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Frá unga aldri hefur höfundur haft gaman af smíði og að leysa alls kyns vandamál er 

varða búnað og tækni. Eftir stúdentspróf í náttúrufræði skráði höfundur sig í 

vélstjórnarnám, en eftir að klára vélavörðinn sem er fyrsta önn námsins kom í ljós að 

skipatækni var ekki hæst á listanum yfir áhugaverða tækni að hans mati. Þar sem bílar 

höfðu alltaf heillað meira var hafið nám í bílasmíði við Borgarholtsskóla og það klárað 

árið 2010. Þá lá leiðin út á vinnumarkaðinn þar sem unnið var sem bílasmiður og svo 

sem bátasmiður. Bátasmiðjan sem unnið var hjá stundaði mikla þróun og nýsköpun á 

sviði léttbáta og vann höfundur mikið við smíði frumgerða (e. Prototype). Þetta þótti 

spennandi og skemmtilegt og fannst höfundi hann oft geta lagt til lausnir á 

vandamálum sem komu upp. Stefnan hafði alltaf verið tekin á frekara nám og var nú 

loksins komin hugmynd um hvað það nám skyldi vera. Til að taka alvöru þátt í hönnun 

og nýsköpun þarf einhverja menntun á því sviði og var því skoðað bæði verkfræði og 

tæknifræði nám. Að lokum varð tæknifræðin fyrir valinu en hún bauð uppá meira 

verklegt ásamt því að fljótlegra var að fá starfsréttindi.  

Búist var við að á skólagöngunni myndi safnast upp listi af skemmtilegum 

lokaverkefnum, en þegar komið var að því að velja lokaverkefni var listinn ennþá 

tómur. Var þá sest niður til að finna verkefni og eftir stutta stund rifjaðist upp fyrir 

höfundi að hafa í gegnum tíðina séð myndir og myndbönd af vélknúnu hjóli, sem hafði 

aðeins eitt hjól þar sem ökumaður og búnaður er staðsettur innan í hjólinu.  

Við skoðun á vefnum kom í ljós að margar misjafnar útfærslur eru til af svona hjólum 

og var engin ein hönnun vinsælust. Þótti þetta því krefjandi og spennandi 

hönnunarverkefni þar sem hönnun væri ekki bundin við eitthvað sem hafði sýnt sig 

sem besta valkostinn í hverju tilfelli. Markmiðið var því að hanna og smíða hringhjól 

sem væri öruggt í notkun og þar sem vélbúnaður væri fengin úr gjafahjóli. Með 

gjafahjóli mætti fá allan þann búnað sem til þyrfti líkt og drif, bremsur, stýrisbúnað 

og annað tilheyrandi. Hönnunin krafðist útsjónarsemi og var stuðst við námsefni líkt 

og burðarþolsfræði og vélhlutahönnun við lausn verkefnisins. 

Að lokum vill höfundur þakka fjölskyldu og maka fyrir veittann stuðning, Ólafi Þór 

Arasyni fyrir valsinn og Háskólanum í Reykjavík ásamt Gísla Frey Þorsteinssyni fyrir 

vel búið verkstæði, en án þess hefði ekki verið hægt að smíða hringhjólið. 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík 3. Desember 2018 

 

 

Auðunn Herjólfsson 

  



x 

 

  



1 

 

1 Inngangur 
 

Margar tegundir farartækja hafa litið dagsins ljós frá því fólk fór að gera slík tæki. 

Mörg hafa fest sig í sessi sem afburðar góð farartæki og má þar nefna bíla, mótorhjól 

og reiðhjól, en önnur líkt og hjólaskautar og þotubakpokar hafa komið og farið. Í þessari 

skýrslu er farið yfir hönnun og smíði á farartæki sem hefur alltaf vakið mikla athygli 

og þrátt fyrir margar tilraunir hefur aldrei náð neinni fótfestu sem skynsamlegt 

farartæki. Tækið sem um ræðir hefur ekkert íslenskt orð annað en einhjól, sem þótti 

ekki mjög lýsandi. Var því kosið að kalla tækið hringhjól. 

Hringhjól haldast upprétt þökk sé jafnvægi ökumanns og hverfiþunga, 𝐿, 

 

      𝐿 = 𝐼𝜔                                                 (1) 

sem vinnur á móti breytingu á snúningsstefnu hlutar sem snýst. Hverfiþungi er 

margföldun hverfitregðu, 𝐼, og hornhraða, 𝜔. Þegar hverfitregðan fyrir hring 

 

𝐼 =  𝑚𝑟2                                               (2)  

er skoðuð sést að radíus hringsins hefur stighækkandi aukningu á hverfitregðuna. Það 

þýðir að stærra hringhjól ætti að vera stöðugra en minna. En þar sem hverfitregðan er 

einnig háð hornhraða hringsins þarf hringurinn að snúast til að áhrifanna sé vart með 

tilliti til jafnvægis hjólsins. 

Þegar burðarþol hjólsins var skoðað var stuðst við öryggisstuðul, 𝑛 

 

𝑛 =  
𝑆

𝜎
                                                 (3) 

 

þar sem 𝑆 er flotstyrkur efnisins sem notað er og 𝜎 er mesta spennan sem myndast í 

efninu. Notað var greiningarforritið ANSYS til að greina spennur í hönnuninni. 

Hönnunin miðaði við það að öryggisstuðull yrði ekki minni en 2 fyrir þá hluti sem voru 

greindir. Greiningar voru gerðar með því að staðsetja krafta, 𝐹,  

 

𝐹 = 𝑚𝑔                                               (4) 

á viðeigandi staði líkt og vélafestingar og sæti ökumanns. Massinn, 𝑚, var þyngd 

búnaðar og ökumanns á meðan 𝑔 er þyngdarhröðun jarðar 

Hönnun hjólsins miðaði við að hægt væri að smíða það að mestu eða öllu leyti á 

verkstæði skólans. Þótti smíði hjólsins mikilvægur hluti verkefnisins, því oft koma upp 

vankanntar hönnunar þegar smíði fer fram. Oft er líka hægt að öðlast betri skilning á 

viðfangsefninu og verkferlum þegar hlutir eru ekki einungis hannaðir og teiknaðir í 

tölvu. Tölvan áttar sig nefnilega ekki á því hvort hægt sé að smíða hlut þótt það sé 

vissulega hægt að teikna hann. Hönnunin snerist aðallega um virkni og burðarvirki 

hjólsins og staðsetningu megin vélbúnaðar. Aðrir hlutir, líkt og staðsetning 
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fylgibúnaðar mótors, fengu að mæta afgangi og var þeim fundinn staður við smíðina 

sjálfa. Þegar smíði er lokið verður svo vonandi hægt að prófa útkomuna og halda uppá 

gleðileg hjólajól.  
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2 M arkmið 
 

Aðalmarkmið verkefnisins er að hanna, smíða og prófa vélknúið hringhjól, þar sem 

ökumaður situr innan í hjólinu ásamt öllum vélbúnaði. Verkefnið að hanna og smíða 

svona sérstakan vélbúnað þótti spennandi og var áætlað að það væri hæfilegt til 

lokverkefnis í tæknifræði.  

Hugmyndin er að hanna hringhjólið í kringum svokallað gjafahjól (e. donor bike) sem 

hefur gott hjarta en lúin bein, þ.e. að vél getur verið í góðu standi þótt aðrir hlutar 

hjólsins séu komnir á síðasta snúning.  

Hringhjólið skal vera þjónustuhæft, þ.e. hönnun skal miða að því að hægt sé að skipta 

um legur, dekk og annan slitbúnað. Öryggi skal haft til hliðsjónar þegar hjólið er 

hannað og verður reynt að halda kostnaði og þyngd tækisins í lágmarki. Að lokum skal 

hjólið líta vel út, en ekki eins og samansoðinn ruslahaugur. 

 

Markmiðin eru því:  

• Að hanna og smíða hringhjól 

• Að burðarvirki hafi öryggi uppá að minnsta kosti 2 fyrir 85 kg manneskju 

• Að halda þyngd hjólsins undir 85 kg 

• Að hjólið sé þjónustuhæft 

• Að hjólið sé keyrsluhæft 

• Að hjólið sé öruggt í notkun 

• Að kostnaður sé undir 100.000 kr. 

• Að hægt sé að smíða hjólið að öllu eða mestu leyti á verkstæði skólans 

• Að hjólið líti vel út 
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3  Hringhjól 
 

Þegar byrjað var á þessu verkefni var tækið sem átti að hanna alltaf kallað einhjól. 

Þetta þótti aldrei almennilega eiga við farartækið sem um ræðir og minnir orðið einhjól 

frekar á sirkushjól sem er knúið af ökumanni með pedulum. Var því byrjað að kalla 

hjólið hringhjól sem þótti lýsa betur eiginleikum hjólsins. Á enskri tungu er einmitt 

sitthvort orðið notað fyrir þessar tvær tegundir af hjólum. Sirkus einhjól kallast 

"unicycle" á meðan svona hringhjól er kallað "monowheel", 

 

3.1 Saga  

Með elstu heimildum um hringhjól er frá 1869 [1]. Er þar talað um handknúið hringhjól 

sem hafði verið hannað af Richard C. Hemming frá New Haven í Bandaríkjunum. 

Hjólið var hannað tveimur árum áður og sett á markað um 1869 (mynd 3.1 [1]). 

Hemming talaði um að hjólið mætti framleiða fyrir 50 dollara (935 dollara nútímans) 

og ætti að vera um 30 pund að þyngd (13,6 kg).  

 

 
Frá árunum 1860 – 1930 var litið á hringhjól sem mögulegt farartæki framtíðar enda 

þróun vélbúnaðar hröð á þessum árum. Nokkrar frumgerðir voru hannaðar og 

smíðaðar, en að lokum var léleg stýrigeta það sem hamlaði útbreiðslu á almennum 

markaði.  

Nú til dags eru hringhjól einkum smíðuð af áhugamönnum til gamans frekar en af 

einhverri alvöru. Til dæmis er hópur áhugamanna frá Bretlandi sem kalla sig "The UK 

monowheel team" og er einn meðlimur hópsins, Kevin Scott, heimsmethafi fyrir 

hraðskreiðasta hringhjólið, en það náði 98 km/klst  [2]. 

Mynd 3.1 - Hemmings unicycle eða 

"Flying yankee velocipede" frá 1869. 
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3.2 Virkni 

 

Hringhjól hefur í raun 2 megin hluta ef ekki er talinn með drifbúnaður. Ytra hjól og 

innri grind. Ytra hjólið rúllar eftir jörðinni og grindin rennur innan í hjólinu. Hægt er 

að hugsa sér að hjólið sé einskonar lestarteinn sem hefur verið beygður í hring og 

grindin er lestarvagn sem rennur eftir teininum. Grindin situr á hjólum eða rúllum sem 

liggja á hjólinu. Þegar hjólið rennur eftir jörðinni leggur það í raun tein og tekur hann 

upp samtímis. 

Aflið sem búið er til af ökumanni eða vél er svo flutt yfir í hjólið með drifhjóli sem er 

staðsett einhvers staðar milli grindar og hjóls. Ákjósanlegt er að hafa háan 

núningsstuðul milli drifhjóls og ytra hjóls til að tryggja góða aflfærslu, enda er 

aflflutningurinn algjörlega háður honum. Mögulega væri hægt að hafa tennt drifhjól og 

ískornar tennur í ytra hjóli til að tryggja betri aflflutning en það býr til ný 

hönnunarvandamál fyrir áleguhjólin. Þau þyrftu þá líka að hafa tennur eða annan 

snertipunkt en drifhjólið. 

Nokkrar leiðir eru til að stýra hringhjóli en það er auðveldara eftir því sem hægar er 

keyrt. Það er því einmitt hverfiþungi sem heldur hjólinu uppréttu þegar keyrt er, sem 

vinnur á móti breytingu á snúningsátt. Megin leiðin er að halla hjólinu. Þegar hjólið 

hallar má líkja því við að leggja keilu á hliðina og rúlla henni áfram. Hún mun alltaf 

beygja í átt að toppi keilunnar, þ.e. þá átt sem hjólinu er hallað í. Þessu má ná með 

því að breyta staðsetningu ökumanns og færa þannig þyngdarpunktinn.  

Önnur leið er að reka eitthvað niður í jörðina öðru hvoru megin við hjólið, t.d. draga 

löppina eftir jörðinni, en það myndar viðnám sem hægir á hjólinu þeim megin og hjólið 

beygir því í þá átt. Einnig er hægt að notast við stýrifleti sem nýta vindmótstöðu til 

að breyta stefnunni, líkt og stél á flugvél. 

Akstursstaða ökumanns breytist stöðugt eftir því hvort hjólið sé að auka hraðann, 

halda honum jöfnum eða draga úr hraða. Innri grindin keyrir í raun upp í ytra hjólið 

og veltir því áfram þegar hraði er aukinn og bakkar upp í það þegar dregið er úr hraða. 

Fræðilega séð ætti að vera hægt að "prjóna" yfir sig og í hring. Þetta á sérstaklega við 

um þegar bremsað er og hafa hringhjól verið hönnuð með það í huga að hægt sé að 

bremsa svo skarpt að ökumaður fari í kollhnís með hjólinu [3].   
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4 Öryggisatriði 
 

Hjól sem þetta er einungis ætlað sem leiktæki. Það hefur takmarkaða stýrigetu og skal 

ekki notað þar sem er umferð fólks eða annara farartækja og alls ekki á götum.  

Að keyra hringhjól er eitthvað sem fáir hafa prófað eða kunna og því ber að fara mjög 

varlega af stað og hafa allan þann öryggisbúnað sem völ er á. Nauðsynlegt er að hafa 

hjálm og vettlinga, en einnig er mælt með öðrum mótorhjólafötum og hlífum. 

Hafa ber í huga að erfitt er að beygja á ferð og við það að auka og minnka hraða 

breytist aksturstaða ökumanns mikið. Ef mjög harkalega er bremsað getur innri grind 

farið á hvolf innan í hjólinu og passa þarf því að hafa næga vegalengd til að bremsa. 

Þar sem hjólið er drifið áfram af vél sem notar eldsneyti var passað að vel var gengið 

frá eldsneytistanki svo eldsneyti leki ekki, en það gæti valdið bruna. Að auki var það 

haft í huga við hönnun hjólsins að ekki sé auðvelt að klemma föt eða líkamshluta milli 

rúlla eða drifhjóls. 

Í bremsu hjólsins er öryggisrofi sem kemur í veg fyrir að hægt sé að gangsetja vél án 

þess að bremsu sé haldið inni. 
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5 Hönnun  
 

Ætlunin var að hanna hjól sem er nothæft en einnig útlitslega heillandi. Hjólið er 

samansett úr þremur megin hlutum. Innri grind sem ökumaður og vélbúnaður situr í, 

ytra hjól sem snýst utan um grindina og rúllar eftir jörðinni og svo sá vélbúnaður sem 

þarf til að knýja hringhjólið áfram og stöðva það.  

Þótti flott að láta innri grind og ytra hjól líta út fyrir að vera eitt og sama hjólið, en 

það veldur hálfgerðri sjónhverfingu. Mikið af þeim hringhjólum sem voru skoðuð á 

vefnum höfðu óþarflega mikið bil frá innri grind að ytra hjóli sem bæði minnkaði plássið 

fyrir ökumann og þótti ekki aðlaðandi.  

Farið var yfir margar hugmyndir um hvernig hjól og grind skyldu tengjast, bæði með 

útlit og virkni í huga (mynd 5.1). 

 

 

5.1 Vél, drif og annar búnaður 

Upphaflega hafði verið hugsað um að nota skellinöðru til verksins en eftir ábendingu 

fá samnemanda, Inga Svavarssyni, kom í ljós að vespur hafa stiglausa skiptingu og 

sjálfvirka kúplingu. Sú uppsetning ætti einmitt að virka vel í svona hringhjól. Breyttist 

þá áherslan í það að finna vespu fyrir lítinn pening, eitthvað sem var erfiðara en gert 

hafði verið ráð fyrir. Það tókst þó að lokum og má sjá vespuna eins og hún var keypt 

á mynd 5.2, en þá var hún ógangfær. 

 

Mynd 5.1 - Fyrstu hugmyndir um grind og rúllufestingar 
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Vespan er af tegundinni JMSTAR og er, eða réttara sagt, var með 50 cc mótor. Við 

standsetningu kom nefnilega í ljós að mótor hafði verið stækkaður í 80 cc. 

Einnig kom í ljós að mótor, kúpling, skipting og afturbremsa var allt sambyggt í einn 

nettann pakka og myndi henta prýðilega í hringhjólið. Þessi uppsetning einfaldar 

töluvert hvernig grindin þurfti að vera hönnuð. Færri festipunkta þurfti fyrir vélbúnað 

líkt og drif og bremsur. 

Mikil vinna fór í að standsetja vélbúnaðinn svo hægt væri að nota hann í verkið og 

þurfti meðal annars að gera nýjar gengjur í strokklok mótorsins fyrir kertið (mynd 5.3). 

Var það gert með því að bora út ónýtu gengjurnar, snitta upp á nýtt og setja einskonar 

"gengjufóðringu" í nýju gengjurnar. Þá skrúfast kertið í eins og um nýtt hjól sé að 

ræða. 

 

 

Mynd 5.2 - Gjafahjól verkefnisins 

Mynd 5.3 - Viðgerð á strokkloki mótorsins 
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Einnig þurfti að taka allt rafkerfi vespunar í gegn enda átti ekki að nota ljósabúnað 

eða þjófavarnarbúnað sem fylgdi vespunni og flækti rafbúnað mikið. Var rafkerfið rifið 

niður í nauðsynlegan búnað fyrir vél, en öryggi í bremsu haldið þótt það væri ekki 

nauðsynlegt. Með örygginu er ekki hægt að gangsetja vél án þess að bremsu sé haldið 

inni og þótti það viðeigandi búnaður. Á mynd 5.4 má sjá hluta þess sem var tekið úr 

rafbúnaði hjólsins. 

 

 
 

Eftir að mótornum hafði verið komið í gang var tekið eftir því að bensínblandan var 

alltof eldsneytisrík og þegar stilla átti blöndunginn kom í ljós að stilliskrúfan fyrir 

bensínblöndunina var pikkföst og því ekki hægt að laga blönduna. Var þá pantaður 

nýr blöndungur frá Kína og var hann kominn á mótorinn innan tveggja vikna og gekk 

mótorinn mjög vel eftir það. 

Með blöndunginum var líka pöntuð ný loftsía því ekki átti að nota gamla loftsíuboxið 

af vespunni. 

 

5.2 Grind 

Grindin er í raun mikilvægasti hlutur hjólsins. Hún hýsir allan vélbúnað, ökumann og 

stjórntæki.  

Skoðaðir voru möguleikar á grind úr prófílum, rörum og skúffum. Flottast þótti að 

hafa bara eitt rör, prófíl eða skúffu í plani við ytra hjól og að hafa bilið milli grindar 

og hjóls sem minnst. Að lokum var sóttur innblástur frá hönnun Kerry McLean, en 

hann hefur gert nokkur mótor-hringhjól og virðist vera aðalbrautryðjandinn á seinni 

árum. Miðað við myndir af veraldarvefnum notar hann yfirleitt skúffu í grindina með 

svokölluðum "rúlluhaldara" sem boltar saman bogna skúffuhluta grindarinnar eins og 

sést á mynd 5.5 [4]. 

Mynd 5.4 - Óþarfa tengingar fyrir rafbúnað. 
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Skúffan er mjög góð í að búa til þetta „saumlausa“ útlit sem vonast var eftir með því 

að leyfa hluta hjólsins að falla inn í skúffuna. Erfitt getur verið að beygja skúffu og 

þarf til þess sérstök hjól í beygjuvals.  

Gengið verður út frá því að skipta skúffunni út fyrir prófilboga en nota hugmyndina 

af rúlluhöldurunum. Þeir leysa í raun 2 vandamál í einu, annars vegar hýsa þeir 

rúllurnar sem er nauðsynleg tenging milli grindar og hjóls, og hins vegar má nota 

ílangar boltafestingar og hjámiðjubolta til þess að spenna grindina út í hjólið svo 

rúllurnar "fari ekki af sporinu". Það er að segja að grindin losni ekki innan úr hjólinu 

þegar keyrt er yfir ójöfnur. 

Til að rúllurnar geti borið grindina innan í hjólinu þarf í það minnsta þrjár rúllur. Ef 

það þyrfti að dreifa álaginu meira má fjölga þeim en annars var gengið út frá því að 

nota einungis þrjár rúllur. Drifhjól mun svo einnig taka við einhverju álagi og virkar í 

raun eins og fjórða rúllan. 

Þar sem grindin þarf svo að auki að hýsa sæti, stýri, mótor og drifbúnað mun sú 

hönnun taka mið af hvaða vélarhluta á að nota í hjólið. Að þessu sinni er það mótor 

og aðrir hlutir úr kínverskri vespu. 

 

5.2.1 Frumhönnun 

Þegar byrjað var að teikna upp hjólið í Inventor var strax rekist á, að erfitt var að gera 

sér grein fyrir hversu stórt hjólið skyldi verða. Við skoðun á internetinu kom í ljós að 

hringhjól hafa verið smíðuð í ýmsum stærðum. Frá svo smáum hjólum að haus 

ökumannsins komst ekki fyrir í hjólinu (mynd 5.6 [5]), upp í tvær mannshæðir á stærð 

(mynd 5.7 [6]). 

Mynd 5.5 - The McLean Wheel  
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Eftir smá umhugsun leiddu eftirfarandi punktar að þeirri ákvörðun að reyna að hafa 

hjólið í minni kantinum án þess að þrengt væri óþarflega að ökumanni: 

+ Minna og léttara hjól hefur minni hverfiþunga og ætti því að vera auðveldara 

að stýra því.  

+ Til að hafa ytra hjól sem mest hringlaga var ætlunin að sjóða það saman á 

einum stað. Þetta takmarkar ummálið niður í minna en 6 m (stöðluð stærð á 

röri í heildsölu) sem gefur þvermál  175 cm þegar miðað er við að 25 cm beygist 

ekki í hvorn endann við völsun. 

+ Með minna og léttara hjóli má vélin vera aflminni. 

-  minna hjól hefur minni hverfiþunga og hugsanlega er erfiðara að halda jafnvægi 

á ferð 

Til þess að fá grófa hugmynd af stærðinni var verðandi ökumanni komið fyrir í líklegri 

akstursstöðu með málband að baki sér. Mynd var tekin af stöðunni og hún svo færð 

yfir í tölvu, sjá Mynd 5.8.  

 

 

Mynd 5.6 - Dæmi um lítið hringhjól Mynd 5.7 - Dæmi um stórt hringhjól 

Mynd 5.8 - Mat á stærð hringhjólsins 
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Notast var við Paint til að draga hring sem þótti líklegur til að vera nógu stór til að 

hýsa ökumann, mótor og drifbúnað. Pixlar myndarinnar voru svo taldir, aftur með 

Microsoft Paint, og notaðir til að fá stærðarviðmið. Málbandið var 150 cm langt og á 

myndinni var það 3540 pixlar, sem gerir 23,6 pixla/cm. Hringurinn sem er dreginn utan 

um ökumann (innra hjól) var 3430 pixlar í þvermál og hann er því um 145 cm. þegar 

myndin er skoðuð vel sést að hringurinn er teiknaður um 30 cm frá mælikvarða. Þessi 

skekkja veldur því að hringurinn lítur út fyrir að vera örlítið stærri og væri 140 cm 

örugglega nær þessum hring. En með ófyrirséðum búnaði, þykkt efnis og röra, þá er 

líklegt að þvermál innri grindarinnar og þ.a.l. hjólsins alls muni stækka að einhverju 

leyti. Fyrstu módel verða þó miðuð við innri grind sem er 140 cm í þvermál (innanmál 

137 cm).  

 

Til þess að reyna að átta sig á hversu sterklega grindin þyrfti að vera hönnuð var gerð 

frumgreining í ANSYS. Þetta er gert til að reyna að átta sig á hversu sterklega grindin 

þarf að vera byggð og eyða ekki tíma í að fullhanna grind úr ákveðnu efni sem myndi 

svo reynast alltof veikt eða sterkt til verksins. Það myndi nefnilega kalla á endurhönnun 

á mörgum hlutum sem eru háðir efnisþykkt. 

Reynt var að gera frumgreininguna í Inventor en það gekk erfiðlega. Aðalvandamálið 

var að Inventor gat ekki reiknað niðurstöðu með þunnveggja röri eða prófíl. Þess vegna 

var ákveðið að gera strax frumgreininguna í ANSYS 19.1, enda hefur Háskólinn í 

Reykjavík leyfi fyrir því. Eftir nokkra daga tilraunir til að setja upp ANSYS fékkst það 

loksins til að virka.  

Greiningin er gerð með hringlaga grind úr 30x30x2 mm prófílbogum og rúlluhöldurum 

úr samansoðnu flatjárni, staðsett innan í hjóli úr 60x2 mm röri. Bætt var við þverbita 

til að dreifa kraftinum á grindina, svipað og ef grindin væri tilbúin. Innri grind var 

skilgreind sem svo að hún væri soðin saman og tenging rúlla við ytra hjól var skilgreint 

sem viðnámslaust. Í þessari greiningu voru rúlluhaldarar og grindarbogar skilgreindir 

eins og um soðna samsetningu væri að ræða (bonded). Í lokagreiningu verða 

grindarbogar og rúlluhaldrar greindir með boltum.  

1000 N voru sett á miðjan þverbita og þeim vísað lóðrétt niður. Krafturinn jafngildir 

um 102 kg af búnaði og ökumanni. Þótt þyngdin var ekki rétt, gaf greiningin samt sem 

áður vísbendingu um lokastyrk grindarinnar. Undir ytra hjóli var búinn til flatur 

kantur og hann skilgreindur sem fastur í greiningunni til að líkja eftir jörðu.  
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Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 30x30x2 mm prófíll og 60x2 mm rör mun henta vel í 

smíði hjólsins. Eins og sjá má á mynd 5.9 eru hæstu spennur 79 mPa. Sú spenna kom 

fram í ytra hjóli þar sem það er í snertingu við rúllu eins og sést á mynd 5.10. 

 
 

Aðrir hlutar hjólsins voru undir minni spennu. Auðvelt ætti að vera að finna smíðastál 

með flotspennu yfir 160 mPa sem myndi gefa 2 í öryggi við þessar aðstæður samkvæmt 

Mynd 5.9 - von-Mises spennur í frumgreiningu  

Mynd 5.10 - von-Mises spennur í hjóli þar sem rúlla 

liggur á hjólinu 
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jöfnu 3. Má þar nefna algengt smíðastál hjá Guðmundi Arasyni, EN 10025, sem hefur 

lágmarks flotspennuna 235 mPa. 

Annað sem þarf að hafa í huga er aflögun grindarinnar. Þar sem ætlunin var að hafa 

sem minnst bil milli grindar og hjóls var mikilvægt að aflögun grindar væri með 

minnsta móti. Aflögunin þarf auðvitað að vera minni en bilið á milli hjóls og grindar 

svo þau rekist ekki saman. 

 

 
Eins og sést á mynd 5.11 var aflögunin mest tæpir 3.2 mm en það var á þverbitanum 

sem var aðeins tímabundið staðsettur þar. Grindin sjálf aflagaðist mest um 3 mm á 

neðsta punkt. Við frumhönnunina var bilið milli hjóls og grindar 5 mm. Það þýðir að 

um 2 mm væru eftir af bili milli hjóls og grindar við þessar aðstæður. Er hér ekki 

reiknað með drifhjóli, en það mun minnka aflögun töluvert. 

Eftir að frumgreiningin hafði leitt í ljós að styrkur hjólsins myndi vera nógu mikill með 

þeirri stærð prófíla og röra sem höfðu verið valin í frumhönnuninni var haldið áfram á 

sömu braut.  

 

5.2.2 Rúlluhaldarar 

Líkt og með grindina sjálfa var ætlunin að hafa rúlluhaldarana fyrirferðarlitla til að 

bæta útlit hjólsins. Eftir nokkra skoðun á vefnum var aðallega komist að því hvernig 

rúlluhaldararnir skyldu ekki vera. Á mynd 5.12 [7] sést hvernig rúlluhaldarinn er mjög 

fyrirferðarmikill og ekki fallegur á að lýta, þó um matsatriði sé að ræða. Það sama á 

við um haldarann á mynd 5.13 [8] ef ekki enn verri.  

Mynd 5.11 - Aflögun í forgreiningu (x 35)  
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Markmiðið var því að hanna rúlluhaldara sem væru nettari en þjónuðu sama tilgangi. 

Ef mynd 5.12 er skoðuð vel sést líka hvernig allt vægi á haldarann fer í gegnum 

suðupunkt milli grindar og haldara. Ef suðan er ekki nógu góð er líklegt að með 

áframhaldandi notkun myndist þreytubrot þar. Ætlunin var að bæta þá hönnun með 

því að láta haldarann ná lengra inn á grindarbogana og með því dreifa álaginu á fleiri 

festipunkta og stytta í raun vægisarminn sem álag grindarinnar hefur á rúlluhaldarann. 

Með hönnun Kerry McLean [4] að leiðarljósi var hannaður hálflokaður rúlluhaldari sem 

boltaðist utan um grindarbogana. Stærð haldaranna fer í raun eftir stærðinni á 

rúllunum sem þeir hýsa og öfugt. Var reynt að hafa rúllur og rúlluhaldarana í minni 

kantinum. Það var gert til þess að bæta útlit grindarinnar en einnig til að halda þyngd 

niðri. Í raun miðuðust bæði rúlluhaldari og rúlla við 30x30 mm prófílinn sem er megin 

uppistaðan i grindinni. Rúlluhaldarinn er hannaður líkt og skúffa með pláss fyrir 30x30 

mm prófíl á milli (mynd 5.14).  

 
Miðað við þessa hönnun var auðveldast að hafa rúllu sem væri ekki breiðari en 30 mm. 

Breidd rúllanna má svo endurskoða með tilliti til þess hvort grindin sé ekki nógu stöðug 

í ytra hjólinu við prófanir. 

Mynd 5.12 - Fyrirferðarmikill og 

augljós rúlluhaldari 

Mynd 5.13 - Rúlluhaldari 

sem stingur í augað 

Mynd 5.14 - Líkan af rúlluhaldara (blaár útlínur) með rúllu og grindarbogum 
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Annar hlutur sem ákvarðast með rúlluhaldaranum og rúllum er bilið á milli grindar og 

ytra hjóls. Aftur var litið til útlits hjólsins hér og þótti flottast að hafa bilið sem minnst. 

Gera þarf samt ráð fyrir einhverri afmyndun hjóls og grindar. Eins og kom fram í 

forgreiningu var afmyndun grindarinnar mest um 3 mm neðst á grindinni. Drifhjól 

hringhjólsins mun vera staðsett á svipuðum slóðum og mesta afmyndun grindarinnar 

og það mun taka við einhverju álagi og draga því úr afmynduninni. Var því haldið í 

bilið sem var sett við frumhönnun, eða 5 mm. 

Í raun eru tveir þættir sem skilgreina bilið. Hvar öxulinn fyrir rúlluna er staðsettur í 

rúlluhaldaranum og þvermál rúllunnar. Ákveðið var að hafa öxulinn staðsettann í línu 

við önnur boltagöt rúlluhaldarans. Með því skorðast þvermál rúllanna til þess að hafa 

5 mm bil á milli grindar og hjóls. 

Við fyrstu pælingar var hugsað um að sjóða haldarana saman við grindina. Fljótlega 

var þeirri pælingu breytt, þótt það hefði vissulega gert grindina mjög sterkbyggða. Með 

því að bolta haldarana við grindarbogana er í raun auðveldara að taka hjólið í sundur 

og þjónusta það. Þá er einnig hægt að hafa ílöng boltagöt á einum eða fleiri höldurum 

(eða á grindarbogum) til þess að "strekkja" grindina út í ytra hjólið. Haldarinn sjálfur 

verður hins vegar soðinn saman úr 5 stálplötum. Allt álag í gegnum rúlluhaldarana 

mun fara í gengum hliðarplöturnar og er því suðan ekki mikilvægari en svo að halda 

rúlluhöldurunum saman. Ákveðið var að nota 3 mm stálplötur í rúlluhaldarana. 

Rúlluhaldarar og aðalgrindarbogi (kafli 5.2.5) stuðla báðir að burði grindarinnar og var 

greining því framkvæmd á þeim saman. Nánar er farið í uppsetningu greiningarinnar í 

kafla 5.2.5. 

 

 
Samkvæmt greiningunni (mynd 5.15) voru hæstu spennur í rúlluhöldurunum undir 35 

mPa og var notað s235 EN 10025 stál með flotstyrkinn 235 mPa. Þetta gefur 

öryggisstuðul uppá 6,7 skv jöfnu 3. 

Hersla boltanna, 𝑇, sem verða notaðir til að festa rúlluhaldara og grindarboga saman 

var reiknuð með jöfnu 5 [9] 

 

           𝑇 = 𝐾 ∙ 𝐹𝑖 ∙ 𝑑      (5) 

Mynd 5.15 - Burðargreining á rúlluhöldurum 
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þar sem 𝐾 er stuðull sem fer eftir yfirborðsmeðhöndlun boltans og 𝑑 er þvermál boltans. 

𝐹𝑖 er svo jafna 6 

 

𝐹𝑖 = 0,75 ∙ 𝐹𝑝      (6) 

þar sem stuðullinn 0,75 er notaður fyrir óvaranlega samsetningu. Ef samsetningin hefði 

verið varanleg hefði stuðullinn 0,90 verið notaður. Að lokum er 𝐹𝑝 

 

𝐹𝑝 =  𝐴𝑡 ∙ 𝑆𝑝             (7) 

margfeldi spennusvæðis í bolta og prufustyrk (e. Proof strenght) boltans sem notaður 

er. Tvær stærðir af boltum eru í rúlluhöldurunum og eru það 8 mm og 10 mm. Boltarnir 

verða 8.8 boltar með prufustyrk uppá 600 mPa. Tafla 5.1 sýnir herslu helstu boltana 

sem notaðir eru í grindinni.  

 

Tafla 5.1 - Hersla helstu bolta í grind 

Bolti H ersla 

10 mm 52,2 Nm 

8 mm 26,4 Nm 

 

Til að tryggja að boltasamsetningar losni ekki í sundur við notkun hjólsins verða 

notaðar splittrær í allt burðarvirkið. 

 

5.2.3 Rúllur & legur 

flestir eiginleikar rúllanna hafa í raun verið skorðaðir m.v. hönnun ofangreindra hluta. 

Breiddin ákvarðast af innanmáli rúlluhaldara, sem svo aftur ákvarðast af prófílnum 

sem er notaður í grindina. Radíus sætisins fyrir hjólið skorðast auðvitað við radíus 

rörsins sem er notaður í hjólið sem er 60 mm. Og þvermál rúllanna skorðast við 5 mm 

bilið og staðsetningu öxulsins í rúlluhaldaranum. 

Þegar hugað var að legum voru í raun þrjár mögulegar staðsetningar. Hægt hefði verið 

að setja legur utan eða innan á rúlluhaldara. Þeir kostir voru hugsaðir en það þótti 

útlitslega ljótt að hafa legurnar utan á höldurunum og ef þær hefðu verið staðsettar að 

innan hefði plássið fyrir rúlluna orðið að engu. Var því ákveðið að nota þriðja kostinn 

sem er að staðsetja legurnar tvær innan í rúllunum eins og sést á mynd 5.16. 
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Einnig var gert ráð fyrir millileggjum til að rúllurnar snerti ekki hliðina á 

rúlluhaldaranum og til að að herða að legunum (mynd 5.16). 

Við val á legum var aðallega hugsað um að hafa auðfundnar legur sem væru nógu 

sterkar í verkið. Svokallaðar hjólabrettalegur eru ein algengasta tegund lega og 

auðfundar. Þær heita formlega 608 og eru m.a. framleiddar af SKF. 2Z bætist svo aftan 

við 608 og táknar að legan sé lokuð fyrir óhreinindum báðu megin.  

Samkvæmt vörulista frá SKF er uppgefinn styrkur lega, 𝐶, miðað við ISO 281 staðal 

[10]. Hann segir að uppgefinn "dynamic load" sé sá normalkraftur þar sem 90% 

prófaðra lega lifi í 1 milljón snúninga við góð skilyrði og jafnt álag.  

Ef reikna á nákvæmlega hvaða legu skal velja úr vörulista er hægt að finna 

jafngildiskraft sem legan þarf að þola [11]. Það er reiknaður kraftur sem á að leita að í 

vörulista ef líftími er annar en 1 milljón snúninga. Er þá jafna 8 notuð til að finna 

jafngildiskraft. 

 

𝐶 = 𝐹𝐷 (
LD

LR
)

1
a⁄

                                            (8)  

 

Þar er 𝐶 er uppgefinn kraftur í vörulista, 𝐹𝐷 er raun kraftur, 𝐿𝐷 er raun líftími í 

snúningum, 𝐿𝑅 er líftími skv. vörulista í snúningum og 𝑎 er skilgreint sem 3 fyrir 

kúlulegur og 10/3 fyrir keflalegur. Einnig er hægt að snúa út úr jöfnunni raunlíftíma 

ef kraftur á legu er minni eða meiri en uppgefinn kraftur í vörulista. 

608-2Z hefur uppgefin 𝐶 =  3,45 𝑘𝑁 kraft skv. vörulista SKF.  

Erfitt getur verið að reikna raunlíftíma leganna í hringhjólinu því þær hafa mjög 

misjafnt álag á sér eftir því hvernig grindin er staðsett innan í ytra hjóli. Í eftirfarandi 

reikningum verður notað versta tilfelli, ef ein rúlla bera alla þyngd. Samanlögð þyngd 

grindar, vélbúnaðar og ökumanns er 𝑚 =  130 𝑘𝑔. Með jöfnu 4 má finna kraftinn 𝐹 

sem verkar á legurnar í rúllunni en það gefur 𝐹 =  1274 𝑁 kraft sem verkar á 2 legur, 

Mynd 5.16 - Rúlla með legu og millilegg 
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eða 𝐹 =  637 𝑁 per legu. Þá er hægt að nota jöfnu 8 til að finna líftíma legunnar í 

snúningum en það var 𝐿𝐷 = 1,59 ∙ 108. 

Til að færa fjölda snúninga yfir á nothæfara form líkt og fjölda klst í notkun þarf að 

gefa sér meðalhraða hringhjólsins yfir þann tíma sem það verður í notkun, segjum 𝑣 =

 20 𝑘𝑚/𝑘𝑙𝑠𝑡. Að auki þarf að nota ummál rúllunnar til að meta hversu marga hringi 

rúllan og þ.a.l. legan fer fyrir hverja lengdareiningu. Rúllurnar hafa þvermálið 𝑑 =  40 

mm og því ummálið 𝑈 =  0,126 𝑚 skv. jöfnu 9 

 

𝑈 =  𝑑𝜋                                                 (9) 

Þá er hægt að nota jöfnu 10 til þess að fá líftíma leganna í klst af notkun hringhjólsins. 

 

𝑡 =  
𝐿𝐷

𝑣∙103

𝑈

                                                 (10) 

Miðað við uppgefnar forsendur ættu legurnar að endast í 1002 klst eða meira en 41 

sólarhringa af stanslausri notkun. Þar sem um leiktæki er að ræða verður ekki farið 

fram á meiri líftíma og því ættu 608-2Z legurnar að henta vel til verksins. 

Ákveðið var að nota svart POM (PolyOxyMethylene) plast í rúllurnar en það hefur 

flotspennuna 70 mPa og skv. mynd 5.10 ættu spennur í rúllunni ekki að fara yfir 35 

mPa sem gefur 2 í öryggi skv. jöfnu 3. 

Liturinn var valinn til að minna færi fyrir rúllunum með svartri grind. 

 

5.2.4 Grindarbogar 

Það sem tengir saman meginhluta grindarinnar eru grindarbogar úr prófílum. Þeir eru 

valsaðir í hring og eru úr 30x30x2 mm prófílstáli. 
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Á mynd 5.17 sjást grindarbogarnir og hvernig þeir eru staðsettir. Rúlluhaldarar halda 

svo grindarbogunum saman og eru gegnsæir á sömu mynd.  

Á myndinni sést einnig hvernig meginhlutar grindarinnar eru byggðir á þriðja 

grindarboganum en hann hefur verið skorinn í sundur þar sem drifhjólið þarf að komast 

í snertingu við ytri hring. Verður sá hluti kallaður aðalgrindarbogi (aðallega til að koma 

í veg fyrir að kalla hann grindarbotn) enda festist allur vélbúnaður við hann. 

Efnið sem valið var í grindarboga var sama 30x30x2 mm prófílstálið sem bróðurpartur 

grindarinnar var hannaður úr. Efnisheitið er S235 EN 10025 en það hefur flotstyrk upp 

á 235 mPa.  

Forgreining leiddi í ljós að mesta álagið er staðsett í og við rúlluhaldarana sitthvoru 

megin við aðalgrindarboga og verður því látið nægja að greina það í kafla 5.2.6 

 

5.2.5 Staðsetning vélbúnaðar & aðalgrindarbogi 

Erfitt var að gera ráð fyrir hvar þyngdarpunktur myndi enda áður en ákveðið hefur 

verið hvaða mótor og drif skal nota og var því mikilvægt að finna þá íhluti sem fyrst. 

Til að hanna festipunkta fyrir vélbúnað var vél og drifbúnaður mældur upp og búið til 

Inventor líkan af búnaðinum. Sérstök áhersla var lögð á að mæla festipunkta og drifás 

nákvæmlega. Aðrar mælingar voru teknar til að taka tillit til fyrirferðar búnaðar. 

Niðurstaðan er nokkuð nákvæmt líkan sem sést á mynd 5.18.  

Mynd 5.17 - Grindarbogar og aðalgrindarbogi 
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Að auki var vél, drif, púst og felga með dekki vigtuð. Það er sá vélbúnaður sem mun 

hafa mest áhrif á þyngdarpunktinn og því nauðsynlegt að hafa þyngdina nokkuð rétta 

í líkaninu. Eðlisþyngd vélar og annara hluta var svo skilgreind til þess að samræmi 

væri milli tölvulíkans og raunverulegra íhluta. Flestir aðrir hlutar grindarinnar verða 

úr stáli og þarf því ekki að skilgreina þyngd þeirra sérstaklega. Tafla 5.2 sýnir þyngd 

helstu íhluta við mælingu. 

 

Tafla 5.2 - Þyngd helsta vélbúnaðar 

Vélbúnaður Þyngd 

Vél + drif 21,9 kg 

Dekk + felga 5,7 kg 

Pústkerfi 4,3 kg 

Alls: 31,9 kg 

 

 

Einnig þarf að hafa staðsetningu ökumanns í huga. Sótt var líkan af manneskju af 

Grabcad.com til að staðsetja í hringhjólinu. Líkanið er frá TANMAYA DESIGN og 

heitir Human dummy ii. Líkanið virðist vera afar fullkomið og fylgir ISO, DIN, EURO-

NCAP og NASA stöðlum. Líkanið sést í sitjandi stöðu á mynd 5.19 [12].Haft var 

samband við hönnuðinn og fengið leyfi til að nota það í verkefninu. 

 

Mynd 5.18 - Þrívíddar líkan af vél og aflrás  
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H-ii eins og líkanið er kallað er 182,9 cm á hæð og 72,5 kg, þyngdinni má þó breyta 

með því að breyta eðlisþyngd efnisins sem líkanið er gert úr og verður það gert til þess 

að líkja meira eftir þyngd líklegs ökumanns. Þó að ökumaður sé um 190 cm og 83 kg 

hentaði líkanið ágætlega til að sjá gróflega hversu fyrirferðarmikil manneskja er í 

hjólinu og hvar mætti staðsetja búnað. Að auki mun líkanið gefa nokkuð góða mynd 

af þyngdarpunkti manneskju, sem einmitt hjálpar að finna þyngdarpunkt 

heildarlíkansins. 

 

 
Á mynd 5.20 má sjá þegar H-ii hafði verið komið fyrir í líklegri stöðu ásamt vélarlíkani. 

Plássið var sæmilegt en hjólið mætti ekki vera minna enda átti eftir að bæta við 

bensíntanki, stýri, sæti og fleiri hlutum. Var því ekki annað í  stöðunni en að stækka 

Mynd 5.19 - Human dummy ii eftir TANMAYA DESIGN 

Mynd 5.20 - Fyrsta mátun með líkani af manni og vél 
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hjólið aðeins til að gera ráð fyrir stærri manneskju ásamt meiri búnaði. Þvermál hjólsins 

var því stækkað um 10 cm og innra þvermál grindar því orðið 147 cm. 

Þá var hægt að staðsetja þyngsta vélbúnaðinn með þyngdarpunkt hjólsins í huga. Vél 

og drif var staðsett sem neðst og eins framarlega og hægt var til að vega á móti þyngd 

ökumannsins sem væri aftar á hjólinu. Var eðlisþyngd íhluta skilgreind eins og tafla 

5.2 sagði til um svo þeir myndu vigta sem næst raunvigt. Eðlisþyngd manneskju var 

skilgreind svo hún væri í sömu þyngd og ökumanns eða um 85 kg. Á mynd 5.21 má 

sjá hvernig þyngdarpunkturinn (gulur) er staðsettur miðað við miðlínur hjólsins 

(grænar), en hann var fundinn með Inventor. Hafa þarf í huga hvar þyngdarpunktur 

innri grindarinnar er staðsettur þar sem þyngdarpunktur innri grindar virkar eins og 

pendúll innan í ytra hjóli. 

 

 
Þyngdarpunkturinn er á lóðréttu línunni og töluvert fyrir neðan lárétta miðlínu 

hjólsins. Þetta bendir til þess að hjólið sé stöðugt og muni leita í þessa stöðu.  

Að auki var reynt að festa allan vélbúnað ásamt sæti ökumanns við neðsta grindarboga. 

ekki bara myndi það færa þyngdarpunkt neðar heldur einnig einfalda smíði og 

samsetningu hjólsins. Grindarbitar voru svo hannaðir í kringum vél og drif.  

 

 

Mynd 5.21 - Þyngdarpunktur miðað við miðjulínur  
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Þar sem skera þufti úr neðsta grindarboganum til að drifhjólið komist í snertingu við 

ytri hring þurfti að brúa bilið þar á milli. Á mynd 5.22 sést hvernig grindarbitar 

tengja saman hlutana tvo úr grindarboganum. Einnig var heppilegt að nota 

grindarbitana fyrir þriðju vélarfestinguna. Sú vélarfesting er einnig notuð til að 

spenna drifhjólið niður á ytri hringinn. Grindin var hönnuð í kringum vélbúnað með 

"frame generator" í Inventor. 

Til að reyna að spenna bilið enn meira voru bitar settir eins nálægt dekkinu og hægt 

var. Voru notaðir 20x20x2 mm bitar til að brúa bilið því 30x30x2 prófílarnir þóttu of 

fyrirferðarmiklir og stungu í augað á þessum stað. Greiningar leiddu svo í ljós að 

styrkur 20x20x2 mm prófílanna var nægur. 

Þá átti einhver búnaður eftir að bætast við eins og stýri, bensíntankur og rafgeymir. 

Sá búnaður er léttari og hefur minni áhrif á þyngdarpunktinn. Staðsetning stýris ræðst 

af akstursstöðu ökumans en reynt var að hafa rafgeyminn sem fremst svo mögulega 

mætti færa stöðu ökumans örlítið aftar. 

Bensíntankur var staðsettur miðsvæðis svo innihald hans hefði ekki áhrif á 

þyngdarpunkt. Staðurinn sem var valinn fyrir bensíntankinn gæti samt ekki verið alveg 

nógu góður þar sem hann er í raun í sömu hæð og blöndungur. Þar sem þyngdaraflið 

er notað til að flytja bensín frá bansíntanki að blöndung gæti það valdið því að 

blöndungur verði bensínlaus ef hjólið hallar upp í langann tíma. Blöndungur hefur 

innbyggt forðabúr og vonandi fyllist á það þegar bremsað er inn á milli, en þar ætti 

bensíntankur að enda fyrir ofan blöndung og gera bensíni kleift að renna á milli. 

Mynd 5.22 - Grind hönnuð í kringum vél og drifbúnað 
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Ein leið til að leiðrétta þyngdarpunktinn væri að nota ballest. Það myndi þyngja hjólið 

í heild og álag á innri grind myndi aukast. Reynt var að haga hönnun svo að ekki þyrfti 

að nota ballest. Ökumaður getur svo breytt þyngdarpunkti hjólsins með staðsetningu 

sinni innan í því. Á mynd 5.23 sést lokaþyngdarpunktur með öllum búnaði og 

ökumanni í líklegri akstursstellingu.  

 
Eins og sést á mynd 5.23 er þyngdarpunktur rétt aftan við miðlínu. Miðað við þessa 

greiningu mun hjólið halla örlítið aftur þegar ökumaður sest á það. Það ætti samt sem 

áður að vera í lagi á meðan það er ekki mjög mikið. Ökumaður getur einnig lagað 

þyndarpunktinn að einhverju leyti með líkamsstöðu sinni. 

Ýmis búnaður fylgir svo mótornum líkt og háspennukefli, kveikjuheili og margt annað. 

Þeim búnaði verður fundið heimili þegar byrjað verður að smíða hjólið enda eiga 

vandamál eftir að koma í ljós sem ekki er hægt að gera ráð fyrir í tölvulíkönum. 

Efnið sem valið var í þennan hluta grindarinnar var það sama og í grindarbogana eða 

S235 EN 10025 prófílstál með flotstyrk uppá 235 mPa. Notaðar voru tvær stærðir, 

30x30x2 mm og 20x20x2 mm. 

 

5.2.6 Greining á grind 

Eftir margra daga tilraunir til að greina heildar samsetninguna í ANSYS var ákveðið 

að einfalda módelið fyrir greininguna og hafa aðeins þá íhluti sem mest myndi reyna 

á. Greiningin var því gerð á aðalgrindarboga. Þar sem vél, drif og rúlluhaldarar eru 

Mynd 5.23 - Þyngdarpunktur (gulur og blár) í lokahönnun 
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hluti af styrk grindarinnar var það allt haft með í för ásamt dekki. Dekkið liggur 

nefnilega á ytri hring og tekur megin hluta álags frá búnaði og ökumanni.  

Við greininguna voru þrír hlutir innspenntir. Það voru rúllurnar tvær inn í 

rúlluhöldurum og svo lítill flötur undir dekkinu. Settir voru kraftar á mótorfestingar 

og sæti ökumanns sem samanlagt voru jafngildi þyngdar búnaðar og ökumanns, eða 

um 1250 N í heildina (130 kg). Þyngd ökumanns var dreift þannig að þyngd fóta lenti 

á mótorfestingum, þar sem fótstig eru staðsett. Þyngd handa var sett á stýrið og restin 

af þyngd ökumanns var sett á sætisbita grindarinnar. Þyngd mótors og búnaðar var 

dreift nokkuð jafnt á mótorfestingar. Dekk var skilgreint sem gúmmí svo það myndi 

aflagast svipað og dekkið gerir undir fullum þrýstingi. Farið var vel yfir allar 

samsetningar og þær skilgreindar á viðeigandi hátt eða þeim eytt þar sem þær áttu 

ekki við. Niðurstöðurnar sjást á mynd 5.24.  

 

 
Litaskalanum var breytt til að sýna betur álagsstaði. Hæsta spenna var á stýrinu, 102 

mPa, en það er vegna þess hvernig grindin er sett saman í inventor og vantar efni 

(suður) sem styður betur við stýrið. Aðrar spennur voru innan við 50 mPa.  

Þar sem efnið sem notað er í grindina hefur flotstyrkinn 235 mPa gefur það öryggi upp 

á 4,7 skv. jöfnu 3. 

Einnig var skoðuð aflögun aðalgrindarbogans og sést hún á mynd 5.25 .  

 

Mynd 5.24 - Burðargreining á aðalgrindarboga 
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Aflögunin var mest um 0,9 mm en það var aftur á stýrinu. Mikilvægast er að skoða 

aflögunina sem grindin verður fyrir við ytra hjól, en þar er bilið aðeins 5 mm. Þar var 

aflögunin mest um 0,2 mm og ætti því ekki að valda neinum vandamálum.  

5.3 Ytri hringur 

Ekki mikil hönnun fór í ytri hringinn. Aðalpælingarnar voru hvaða stærð af röri átti 

að nota og hvað hólið yrði stórt í þvermál, en þvermálið ræðst í raun meira af grindinni.  

Eftir nokkra eftirgrenslan kom í ljós að Ólafur Þór Arason, sem starfar hjá 3Z í HR, 

átti einmitt röravals og var tilbúinn að lána afnot af honum í verkefnið. Stærstu 

beygjuhjólin í þann vals voru fyrir 40 mm rör en Ólafur var tilbúinn að prófa völsun á 

næstu stærð fyrir ofan en það er 60 mm. Það krafðist þess samt að búa til ný beygjuhjól 

fyrir valsinn. Það var gert með CNC rennibekk skólans og er betur farið yfir smíðina í 

kafla 6.1. 

Þar sem svona hringhjól hefur litla sem enga fjöðrun var hugsað hvort hægt væri að 

setja dekk með slöngu á hjólið til að reyna að mýkja akstur. Eina mögulega leiðin var 

að skera hjólið í sundur til að búa til sæti fyrir slönguna líkt og á reiðhjólagjörð. Hægt 

væri svo að líma saman nokkrar reiðhjólaslöngur svo þær passi í hjólið og hnoða svo 

reiðhjóladekk yfir. Þetta myndar hins vegar eftirfarandi vandamál: 

 

• Erfitt að þjónusta ef það kemur gat á slöngu 

• Aflögun hjóls eftir skurð. Innri spenna í efninu eftir völsun 

• Minni styrkur í hjólinu 

 

Hugsanlega væri hægt að koma í veg fyrir aflögunina ef hjólið væri soðið saman fyrir 

skurð en að gera við sprungna slöngu væri alltaf mikið verk. 

Að þessum pælingum loknum var ákveðið að hjólið yrði aðeins klætt með 

reiðhjóladekkjum til að búa til grip. Dekkin yrðu hnoðuð við hjólið enda virðist það 

Mynd 5.25 - Aflögun við greiningu á aðalgrindarboga 
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vera algengasta lausnin sem rekist var á við athuganir á vefnum. Hugsanlega má reyna 

að finna aðra staði fyrir fjöðrun líkt og á sæti ökumanns. Þar sem ytra mál grindarinnar 

endaði í 153 cm varð innanmál ytri hringsins 154 cm (mynd 5.26). þetta gaf 5 mm bil 

á milli grindar og ytra hjóls 

 
Til að halda þyngd niðri var leitað að röri sem var ekki mjög efnismikið og fannst það 

hjá Guðmundi Arasyni. Hjá þeim kallast þetta húsgagnarör og er 60x2 mm. Rörið er 

úr sama efni og restin af grindinni eða S235 EN 10025 með flotstyrk uppá 235 mPa en 

hæstu spennur í forgreiningu voru 79 mPa. Það gefur ytri hringnum öryggi uppá 2,9 

skv. jöfnu 3. Ekki var hægt að greina fullhannað hjól með ytri og innri grind saman, 

en þar sem forgreining var framkvæmd með 1000 N en ekki 1250 N krafti, verður 

öryggið reiknað upp á nýtt sem hlutfall af kraftinum sem var notaður. Reiknast þá 

öryggi í hringnum 2,3. 

 

 

 

 

  

Mynd 5.26 - Ytri hringur 
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6 Smíði 
 

Öll smíði við hringhjólið fór fram á verkstæði Háskólans í Reykjavík. Aðstaða til smíða 

er með eindæmum góð á verkstæðinu og var það nýtt til fulls. Allar helstu vélar 

verkstæðisins voru notaðar, þ.á m. sjálfvirkir og handvirkir rennibekkir, fræs, MIG 

suðuvél, standbor og sög ásamt ógrynni af handverkfærum.  

Smíðateikningar fyrir helstu hluta hringhjólsins fylgja í viðauka. 

Farið er í stuttu máli yfir smíði hjólsins en umfjöllun fyrir hvern hluta smíðarinnar 

gefur ekki rétta mynd af tímanum sem fór í hvern hluta. Ekki var haldið utan um 

tímann sem fór í hvern hluta en það hefði verið sniðugt til að gefa betri mynd af 

tímafrekari hlutum smíðinnar. Mörg lítil verk verða ekki upptalin, enda þótt þau hafi 

kannski tekið langan tíma í framkvæmd er niðurstaðan varla sjáanleg í 

heildarsamhenginu. 

Í heild tók smíðin um 250 – 300 tíma og var framkvæmd á þriggja vikna tímabili frá 

október fram í miðjan nóvember. 

Áður en vitað var að hægt væri að fá rafknúinn vals lánaðan hafði þeirri hugmynd 

verið fleytt fram að smíða handvirkan vals til að valsa bæði grindarboga og hjólið sjálft. 

Eftir alla vinnuna sem fór í völsunina, án handaflsins sem þurfti til að snúa valsinum, 

var mikil ánægja með hafa fengið lánaðan rafknúinn vals.  

 

6.1 Beygjuhjól í vals 

Líkt og kom fram í kafla 5.3 þurfti að smíða ný hjól í röravalsinn sem átti að nota til 

þess að valsa ytra hjólið. Með kunnáttu á CNC rennibekk verkstæðisins lá beinast við 

að nota hann í verkið enda um flókið form að ræða sem erfitt væri að gera handvirkt 

í venjulegum rennibekk. 

Fengið var að láni eitt 40 mm beygjuhjól úr valsinum til að mæla upp og var svo 

teiknað nýtt hjól fyrir 60 mm rör í Inventor (mynd 6.1).  

 

 

Mynd 6.1 - Líkan af beygjuhjóli fyrir 

60 mm rör 
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Þegar módelið var klárt þurfti að gera kóða fyrir rennibekkinn. Var hann gerður með 

HSM  sem er viðbótarforrit fyrir Inventor.  

Smíðin byrjaði hjá Guðmundi Arasyni, en hjá þeim var pantaður 150 mm öxull, 300 

mm langur, úr svokölluðu rennistáli. Öxullinn var svo sagaður niður í þrjá búta fyrir 

þau þrjú hjól sem þarf í valsinn. Hver bútur var planaður og boraður handvirkt áður 

en hann fór í CNC rennibekkinn. Við uppsetninguna í CNC bekknum kom í ljós að 

þvermál hjólsins hefði ekki mátt vera 2 mm stærra til að komast fyrir í bekknum ásamt 

þeim verkfærum sem þurfti til að renna hjólið, heppni það. Í CNC bekknum var 

öxullinn svo planaður og renndur niður í ytra mál áður en rúnstál var notað til að 

renna innfellda radíusinn í hjólið. Eftir það var miðjugatið rennt í rétt þvermál. Þá var 

hjólið tekið úr CNC bekknum og endinn sagaður af og planaður. Útkoman sést á mynd 

6.2  ásamt fyrirmyndinni sem var fyrir 40 mm rör.  

 
Að lokum þurfti svo að gera kílspor í miðjugatið á tveimur hjólum og var það 

framkvæmt með járnsög, meitli og þjöl þar sem rétta verkfærið var ekki til. Vandað 

var til verksins og komu kílsporin vel út þótt frumlegum aðferðum hafi verið beitt við 

framkvæmdina.  

 

6.2 Rúllur 

Rúllurnar eru smíðaðar úr 50 mm svörtum POM öxul. Til að gera rúllurnar voru 

svipaðar aðferðir notaðar og þegar beygjuhjólin voru smíðuð enda er formið mjög líkt. 

Eitt kom þó í veg fyrir að hægt væri að nota alveg sömu aðferð við smíðina og er það 

að rúlluhjólin hafa engan kant sem hægt er að halda í og renna afgangs efni af (mynd 

6.3). Það var leyst með því að renna allt sem hægt var í CNC bekknum, en það var 

utanmál, innanmál og legusæti, en skilið var eftir hald öðru megin á rúllunni. Var þá 

skrúfað saman bolti og ró í gegnum rúlluna og boltinn festur í rennibekk. Með því var 

hægt að skera afgangs efni af rúllunum og þær því tilbúnar.  

Mynd 6.2 - Nýsmíðuð beygjuhjól fyrir 60 mm rör 

ásamt 40 mm fyrirmyndinni. 
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6.3 Rúlluhaldarar 

Allir hlutar rúlluhaldaranna voru skornir úr 3 mm stálplötu. Til að gera hliðarplöturnar 

var skorið út skapalón úr plexígleri í laserskera verkstæðisns. Skapalónið var svo notað 

til að merkja upp 6 hliðarplötur og þær skornar úr stálplötunni (mynd 6.4). 

 

 
Milliplöturnar voru skornar úr sömu stálplötu en ekki þurfti skapalón fyrir þær þar 

sem þær höfðu mikið einfaldara form heldur en hliðarplöturnar.  

Boruð voru göt í hliðarplöturnar og þær svo soðnar saman með milliplötunum. Notaðir 

voru millileggir þegar haldararnir voru soðnir saman til að tryggja 30 mm bil fyrir 

grindarboga (mynd 6.5). 

 

Mynd 6.3 - Tilbúinar rúllur úr svörtu POM efni 

Mynd 6.4 - Skornar hliðarplötur og skapalón 
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Þegar búið var að sjóða saman rúlluhaldarana, voru suðurnar slípaðar (Mynd 6.6) og 

allar hvassar brúnir mýktar til að ekki væri hægt að skera- eða stinga sig á höldurunum.  

 

 

6.4 Grindarbogar 

Grindarbogarnir eru grunnur af allri grind hjólsins svo þeir voru fyrsti hluti 

grindarinnar sem var smíðaður. Voru þeir valsaðir úr 5,5 m löngum 30x30x2 stálprófíl 

(mynd 6.7). auðveldast var að valsa bogana úr einum prófíl enda erfitt að sjá hvort 

réttum radíus hafi verið náð nema með því að mæla þvermálið þegar beygjan hafði náð 

heilum hring. Auk þess var minni vinna og sóun á efni að valsa heilann hring og skera 

svo grindarbogana úr hringnum. 

Mynd 6.5 - Uppsettur rúlluhaldari með millileggjum, tilbúinn fyrir suðu 

Mynd 6.6 - Tilbúnir rúlluhaldarar (eftir að mýkja brúnir) 
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Valsað var í mörgum ferðum, fram og til baka, og beygjan aukin í hverri ferð. Stilla 

þurfti hliðarhjól valsins svo ekki kæmi hliðarbeygja á hringinn. Þótt bilið milli 

beygjuhjólanna væri stillt í akkúrat 30 mm, afmyndaðist prófíllinn töluvert við þessi 

átök. Þegar 153 cm ytra þvermáli hafði verið náð var þverskurður prófílsins orðinn um 

29x32x2 mm.  

 

 
 

Valsa þurfti fyrir utan verkstæðið því lofthæð inná verkstæði var ekki nógu mikil. 

Þá voru grindarbogarnir skornir í rétt mál og endarnir boraðir og kramdir saman í 

skrúfstykki til að ná aftur 30x30x2 mm lögun sinni, enda hefðu bogarnir ekki passað í 

rúlluhaldarana án breytinga eftir að hafa komið úr valsinum. 

 

Mynd 6.7 - Ein af fyrstu ferðunum í gegnum valsinn 

Mynd 6.8 - Prófíllinn alveg að verða kominn í rétt þvermál. 
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6.5 Aðalgrindarbogi og búnaður 

Megin hluti grindarinnar er aðalgrindarboginn. Einn grindarbogi var notaður sem 

grunnur og var restin af grindinni soðin á hann (mynd 6.10). Byrjað var að skera niður 

alla grindarbitana og þeir númeraðir eins og sést á mynd 6.9. 

 

 
Þá var grindin punktsoðin saman. Þetta tók þó nokkurn tíma enda erfitt að mæla 

hallann á bitum þegar þeir halla í fleiri en eina átt. Það hafðist þó að lokum en á mynd 

6.10 sést þegar um helmingur grindarbitanna hafði verið punktaður saman. 

 

 
Þegar grindin hafði verið punktuð saman voru vélarfestingar smíðaðar og punktsoðnar 

á grindina til að máta hvort vél passaði ekki í. Staðfest var að vélarfestingar og grind 

pössuðu vel saman (Mynd 6.11) og var þá farið í að heilsjóða grindina saman. 

 

Mynd 6.9 – Flest allir grindarbitar tilbúnir til að vera soðnir saman 

Mynd 6.10 - Grindarbitar punktsoðnir á grindarboga. 
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Sérstaklega var passað upp á að sjóða lítinn hluta í einu á grindarbogann, því mikill 

hiti gæti aflagað bogann og skekkt alla grindina. Að auki var beðið með að skera 

grindarbogann í sundur þar til búið var að sjóða alla burðarbita vel saman. 

Þegar búið var að heilsjóða grindina var prófað að máta vél og dekk saman í grindinni. 

Mikið verk var koma bæði vél og dekki fyrir í grindinni og var því gripið til þess ráðs 

að gera litla breytingu á grindinni. Önnur vélarfestinginn var staðsett svo að erfitt var 

að hreyfa vélina nægilega til að koma dekkinu fyrir í leiðinni. Vélarfestingin hafði verið 

soðin á grindina, en með því að breyta festingunni svo hún boltaðist við grindina, var 

þar með hægt að losa festinguna frá á meðan vél og dekki er komið fyrir (Mynd 6.12). 

Þessi breyting auðveldaði mjög samsetningu hjólsins.  

 

 
Næst á dagskrá var að koma fyrir einhverju af búnaðinum sem fylgdi mótor og drifi. 

Stýrið af vespunni var fest á grindina enda þurfti að tengja bremsur, inngjöf og fleira. 

Rafbúnaði líkt og háspennukefli, kveikjuheila og kveikjulás var fundið heimili hægra 

megin við mótor. Á mynd 6.13 sést þegar verið er að máta staðsetingu rafbúnaðar. 

 

Mynd 6.11 - Vél mátuð í grind með vélarfestingum 

Mynd 6.12 - Breyting á vélarfestingu, úr soðinni festingu yfir í boltaða 
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Notaðar voru festingar fyrir búnað af gjafahjólinu og þær soðnar á grindina, en fyrir 

annan búnað sem festist beint á grind gjafahjólsins voru göt boruð og snittuð svo hægt 

væri að bolta búnaðinn við grindina. 

Þegar tengja átti svo rafbúnaðinn varu upprunalegu raflagnirnar alltof of langar. 

lagnirnar höfðu verið tengdar nánast þvert yfir gjafahjólið, á meðan lengsta tenging á 

hringhjólinu var um 30 cm. Voru því u.þ.b. 2 metrar skornir af lögnunum og þær 

tengdar upp á nýtt. Rafkerfið hefur ennþá öll þau tengi sem voru upprunalega í 

rafkerfinu og skipta máli fyrir þann búnað sem er ennþá í hjólinu. Það er því auðvelt 

að tengja rafbúnaðinn. Raflögnum var svo komið fyrir undir bensíntankinum, þegar 

ljóst var að rafgeymirinn myndi ekki passa þar. Reynt var eftir fremsta megni var að 

ganga vel frá öllum tengjum svo ekki gæti neistað, en að staðsetja bensíntankinn fyrir 

ofan rafkerfið var samt sem áður ekki kjörið. Athygli má þó vekja á að startari 

mótorsins var staðsettur beint fyrir neðan krana bensíntanksins á gjafahjólinu. 

Hönnuður vespunnar hefur því ekki haft áhyggjufullur af bruna af völdum startarans. 

Bensíntankur var staðsettur ofaná grindinni fyrir framan ökumann. Aftan við tankinn 

var gert brakket sem boltaðist á grindina og að framan voru soðin eyru á grindina sem 

bensíntankurinn boltast við (mynd 6.14). Bensíntankurinn sást aldrei á vespunni og 

var því ekki hannaður með fegurð í huga. Hægt hefði verið að klippa óþarfa boltagöt 

og skera óþarfa brakket af honum en með því væri hætta á að skemma vatnshelda 

"sauminn" sem heldur efri og neðri hluta hans saman. Var því reynt að fegra hann 

örlítið með málningu og láta þar við sitja. 

Mynd 6.13 - Rafbúnaður staðsettur 

hægra megin við mótor 
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 Samkvæmt hönnun var rafgeymir staðsettur undir bensíntanki og ofan á mótornum. 

Það gekk hins vegar ekki upp vegna plássleysis. Var því ákveðið að færa rafgeymirinn 

og búa til brakket fyrir hann framan á stýrisbitum (mynd 6.15). Rafgeyminum er svo 

haldið niðri með teygju úr reiðhjólaslöngu. 

 

 
Sæti hjólsins var eitthvað sem fékk að mæta afgangi við hönnun, enda voru mörg atriði 

óljós um staðsetningu og virkni þess. Þegar flestir aðrir hlutir höfðu fengið sinn stað 

var búinn til hnakkur úr sætinu sem var á gjafahjólinu. Notaður var svampur og áklæði 

sætisins og það bólstrað utan um krossvið sem var sagaður í form hnakksins. Við 

prófanir kom svo í ljós að auðvelt var að renna niður af hnakknum, svo honum var 

hallað um 10° sem bætti það til muna. Á mynd 6.16 má sjá hnakkinn og viðarfleyginn 

sem var notaður til að halla sætinu. Hnakkurinn er skrúfaður fastur á hjólið með 

tveimur viðarskrúfum sem skrúfast í gegnum grindina að neðan og upp í viðarhluta 

hnakksins.  

Mynd 6.14 - Staðsetning bensíntanks 

Mynd 6.15 - Staðsetning rafgeymis og tilheyrandi brakket 
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Til að koma í veg fyrir að ökumaður flæktist í drifhjóli hringhjólsins, var notað 

frambrettið af gjafahjólinu. Brettið var boltað á grindina og kemur það alveg í veg fyrir 

að hægt sé að rekast í drifhjólið (mynd 6.17). Auðvitað er allt hægt með einbeittum 

brotavilja en við prófanir fannst ökumanni hann aldrei í hættu á því að flækjast í 

drifhjóli. 

 

 
Auk brettisins koma púströr og drif hjólsins vel í veg fyrir að  hægt sé að flækjast í 

drifhjóli. 

Merkilega litlar breytingar þurfti að gera á pústkerfi en þó einhverjar. Pústgrein var 

skorin í sundur á 3 stöðum og soðin aftur saman. Aðalatriðið var að stytta pústgrein 

þar sem hún kom út úr mótor og svo staðsetja púst upp á nýtt, svo það rækist ekki í 

mótor eða grind með tilheyrandi víbring. Með smá breytingu á pústbrakketi var hægt 

að endurnýta það til að festa pústið og á mynd 6.18 sést hvernig pústið liggur eftir 

hjólinu. 

Mynd 6.16 - Hnakkur með breyttum halla 

Mynd 6.17 - Bretti til varnar því að flækjast í drifhjóli 
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Pústopið vísar frá ökumanni til að tryggja honum ferskt loft. 

Með smá breytingum mátti nota standarann í hringhjólinu, eitthvað sem hafði ekki 

verið búist við. Að hafa standarann er hins vegar mjög þægilegt og kemur í veg fyrir 

að það þurfi alltaf að halla hjólinu upp við einhvern vegg. Standarinn er ekki mjög 

stöðugur eftir að það þurfti að skera hann í sundur og sjóða saman á nýjum stað, en 

hann er samt mikið betri en enginn standari. Standarinn sést best á mynd 6.25. 

6.6 Ytri hringur 

Ytri hringur var valsaður úr 60x2 mm röri og var samnemandi, Sindri Páll Sigurðsson, 

fengin til að hjálpa til (mynd 6.19).  

 

 
Töluvert erfiðara var að valsa rörið heldur en prófílinn því rörið átti það til að snúa 

upp á sig. Útkoman var sæmileg en rörið var ekki einungis bogið í hring heldur beygðist 

annar endinn líka töluvert út á við, eitthvað sem sést illa á mynd 6.20.  

Mynd 6.18 - Púströr eftir breytingar 

Mynd 6.19 - Völsun á 60 mm röri 
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En með hjálp Ólafs, eiganda valsins, var hoppað nokkuð duglega á vel völdum stöðum 

á hringnum til að koma honum í rétt horf. Þegar hringurinn var orðinn nokkuð réttur 

voru samskeyti skorin fyrir rétt þvermál og honum stillt upp fyrir suðu. Passað var að 

öll mál væru rétt og var notað strekkiband til að halda þvermálinu réttu. Hringurinn 

var svo þvingaður á réttskeið og soðinn saman (mynd 6.21) 

 

 
Útkoman var mjög góð og mikið betri en búist var við eftir að hringurinn hafði fyrst 

verið tekinn úr valsinum. 

Þegar búið var að máta hringinn með öllum öðrum búnaði voru svo hnoðuð 

reiðhjóladekk utan um hringinn til að gefa honum grip. Fundinn var hápunktur 

hringsins og mælt þaðan í götin sem voru svo boruð, í heildina voru boruð 180 göt til 

að festa dekkin (mynd 6.22). 

  

Mynd 6.20 - Rörið beygt í hring og nálgast rétt mál 

Mynd 6.21 - Hringur skorðaður fyrir suðu 
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Það þurfti að hafa lítið bil á milli hnoðanna því annars spenntist dekkið frá hringnum. 

Það er vegna þess að dekkið hefur margfalt minni radíus en hringurinn og það reynir 

að komast aftur í það form. Reynt var að fá notuð dekk á reiðhjólaverkstæðum en þau 

sem fengust gefins voru öll í mjög slæmu standi. Þá var eini valkosturinn að kaupa ný 

dekk en beðið var um ódýrustu dekkin í búðinni, enda þurftu þau ekki að halda lofti. 

Sleppt var að mála hringinn þar sem málningin myndi líklegast öll nuddast af með 

drifhjóli og rúllunum.  

6.7 Lokasamsetning 

Þegar búið var að gera ytri hringinn var loksins hægt að setja allt saman. Á mynd 6.23 

má sjá hvernig hringhjólið lítur út fyrir málun.  

 

 

Mynd 6.22 - Hringurinn sólaður með reiðhjóladekkjum 

Mynd 6.23 - Lokasamsetning fyrir málun 
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Við samsetningu kom upp það vandamál að rúllurnar náðu ekki alveg út í ytri hringinn, 

eitthvað sem hafði verið reiknað með. Var ætlunin að laga það með ílöngum boltagötum 

á rúlluhaldara. Bilið var samt meira en hafði verið gert ráð fyrir, eða um 10 mm (mynd 

6.24). 

 

 
Þetta misræmi olli mikilli furðu þar sem bæði innri og ytri hringur voru mældir með 

aðeins um 1 mm skekkju. Eftir mikla umhugsun er líklegasta orsök skekkjunar götin 

sem boruð eru í bæði rúlluhaldara og grindarboga. Ef öll götin eru skökk um aðeins 1 

mm gæti skekkjan í heild orðið um 12 mm m.t.t. ummáls. Til að laga þetta voru göt 

fyrir rúllurnar á öllum rúlluhöldurunum færð utar um 4 mm. En það var nóg til að 

eyða bilinu og forspenna grindina út í hringinn svo ekki þurfti að búa til strekkibúnað 

með hjámiðjubolta eða öðru slíku. Soðið var í götin sem fyrir voru, og ný göt gerð 4 

mm utar á rúlluhaldaranum. Með forspennunni er innri grind vel spennt út í ytra hjólið 

og engin leið að koma rúllunum af sporinu með handafli.  

Þegar allur búnaður hafði verið prófaður og hjólið tilbúið var það allt rifið aftur í 

sundur fyrir málun. 

Grindin var öll grunnuð og spreyjuð svört á meðan bensíntankur, bretti, drifhlíf og 

felga voru máluð með silfruðu Hammerite. Vél og drifbúnaður var þrifinn eftir bestu 

getu og rið burstað af með vírbursta. Gengið var vel frá inngjafar og bremsubörkum 

svo þeir myndu ekki flækjast fyrir ökumanni. 

Mikil hamingja ríkir með lokaniðurstöðuna sem sést á mynd 6.25. 

Mynd 6.24 - Bil milli ytri hrings og efstu rúllu 
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Mynd 6.25 - Hringhjólið tilbúið 
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7 Niðurstöður 
 

Niðurstaða verkefnisins er vélknúið hringhjól sem keyrir og er öruggt í notkun. Smíðin 

fór að öllu leyti fram á verkstæði skólans og heppnaðist vel þrátt fyrir að taka heldur 

lengri tíma en búist hafði verið við. Upphaflega hafði verið reiknað með 2 vikum í smíði 

en þær urðu 3, og það með mörgum yfirvinnutímum á dag. Engar stórar endurbætur 

þurfti að gera á hönnuninni á meðan smíði stóð, en farið er yfir þær breytingar sem 

voru gerðar í kafla 6.  

Hjólið reyndist vera 72,1 kg þegar það var vigtað án ökumanns en markmiðið var 

einmitt að halda þyngdinni undir 85 kg. 

Hægt er að þjónusta hjólið að öllu leyti þótt það geti reynst tímafrekt. Sem dæmi þarf 

að rífa hjólið að mestu í sundur ef gera á við sprungið drifhjól. En að öðru leyti er það 

álíka þjónustuhæft og önnur mótorhjól og má til dæmis auðveldlega skoða kerti og 

skipta um olíu eða legur. 

Tafla 7.1 sundurliðar kostnaðinn við smíði hjólsins en hann var 72.450 kr í heildina. Ef 

það hefði ekki þurft að smíða beygjuhjól í valsinn hefði kostnaðurinn lækkað niður í 

um 43.000 kr. 

 

Tafla 7.1 - Kostnaður við smíði hringhjólsins 

 

Reynt var að láta hjólið líta smekklega út og með þrifum á sumum vélbúnaði og málun 

á öðrum þykir það hafa tekist vel. 

Þegar markmið verkefnisins úr kafla 2 eru skoðuð má sjá að öllum markmiðunum hefur 

verið náð.  

7.1 Prófanir 

Hringhjólið var prófað fyrir utan skólann á öruggum stað fjarri gangandi vegfarendum 

(Mynd 7.1). Takmarkað svæði var þó til prófananna og þótti ökumanni hann aldrei ná 

almennilegu jafnvægi á hjólinu. Líklegast má rekja það að hluta til lítils hraða sem 

veldur því að hverfiþyngdaráhrifanna verður ekki vart og til þess að lítið svæði var til 

að æfa keyrsluna. Með meira svæði hefði ökumaður mögulega fengið betri tilfinningu 

fyrir jafnvægi og akstri hjólsins. 

 

Kostnaðarliður Kostnaður 

Gjafahjól 10.000 kr. 

Blöndungur 3.500 kr. 

Efni í Beygjuhjól 29.000 kr. 

Efni í grind og ytra hjól 16.400 kr. 

M álning 6.650 kr. 

Reiðhjóladekk 6.000 kr. 

Alls: 72.450 kr. 
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Við prófanir kom í ljós að staðsetning bensíntanks var ekki alveg kjörin. Þegar 

ökumaður situr á hjólinu hallar það svo að blöndungur hjólsins endar í línu við eða 

jafnvel ofan við bensíntankinn. Þar sem blöndungur sem þessi sækir eldsneyti í 

eldsneytistank  með fallhæð olli það því að blöndungur tæmdist af bensíni öðru hvoru, 

þegar hjólinu var ekki hallað reglulega fram. Við hönnun hjólsins hafði þessi mögulegi 

galli verið skoðaður. Vonin var sú að með því að bremsa og halla hjólinu í venjulegum 

akstri myndi það fylla á blöndunginn nægilega oft svo hann yrði ekki tómur þess á 

milli. Þetta vandamál var ekki stærra en svo, að hjólið gekk þegar það sat á standara 

og við prófanir náðist oft langur tími af keyrslu án þess að hjólið dræpi á sér. Hluti af 

vandamálinu gæti líka verið það að við prófanir þurfti í raun aldrei að bremsa (sem 

hallar hjólinu fram) því aksturshraði var alltaf svo lítill. Staðfest var að bremsurnar 

vissulega virkuðu en þegar hægja þurfti á var nóg að sleppa inngjöf á svo lítilli ferð 

eins og um er að ræða.  

Annað sem ökumaður tók eftir var að ekki var nægilegt grip á milli drifhjóls og ytri 

hrings. Þetta gerði það enn erfiðara að halda jafnvægi, því líkt og á reiðhjóli fann 

ökumaður hvernig hann ætlaði að keyra inn í beygju til að halda jafnvægi, en þegar 

drifhjólið spólaði fór jafnvægið líka. Drifhjól og ytri hringur voru þá þrifin með 

bremsuhreinsi sem lagaði gripið töluvert en það hefði samt mátt vera betra. Skortur á 

gripi hefur samt í för með sér einn kost og það er öryggi gagnvart því að geta gefið svo 

harkalega í að taka hring innan í hjólinu eða að bremsa svo skarpt að fara í kollhnís.  

Að öðru leyti virkaði hjólið sem skyldi og fengi ökumaður meiri æfingu er hann viss 

um að hægt væri að halda góðu jafnvægi á hjólinu.  

Mynd 7.1 - Prófanir á hringhjólinu 
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7.2 Úrbætur 

Helstu úrbætur sem hægt væri að gera er að færa bensíntank svo hann sé ofan við 

blöndung. Það myndi tryggja bensínflæði inn á blöndunginn og koma í veg fyrir að 

hjólið drepi á sér. Hugsanlega mætti líka kaupa blöndung sem er gerður fyrir meiri 

halla, líkt og blöndung úr torfæruhjóli eða snjósleða.  

Einnig mætti gera yfirborð ytri hringsins grófara þar sem það er í snertingu við 

drifhjólið. Í núverandi mynd er yfirborðið mjög slétt og veitir því ekki mikið grip. Þetta 

mætti gera með sandpappír, en grófari aðferðir gætu farið illa með rúllurnar sem liggja 

á sama fleti. 

Ef hjólið væri hannað frá grunni uppá nýtt væru vikmörk höfð stærri. Oftar en einu 

sinni þurfti að gera litlar breytingar á hönnun því of litlu plássi var ráðstafað fyrir 

ákveðinn vélarhlut.  

Reiknað var með að reyna að gera einhvers konar bak fyrir sæti ökumanns, að minnsta 

kosti fyrir mjóbakið til að betur færi um ökumann. Þegar kom að hönnun og smíði 

sætisins var það látið mæta afgangi og var á endanum ekki tími til að fara í þær 

endurbætur. Til að reyna að fá eitthvað af þeirri virkni sem bak hefði skilað, var hnakk 

hjólsins hallað töluvert meira en upphaflega hafði verið gert ráð fyrir, og gaf það meiri 

stuðning. Með stuttu baki mætti stuðningurinn samt sem áður vera meiri.  
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8 Samantekt   
 

Við hönnun hjólsins þurfti að finna lausnir á mörgum og oft sérstökum vandamálum. 

Þar sem hringhjól hafa aldrei fest sig í sessi sem heppileg farartæki hefur enginn stór 

framleiðandi tekið að sér að smíða og þar með gera bestu hönnun á slíku hjóli. Þetta 

olli því að hönnunin var nokkuð opin og auðvelt var hugsa út fyrir kassann þar sem 

enginn kassi var í raun til staðar.  

Aðalmarkmið verkefnisins, sem var að hanna og smíða nothæft hringhjól, gekk upp þó 

hjólið sé samt sem áður einskonar frumgerð (e. Prototype). Frumgerðir þjóna yfirleitt 

því hlutverki að varpa ljósi á galla í hönnun sem ekki eru fyrirséðir í tölvumódelum og 

huga hönnuða. Það eru því margir hlutar í hönnuninni sem betur mættu fara og er 

farið yfir þá helstu í kafla 7.2 um úrbætur. 

Þegar hjólið var prófað var erfitt að finna stað í kringum skólann með stóru opnu svæði 

til að prófa hjólið almennilega. Bílastæði skólans komu sterklega til greina en þau voru 

alltaf full af bílum á meðan einhverja dagsbirtu var að hafa. Þess utan er hávetur og 

þótt veður hafi verið með eindæmum gott var samt oft hálka á jörðu og ekki voru 

neinar prófanir framkvæmdar við þær aðstæður. Hjólið var því prófað fyrir utan 

verkstæði skólans, en þar er hiti í stétt og gekk það ágætlega. Ökumanni fannst hann 

verða aðeins færari í hvert skipti sem hann settist upp á hjólið en hann hefði þurft 

stærra svæði til að læra að keyra hjólið af einhverju viti.  

Hjólið var hannað með öryggi í huga og voru eldhætta og að rekast í vélarhluti sem 

snúast megin hætturnar. Til að takast á við eldhættuna var passað að frágangur á 

bensíntanki væri góður og að frágangur raflagna, sem voru staðsettar undir bensíntaki, 

væri líka góður. Til að forðast að rekast í vélarhluti sem snúast var passað að hafa 

hlífar yfir þeim hlutum sem snúast líkt og drifhjóli.  

Ætlun verkefnisins var fyrst og fremst að gera skemmtilegt leiktæki þó notagildið væri 

ekki meira en það. Það tókst fullkomlega því ökumaður staðfestir að honum fannst 

mjög gaman að keyra hjólið og með betri tökum á akstrinum er hann viss um að 

skemmtunin geti aðeins aukist.  
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9 Lokaorð 
 

Lokaniðurstaða verkefnisins stóðst flestar væntingar. Ætlunin var að gera skemmtilegt 

og krefjandi verkefni sem fól í sér hönnun og smíði einhvers vélbúnaðar. Þótt smíðin 

hafi verið mjög krefjandi og tímafrek var hún líka skemmtileg, en það stuðlaði að því 

að smíðin kláraðist á réttum tíma.  

Góð samskipti geta leyst ýmis vandamál. Með því að hafa orð á því að mig vantaði að 

valsa rör og prófíla inná verkstæði, kom í ljós að starfsmaður skólans átti röravals og 

var til í að lána mér hann til afnota. Það gerði það að verkum að ekki þurfti að kaupa 

þá vinnu og ef eitthvað myndi klúðrast var hægt að valsa meira fyrir engan auka 

kostnað. 

Verkefnið vakti mikla athygli á verkstæðinu og var fólk mjög spennt fyrir að sjá 

útkomuna. Með meiri æfingu má vonandi keyra og sýna hjólið meira. 
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11 Viðauki - teikningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

1 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 10
A3

stærð blaðs

Hringhjól



ÍHLUTALISTI

LÝSINGÍHLUTUR
FJÖLDI

PARTUR

 innri grind - samsetning 11

 
Rúlla með legum

32

 
Ytra hjól

13

 
Mótor samsetning

14

 
Bensíntankur

15

 Rafgeymir16

 H II_assembly (SITTING)17

Hexagon head bolt - product 

grades A and B

ISO 4014 - M10 x 55128

Prevailing torque type hexagon 

nuts (with non-metallic insert) 

style2 - property class 9 and 12

ISO 7041 - M10129

Hexagon head bolt - product 

grades A and B

ISO 4014 - M8 x 50310

Prevailing torque type hexagon 

nuts (with non-metallic insert) 

style2 - property class 9 and 12

ISO 7041 - M8311

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

2 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 10
A3

stærð blaðs

Hringhjól - íhlutir

41 5 108 32



ÍHLUTALISTI

LÝSINGÍHLUTUR
FJÖLDI

PARTUR

 
Beygju hjól í vals 60 mm

11

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

3 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 2
A3

stærð blaðs

Beygjuhjól í vals

R30

R15

1
8
,
5

8

3

R1

2 X 45°

1 X 45°

148

80

82

10



ÍHLUTALISTI

LÝSINGÍHLUTUR
FJÖLDI

PARTUR

 Innri grind - botn11

 Innri grind - grindarbogar 22

 
Rúlluhaldari

33

 
mótorfesting 1

44

 
Mótorfesting 2

15

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

4 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 10
A3

stærð blaðs

Innri grind - samsetning

1 54 32

R765

700



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

5 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 1
A3

stærð blaðs

Mótorfestingar

4
9
,
5

69,9

1

2

3

,

5

°

4

5

,

5

°

R15

10

50

3
4
,
5

Mótorfesting 1 - 3 mm stálplata

Mótorfesting 2 - M14 snittteinn og 3 mm stálplata

30 32

M14x1.5 - 6g

8

R15

2
0

3

1
1
0

3
5

3

3



ÍHLUTALISTI

LÝSINGÍHLUTUR
FJÖLDI

PARTUR

3 mm Plötustál
hliðarplötur21

3 mm Plötustál
Milliplötur A22

3 mm Plötustál
Milliplötur B13

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

6 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 2
A3

stærð blaðs

Rúlluhaldari - samsetning

 

3
6

300

32 1



Gatadeiling - hliðarplötur ( 1 : 10 )

ÍHLUTALISTI

LÝSINGÍHLUTUR
FJÖLDI

PARTUR

3 mm Plötustál
hliðarplötur21

3 mm Plötustál
Milliplötur A22

3 mm Plötustál
Milliplötur B13

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

7 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 2
A3

stærð blaðs

Rúlluhaldari - íhlutir

R765

R750

300

1

8

,

1

°

5
,
7
°

4
5

45,8 58,6 45,6

3,5°

7
5
0

1

2

3

30

1

6

7

°

3

9

5

,

7

°

3

30

0

8
°

3
5

8
2
,
9

6
9
,
9

10 -3 DEEP

10 -3 DEEP

8 -3 DEEP



A ( 1 : 5 )

A

ÍHLUTALISTI

LÝSINGÍHLUTUR
FJÖLDI

PARTUR

 Grindarbogi11

Structural steels - Cold-formed, 

welded, structural hollow sections

ISO 10799-2 - 30x30x2 - 1510.781510,780 mm2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

8 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 10
A3

stærð blaðs

Grindarbogi

5

2

°

4

,

5

°

R735

R750,1

R765

115,4°

1

5

,

8

5

8

,

9

R750

1293,4

3
0

10

10



ÍHLUTALISTI

LÝSINGÍHLUTUR
FJÖLDI

PARTUR

 grind11

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 421.596421.596 mm2

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 132.02264.041 mm3

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 141.630283.261 mm4

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 78.239156.478 mm5

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 545.951545.951 mm6

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 20x20x2 - 160.898321.797 mm7

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 20x20x2 - 360.817721.636 mm8

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 20x20x2 - 161.241322.484 mm9

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 74.42674.426 mm10

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 460.103920.206 mm11

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 116.664233.328 mm12

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 269.679539.360 mm13

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 20x20x2 - 92.12492.124 mm14

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 20x20x2 - 116.154116.154 mm15

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 97.872195.743 mm16

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 128.508257.016 mm17

Structural steels - Cold-formed, welded, structural hollow sectionsISO 10799-2 - 30x30x2 - 216,034432.068 mm18

Stýri af hlutahjóliStýri
119

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

9 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 10
A3

stærð blaðs

Botn - samsetning

2 3 716 84 5 96 13 1812151417

19

2

Allar samsetningar soðnar

11



 #2 - 30x30x2 stálprófíll - 1 stk.

#3 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

#4 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

#5 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

10 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 5
A3

stærð blaðs

Botn - grindarbitar 2-5

R735

R750

R765

3

2

,

2

°

407,7

1

5

,

8

5

8

,

9

10

10

132,1

1

1

1

,

7

°

4

0

,

3

°

4

9

,

7

°

8

8

,

4

°

30

1
4
3
,
1

8

6

,

5

°

30

3
0

141,6

6

2

,

1

°

1

0

3

,

8

°

30

3
0

3
0

78,4

1

0

3

,

7

°

1

0

4

°

30

3
0



#6 - 30x30x2 stálprófíll - 1 stk.

#7 - 20x20x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

#8 - 20x20x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

#9 - 20x20x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

11 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 5
A3

stærð blaðs

10

10

1

5

,

8

5

8

,

9

509

R735

R750

R765

4

1

,

7

°

30

3
0

2
1
6
,
3

141,4

7

3

,

1

°

20

2
0

1

2

8

,

7

°

3

7

,

1

°

354,9

9

2

,

6

°

7

4

,

1

°

6

9

°

20

2
0

144,4

9

2

,

5

°

1

2

8

,

3

°

7

1

,

9

°

3

6

,

1

°

20

2
0

Botn - grindarbitar 6-9



#10 - 30x30x2 stálprófíll - 1 stk.

#11 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

#12 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk. 

#13 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

12 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 5
A3

stærð blaðs

74,1

9

5

,

4

°

4

9

,

6

°

30

3
0

454,1

7

5

,

9

°

7

7

,

9

°

9

5

,

3

°

30

3
0

115,6

7

8

°

8

0

,

1

°

9

4

,

6

°

9

5

,

3

°

30

3
0

269,4

8

0

°

1

1

1

,

9

°

9

4

,

7

°

3
0

30

Botn - grindarbitar 10-13



#14 - 20x20x2 stálprófíll - 1 stk.

#15 - 20x20x2 stálprófíll - 2 stk.

#16 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

#17 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

#18 - 30x30x2 stálprófíll - 2 stk. speglaðir

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

13 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 5
A3

stærð blaðs

92,1

1

2

1

,

2

°

1

2

1

,

2

°

20

2
0

125,2

1

2

1

,

2

°

1

1

7

,

6

°

20

7

8

,

1

°

7

4

,

3

°

97,6

1

2

7

,

5

°

30

3
0

128,2

7

0

,

3

°

3
0

30

9

4

,

1

°

2
0

5

4

,

3

°

9

9

,

8

°

3
0

30

Botn - grindarbitar 14-19



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

14 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 5
A3

stærð blaðs

Stýri

704,7

109,3°

1

4

4

,

7

°

R50,2

1

0

0

,

9

°

21,3

9
7
,
6

7
,
8
°

1

3

,
9

°



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

15 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 1
A3

stærð blaðs


4
7
,
5

29

R3017,5

22

40

9

20

Rúllur



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Teikningar - Einhjól

Auðunn Herjólfsson

1

Hönnuður Yfirfarið Samþykkt af
Dagsetning

16 / 17 

útgáfa
blað

Dagsetning

Skali

1 : 10
A3

stærð blaðs

Ytra hjól

1540
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