari íhluti þurfa fleiri uppstillingar og eru þær teknar með í framleiðslukostnað. Íhlutir 

sem rennilið getur ekki framleitt eða telur það hagkvæmt með verkfærum sínum er útdeilt til 

annara framleiðslufyrirtækja. 

Við sprautusteypun á flóknari plast íhlutum var haft samband við tvö fyrirtæki og fengin 

tilboð frá þeim. ICOMold LCC, www.icomold.com, staðsett í Ohio í bandaríkjunum sérhæfir 

sig í sprautusteypun og CNC spóntöku. Einnig Protolabs Inc., www.protolabs.com, staðsett í 

Maine í bandaríkjunum sérhæfir sig í framleiðslu á frumgerðum og litlu magni íhluta með 

þrívíddarprentun, sprautusteypun og CNC spóntöku. Tilboð ICOMold var að jafnaði helmingi 

lægri en frá Protolabs og er því notað við útreikning. Ástæða þess er að ICOMold myndi 

framleiða alla sex íhlutina úr einu móti, í stað sex móta. Efniskostnaður í sprautusteypun á 

hverjum íhlut er afar lítill, en kostnaður móts er mjög mikill og ræðst mikið af gæðum og 

 Verð [€/klst] 

Renni- og fræsivinnsla 98 

Plötuvinnsla 98 

Samsetning, rafsuða og rafmagn 58 

Glerblástur 85 

Uppsetning 70 

http://www.icomold.com/
http://www.protolabs.com/
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endingu þess. Því var fengið tilboð í 1000 stk. framleiðslu á hverjum íhlut og kostnaður móts 

deilt niður með fjölda eintaka. Sjá tilboð í viðauka M og N. 

Í töflum hér að neðan er efnisverð í framleiðslu Marels og verður notað við útreikning á 

framleiðslukostnaði á drenum. 

 

Tafla 14 - Verð á AISI 304 ryðfríu rörefni           Tafla 15 - Verð á POM-C öxulefni 

 

 

 

 

Tafla 16 - Verð á AISI 304L öxulefni 

 

 

                                       Tafla 17 - Verð á PEHD 1000 öxulefni 

 

 

Tafla 18 - Verð á AISI 304 ryðfríu plötustáli 

 

 

 

 

 

 

 

 

304 stálrör Verð [€/m] 

Ø25x1,5 4,45 

Ø38x1,5 4,53 

POM öxlar Verð [€/m] 

Ø20 2,11 

Ø25 3,48 

Ø30 5,04 

Ø40 9,37 

Ø50 14,22 

Ø60 20,94 

304L öxlar Verð [€/m] 

Ø25 12,82 

Ø30 17,85 

Ø35 24,24 

Ø40 33,11 

PEHD öxlar Verð [€/m] 

Ø20 3,37 

Ø25 2,77 

Ø30 4,45 

Ø40 13,27 

Ø50 16,95 304 plötustál Verð [€/m2] 

1 23,07 

1,5 33,27 

2 43,88 

3 65,26 
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Samkvæmt skráningakerfi Marels er framleiðslukostnaður tappadrens þeirra, úr kafla 4.3.3, 

að jafnaði 10 til 15 € og er breytilegt vegna fljótandi verðs íhluta. Samkvæmt útreikningi 

skýrsluhöfundar í töflu 19 hér að neðan með gögnum greindum hér frá að ofan er 

framleiðslukostnaður þess áætlaður um 11,8 €. Það sannar að aðferðafræði útreiknings er 

marktæk. 

Tafla 19 - Framleiðslukostnaður Tappadrens 

 

 

 

 

Tappadren 2.0 aðlagað að botni skáps, úr kafla 4.7.2, er aðeins flóknara í framleiðslu vegna 

V-laga útlits og staðsetningu snittaðra gata en getur verið framleitt hjá Marel. Plasttappinn 

þarf því auka uppstillingu og því er bætt 10mín aukalega við framleiðslutíma. 

Framleiðslukostnaður reiknast því 29,8 € , sjá töflu 20, og er töluvert meiri vegna auka 

uppstillingar á plast tappa í fræsivél. 

Tafla 20 - Framleiðslukostnaður Tappadren 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tími [mín] mín/klst €/klst Samtals [€] 

Renni/fræsivinna 5 60 98 8,17 

Plötuvinna 2 60 98 3,27 

 Lengd [m] Flatarmál[m2] €/einingu  

Ø30mm POM 0,020 - 5,04 0,10 

1mm plötustál - 0,0028 23,07 0,06 

M3x8 skrúfa - - 0,1 0,2 

   Samtals [€] 11,8 

 Tími [mín] mín/klst €/klst Samtals [€] 

Renni/fræsivinna 16 60 98 26,13 

Plötuvinna 2 60 98 3,27 

 Lengd [m] Flatarmál[m2] €/einingu  

Ø30mm POM 0,023 - 5,04 0,11 

1mm plötustál - 0,0028 23,07 0,06 

M3x8 skrúfa - - 0,1 0,2 

   Samtals [€] 29,8 
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Kúlu flotloki, úr kafla 4.7.3, samanstendur af hýsingu úr Ø38mm AISI 304 ryðfríu röri sem 

Marel getur framleitt í rennibekk með áföstum fræs, og tveimur lokum sprautusteyptum úr 

PEHD og flotkúlu úr PEHD sem er aðkeypt. Sjá framleiðslukostnað Kúlu flotloka í töflu 21. 

Tafla 21 - Framleiðslukostnaður Kúlu flotloka 

 

 

 

 

 

Gildrudren, úr kafla 4.7.3, er hægt að framleiða auðveldlega hjá Marel. Það er hýst í Ø25mm 

AISI 304 ryðfríu röri, með skrúfanlegu loki úr AISI 304 einnig. Inn í hýsingu er gildra úr 

Ø25mm POM öxli. Sjá framleiðslukostnað Gildrudrens í töflu 22. 

Tafla 22 - Framleiðslukostnaður Gildrudrens 

 

 

 

 

 

 Tími [mín] mín/klst €/klst Samtals [€] 

Renni/fræsivinna 5 60 98 8,17 

Plötuvinna 1 60 98 1,63 

 Lengd [m] Flatarmál[m2] €/einingu  

1,5mm plötustál - 0,0022 33,27 0,07 

Ø38mm rör 0,049 - 4,53 0,22 

Efra lok - - 1,99 1,99 

Neðra lok - - 2,06 2,06 

Flotkúla - - 0,07 0,07 

   Samtals [€] 14,2 

 Tími [mín] mín/klst €/klst Samtals [€] 

Renni/fræsivinna 11 60 98 17,97 

Plötuvinna - 60 98 - 

 Lengd [m] Flatarmál[m2] €/einingu  

Ø25mm POM 0,023 - 3,48 0,08 

Ø25mm 304 rör 0,048 - 4,45 0,21 

Ø35mm 304L öxull  0,016 - 24,24 0,39 

   Samtals [€] 18,7 
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Keilu flotloki, úr kafla 4.7.4, þarf að framleiða með sprautusteypun fyrir utan hýsingu sem er 

Ø38mm 304 rör smíðuð af Marel. Sjá framleiðslukostnað Keilu flotloka í töflu 23. 

Tafla 23 - Framleiðslukostnaður Kúluflotloka 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést er núverandi dren vissulega ódýrast í framleiðslu og framleitt innan Marels í 

þokkabót. Kostnaður á sprautusteypun getur verið mjög misjafn og hefur framleiðslufjöldi 

sem og gæði og ending móts mikil áhrif á hann. Ef líftími móts væri fullnýttur myndi 

stykkjaverð íhluta lækka. Að sama skapi er hægt að lækka framleiðslukostnað á flestum 

framleiðsluaðferðum með fjöldaframleiðslu. Allar útgáfur af drenum, að undanskildu V-laga 

tappans, eru þó að mati skýrsluhöfundar á viðsáttanlegu verði og þykir skýrsluhöfundur 

fýsileg til framleiðslu. 

 

 

 

 Tími [mín] mín/klst €/klst Samtals [€] 

Renni/fræsivinna 5 60 98 8,17 

Plötuvinna 1 60 98 1,63 

 Lengd [m] Flatarmál [m2] €/einingu  

1,5mm plötustál - 0,0022 33,27 0,07 

Ø38mm rör 0,033 - 4,53 0,15 

Efra lok - - 2,00 2,00 

Neðra lok - - 2,06 2,06 

Keila 1 - - 1,93 1,93 

Keila 2 - - 1,93 1,93 

   
Samtals 

[€] 
17,9 
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Kafli 5 

Tilraun 

Markmið tilraunar var að bera saman virkni og þéttleika drena sem fjallað var um í kafla 4.6 

og núverandi dren sem fjallað var um í kafla 4.3.3. Frumútgáfur af drenum voru smíðaðar 

sem og sérstakur tilraunaskápur, þar sem fimm útfærslur af drenum eru prófaðar samtímis.  

Markmið var því að sjá hvort nýjar hönnunarlausnir á dreni jafni eða yfirberi uppgefinn 

þéttleika rafskáps. Rafskápar Marels eru flokkaðir sem NEMA 4X rafskápar samkvæmt 

gæðavottun UL508A á vegum Underwriters Laboratories (UL). Þéttleikapróf UL508A 

samsvarar einnig þéttleika IP66. Tilraun var framkvæmd í Marel Garðabæ og var 

þéttleikapróf UL508A gert á sama hátt og með sama búnað og skoðunarmaður UL gerði. 

Næst var framkvæmt þéttleikapróf í anda IP69K til að meta þéttleika drens við öfgakenndar 

aðstæður. Einnig var gerð tilraun á virkni þeirra, þar á meðal flæði í gegnum dren og næmni 

gagnvart óhreinindum og aðskotahlutum. Í töflu 24 má sjá kröfur þéttleikaprófana. 

Tafla 24 - Skilyrði þéttleikaprófa 

 

 

 

 

 

 

Með tilraun er leitast eftir svari við eftirfarandi spurningum: 

• Standast dren bæði þéttleikapróf? 

• Er flæði út um dren hæfilegt? 

• Er hætta á að dren stíflist? 

 

 
UL508A 

(IP66) 
IP69K 

Vatnsþrýstingur [bar] 1 80-100 

Vatnsflæði [L/mín] 100 14-16 

Vatnshitastig [°C] - 80 

Fjarlægð [m] 3 0,1-0,15 

Tími [mín] 3 2 
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5.1 Smíði 

Smíði á tilraunareintökum sem notað er til prófana var framkvæmd með Stratasys Objet260 

Connex3 þrívíddarprentara í eigu Háskóla Reykjavíkur, sjá mynd 29.  

 

Prentarinn prentar í lögum sem eru allt niður í 16µm á þykkt og með nákvæmni upp á 200µm 

á heilu módeli. Stratasys, framleiðandi prentarans, framleiðir öll prentefni til notkunar í 

prentarann en gefur ekki upp miklar efnisupplýsingar. Af þeim efnum sem í boði eru fyrir 

þennan tiltekna prentara og þær takmörkuðu upplýsingar um efnin, var valið það efni sem 

þótti koma næst eiginleikum PEHD og POM-C plasts. Notað var plastefni kallað VeroClear 

RGD810 við prentun, sjá nánar um eiginleika VeroClear í viðauka P. 

 

Mynd 29 - Stratasys Objet260 þrívíddarprentari 

Mynd 30 - Fyrsta prentun af frumútgáfum 
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Hannaður var tilraunaskápur sem líkir eftir botnlögun rafskáps Marels, sjá teikningar í 

viðauka Q. Öll fjögur tilraunaeintök og eitt upprunalegt dren er fest á skáp. Hönnun gerir ráð 

fyrir að dren séu soðin á rafskáp en þar sem tilraunaskápur er úr ryðfríu en dren úr plasti var 

notast við Permatex Cold weld þar sem gert var ráð fyrir suðusamsetningum. Permatex Cold 

weld er mjög sterkt tveggja þátta epoxy lím, sjá nánar í viðauka R. Skápur hefur göt í botni 

eftir hönnun sem samræmist hverri útgáfu af dreni. Skápi er skipt niður í fimm hólf til að 

aðskilja drenin frá hvor öðru. Með því að prófa allar útgáfur drena samtímis við sömu 

uppsetningu og umhverfi er hægt að lágmarka áhrif á niðurstöður af völdum utan aðkomandi 

þátta. 

5.2 Prófanir og mælingar 

5.2.1 UL508A þéttleikapróf 

Tilraunaskáp var stillt upp lóðrétt við brún borðs og festur við borð. Innpökkunarplast var 

límt yfir opinn topp tilraunaskáps til að geta fylgst með bleytu inn í skáp, sjá mynd 31 af 

uppsetningu. Samkvæmt staðli er lengd próf að lágmarki 3mín og 1mín/m2 ef sýnieintak er 

stórt. Próf var framkvæmt í fjórum lotum, 45 sekúndur í senn, tvisvar hornrétt á framhlið 

tilraunaskáp og tvisvar við 45° á framhlið. 

 

 

 

Mynd 31 - Uppsetning fyrir þéttleikapróf 
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Prófið var framkvæmt með sama búnaði og fyrrum UL508A þéttleikapróf hjá Marel. 

Vatnsstútur var 25mm í þvermál og vatnsflæði mældist um 260 L/mín  með því að fylla 120 

lítra ílát á 28sek, sem er næstum þrefalt meira en lágmarkskröfur. Til að standast próf má ekki 

vottur af bleytu fara inn í rafskáp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappadrenin bæði féllu á þéttleikaprófi UL508A eins og við var búist. Hlíf þeirra skýlir þeim 

en ekki nægilega vel. Flotlokar og gildrudren stóðust hins vegar prófið. Sjá niðurstöðu prófs í 

töflu 25 hér að neðan. Fleiri myndir af UL508A þéttleikaprófi er að sjá á bls. 55. 

 

Tafla 25 - Niðurstöður UL508A þéttleikaprófs 

 
Lota 1 

(hornrétt) 

Lota 2 

(hornrétt) 
Lota 3 (45°) Lota 4 (45°) 

Niðurstaða 

prófs 

Tappadren Þurrt Þurrt Nokkrir dropar Nokkrir dropar Fallið 

Tappadren 2.0 Mikil bleyta Þurrt Nokkrir dropar Nokkrir dropar Fallið 

Kúlu flotloki Þurrt Þurrt Þurrt Þurrt Staðið 

Gildrudren Þurrt Þurrt Þurrt Þurrt Staðið 

Keilu flotloki Þurrt Þurrt Þurrt Þurrt Staðið 

 

 

 

Mynd 32 - UL508A þéttleikapróf, hornrétt á framhlið 
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Mynd 34 - Dropar í Tappadreni Mynd 33 - Eftir Lotu 1 

Mynd 35 - Framkvæmd á Lotu 3, 45° lárétt 
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5.2.2 IP69K þéttleikapróf 

Notast var við sömu uppstillingu tilraunaskáps og í UL508A þéttleikaprófi. Háþrýstidæla var 

af gerð Oertzen 322K, uppgefin 160bör og 22L/mín, sjá mynd 36. Þrýstingur var þó stilltur í 

100 bar eins og staðall segir til um. Samkvæmt staðli á vatn að vera við 80°C, en ekki var 

hægt að framkalla hærra hitastig en 40°C vegna uppsetningu lagnakerfis. 

Þéttleikapróf var framkvæmt á einu dreni í senn. Sprautað var á hvert dren úr fjórum áttum á 

framhlið tilraunaskáps úr 15cm fjarlægð. Áttirnar voru hornrétt, 45° lárétt, 45° lóðrétt og 80° 

lóðrétt. Lengd prófs á hvert dren var 30 sekúndur úr hverri átt, samfellt í 2 mínútur samtals. 

Sjá mynd 37 af þéttleikaprófi á keiluflotloka úr 45° lóðréttri átt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36 - Oertzen 322K háþrýstidæla í eigu Marel 

Mynd 37 - IP69K próf á keilu flotloka 
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Öll dren að utan skyldu gildrudreni fengu bleytu inn á sig og féllu því á IP69K þéttleikaprófi, 

sjá töflu 26. Bæði tappadren komu á óvart og hleyptu álíka miklu magni af vatni í gegnum sig 

og við UL508A þéttleikapróf. Flotlokar þoldu ekki þrýstinginn og smaug vatn í gegnum allar 

mögulegar raufar. Megin ástæða árangurs gildrudrens má álykta að sé vegna staðsetningu 

gata, þar sem megni straums inn í dren hefur greiða leið beint út úr því aftur. Fleiri myndir af 

niðurstöðum IP69K þéttleikaprófi á bls. 58. 

Tafla 26 - Niðurstöður IP69K þéttleikaprófs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bleyta inn í rafskáp Niðurstaða prófs 

Tappadren Þónokkrir dropar Fallið 

Tappadren 2.0 Þónokkrir dropar Fallið 

Kúlu flotloki Allir veggir þaknir í dropum Fallið 

Gildrudren Alveg þurrt Staðið 

Keila flotloki Þónokkrir dropar Fallið 
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Mynd 40 - Bleyta í Tappadreni Mynd 39 - Bleyta í Tappadreni 2.0 Mynd 38 - Mjög mikil bleyta í 
Kúludreni 

Mynd 43 - Gildrudren alveg þurrt Mynd 42 - Bleyta í Keiludreni Mynd 41 - Sprautað hornrétt á 
keiludren 
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5.2.3 Tæming vatns úr rafskáp 

Til að meta hæfni drens að tæma vatn úr rafskáp var 200ml af vatni hellt inn í hvert hólf á 

tilraunaskáp, sjá mynd 45. Tilgangur tilraunar er til að meta mótstöðu drens gagnvart 

vatnsrennsli. Notast var við 250ml mæliglas og skeiðklukku við gerð tilraunar. Eitt dren var 

tekið fyrir einu og rennslistími mældur einu sinni. Minnsta fyrirstaðan var í báðum 

tappadrenum, sem var við búist, þar sem vatnsgögn eru mjög stutt og greið leið út. Núverandi 

tappadren í notkun var allra fljótast á 9,2 sek vegna staðsetningar þess svo eftir sat vatn í 

rafskáp. Öll önnur dren tæmdu skáp alveg vegna staðsetningu drens í botni. Niðurstaða 

mælingar má sjá hér að neðan í töflu 27. 

       Tafla 27 - Niðurstöður tæmingarprófs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tími [sek] 

Tappadren 9,2 

Tappadren 2.0 9,4 

Kúlu flotloki 16,1 

Gildrudren 13,7 

Keila flotloki 15,7 
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5.2.4 Tæming óhreininda úr rafskáp 

Til að meta næmni drens fyrir óhreinindum og aðskotahlutum var glersalla og rafmagnsvíra 

afklippum skolað í gegnum dren með 200ml af vatni. Fyrst var 50ml af glersalla hellt í hvert 

dren og 200ml af vatni á eftir. Glersalli er agnarsmár og mælist í míkrómetrum og var 

notaður til að líkja eftir smágerðum óhreinindum. Eftir tilraun með glersalla voru allar leifar 

af glersalla hreinsaðar. Þar á eftir var 2mm rafmagnsvír klipptur niður í 10mm búta og fimm 

stykki sett í hvert dren og 200ml af vatni hellt á eftir. Víra afklippur líkja eftir stærri 

aðskotahlutum sem geta leynst í rafskápum.  

 Glersalli skolaðist í gegnum öll dren nema kúlu flotloka. Kúlu flotloki stíflaðist alveg þegar 

um helmingur vatnsmagns hafði runnið í gegn. Tappadrenin sem og gildrudren hreinsuðu sig 

án vandræða en flæði í gegnum keilu flotloka virtist aðeins hægara. Víra afklippur skoluðust 

einnig auðveldlega í gegnum tappadrenin en sátu öll eftir föst í hinum þremur drenum. 

Hinsvegar virtust víra afklippur ekki hafa nein áberandi áhrif á vatnsrennsli í gegnum drenin 

þó þau sætu eftir. Sjá niðurstöður prófs í töflu 28. 

Tafla 28 - Niðurstöður óhreinindaprófs 

 

 
 Glersalli 

Fjöldi víra 

fastir í dreni 

Tappadren Í lagi 0 

Tappadren 2.0 Í lagi 0 

Kúlu flotloki Stíflað 5 

Gildrudren Í lagi 5 

Keila flotloki Í lagi 5 

Mynd 45 - Mæliglas notað í tilraun Mynd 46 - 2mm víra afklippur Mynd 44 - Fastar afklippur í gildrudreni 
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5.3 Niðurstöður tilraunar 

Eftir að hafa farið með öll drenin í gegnum fyrrnefndar prófanir var komin góð mynd á hæfni 

þeirra. Eins og við var búist stóðst núverandi dren hönnun Marels hvorki UL508A né IP69K 

þéttleikapróf. Eftir fyrstu lotu í UL508A þéttleikaprófi kom í ljós að skekkja var í 

samsetningu á Tappadreni 2.0, svo það var lítil rifa milli tappa og skáps með þeim 

afleiðingum að vatn flæddi inn. Eftir fyrstu lotu var samsetning löguð og niðurstöður prófana 

sýndu að endurstaðsetning hefur engin áhrif á virkni eða þéttleiki drens en tæmir meira vatn 

úr rafskáp. Í heildina kom Gildrudren best út þar sem það stóðst bæði þéttleikaprófin. 

Þéttleikaprófin sýna að gildrudren stenst hæstu kröfur þéttleikaprófa og ætti því að geta 

haldið rafskápum þurrum við hörðustu aðstæður í notkun. Gildrudren væri því vænlegur 

kostur á alla rafskápa Marels. 

Ekki var mögulegt að framkalla þann mikla vatnshita sem þéttleikapróf IP69K segir til um 

vegna uppsetningu lagnakerfið á tilraunastað. Þótti það auka atriði því ekki telst venja að 

búnaður í matvælavinnslu sé þrifinn með svo heitu vatni. Í öðru lagi er 80°C alveg við 

hitaþolmörk PEHD og POM. Þar að leiðandi er ólíklegt að dren myndi fá IP69K vottun ef 

notað er plast í það. 
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Kafli 6 

Niðurstöður 

Í upphafi verkefnis var lagt upp með það að hanna dren á rafskápa sem myndi minnka bleytu 

inn í rafskápum Marels. Ákveðið var að framkalla nokkrar lausnir til að kanna sem flesta 

möguleika á hönnunarlausn. Einnig var lagt mikið upp úr því að smíða frumgerðir og prófa 

þær til að meta möguleika þeirra á að leysa af hólmi núverandi dren. Sett var grundvallar 

markmið að hanna dren sem jafnaði þéttleika vottun rafskáps og eftirsóttarvert væri að 

standast IP69K þéttleikapróf. Bæði þessi markmið gengu eftir og tókst því að framkalla góða 

grunnhönnun á dreni sem myndi sæma rafskápum Marels vel.  

Niðurstöður prófana sýndi einnig að færsla tappadrens í botn rafskáps hefur engin áhrif á 

virkni eða þéttleika þess, en framleiðslukostnaður yrði margfalt meiri og því aldrei hagkvæm 

breyting ef Marel kysi að nota tappadren til framtíðar. 

Báðir flotlokar stóðust þéttleikapróf UL508A, en aftur á móti komu illa út úr öllum öðrum 

prófunum. Þeir hafa flóknari hönnun en hin drenin, stór og krefjast þess að íhlutir í þau yrðu 

framleidd með sprautusteypun af undirverktökum en teljast hagkvæm í verði. 

Gildrudren kom að jafnaði best út úr prófunum og fyrst og fremst stóðst bæði þéttleikaprófin. 

Ef litið er til samanburðar við núverandi eru nokkrir mikilvægir þætti sem sýna yfirburði 

þess. Gildrudren er betur staðsett sem gerir því kleift að tæma allan vökva í botni rafskáps og 

það stenst UL508A þéttleikapróf og háþrýstiþvott. Myndir 47 og 48 sýna hér samanburð 

tappadren og gildrudren. 
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Skýrsluhöfundur telur gildrudren besta kostinn fyrir nýja hönnunarlausn á dreni. Meðalverð 

núverandi drens er 12,5 €, og er því ný hönnunarlausn um 6 € dýrari eða sem nemur 50% 

dýrari. Að mati skýrsluhöfundar er aukinn framleiðslukostnaður ásættanlegur fyrir aukin 

gæði og uppfyllingu þéttleikaprófa. Góður kostur er að auðvelt er að smíða Gildrudren í 

framleiðslu Marels Garðabæ. Það er þó stærra um sig og þar af leiðandi er samsetningarflötur 

og holrými inn í því meira sem ýtir undir tæringar- og bakteríumyndun. Þess í stað er það 

notendavænt og auðvelt að taka í sundur til að þrífa. Í töflu 29 hér að neðan eru helstu 

samanburðir núverandi og nýrrar hönnunarlausnar. 

Tafla 29 - Samanburður Tappadrens og Gildrudrens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Núverandi tappadren Gildrudren 

UL508A X  
IP69K X  

Framleiðslukostnaður [€] 10-15 18,7 

Íhlutir 5 3 

Samsetningarflötur 

[mm2] 
3,4 7,5 

Holrými [mm2] 7,9 35,7 

Mynd 47 - Núverandi tappadren Mynd 48 - Gildrudren 
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Kafli 7  

Umræða 

Þegar horft er til baka og útkoma verkefnis metin við þau markmið sem sett voru í byrjun er 

hægt að segja að þeim hafi verið fylgt og útkoman góð. Útkoman er fyrsta frumgerð af dreni 

sem virkar vel og stenst öll kröfuhæstu þéttleikapróf.  

Almennt eru dren rafskápa lítil sem gerir það að verkum að við hönnun geta smávægileg 

atriði margfaldað framleiðslukostnað auðveldlega. Því þurfti að stíga varlega til jarðar í 

hönnunarferlinum og finna lausnir sem væri auðvelt að framleiða. Einnig þarf að meta vel 

hver hæfileg stærð þess á að vera. Ef það er of lítið er hætta á að vatnsgögn séu of þröng og 

mikil hætta á það stíflist en ekki óþarflega stórt svo holrými sé mikið.  

Skýrsluhöfundur hafði hærri væntingar til flotlokanna en prófanir sýndu fram á. Dren með 

einstefnuloka væri mjög eftirsóttarvert því það myndi einnig stoppa loftflæði inn í rafskáp 

sem getur verið kostur í mjög röku umhverfi. Dren af þessum toga eins og Hoffman H2OMIT 

dren er UL508A vottað og hafa því sumir viðskiptavinir Marels notast við þá á rafskápa 

Marels. Marel telur þá of þrönga og dýra í verði og hafa því ekki notað þá. Hönnun 

skýrsluhöfunds bætti úr þeim vankostum. Ein af ástæðum lélegra útkomu í prófunum var 

vegna framleiðsluaðferð frumgerða. Yfirborðsáferð íhluta úr þrívíddarprentun var misjöfn 

vegna gel kennds stuðningsefnis sem prentarinn notar sem erfitt var að ná af og skildi eftir 

loðið yfirborð. Annar vankantur þrívíddarprentarans var að hann gat ekki framkallað 

fullkominn hring og var þess í stað marghyrningur. Það olli því að samskeyti og sæti voru 

aldrei nógu þétt og hreyfing keilu ekki eins og á var ætlast. Með betri framleiðsluaðferð, eins 

og hönnun gerir ráð fyrir mætti álykta að flotlokarnir myndu standast þéttleikapróf betur. 

Gildrudren kom vel út úr prófunum og uppfyllir sett markmið verkefnis. Skýrsluhöfundur 

telur að betrumbæta mætti hönnun þess enn meira og stífluhættu mætti minnka eða útrýma 

með því breyta hlutföllum þess. Þ.e.a.s. ef þvermál þess væri meira og hæð þess minni með 

stærri vatnsgöngum. Þess í stað er lengra á milli gata á diskum svo leið vatns upp í gegnum 

dren yrði ekki auðveldari. Gildrudren er ákjósanlegt til framleiðslu og notkunar á rafskápum 

Marels að mati skýrsluhöfundar.  
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Viðaukar 
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Viðauki A AISI 304 eiginleikar 
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Viðauki B AISI 316 eigineikar 
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Viðauki C POM-C eiginleikar 
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Viðauki D PEHD 1000 eiginleikar 
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Viðauki E Skýringatafla IP-kvarða 
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Viðauki F NEMA 250  

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  76 
 

 

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  77 
 

 

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  78 
 

 

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  79 
 

 

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  80 
 

 

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  81 
 

 

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  82 
 

 

 



   

Ólafur Kolbeinsson VT LOK 1012  83 
 

Viðauki G Hoffman  ANMV6 völundarhús 
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Viðauki H Hoffman H2OMIT dren 
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Viðauki I 

Tappadren 2.0 
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Viðauki J 

Kúludren 
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Viðauki K 

Gildrudren 
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Viðauki L 

Keiludren 
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Viðauki M ICOMold tilboð 
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Viðauki O Stratosys Objet260 Connex3 prentari 
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Viðauki P VeroClear RGD810 eiginleikar 
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Viðauki R Permatex Cold weld eiginleikar 
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