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Inngangur 

Þessi skýrsla er hluti af lokaverkefni í rafiðnfræði við Háskólann í Reykjavík. 

Markmið verkefnisins er að endurnýja rafbúnað (mótora, stýribúnað og 

uppsetningu hraðabreyta) í flotkvíarkrana Slippsins á Akureyri ehf. Notast 

verður áfram við hluta af rafmagnsstrengjum s.s. stofnstreng og mest allur 

vélrænn búnaður verður áfram upprunalegur. 

Fjallað verður bæði um rafvirkjunar- og rafiðnfræðilega hluta verksins aðallega 

hvað varðar samsetningu á töflu og víringu. Höfundur sá að mestu um vinnu við 

lagningu og tengingar á strengjum og búnaði ásamt smíði á kraft og stýritöflu 

ásamt leiðbeinanda. 

Annað og mögulega stærra markmið verkefnisins er að læra betur inná 

stýringar, hraðabreyta, segulbremsur og bremsuviðnám. Fjallað verður um 

hversu mikilvægir encoderar eru til þess að ná sem allra minnstu færslu. Einnig 

hversu nauðsynlegt það er að hafa PTC hitanema í mótorum ef yfirhiti á sér 

stað og einna helst hversu mikilvægt er að hafa örugga neyðaröryggisrás fyrir 

heildarkerfi og keyrslumótora. 

Forritin sem notuð voru: 

 SEE Electrical teikniforrit. 

 EmoSoftCom fyrir álestur/breytingar á parametrum og uppsetningu 

hraðabreyta og til að bilagreina eftirá með innbyggðu Oscilloscopi svo 

hægt sé senda uppsetningu og log skrár á framleiðanda til skoðunar og 

bilunargreiningar. 

 PDF Professional fyrir vinnslu og lestur af gömlu rússneskum 

teikningunum. 

 USB speed link fyrir kvörðu/skölun á Status SEM1600T merkjabreytum í 

stól. 
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Hönnun á stýringu kemur frá Guðmundi (leiðbeinanda) og er henni breytt eftir 

þörfum og allar viðbætur sem koma upp síðar eru aðlagaðar að stýringunni. 

Þegar beiðni um verkið kom kviknaði sú hugmynd að gera það að lokaverkefni 

vegna umfang verksins. Vegna stærðar og umfangs verksins er miklilvægt að 

skipuleggja hvað þarf að hafa í huga við endurbætur og hver ávinningur 

endurbótanna verður eftir verklok. 

 

  

Mynd 1 Nafn kranans á rússnesku  



7 
 

1. Verkefnið  

Flotkvíin er í eigu Hafnarsamlag Norðurlands en Slippurinn á Akureyri rekur hana og 

þjónustar. Flotkvíin þjónustar þau skip sem þurfa að komast í slipp vegna viðhalds t.d. 

málningar o.fl. Á flotkvínni standa tveir sjálfstæðir flotkvíarkranar sem notaðir eru við vinnu í 

flotkvínni og liggja á brautarteinum sem þeir aka eftir.  

Vegna aldurs og aukinnar bilunartíðni, sem skapaði ekki síst hættu fyrir starfmenn t.d. í 

mannkörfu, ákvað Slippurinn í samráð við Rafeyri ehf að huga að því hvort unnt væri að 

endurnýja raf- og stýribúnað á sem einfaldasta og hagkvæmasta máta ásamt því að hafa 

öryggi að leiðarljósi. Aðrir kostir voru t.d að setja hraðabreyta við sleituhringjamótorana, 

skipta um flotkvíarkranan í heilu lagi eða endurnýja flotkvínna eins og hún leggur sig með 

tilheyrandi kostnaði þar sem flotkvíin að verða of lítil fyrir nýrri gerðir af skipum. Eftir 

vandlega íhugun var tekinn sú ákvörðun að endurnýja rafbúnað. 

Fyrsta skrefið var að leggjast yfir virki kranans og stjórnun og því næst var farið í 

rannsóknarvinnu á krananum sjálfum. Hófst þá yfirferð teikninga sem til voru af búnaðnum 

og einnig hvað væri best að gera með þann búnað s.s. mótora og stýringu. Byrjað var á að 

finna hvaða búnaður hentaði best í þetta verkefni og loks var tekin sú ákvörðun að taka 

búnað í gegnum Rafeiningu í Hafnarfirði þar sem seljandinn gat raðað upp og sett saman 

mótora, CRIO stýringarkort,bremsuviðnám og encodera ásamt hraðabreytum sem hentuðu 

sérstaklega þessu verki. Sjálf hönnun á CRIO stýrikortum sem allar skipanir frá 

stjórnsköftunum fer fram kemur forsmíðuð frá framleiðanda Emotron í Svíðþjóð. 

Eitt helsta áhyggjuefnið var að spennufæðingin niður í keyrslumótora, sem eru staðsettir við 

fætur kranans, þarf að fara í gegnum sleituhringjakrans og þá hvort að sú leið myndi trufla 

eða valda einhverjum vandræðum vegna stjórnunar frá hraðabreytir en hraðabreytir þarf 

litla truflun til að valda vandræðum á stýringu mótora. Helsta truflun er EMF (Electro 

Magnetic Field) segulsviðsbylgjur og HD (Harmonic Distortion) hátíðni truflanir. Hægt er 

lágmarka truflanir með því að nota skermaða rafstrengi og ganga réttilega frá skermendum 

rafstrengja sitt hvoru megin við búnað. 

Horfa þarf einnig til hvaða reglugerðir gilda t.d. hvað varða stærð strengja og varnarbúnað í 

töflu. Notast verður við Reglur um raforku og raflagnir, nr. 28/1977 ásamt Tæknilegum 

tengiskilmálum. 
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2. Flotkví 

 

Flotkvíin er smíðuð í Baltika Shipbuilding í hafnarbænum Klaipeta í Litháen árið 1991 og kom 

til Akureyrar árið 1995.Um borð í flotkvínni var fullbúið vélaverkstæði með rennibekkjum og 

vélum sem notað var við viðhald á skipum en hefur verið fjarlægt þar sem engin þörf var á 

þeim tækjabúnaði lengur. Flotkvíin er hönnuð með það í huga að vera sjálfstæð eining á sjó 

með svefnplássi fyrir starfsfólk, matsal og bakarí svo eitthvað sé nefnt. Þrjár ljósavélar eru 

um borð sem sjá flotkvínni fyrir rafmagni. Ljósvélarnar eru tengdar inn á dælurnar sem sjá 

um að sökkva flotkvíinni og fleyta henni upp á ný. Ljósavélarnar eru hafðar í gangi þegar 

sökkva á flotkvínni með þeim tilgangi að þjóna sem varaafl. 

Frá komu flotkvíarinnar hefur hún verið landtengd og föst á sérstökum staurum sem hún 

færist upp og niður með eftir því hvort það sé flóð eða fjara.  

Heildarþyngd hennar er 10.944 tonn og með burðagetu í kringum 5000 tonn, flest öll skip 

sem koma í hana eru frá 3000 til 4000 tonn á þyngd. Skráð lengd er 95,98m en heildarlengd 

er í kringum 125m með landgöngubrú.  

Mynd 3 Útlit (Slippurinn, 2018) 

Mynd 2 Skipaskrá flotkvíarinnar 
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2.1 Kraninn 

Á flotkvínni eru tveir kranar 

sem kallast Gantry kranar. Í 

stuttu máli er Gantry 

undirstöður kranans 

(fæturnar) sem kraninn er 

settur ofan og tengir hann 

saman (mynd 4). 

Munurinn á Gantry krana 

og brúkrana sem er 

staðsettur inni í verksmiðju 

er sá að brúkrani er 

hangandi í brú á milli 

tveggja bita og þarf stoðir 

eða súlur til að haldast uppi 

á meðan að Gantry krani 

liggur ofan á brautarteinum 

sem hann keyrir fram og 

aftur eftir hvort sem hann 

er á hjólum eða beltum og getur keyrt um allt. 

Flotkvíarkraninn er útfærður þannig að hann heldur króknum ávallt í sömu hæð þó að 

bómunni sé hallað. 

Vinnusvið kranans eru 15 metrar radíus með 5 tonna farm en getur verið allt uppí 23 metra 

radíus með 3,2 tonna farm. Heildarþyngd hvors krana er um 86 tonn. 

  

Mynd 4 Gantry krani 
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2.2 Virkni 

Flotkvíarkraninn er spennufæddur með 3x400VAC sem er IT kerfi þar sem allir snertanlegir 

hlutir tækja eru tengdir við jarðskaut. Rafmangsstrengurinn er 4x35q gúmmístrengur og er 

vafinn uppá tromlu sem dregst útaf og leggst niður á braut meðfram brautarteinunum eftir 

því sem hann er ekinn fram og til baka. Inni í tromlunni eru sleituhringir (lárétt) með messing 

kubbum sem tryggja ávallt spennufæðingu upp að snúningskrans þar sem annað sett af 

sleituhringjum (lóðrétt) er. 

Í gegnum efra settið af sleituhringi fer fæðing í keyrslumótora í gegnum öryggisrás keyrslu og 

endastopp(fram/aftur). 

 
Mynd 5 Keyrslumótor M3 
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2.3 Sleituhringir 

Sleituhringir eru sett af koparhringum staflaðir uppá 

hvern annan með einangrandi klossum á milli og við 

hvern koparhring liggur messingkubbur sitt hvoru 

megin við. Spennugormur tryggir að ávallt er örugg 

snerting á milli messingkubbana og koparhringjanna 

þegar kraninn snýst. Huga þarf að því að halda 

koparhringjunum hreinum og tryggja að 

snertufletirnir séu í lagi báðum megin við klossana til 

að koma í veg fyrir óþarfa truflanir.  

Á mynd 6 sést hvar gormurinn er staðsettur (rauð 

ör), sem heldur ávallt spennu á messingkubbnum 

(blá ör) við koparhringinn. Koparhringirnir snúast en 

innátengingin (appelsínugul ör) helst föst. 

 

  

Mynd 7 Útskýring á uppsetningu og virkni tromlu þar sem fæðispenna kemur ínná eftir 
streng og rúllast uppá við keyrslu 

Mynd 6 Sleituhringir (Slip rings) staðsettir fyrir ofan 
stýrishús 
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3. Val á búnaði 

Við endurbætur sem þessar þarf að hafa í huga að nota sem mest af þeim búnaði sem er í 

lagi t.d. gíra og bremsur. Skipta þarf um alla strengi sem snúa að kraftrásinni fyrir utan 

stofnstreng og leggja nýja strengi líkt og skermaða strengi frá hraðabreytir og að mótorum, 

til þess að lágmarka truflanir sem myndast í strengjum frá hraðabreytum. 

Finna þarf út hvaða reglugerðir og staðlar gilda við vinnu á krana um borð í flotkvínni. Kanna 

þarf hvort að sömu reglur gilda líkt og að um væri að ræða iðnaðarhúsnæði eða á að líta á 

verkið eins og vinnu um borð í skipi. Stuðst verður við Reglur um raforku og raflagnir, nr. 

28/1977 ásamt Tæknilegum tengiskilmálum raforkudrefingar 2009. 

Ávallt skal tryggja ýtrasta öryggi við notkun á krana og sérstaklega þegar nota á mannkörfu 

þar sem starfsmaður er festur í körfu með fallvarnarbelti. Tryggja þarf að allar færslur séu 

mjúkar og að öll vinnan sem fari fram á krana stofni engum í hættu, hvorki kranamanna né 

annarra starfsmanna niðri á jörðu. Huga þarf að neyðarrás sem virkar á þann veg að slá út 

krana í neyð og við það fer allt rafmagn af búnaði og allar færslur stöðvast samstundis. Að 

auki þarf að sjá fyrir að möguleiki sé á að slá út keyrslumótorum ef eitthvað kemur fyrir á 

brautarteinum og þá sé ekki mögulegt að færa krana um set.  
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4. Eldri búnaður 

Til gamans verður farið aðeins yfir þann búnað sem var í krananum áður en farið var í 

endurbætur og nýr búnaður settur upp. Eldri vélrænn hlutinn var búinn að reynast vel í 

gegnum árin og ekki var mikið slit að sjá á gírbúnaði eins og hífingar tromlu né öðrum 

vélrænum búnaði. Hins vegar var stýringin farin að svíkja þó nokkuð mikið og slá út í tíma og 

ótíma sem leiddi til hættu fyrir starfsmenn og oft miklar bilanaleitanir. 

4.1 Mótorar 

Gömlu mótorarnir voru sleituhringjamótorar sem 

hraðastýrðir voru með breytilegu viðnámi og 

hentuðu því vel í þetta álag. Á mynd 8 má sjá 

mótor og gírbúnað sem var fyrir hífinguna og var 

hann uppgefinn 220/380V 3KW 9.5/16,4A.  

Tvær bremsur voru staðsettar við 

hífingarbúnaðinn sem virkuðu á þann veg að tímaseinkunn var á annarri þeirra eftir að 

hífingu var lokið, með þessu var tvöfalt öryggi. Sérstakur micro-mótor var fyrir minnstu 

mögulegu færslu á hífingu/slökun, fyrir framan hann var svo sérstök bremsa sem opnaðist 

um leið og færsla var framkvæmd með þrýstirofa og við það fór mótor á settann hraða sem 

ekki var hægt að stilla. Við færslu opnaðist einungis önnur stærri bremsan og hin slúðraði til 

þess að veita sem mesta viðnám svo hægt yrði að hafa færslu eins litla og mögulegt var. 

Micro-mótor snérist ekki með stóra mótornum heldur var hann tengdur með vinkil-drifs 

miðflóttaaflskúpplingu og plánetugír sem tengdi á milli stóra og litla mótor. Í núverandi 

hönnun er ekki þörf á micro-mótor og í staðinn er notast við hraðabreytir sem nær að 

framkvæma lágmarks færslu og hægt að stilla lágmarksfærslu (e. crawl speed) sérstaklega í 

hraðabreytir með settum parameter. 

  

Mynd 8 Hífingar mótor, gír, bremsur og micro mótor færslu 
hífingar 



14 
 

4.2 Kraft- og stýritafla 

Krafttafla var með sérstökum heildarkerfis útsláttar spólurofa. Frá krafttöflunni var 

spennufæðing yfir í stýritöfluna og í aðra minni töflu fyrir almenna notkun líkt og ljós sem 

staðsett er inni í stýrishúsinu. Eins og sjá má á myndum þá var þessi búnaður kominn á tíma 

og þurfti mjög mikið viðhald og lítið var gert til að fyrirbyggja bilanir. Áhugaverðasta við 

stýritöfluna var að í henni voru opnir spólurofar sem gáfu möguleika á að þrífa snertur og 

skipta þeim út án þess að þurfa að skipta út öllum spólurofanum.   

Mynd 11 Krafttafla með hnífskilrofa Mynd 9 Stýritaflan með opnum spólurofum 

Mynd 10 Eldri stóll 
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4.3 Bremsuviðnám 

Ofan á stýrisskáp voru staðsett bremsuviðnám sem þjónuðu þeim tilgangi að umbreyta 

hreyfiorku í varmaorku með hitaelementum, sem myndast þegar slaka á t.d. hlut niður og fá 

mótstöðuna til mótors til þess að stöðva færslu nægilega hratt. Mikið af þessum búnaði var 

orðinn óvirkur. 

  

Mynd 14 Snúningsmótor 

Mynd 13 Opnir spólurofar í stýritöflu 

Mynd 12 Bremsuviðnám 
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5.  Nýr búnaður  

Hér verður farið yfir þann búnað sem settur var upp 

ásamt því hver þeirra helsta hlutverk séu og einnig farið 

yfir virkni á einfaldan hátt. 

5.1 Hraðabreytar  

Í verkið voru notaðir hraðabreytar frá Emotron í Svíðþjóð 

sem hafa innbyggt Crane control expansion kort sem 

notað er sérstaklega fyrir kranavinnu og hægt er að 

stjórna færslum af mikilli nákvæmni, sem er nauðsynlegt 

við slíka kranavinnu. 

CRIO stýrikortin sem eru staðsett í stýritöflu tala saman 

við hraðabreytana með serial bus streng og keyra þau á 

24VDC einangraðri spennu (galvanic isolation) og einnig 

eru einangraðar frá 230VAC stýrispennu kranans ásamt 

einangrandi jörð 

Hraðabreytarnir hafa innbyggðan IGBT transistor einn á 

hvern fasa. Virkni IGBT (Isolating Gate Bipolar Transistor) 

er í stuttu máli: Rofi sem slekkur og kveikir á sér á miklum 

hraða og nær að vinna á stóru sviði hvað varðar spennu, 

straum og háa tíðni. (M.Held, 1997) 

Sú vinna sem fer hvað mest fram á krönum flotkvínnar er að ferja hluti s.s vörur, varahluti úr 

lest eða dekki skips til og frá skipi. Kraninn er einnig notaður við málningarvinnu, þá er tengd 

mannkarfa við krókinn þar sem starfmaður er í fallbelti og málar efri parta skipa sem ekki er 

hægt að ná með öðrum leiðum. Mótorar þurfa þess vegna að geta unnið við lágan snúning 

og torkað mikið og því henta Emotron hraðabreytar vel í verkið. 

  

Mynd 15 Hraðabreytir fyrir snúning M5 
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5.2 Mótorar 

Þriggja fasa skammhlaupsmótorar eru algengustu mótorarnir sem notaður eru í iðnaði í dag. 

Þeir eru einfaldir, sterkir, ódýrir og auðveldir í viðhaldi. Þeir keyra mestmegnis á sama hraða 

með eða án álags nema þeir séu hraðastýrðir með hraðabreytir en þá stýrist hraðinn af tíðni 

spennurnar sem sett er inn á hann. 

Sleituhringjamótorar eru svipað uppbyggðir en munurinn á þeim og skammhlaupsmótora er 

að hraða þeirra er stjórnað með breytilegu viðnámi og eru með sleiturhringi (Wildi, 2006). 

Mótorarnir sem verða notaðir eru frá VEM Motors Gmbh í Þýskalandi og eru 

skammhlaupsmótorar og leysa af sleituhringjamótorana sem fyrir voru. Fyrirtækið hefur 

verið starfrækt síðan 1997 og hefur náð miklum vexti á undanförnum árum í framleiðslu og 

þróun á mótorum. Í töflu 1 má sjá heiti mótoranna og staðsetningu ásamt afli, snúningsvægi 

og viðbótum sem notaðir eru í verkið. 

Mótor Hlutverk kW RPM PTC Encoder Hitari Segulbremsa 

M1 Hífing/slökun 30 735 Já  Já 4096 Já Nei  

M3 Keyrsla 7,5 975 N/A N/A N/A Já 

M4 Keyrsla 7,5 975 N/A N/A N/A  Já  

M5 Snúningur 5,5 970 Já Já 1024 Já Já 

M6 Bóma 7,5 730 Já Já 1024 Já Nei  

Tafla 1 Mótorar 
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5.3 Kraftafla +T1 

Stofnstrengurinn sem fyrir var er notaður áfram og er hann 3x35q kopar og tengdur inná 

höfuðrofa (-41F200) (sem er yfirstraumvörn og skammhlaupsvörn). Fyrir framan 

höfuðrofann er tekið þriggja fasa 16A öryggi (-41F100) sem spennufæðir mælastöð, inniljós, 

hitarar í mótora og hraðabreyta ásamt útslátt öryggisrásar heildar kerfisins og þar á meðal 

fasaliða sem þjónar þeim tilgangi að fæða undirspennuspólu í höfuðrofa og slær honum út ef 

rafmagn fer t.d. af einum fasa eða ef neyðarrofinn er sleginn inn ásamt því ef spennan 

verður of lág (mynd 17). 

 

Spólurofinn (-41K300) þjónar þeim tilgangi að slá út fæðispennu að hraðabreytum og bus að 

stýritöflu með lykilrofa þar sem stjórnbúnaður kranans er ekki læsanlegur á neinn annan hátt 

(mynd 19). 

Mælastöðin sem er notuð er frá Janitza og mælir hún t.d spennu, straum og fasvik. 

Mælastöðin er mjög mikilvægur búnaður til að fylgjast með 

fæðispennunni inná kerfið. 

 

  

Mynd 17 Mælastöð 

Mynd 16 Kraftrás +T1 
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5.4 Neyðarstopp 

Notast er við neyðarstopp sem virkar þannig að í neyð slær spólurofinn (-41K300) í +T1 út og 

allur rafbúnaður stöðvast, fyrir utan þann rafbúnað sem tekið er fyrir framan spólurofann líkt 

og ljós og mælastöð. Að auki slær höfuðrofinn(-41F200) út og þörf er á að endursetja hann 

handvirkt.  

Ástæður neyðarútsláttar geta verið að slegið er inn neyðarstopp í stjórnboxi (+SB01) 

neyðarstopp á hurð kraftskáps (+T1) eða vegna þess að yfirsnúningsrofar í hífingar eða 

bómumótor verða virkir.  

 

  

Mynd 18 Kraftrás fæðing að hraðabreytum 
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5.5 Stjórnbox  

Áður en hefja á vinnu á krana er ýtt á start rofa sem staðsettur er í stjórnboxi sem nefnist 

(+SB01) í stýrishúsi en á því er neyðarstopps rofi, Start og Stopp á kerfi (slær út/inn (-41K300 

spólurofanum). Til þess að virkja rásina þarf að virkja lykilheimild sem sérstökum lykli sem 

kranamaður notar og hefur til umsjónar. Stjórnboxið er með 400VAC spennu, ekki tókst að 

finna 400V gaumljós sem lýsa átti Start rofa svo hægt væri að sjá hvort kveikt væri á kerfinu. 

Því er notast við stjórnbox (+SB03) sem staðsett er við stól kranamanns þar sem hægt er að 

slá út stýrispennu að CRIO stýrikortum farið er í það nánar hér fyrir neðan (mynd 24). 

Efra boxið á myndinni er (+SB02) og þar er hægt að endursetja hraðabreytana ef um villur 

eða útsláttur á sér stað. Við útslátt kemur ljós á þann hraðabreytir sem slegið hefur út og 

virkar hann ekki fyrr en búið er að endursetja hann með því að ýta á hnapp fyrir viðkomandi 

hraðabreytir. 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 19 Stjórnbox 
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5.6 Stýritafla +TS1 

Í stýritöflu fara fram stjórnaðgerðir sem varða stýringu á stjórnun krana. Inni í töflunni eru 5 

stýrikort. Stýrikortin nota 230VAC aðgerðaspennu. 

Á mynd 18 sést hvernig tengt er inná stýrikort hífingar. Til þess að leyfa hífingu þurfa ákveðin 

skilyrði að vera uppfyllt eins og endastopp sem staðsett er við hífingartromlu þ.e.a.s. að 

krókur sé ekki of ofarlega né of neðarlega (rásin er ekki rofin) og að engin villuboð séu á 

hraðabreyti. Bláu kassarnir (mynd 21) sýna hvar snertur frá stjórnsköftum eru tengdar inná 

sem skilgreina hvort um hífingu eða slökun sé að ræða. 

 

  
Mynd 20 Stýrikort  
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Hér til hliðar á mynd 22 má sjá 

stýrikortið, slík kort eru sérhönnuð í 

kranastýringu. Samskipti á milli 

hraðabreyta og í CRIO korta fara 

fram í  með 2 serial bus köplum. 

 

Á mynd 23 er rofabox (+SB03) þar sem hægt er að slá út 

stýrispennunni inná CRIO kortin í stýritöflunni sem 

kranamaður notar þegar þörf er á bið við vinnu á krana 

og hann vill ekki slá út hraðabreytum því sú uppkeyrsla 

tekur nokkrar sekúndur. Gaumljós gefur til kynna hvort 

kveikt sé á stýringu. 

 

 

Á mynd 24 má sjá stýritöfluna og 

rafbúnaðinn í henni. 

Spennir 400/230VAC fyrir stýrispennu. 

 (gul ör) 

Spennar fyrir hitara í hraðabreytum og 

hitara í mótorum. 

      (rauð ör) 

CRIO stýrikort fyrir stjórnun krana. 

 (græn ör) 

Mótorvarrofa fyrir bremsur.   

 (blá ör)  

Spólurofi til útsláttar á stýrispennu sem 

tengist (+SB03) boxinu í stýrihúsi. 

 (fjólublá ör) 

 

  

Mynd 22 Útsláttur á stýrispennu 

Mynd 21 Crio kort  

Mynd 23 Stýritafla 
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6. Annar búnaður 

6.1. Hitarar 

Hitarar eru staðsettir í hraðabreytum og mótorum. Hitarar halda búnaði yfir frostmarki og 

þannig daggarfríum. Hitaranir sem notast er við í hraðabreytana hafa  230VAC fæðispennu 

og eru frá 50-200W af stærð og eru framleiddir af Horn í Þýskalandi sem framleiðir eftir 

pöntunum og einna helst sem viðbót í búnað líkt og í hraðabreyta (Horn, 2019). Hitarar í 

mótorum eru 40W og eru frá VEM. 

 

 

 

 

 

  Mynd 24 Hitari í hraðabreytum 

Mynd 25 Hitari í hurð á hraðabreytir hífingar 
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6.2 Segulbremsa í mótor  

Mótorar M3/M4 og M5 eru með innbyggða segulbremsu og liggur hún ofan á öxlinum sem 

gormlestuð bremsa þegar mótorinn er spennulaus og losnar þegar segulbremsan er 

spennufædd og þá getur mótor byrjað að snúast. Bremsan virkar þannig að gefið er merkið 

um að snúa krana og þá dregur 

spólurofi í stýritöflu(+TS1) sem hleypir 

spennu að spólunni sem er í 

bremsunni og sú spóla yfirvinnur 

gormakraftinn og sleppur bremsunni í 

mótornum. 400VAC spennufæðing er 

að segulbremsunum og tekur 190VDC 

hálfbylgjuafriðill við þeirri spennu og 

fæðir inná segulbremsurnar 

(Stromaq, 2019). 

 

 

 

  

Mynd 27 Rauða örin sýnir viðbótina ofan á mótorinn. 

Hér undir er segulbremsan staðsett.  

Að ofans sést encoder  

Mynd 26 Týpu númer á segulbremsu snúningsmótors 
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6.3. Encoder 

Notast er við 1024 púlsa og 4096 púlsa snúningshraðaskynjari (encoder) á mótora sem gefur 

til baka merki frá mótor og að hraðabreytir. Encoder er púlsgjafi sem ber saman merki A og 

ekki A og B og ekki B. Formið á púlsunum er 

kassalagað og sker 90° á hvern púls (mynd 30). 

Encoder kortið sem staðsett er í hraðabreytir tekur 

á móti merkinu frá Encoder á mótor og ber saman 

merkið frá hraðabreyti. Kortið tryggir að sá 

snúningshraði (rpm) sem hraðabreytir er að gefa út 

sé í samræmi við raunverulega keyrslu mótors. 

Fæðispennan er 24VDC frá hraðabreytir. 

Ef hraðabreytir gefur út 350 rpm þá vill hann að 

mótor sé að gefa sér 350 rpm til baka.  

Með Encoder er hægt að fara hægar en 10% af 

venjulegum hraða mótors sem er mjög mikilvægt við 

niðursetningu véla og spilkerfa (Emotron, 2018). 

 

  

Mynd 29 Kassabylgjur Púlsana 

Mynd 28 Encoder staðsettur á hýfingarmótor 
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6.4 Bremsuviðnám 

Bremsuviðnám hefur það hlutverk að færa hreyfiorku sem 

myndast þegar verið er að slaka niður t.d. þyngd en þá 

umbreytir hraðabreytirinn mótornum í rafall og sú               

DC-spenna sem myndast er flutt yfir í bremsuviðnám og 

framleiðir varmaorku. Með þessu er verið að tryggja að það 

ekki komi of mikil bakspenna inná hraðabreyti s.s inná (IGBT) 

og einnig er þá hægt að stýra hífingu/slökun betur, 

hraðabreytirinn stýrir alfarið þessum aðgerðum. Stærð 

bremsuviðnáms ræðst af breytum líkt og tíma og fæðispennu 

(sjá formúlu) (Gino, 2018). 

Að auki er innbyggt í hitaviðnámið hitanemi (mynd 32) T1/T2 

sem skynjar hitastig og slær út mótor ef viðnámið hitnar of 

mikið. Hitanemar eru einungis í bremsuviðnámum hífingar og 

bómu (Sensor, 2018). 

 

  

Mynd 31 Útskýring á tengingu bremsuviðnáms  

Mynd 30 Formúla um stærð viðnáms frá 
framleiðanda 
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6.5 PTC 

Notast er við hitanema sem eru innbyggðir inní vöf mótora og er einn á hverjum fasa. 

Hitaneminn nefnist PTC (Positive Temerature Coefficient). Viðnámið eykst eftir því sem innra 

hitastig mótors hækkar. PTC nemarnir er beintengdur inná viðbótarkort í hraðabreyti. Með 

PTC nema er unnt að fylgjast með 

yfirálagi í mótor. Hægt er að stilla virkni 

á útslætti mótors og slær hraðabreytir 

út mótor ef til þess kemur. Allir 

hraðabreytar eru með slíka viðbót en 

ekki var unnt að leggja í keyrslumótora 

vegna skorts á sleituhringjum í 

snúningskrans og einnig vegna þess að 

keyrslumótorar eru tveir M3 og M4 en 

einungis eitt kort í hraðabreyti (Sensor, 

2018). 

Á mynd 33 má sjá PTC kortið sem staðsett er í hraðabreytir fyrir hífingarmótor (M1) og þar 

fyrir neðan er Encoder kort fyrir mælingu á snúningshraða (rpm) mótors. 

 

 

 

  

Mynd 32 PTC kort staðsett í hraðabreytir 
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Mynd 33 Yfirþyngdarvigtar rofi staðsettur í bómu 

7 Skynjarar/öryggisrás  

7.1 Öryggisrás  

Allar öryggisrásir eru NC og eru spennufæddar með 230VAC spennu og virka á þann veg að á 

meðan stýrirás CRIO kortana í stýritöflu eru að fá inná sig merki t.d. endastopp bómu (rásin 

er lokuð) að þá er leyfilegt að færa bómu ofar eða neðar þangað til að komið er á endastoppi 

og rofinn skiptir um stöðu og rífur rásina. Við þetta er leyfilegt að færa bómuna í gagnstæða 

átt þangað til að rásin lokast aftur.  

7.2 Yfirþyngdarvörn 

Yfirþyngdarvörnin er staðsett efst uppá palli við bómu. Vörnin þjónar þeim tilgangi að þegar 

ákveðin þyngd er kominn á krókinn þá færist til armur (uppi) sem virkjar endastoppsrofann 

og leyfir ekki hífingu né færslu á bómu (niður). Slökun er leyfileg og lyfta bómu nær krana 

þangað til að armurinn færist aftur (þyngdin færist til).  
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7.3 Yfirsnúningsvörn 

Yfirsnúningsvarnarrofi er áfastur miðflotaaflsskynjara á hífingar og bómu mótora. Virkni 

þeirra er sú að ef hraði mótors verður of mikill þá opnast rofinn inni í þeim og við það rofnar 

öryggisrásin í +T1 krafttöflu sem leiðir til útsláttar á heildar kerfinu. Yfirsnúningsrofinn (mynd 

36) sem staðsettur er á M6 heldur t.d. rásinni lokaðri upp að 1100rpm hraða en rífur rásina 

um leið og hraði mótors fer yfir það (Baumer, 2019). 

  

Mynd 35 Yfirsnúningsvörn á M6 bómu.  

Mynd 36 Yfirsnúningsrás 

Mynd 34 Útsláttarrás 
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7.4 Endastopp keyrslu 

Við fætur kranans eru keyrslumótorar (M3/M4) staðsettir ásamt neyðarstopps rofum. Virkni 

neyðarstopps rofana er á þann veg að slá út keyrslumótorunum í báðar áttir ef til neyðar 

kemur, en önnur virkni kranans helst virk, þörf er á að endursetja neyðarstoppin handvirkt.  

Við sitthvorn enda flotkvíarinnar eru endastoppsrofar staðsettur sem stöðva keyrslu í þá átt 

sem rofinn verður virkur, fram eða aftur. Ef endastoppsrofar bila þá eru sérstakir klossar sem 

taka á móti krananum á brautarteinunum sem mun leiða til útsláttar hraðabreytis vegna 

yfirálags mótora. Einnig er öryggisrás á báðum bremsum sem klemmir lás á brautarteinana 

og ef þær eru virkjaðar er einnig ekki hægt að keyra krana fram né aftur. Að auki er rofi á 

kapaltromlu sem slær út keyrslu ef stofnstrengurinn er farin of mikið útaf tromlunni. Hér fyrir 

neðan er mynd af rásinni sem slær út keyrslumótorum. 

 

  

 

  

Mynd 37 Öryggisrás keyrslu 
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8. Stjórnun krana 

Til stjórnunar á flotkvíarkrana eru notuð stjórnsköft sem staðsett eru í stól sem var 

endurnýjaður og hann er staðsettur í stýrishúsi, stjórnsköftin hafa breytilegt viðnám. 

Stjórnsköftin eru tengd við stilliviðnám sem eykst eftir því sem færslan á þeim er aukin fram 

eða aftur 4-0-4 kOhm.  

Hraðabreytarnir nota 

24VDC 4-20mA merki 

inná sig fyrir stjórnun s.s. 

hífingu eða keyrslu og því 

þarf að notast við 

merkjabreytu (sem 

umbreytir viðnámsmerki 

(Ω) í straum (mA).      

Í þessu verki er notast við merkjabreytu frá SEM sem er auðveld til forritunar og skölunar 

(Industruments, 2018). 

Þegar hreyft er við stjórnskafti þá gefur CRIO kortið upplýsingar um hvort eigi að hífa eða 

slaka, CRIO sendir hraðabreytir áfram merki um það eftir serial bus strengjunum. Við hífingu  

lokast NO snerta og það gefur til kynna að hífing er að hefjast, það sama á einning við um 

slökun (mynd 40). Hraðabreytir fær 4mA merki sem breytist eftir því sem stjórnskaftið er 

hreyft til, hærra viðnám= hærri mA merki= meiri hraði. Helsti gallinn við notkun á breytilegu 

viðnámsmerki er sá að hætta er á truflunum frá aflstrengjum sem geta haft áhrif á 

viðnámsmerkið og einnig að ef viðnámið dettur úr sambandi við notkun mun mótor fara á 

fulla keyrslu nema að kranamaður sleppi stjórnskafti og rífur NO snertuna. 

Við lokun á snertunni fer mótor af stað og hraðabreytir losar bremsu. Mótor keyrir 

samkvæmt settum hröðunartíma (Acceleration time) og þegar stjórnskafti er sleppt keyrir 

hann samkvæmt settum stöðvunartíma (Decceleration time) þangað til að hann stöðvast að 

fullu og bremsur fara á. Til stendur að skipta um stjórnsköft og nota þess í stað stjórnsköft 

sem gefa út 4-20mA merki. Við það minnkar hættan á því að mótor fari á fullt eins og getur 

gerst ef viðnám dettur úr sambandi við vinnu og óþarfi er að nota merkjabreytu. 

Mynd 38 Skölun á merkjabreytu 
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Á mynd 40 sést hvernig virknin er gangvart hífingu/slökun. Hér er sitthvor NO snertan í skafti 

sem gefur til kynna hvort um hífingu eða slökun sé að ræða. Þegar tekið er í skaftið og rásin 

lokuð þá losna báðar bremsur af og byrjar hífingu. Mótor sleppur ekki átaki fyrr en 

bremsurnar eru komnar aftur á. Það sama á við allar hinar færslurnar eins og keyrslu: 

fram/aftur, snúningur: hægri/vinstri og bómu: upp/niður, útfærslan er sú sama á þeim öllum. 

 

Mynd 39 Rás fyrir hífingu 

 

Mynd 40 Nýji stóllinn 
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9. Hönnun 

Við hönnun á rafkerfinu var stuðst við eldri teikningar að hluta með það í huga hvernig lega 

sleituhringja væri,hvernig virkni skynjara væri s.s. yfirþyngdarvörn og endastopp og hvernig 

virkni öryggisrásar var uppsett áður. 

Farið var eftir fyrirmælum og yfirlestri frá framleiðanda erlendis sem selur búnaðinn ásamt 

því að skoða teikningar sem frá samskonar verkefni. Eftir að hönnun var lokið voru teikningar 

sendar til yfirlestur erlendis svo hægt væri að samræma virkni hraðabreyta/mótora við sjálfa 

CRIO stýringuna.  

Teikningar og hönnun koma frá Guðmundi leiðbeinanda. 

10. Uppsetning 

Uppsetning fól m.a. í sér: 

 Smíði á kraftskáp með útsláttar spólurofa og öryggum fyrir hraðabreyta og stýritöflu. 

 Smíði á stýritöflu með innbyggðum spennum 400/230V fyrir CRIO stýrikort og 

samskipti við hraðabreyta. 

 Lagnaleiðir og útskiptingu á rafmagnsköplum (skermaðir strengir frá tíðnubreyti að 

mótor) og öll merki sem eru viðkvæm fyrir truflunum líkt og encoder og PTC.  

 Tengja merkjabreytu fyrir stjórnsköft og stilla inn rétt gildissvið. 

 Hreinsun og pússa upp sleituhringi í snúningskrans til að lágmarka auka viðnám rásar 

og óþarfa truflanir á kerfinu. 

 Slippurinn sá um uppsetningu mótora og tilheyrandi smíðavinnu ásamt uppsetningu 

hraðabreyta og bremsuviðnáma. 
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11.  Prófanir 

Prófanir hófust um leið og að allar tengingar voru fullbúnar og búið að fullvissa að 

rafbúnaður s.s. mótorar væru rétt tengdir ásamt bremsuviðnámum og að öll neyðarrásin 

væri frágengin.  

Byrjað var á að slá inn einum hraðabreyti í einu og sett inn þau gildi (parametrar) sem við á 

hverju sinni t.d. eins og stærð mótor í kW, A og snúningshraði(rpm) og virkni. Framleiðandi 

hraðabreytana Emotron lét fylgja með upplýsingar um helstu atriði hvað varða uppsetningu 

og prófun á búnaði. Farið var eftir því til að tryggja að bremsur virki rétt eins og bremsutími, 

hversu hratt bremsan á að fara af og hversu hröð hún á að fara á líkt og á hífingu/slökun. 

Við upphaf prófana eru mótorar settur í Short ID-RUN prófun sem gert er í sérstakri 

stjórnaðgerð í hraðabreytinum. Short ID-RUN prófun virkar þannig að hraðabreytirinn mælir 

heildarviðnám rásarinnar semsagt rafmagnstrengs og innra viðnám mótors. Eftir að ID-RUN 

prófun var lokið þá var fyrst hægt að byrja prófanir á færslu og hefja fínstillingar  s.s 

hröðunar (Accelertation) og bremsunar (Deceleration) tímann eftir þörfum kranastjórans. 

Annarskonar ID-Run prófun sem var í boði fól í sér að mótor færi á fullan snúning sem var 

varasamt í þessu tilfelli vegna þess að allir mótorar eru tengdir inná gírbúnað. 
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12. Niðurstöður  

Verkið tókst mjög vel og virknin orðin verulega góð. Verktími var lengri en reiknað var með í 

upphafi þá aðallega vegna umfangs verksins og þá einnig helst lagningu strengja og 

uppsetningu lagnaleiða ásamt óreiknuðum tíma í þrif og pússun á sleituhringjum. 

Áður en verkið hófst voru teknar straummælingar á mótorum. Gömlu mótorarnir voru 

sleituhringjamótorar sem tóku mikinn straum. Eftir endurnýjun voru teknar á ný samskonar 

mælingar sem sýndu fram á hversu mikið minni straumtakan var og því hægt að segja með 

vissu að eftir endurbæturnar var þónokkur raforkusparnaður. Í töflu 2 má sjá samanburð á 

straumtöku mótora eldri á móti nýju. 

Mótor Eldri (A) Núverandi (A) 

M1 Hífing ~50 30,5 

M3/M4 Keyrsla ~44 20 

M5 Snúningur ~21,8 10 

M6 Bóma ~12 7 

Tafla 2 Samanburður á straumtöku mótora 

Hraðabreytarnir geta stýrt mótor á réttan hátt hvað varðar breytilegt álag eins og ef mikill 

vindur liggur á húsi við snúning. Hægt er að stilla parametra sérstaklega fyrir hvern mótor s.s 

lágmarkshraða (crawl speed) og hámarks straumtöku mótors við upphaf keyrslu, þá hvort 

hún sé 150% fram yfir sett gildi til þess að koma krana t.d. af stað. 

Mótorvörn staðsett í krafttöflu (+T1) hlýfir hverjum hraðabreytir fyrir sig, strengjum og 

(IGBT) fyrir yfirstraum eða skammhlaupi ef mótor slær út. Sérstakar varnir voru settar upp 

fyrir M3/M4 keyrslumótora þar sem einungis einn hraðabreytir er fyrir báða mótorana. Hægt 

er að lesa út á flestum hraðabreytum hvert vandamálið er ef um útslátt verður á mótor. 

Þetta tryggir betri yfirsýn á kerfinu sem mun vonandi leiða til þess að búnaður endist lengur 

og minna viðhald. Einnig er mjög gagnlegt að geta skrásett og fylgst með völdum 

parametrum í hraðabreytum með hugbúnaði og vista til dæmis vegna samanburðar. Hægt er 

að senda allar stillingar af hraðabreytum til greiningar ef upp koma vandamál sem 

framleiðandi erlendis getur farið yfir og fundið lausn á vandamáli. 
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13. Lokaorð 

Við upphaf verks var miðað við það að öll hönnun rafkerfis stýringar og kraftrása sem yrði 

gerð myndi flokkast undir lagningu í skip þar sem flotkvíin er skráð í skipaskrá og þess vegna 

gildir reglugerð Siglingarmálastofunannar þar varðandi t.d. strengstærð og varnarbúnað. Eftir 

þó nokkra leit varð höfundi það ljóst að lítið var um svör varðandi hvaða reglugerðir gilda um 

flotkvína. Flestar stofnanir sem leitað var til bentu hvorara á aðra og vildu lítið kannast við 

verkið. Mannvirkjunarstofun kannaðist ekkert við flotkvínna né flotkvíarkranana og benti á 

að leita upplýsinga hjá Vinnumálastofnun. Vinnumálastofnun sinnir einungis eftirliti með 

Gantry krönunum sem snýr að þessari flotkví. Því var tekin sú ákvörðun að líta á verkið sem 

og staðsetningu eins og um væri að ræða vinnu um borð í skipi. 

Verkið var sjálft mjög skemmtilegt og krafðist mikilar hugsunar og vangaveltum þegar verið 

var að finna út hvernig best væri að leysa flókin verk líkt og smíði á töflum, rýna í rússneskar 

teikningar, stilla hraðabreyta, huga að reglugerðum, öryggisatriðum kranans, öryggisatriðum 

við sjálfa endurnýjuna á rafbúnaði s.s notkun fallbelta, uppstart, prófanir, mælingar, yfirferð 

á sleituhringjum og frágang á skermingu strengja til varnar gegn truflunum. 

Ekki hafði höfundur farið í slíkt verk áður og lærði mikið eftir þetta verk sem gott verður að 

nýta sér í náinni framtíð. Skilningur gangvart virkni hraðabreyta jókst til muna og hversu 

frábær slíkur búnaður er til stýringar á mótorum og einnig sem góð vörn gegn hverskonar 

bilunum sem geta átt sér stað í mótorum.  
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14. Samantekt á rafbúnaði 

 Mótorar eru frá VEM í Þýskalandi. 

o 3 fasa 400/690VAC Tengdir í þríhyrning. 

 Hraðabreytar eru frá Emotron í Svíðþjóð. 

o 3 fasa 400VAC með 24VDC stýrispennu. 

 CRIO stýrikort í stýritöflu eru frá Emotron í Svíðþjóð. 

o 230VAC fæðispennu. 

 Encoderar er frá Baumer í Þýskalandi. 

o 9-30VDC fæðispennu. 

 Bremsuviðnámin er frá Gino Í Þýskalandi. 

o 750VDC inngangsspenna. 

 PTC hitanemar í mótor eru frá VEM. 

o Breytilegt viðnám eftir hitastigi. 

 Hitarar í hraðabreytum eru frá Horn í Þýskalandi. 

o 230VAC fæðispenna. 

 Hitarar í mótorum eru frá VEM. 

o 230VAC fæðispenna. 

 Yfirsnúningsrofarnir eru frá Baumer í Þýskalandi. 

o 400VAC max spenna í gegnum rásina. 

 Segulbremsurnar eru frá Stromaq í Þýskalandi.  

o 400VAC fæðispennu að 190VDC afriðill. 

 Merkjabreyta fyrir stjórnsköft er frá Status Instruments. 

o 24VDC fæðispenna. 

o Umbreytir ohm merki frá stjórnsköftum í mA að hraðabreytum. 
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