
 
 

 
 

 
 

Rafiðnfræði 
 

Endurnýjun á súrefnis og dælukerfi 

 

 

 

 

 

 

Apríl, 2019 

Nafn nemanda: Sverrir H Hjálmarsson 

Kennitala: 060969 – 5239 

Leiðbeinandi: Jón Brandsson 

12 ECTS ritgerð til Diplóma í Rafiðnfræði 





 

 

 

Tækni- og verkfræðideild 

 

Heiti verkefnis:   

Endurnýjun á súrefnis og dælukerfi   

  

       

Námsbraut:  Tegund verkefnis: 

Rafiðnfræði  Lokaverkefni 

 

       

       

Önn:  Námskeið:  Ágrip:   

Vor 2019  RI-LOK-

1006 

  

Tilgangur þessa verkefnis er að Endurnýja og 
bæta PLC stjórnun á eldra súrefniskerfi sem fyrir 
er í eldisstöð, færa það milli húsa, ásamt því að 
efla eftirlit og viðvörunarkerfið viðkomandi kerfis. 
Skoðuð verður uppbygging súrefniskerfa 
almennt og efnisval raf-íhluta skoðað. Stjórnun á 
borholudælu verður einnig færð frá eldra 
stjórnkerfi í nýju iðntölvuna og skoðaðir 
stjórnmöguleikar milli tölvu og hraðabreytis. 

 

  

    

    

Höfundur:  

Sverrir H Hjálmarsson  

 

 

 

    

Umsjónarkennari:  

Baldur Þorgilsson  

 

    

Leiðbeinandi:  

Jón Brandsson  

 

    

Fyrirtæki/stofnun:  

  

 

 

 

       

       

Dagsetning:    Lykilorð íslensk:  Lykilorð ensk: 

Apríl 2019       

    

     

       

Dreifing:       

opin  lokuðX   til: 07.2022   

 

 

 



 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Endurnýjun á Súrefnis og Dælukerfi 
12 eininga ritgerð sem er hluti af gráðu í Rafiðnfræði 
 
 
Höfundarréttur © 2019  Sverrir H Hjálmarsson 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Tækni og verkfræðideild 
Háskólinn í Reykjavík 
 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Sverrir H Hjálmarsson, 2019, Endurnýjun á súrefnis og dælukerfi Rafiðnfræði, 
Tækni og verkfræðideild, Háskólinn í Reykjavík, 89 bls. 
 
 
Reykjavík, Maí 2019 
 
 
 
 
 
 
 





 

Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis er að Endurnýja og bæta PLC stjórnun á eldra 
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almennt og efnisval raf-íhluta skoðað. Stjórnun á borholudælu verður einnig færð 
frá eldra stjórnkerfi í nýju iðntölvuna og skoðaðir stjórnmöguleikar milli tölvu og 
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1 Inngangur 

Í fiskeld er hægt að segja að mörg kerfi vinni sameiginlega að því að gæta velferð seiða og 

stuðla að eðlilegum vexti þeirra. Þetta hefur lengi verið handstjórnað af eldisfólki og lítil 

sjálfvirkni verið við höfð. Í dag er leitast við að kerfin séu að mestu leiti sjálfvirk og tæknin 

því farin að ryðja sér til rúms á þessu sviði og þessari grein sem og öðrum 

framleiðslugreinum. Þetta eru t.d. súrefniskerfi, dælukerfi og eftirlitskerfi svo eitthvað sé 

nefnt.  

Þetta verkefni snýst um að færa einmitt þessi kerfi á milli húsa og færa stjórnunina frá eldri 

iðntölvum yfir í nýja og öflugri tölvu frá sama framleiðenda. Þetta kemur til vegna þess að 

upphaflega voru kerin sem stjórna á, utandyra, og var þá brugðið á það ráð að setja upp 

brágðabyrgða stýringu í eldra húsinu. Nú er búið að byggja yfir kerin og færslan því möguleg 

yfir í nýja húsið.    

Fyrirtækið XXX ehf hefur séð að mestu um uppsetningu á stjórnkerfum á meðan á 

uppbyggingu eldisfyrirtækisins stóð og er þetta liður í að færa þá uppbyggingu nær 

lokafrágang í sem sjálvirkustu stjórnun sem völ er á.  

1.1 Kerfin 

Kerfin eru sem áður sagði stjórnkerfi fyrir  súrefni, stjórnkerfi fyrir borholudælu og eftirlit 

(viðvörunarkerfi) fyrir vatnsendurnýjunarkerfi (loftarar) og annan búnað.   

1.1.1 Súrefniskerfi 

Uppbyggingu súrefniskerfa er í hnotskurn súrefnisbæting á vatni þar sem súrefni í gasformi 

O2 er með einhverjum hætti sprautað/dælt í rennandi vatn eða vatn sem þegar er komið í ker 

er súrefnisbætt með íblöndun. Kerfið er reglað með PI regli frá iðntölvu.  

Eldra súrefniskerfi er hannað af YYY ehf og verður látið víkja. Það var forritað í Vision 

V1210 vél frá Unitronics með innbygðum HMI skjá. 

Kerfið notast við segulloka sem skammtar O2 gas inn í vatnið samkv. regli og les 

súrefnisgildið frá 4-20mA súrefnisnema. 

1.1.2 Borholudæla 

Borholudæling er algeng aðferð til að sækja vatn af miklu dýpi. Þeim er stjórnað með ýmsum 

hætti en í eldra kerfi er stjórnunin með hliðrænu merki frá hæðarregli fyrir loftara.  

Þessi stýring verður aflögð og eldri hraðabreytir nýttur í önnur verk. Með færslu í nýja húsið 

verður settur upp nýr hraðabreytir og verður dælunni stjórnað miðað við niðurdrátt (hæð 

vatns yfir dælu), þar sem vatnsmagnið í holunni hefur minnkað töluvert og holan verið að 

tæma sig á köflum sem er mjög slæmt fyrir dælur sem þessa. 



2 

1.1.3 Endurnýtingaloftarar (Loftarar) 

Loftarar eru verkfæri sem mikið er notað í fiskeldi. Vatni er dælt í gegn um Loftarana og 

hreinsað af óæskilegum gastegundum. Í þessu tilviki er um tvær tegundir af lofturum 

(degasser) að ræða. Loftari sem heldur óskaðri vatnshæð með reglun þannig að rými myndast 

til að blása óæskilegu lofti úr vatninu áður en það rennur aftur í kerin. 

Hin tegundin eru ekki með regli en byggja á sömu tækni með þrýstimun sem veldur rýminu 

til að blása gastegundum frá vatninu.  

Loftarar verða tengdir inn á viðvörunarkerfi hússins. 

1.2 Viðfangsefnið 

Verkefnið fellst í að færa núverandi stjórnkerfi sem staðsett er í Seiðahúsi A (eldri bygging), 

í Seiðahús B (ný bygging). Í núverand kerfi eru lagnir frá stjórnkerfi allt upp í 200m langar 

og liggja milli húsanna í ídráttarröri. Ákveðið var að endurnýja stjórnkerfið í stað þess að 

færa það gamla og um leið að einfalda hönnun og gera ráð fyrir að auðvelt verði að bæta við 

kerfið í framtíðinni. Allur undirbúningur, lagnir, tengingar verða framkvæmdar á meðan 

gamla kerfið er virkt. Yfirfærslan milli kerfa fer fram þegar sem minnst vinna er eftir í nýja 

kerfinu enda ekki hægt að gera það á of löngum tíma vegna súrefnisbætingarinnar. Á 

myndinni hér fyrir neðan má sjá grófa afstöðumynd af seiðahúsunum.  

 

 

Mynd 1  Afstöðumynd til útskýringa - (ekki í mælikvarða) 
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Á næstu mynd má sjá afstöðu tækja og búnaðar í nýja seiðahúsinu. Stýritaflan er í öðrum 

enda hússins og hinum megin við vegginn er 400V aðaltaflan ásamt hraðabreytinum fyrir 

borholudæluna (M2). Endurnýtingaloftarar eru við hvert ker merktir L601 til L606 ásamt 

L1201 sem er við ker 1201. Súrefnisspólurnar eru við hvert ker (Y1 til Y8) sem sjá um dósun 

á súrefninu í gegn um annað hvort súrefnissteina eða keilur. Einnig er hægt að sjá í grófum 

dráttum lagnaleiðir og tengidósir ásamt ræsiskápum sem fyrir voru í kerfinu. 

 

Mynd 2  Afstaða tækja og búnaðar - (ekki í mælikvarða) 

  

 

Meginatriði verkefnisins: 

1. Teikna rafmagnsteikningu af stjórnhluta kerfisins og tengingu við nýja PLC tölvu. 

2. Forrita stjórnkerfi fyrir súrefnisstjórnun.  

3. Forrita stjórnun fyrir borholudælu 

4. Forrita eftirlitskerfi fyrir súrefniskerfið, dælukerfið ásamt loftarakrfi. 

5. Skjámyndakerfi. (HMI) 

 

1.3 Yfirlit yfir skýrslu 

Skýrslan er ætluð fólki sem hefur áhuga og eða grunnmenntun í tækni, tengdu 

viðfangsefninu. 

Eftirfarandi er yfirlit yfir efni kafla  skýrslunnar og  innihald þeirra. 

Kafli 2, kerfi, hönnun og virkni. Fjallað um virkni kerfa/tækja og annað sem huga þarf að. 
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Kafli 3, Raflagnir og teikningar. Fjallað um raflagnir, spennufæðingu og uppsetningu á 

varnarbúnaði. 

Kafli 4, Forritun. Forsendur forritunar ræddar og farið í einstakar blokkir sem þarfnast 

skýringa. 

Kafli 5, Niðurstöður. Rætt um hvernig verkið vannst. 

Kafli 6, Umræður um verkið. 
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2 Kerfi og virkni 

Við val á kerfi til að nota sem stjórnkerfi í verkefnum sem eiga að skila mikilli sjálfvirkni er 

eðlilegt að horfa til iðntölvustýringa. Iðntölvustýring er sífellt algengari í stjórnkerfum í dag 

enda mjög sveigjanleg og tiltölulega auðveld í uppsetningu og allar seinni 

breytingir/stækkanir þægilegar. Ekki skemmir fyrir að verðið er mun viðráðanlegra nú en 

áður var. Auðvelt er að tengja nánast hvaða jaðarbúnað sem er við slíkan stýribúnað og 

tengjanleiki við kerfið frá fjarstýribúnaði er alltaf að vera auðveldari. Í þessum kafla verður 

fjallað um kerfin sem snúa að þessu verkefni. Fyrirfram er búið að velja búnað í þetta 

verkefni og verður því ekki farið í að rökstiðja val á búnaði að neinu leiti. 

2.1 Stýrikerfi 

Kerfinu verður stjórnað frá iðntölvu sem staðsett verður í seiðahúsi B sem er þá í sama húsi 

og umrædd eldisker og búnaður (Sjá mynd 2. Nýja kerfi). Iðntölvan sem notuð verður verður 

er með innbygðum HMI skjá og verða allar stillingar og gildi sýnileg á skjá. Einnig verður 

aðgangur að vélinni á innra neti stöðvarinnar.  

2.1.1 Iðntölvan 

PLC Tölvan sem notuð verður er frá Unitronics og er af Unilogic gerð og kom fyrst á markað 

í kringum 2014. Hún er nokkuð öflug og er nokkuð ódýr þegar haft er í huga að hún kemur 

með skjá sem oft er dýrasti hluti minni PLC búnaðar. Tölvan er búin nokkrum 

teingimöguleikum eins og sjá má hér að neðan. Notast verður við nokkrar af þessum 

tengimöguleikum í verkefninu og alltaf gott að hafa möguleika á fleiri tengingum í 

framtíðinni ef þarf.  

 

Mynd 3   Tengimöguleikar PLC tölvunnar 
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2.1.2 HMI skjár 

Skjárinn er 15.6 tommu snertiskjár með upplausnina 1366x768 pixlar með 2 type A USB 

port, 2 ethernet RJ45 port, 1 microSD rauf og 1 audio jack. [1] 

 

Mynd 4   Unistream 15" skjár [1] 

 

2.1.3 I/O 

Stafrænar inngangseiningar verða notaðar fyrir merki frá búnaði um stöðu rofa og spólurofa 

ásamt stöðu útslátattareininga. 

Stafrænir: Útgangseiningar verða að vera transintor einingar þar sem fjöldi kveikinga er 

umtalsverður í súrefniskerfinu. Lotur í súrefniskerfinu eru gjarnar stilltar á 30 sek og eru því 

kveikingar á sólahring 2*60*24 = 2880 stk sem gera 2880*365 = 1.051,200 kveikingar á ári. 

Milljón kveikingar á ári eru augljóslega nokkuð mikið fyrir snertur í spólu þannig að 

transintor útgangar eru vænlegri.  

 

Mynd 5   I/O Eining [2] 

Hliðrænar: Hliðrænar inngangs einingar eru  213 skref (resulotion) og nákvæmni í 

mæligildum er því 213 = 8192 skref. Útgangseiningar eru 212 =  sem er 4096 skref. [3] 
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2.2  Súrefniskerfi 

Súrefniskerfið er ómissandi í eldisstöðvum í dag og gerir það kleift að hægt er að auka 

þéttleika í kerjum án þess að auka við vatnsnotkun. Kerfin þurfa að vera nokkuð nákvæm og 

reiða sig því á að fá lestningu á súrefnisgildi vatnsins reglulega og bregðast við ef halla fer 

á súrefnismagnið. Í þessu tilviki er notast við tvenns konar súrefnisbætingu í vatnið. 

Súrefniskeila og súrefnissteinar.  

2.2.1 Súrefniskeila 

Keilunni er komið fyrir á stofnlagnir, annað hvort inn á stök ker eða stofnlagnir sem síðan 

dreifast á fleiri en eitt eldisker. Vatni er þrýst inn í keiluna með 2-3 bar þrýsting. Þegar vatnið 

kemur í útvíkkunina (sjá mynd 6) minnkar þrýstingurinn/hraði vatnsins og súrefnið þrýstist 

á móti vatninu. Þegar vatn og súrefni ná sama hraða á móti hvor öðru, mettast vatnið og 

súrefnið streymir út með vatninu inn í kerið án þess að leysast upp. Súrefniskeilur er annað 

hvort stjórnað með PI eða PID reglun eða sett á fasta blæðingu. Föst blæðing er algengari. 

 

Mynd 6  Dæmigerð súrefniskeila 

Stilling vatnsmagns, þrýsting og magn súrefnis þarf að vera í jafnvægi og samkvæmt 

datablaði framleiðandans til að nýtnin sé sem best. 
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2.2.2 Súrefnissteinar 

Súrefnissteinar eru látnir liggja á botni kerja og súrefninu þrýst í gegnum þá með ákveðnum 

þrýsting. Súrefnið riður sér leið í gegnum hárfínar glufur steinsins og kemur upp í gegnum 

yfirborð steinsins í ör-loftbólum sem blandast vatninu og eykur súrefnismagnið þar sem þær 

eru lengi á leið til yfirborðsins. 

 

Mynd 7   Hér sjást ör-loftbólur streyma úr súrefnissteinum 

 

 

Mynd 8  Dæmigerður súrefnissteinn 

Eins og keilurnar er stjórnun súrefnisins annars vegar á regli eða með fastri blæðingu í gegn 

um þrýstiglas. Þrýstingurinn þarf að vera stilltur í samræmi við upplýsingar framleiðanda. 

 

2.2.3 Súrefnisnemar 

Súrefnisnemar eru til í nokkrum gerðum. Tvær af þeim algengustu hér á landi eru 

electrochemical nemar og optical nemar. Própurnar eru látnar liggja í vatninu þar sem 

vatnsskiptin eru nokkuð ör í kringum nemann. Þó má ekki setja nemann í straumrás í röri.  

Electrochemical nemar: Þessir nemar vinna í stórum dráttum þannig að neðan á þeim er 

membra sem sígur í sig súrefni. Inni í nemanum er svokallaður electrolyte vökvi. Einhvers 

konar hleðslu mismunur myndast milli anóðu og katoðu sem er inní vökvanum og myndar 
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spennumun. Við það fer straumur að renna og mæling verður möguleg. Nokkuð viðhald er 

á þessum nemum og þarf að skipta reglulega um membruna og vökvann.  

 

Mynd 9   4-20mA Súrefnisnemi frá OxyGuard [4] 

Optical própur: Þessar própur eru sífellt að verða vinsælli og ódýrari valkostur en áður var 

en Þær þurfa einnig minna viðhald. Í hnotskurn virka þær þannig að ljósi (blátt) með vissri 

bylgjulengd er skotið að ljómaðri (litaðri) filmu sem liggur að vatninu. Ef ekkert súrefni er 

við filmuna ljómar filman upp og skilar rauðu ljósi að skynjaranum. Ef súrefni er við nemann 

verður rauðljómunin minni (photons sleppa út í þekktu hlutfalli) sem bendir þar með til 

magns uppleysts súrefnis í vatninu. Þess má geta að fleiri gerðir eru til af þessari gerð nema 

en ekki verður fjallað um þá hér. 

Þegar á leið verkefnið varð ljóst að verkaupi skaffaði alla nema í þetta verk og voru það 

Electrochemical própur frá Oxyguard. 4-20mA merki. [4] 

4-20mA: Súrefnisprópurnar sem um ræðir vinna með milliamper-mælingu. 0-4maA er notað 

sem vinnuspenna nemans  en neminn sendir svo 4-20mA merki frá sér inn á inngang PLC 

vélarinnar eftir því hvað súrefnismagnið er á hverjum tíma. Oxygard própurnar eru 

kvarðaðar á sviðinu 0 til 200% súrefni sem er þá í mA frá 4 til 20 mA í sama hlutfalli.  

  

2.2.4 Súrefnislokar 

Súrefnislokar eru notaðar á súrefnislögnina til að opna fyrir flæði súrefnis að steinum eða 

keilu eftir þörfum samkvæmt regli. Spólurnar eru að gerðinni Asco og eru sérstaklega 

ætlaðar fyrir súrefnislagnir. Hver spóla er 24Vdc og 25W í starti (inrush) en 3W í keyrslu 

(holding)  

I = P/U  =25/24 =  I = 1,0 A (inrush) 

I = P/U  =3/24 =  I = 0,125 A (holding) 

Snertan í spóluliðanum sem opnar súrefnislokann verður því að vera stærri en 1,1 Amper. 
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Mynd 10   24VDC Súrefnisloki frá ASCO 

 

2.3 Dælukerfi 

Dælur sem tilheyra þessu eldishúsi er eftirfarandi:  

Keila 1 - Mótor M22 - 5,5 KW 

Keila 2 - Mótor M23 - 5,5 KW. 

Ker1201 – Mótor M21 - 4,5 KW – Loftari L1201 

Ker 601 til 606 -  5,5 KW dæla við kvert ker – Loftarar L601 til L606 

Borhola – Mótor M2 – 15KW borholudæla.  

Loftara og keiludælur voru til staðar í kerfinu og eingöngu sótt í þær töflur ræsi og 

bilanamerki fyrir viðvörunar og eftirlitskerfi ásamt stjórnun á tengdum búnaði.  

Borholudælan verður færð frá eldri stýringu og inn í þennan hluta eldisstöðvarinnar og 

verður því komið meira inn á þá dælu í umfjöllun um dælukerfi. 

 

2.3.1 Borholudæla 

Borholudælur eru eins og nafnið gefur til kynna dælur sem slakað er niður í borholur. Þær 

geta verið á misjöfnu dýpi en á því svæði sem þetta verkefni kemur að er algeng dýpt frá 

15m og niður á 60m. Þessi dæla er á um 20m dýpi og er ferskvatnsdæla.  

Eftir borun er vaninn að fóðra holuna niður á ákveðið dýpi án þess að hefta aðgang að vatni 

þó. Þetta er gert ef hætta er á að það hrynji úr holuveggnum og loki með því holunni. 

Stundum eru fóðringarnar gataðar til að hleypa vatni að dælunni. 
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Dælan er með mótorinn neðst og er kæling dælunnar fengin með vatninu sem streymir 

framhjá henni á leið að inntaki í dæluhúsið. (sjá mynd 11). Yfirborðið má ekki fara niður 

fyrir dæluna sjálfa. Þessar dælur þola ekki að ganga þurrar og mega ekki ganga of hægt þar 

sem kæling verður ónóg vegna minnkandi streymis. [5] 

 

Mynd 11  Dæmi um borholudælu í fóðringu 

Dælan verður tengd hraðabreyti til stjórnunar og minnkunar á ræsistraum. 

 

2.3.2 Hraðabreytir        

Hraðabreytir verður notaður fyrir borholudæluna þar sem stjórna þarf hraða hennar á móti 

vatnshæð holunnar. Breytirinn er einnig gott tæki til að minnka ræsistraum sem væri án hans 

umtalsverður. Borholudælur eru frekar þungar í ræsingu og því nauðsynlegt að grípa til 

ráðstafana til að takmarka ræsistraum en tryggja jafnframt nóg vægi til að lyfta vatnssúlunni 

á stað úr holunni. Hraðabreytirinn sem notaður er í verkefninu er frá Unitronics og eru 

sérstakar ladder-blokkir í forritinu sem sniðnar eru að hraðabreytinum til að auðvelda 

samskipti og stjórnun. 
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Mynd 12  15KW Hraðabreytir frá Unitronics [6] 

Möguleiki á bus tengingu verður að vera til staðar til að lesa gildi eins og straumtöku og 

hraða. Hraðanum verður að vera hægt að stjórna bæði með sjálvirkri reglun og eða handvirkt 

frá skjá ásamt því að breyta fáeinum stillingum frá skjá, eins og hámarks og lámarkshraða í 

handvirkri stillingu. 

 

2.3.3 Niðurdráttarnemi 

Niðurdráttarnemi eða þrýstinemi er notaður til að fylgjast með vatnshæð í holunni og 

ákvarða með því hraða dælunnar og vita hvort vatnshæðin ógni dælunni að einhverju leiti. 

Þrýstinemar eru misjafnir eins og þeir eru margir.  

Neminn sem notaður verður er frá Holykell og notast við þrýstimun frá yfirborði og þrýstingi 

ofan í vatninu (rör sem liggur í kaplinum til samanburðar). Neminn er 4-20mA 

 

Mynd 13  4-20mA Kafnemi frá Holykell [7] 
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2.4 Endurnýtingarloftarar 

Margar gerðir eru til af svokölluðum lofturum (degasser). Í húsi B eru um tvær gerðir að 

ræða. Bæði er um að ræða smíði frá Íslandi og Noregi. 

2.4.1 Loftarar 

Á mynd 14 er gróf teikning af loftaranum við ker 1201. Hann virkar þannig að vatni er dælt 

úr kerinu, upp í loftarann. Vatnið fellur í gegnum gataplötu sem dreifir vatninu yfir allan 

flötinn. Grófsían sér svo um að dreifa vatninu á leið sinni niður í botn loftarans. Í hlið 

loftarans er kraftmikil vifta sem blæs hreinu lofti inn í flötinn sem sían er og þrýstir kolsíru 

og öðrum óæskilegum gastegundum út úr loftaranum og þar með úr vatninu.  

 

Mynd 14  Dæmi um loftara, Íslensk smíði),(Degasser) 

 

2.4.2 Viðvaranir 

Viðvaranir verða teknir frá lofturum. Er þá um að ræða útslátt á mótorum og hæð vatns 

2.5 Aðvörunarkerfi 

Öll kerfi eru dæmd til að bila eða fara út fyrir óskaða hegðun á einhverjum tímapunkti. Að 

þeim sökum verður að tryggja að bilanamerki verði send út á rétta aðila. Aðvörunum er skipt 

í nokkra flokka sem auðveldar skilgreiningu á alvarleika og hvernig aðvaranir eru sendar úr 

kerfinu.  

Annars vegar eru viðvaranir sem sendar verða stakar sem SMS á ákveðin símanúmer og hins 

vegar eru flokkar aðvarana sem sendar eru sem úthringing. Þannig er búið að tryggja að 

móttakandinn sjá á SMS nákvæmlega hvað er að. Og einnig að ef SMSið fer framhjá 

viðkomandi þá komi símhringing stuttu seinna. 

Sjá má nánar skiptingu aðvaranna í forritunarkaflanum. 
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3 Raflagnir 

400V aðaltafla Seiðahús B er til staðar uppkomin og tengd. Í hana verður sótt fæðing fyrir 

stýrikerfið og borholudæluna. Stýritöflu verður komið fyrir í öðrum enda hússins og þaðan 

verður fæðing tengd í jaðarbúnað.  

Stýriskápurinn er 100cm x 100cm. Í henni er u.þ.b. 30-40 % af lausu plássi en það er gert til 

að geta bætt við búnaði seinna meir enda fyrirtækið í örum vexti.  

 

Mynd 15 Stýriskápurinn uppsettur 

Skápurinn er stálskápur sem er öruggari kostur, en plast, truflanalega séð og er mælt með frá 

framleiðanda stýritölvunnar [8]. Lagnir innan skáps eru 0,75 til 1q í stokkum og tengd inn á 

2,5q raðtengi. Skermskinna er í skápnum og er tengd jarðskinnu kerfisins. 0Vdc verður ekki 

tengt jarðskinnu nema að upp komi vandamál með lestningu analog merkja.  

3.1 24VDC Stýrikerfi 

Stýrikerfið er keyrt á 24Vdc spennu tengt á lítinn varaaflsgjafa sem virkar sem góður buffer 

ásamt því að þjóna sem varaafl. Allar lagnir eru lagðar í 1q fjöllínustrengi á stigalögnum 

sem fyrir voru í húsinu. Aðgreint er með bestu getu milli smáspennu og lágspennu. 

Stýrilagnir að hraðabreyti eru skermaðar. 
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Mynd 16  Varaaflgjafi 

Varaaflgjafi tryggir rekstur í u.þ.b. 1 klst. Í rafmagnsleysi. Þetta gerir kerfinu kleyft að senda 

út viðvaranir í SMS og úthringingar yfir þau ker sem mesta hætta vofir yfir hverju sinni. 

Ekki er gert ráð fyrir að rafmagnsleysi vari lengi í einu enda eru varaafls vélar sem taka hluta 

af álaginu þegar svo ber undir. 

Sér spennir T2, er fyrir súrefnisspólurnar í kerfinu. Spólurnar eru ekki tengdar varaaflinu þar 

sem þær eru að „normal open“ (NO) gerð sem gerir það að verkum að þær standa opnar 

þegar rafmagn fer af og því fellur súrefni ekki í rafmagnsleysi. Í langvarandi rafmagnsleysi 

er því hægt að handstjórna súrefnisflæði á steinanna með súrefnisglösunum fyrir framan 

spólurnar. 

 

Mynd 17  Spennir fyrir súrefnisspólur 

Allir nemar eru 4-20mA, keyrðir á 24Vdc spennunni á spenni T1. Plús 24V er sendur inn á 

nemana og er mínus vír nemans (merkið) kemur til baka inn á analogeininguna sem nemur 

straumflæði frá nemanum og túlkar eftir sköluninni sem sett er upp í iðntölvunni.  
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Mynd 18  Tenging á súrefnisnema og þrýstinema 

Inngangar eru tengdir sem sink input (NPN) en það þýðir að plús 24V eru sendar út á snertur 

í sourcing jaðarbúnaði (PNP) og koma til baka í gegn um snertuna ef snertan lokar eða opnar 

ef um NC snertu er að ræða.  

 

Mynd 19  Stafrænir inngangar 

Útgangar fyrir súrefnisspólur eru tengdar inn á SSR (solid state relay). Þetta er gert til að 

hámarka endingu útgangseiningarinnar og vernda hana fyrir bilunum sem skemmt geta 

transintorana í inngangseiningum iðntölvunnar. Kveikingar á súrefnisspólunni eru það 

margar að ekki borgar sig að eiga við venjulega spólurofa. 

Keyrsla á kerfinu er meira og minna allt árið um kring og meðal stilling á dósunarlotu er 30 

sek.  

Eins og áður kom fram eru kveikingar á ári því í kringum: 
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2𝑠𝑡𝑘 ∗ 60𝑚𝑖𝑛 ∗ 24𝑘𝑙𝑠𝑡 ∗ 365𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 1𝑚𝑖𝑙𝑙𝑗ó𝑛/ár 

Þetta er mikill fjöldi kveikinga og þarf því að tryggja endingu með góðum búnaði. SSR relay 

eru í raun transitor þar sem notað er 24VDC spenna inn á gate tenginguna til að leyfan 

tengingu milli emitter og collector (drain and source) 

 

Mynd 20  Finder SSR kubbar fyrir relaysökkla [9] 

 

3.1.1 PLC samskipti við net 

Iðntölvan er með innbyggðan skjá og er skjárinn felldur inn í skáphurðina. Aftan á 

tölvunni/skjánum er örgjörfinn og eru allar samskiptatengingarnar aftan á skjánum. Notast 

er við Modbus TCP/IP til að tengja tölvuna við innra net hússins til að eiga möguleika á að 

ráta vélinni út á ytra netið og nálgast hana hvaðan sem er. Í vélinni er web server kerfi sem 

auðveldlega má nota í þessum tilgangi en verður ekki settur upp að sinni. 

 

3.1.2 PLC samskipti við jaðarbúnað 

Eins og áður hefur komið fram er jaðarbúnaður að mestu leyti hefðbundinn og tengdur með 

vír á inn og útgangseiningum tölvunnar og vinnur á 24VDC spennu og straummælingu 4-

20mA. Einnig er notaður Modbus 485 RTU bus, sem notaður er við samskipti við 

annarsvegar hraðabreyti fyrir borholudælu og hins vegar sami BUS tengdur inn á 

hraðabreytinn fyrir hæðarreglun í loftara 1201 til að lesa hraða, straum og annað. 120 ohm 

endaviðnám er tengt á enda bustengingarinnar til að eyða svokölluðu bergmáli sem myndast 

getur í samskiptasendingum 
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Mynd 21  Samskiptaengingar tölvunnar 

3.2 400VAC kerfi 

Allir mótorar eru 3ja fasa 400VAC mótorar og eru kaplar að þeim valdir í samræmi við það. 

Dreifing AC kerfis var að mestu leiti lokið þegar kom að þessu verkefni og verður því látið 

vera að fjalla nánar um það. Ber þó að nefna að kaplar frá hraðabreyti að mótor þurfa ávallt 

að vera þar til gerðir hraðabreytakaplar til að minnka möguleika á truflunum frá mótor inn á 

rafkerfi hússins. Þessir kaplar eru dýrari en eru vel fjárfestingarinnar virði ef vel tekst til í að 

truflana verja kerfi eins og þessi. 

 

3.3 Stýritafla 

Ákveðið var að hafa stýritöfluna vel yfir stærð þar sem búist er við að annar búnaður komist 

fyrir þar í framtíðinni. Einhver ker koma á útisvæði og þarf því að vera hægt að bæta í 

skápinn. Taflan er með hefðbundnu sniði. Stokkar eru fyrir helstu víraleiðir og raðtengi neðst 

fyrir tengingar út. Efst í töflunni er skinna fyrir inn og útgangseiningar tölvunnar og er gert 

ráð fyrir viðbótum þar eins og áður var nefnt.  Í næstu línu eru spennar og relay ásamt 

gleröryggjahöldum fyrir ýmsan búnað. Næst er svo varaafls-battery og aukapláss. 
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Mynd 22  Tillaga að uppröðun í stýritöflu 

 

 

Mynd 23  Taflan full víruð og tengd. 
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4 Forritun 

Forritunarmál sem notað er í Unitronic vélinni er Ladder forritun með forstilltum blokkum, 

sérsmíðuðum blokkum og C forritun. Forritinu er skipt upp í nokkrar runur sem kallað er á 

í main forriti en þannig er hægt að stilla af, hvernig forritið er lesið. Mikil hagræðing er að 

því að skipta forritinu niður á þennan máta og auðveldar það verulega bilanaleit og flækjustig 

verður minna. 

Ens og áður sagði er Main hlutinn (sjá mynd 24) sá hluti sem keyrslan fer fram í. Eftirfarandi 

er stutt lýsing hvað fer fram í hverjum forritunarhluta fyrir sig. 

1. C-Alarm er sá hluti sem sér um aðvörunarhlutann og úthringingarnar. 

2. C-Blikk er sérstaklega fyrir blikkandi skjámerki vegna viðvarana sem sjást eiga vel 

svo notandinn átti sig fyrr á hvar bilun á sér stað. 

3. C-I/O er möppun á inn og útgöngum jafnt analog sem digital. 

4. C-Test er testhnappur fyrir úthringingar og SMS kerfi (Netbiter) 

5. PID 01-09 eru PID reglanir fyrir súrefniskerfin og borholu 

6. VFD-Basic eru almennar stillingar fyrir hraðabreytir borholu. 

7. VFD-Hraðastillingar fyrir hraðabreytir borholu. 

8. XUDF eru endurnýtanlegar blokkir (UDFB). 
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Mynd 24  Hlutar forrits 

  

4.1 Forsendur súrefniskerfi 

Tilgangur súrefniskerfisins er að stýra, stjórna og fylgjast með súrefnismagni í vatni sem 

notað er í eldiskerjunum. Það þarf að vera að öllu leiti sjálvirkt og gefa merki ef útaf ber í 

rekstri kerfisins. Það er byggt upp á súrefnisnema, súrefnissteinum/keilu fyrir 

súrefnisbætingu og viðvörunarkerfi sem fer á stað ef ekki tekst að halda súrefnismettun í 

lagi. Innspýting á súrefni í vatnið er kallað dósun hér eftir. 

4.1.1 Ker 601 til 606 

Ker 601 til 606 eru öll eins að uppbyggingu. Í hverju keri er súrefnisstýring (reglun) á 

steinum til að metta vatnið af súrefni. Reglunin á súrefnismagni fer fram með því að púlsa 

súrefni í gegn um steinana sem liggja á botni kerjanna og þannig ná að súrefnisbæta vatnið 

eftir þörfum. Í það er notuð spólan sem talað er um hér á undan.  
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Einnig fylgja kerjum 601 til 606 endurnýtingarloftari og viðvörunarkerfi fyrir bilanir og 

ranga virkni beggja kerfa ásamt stöðumerkjum. Merki eru tekin frá lofturum fyrir „Í Gangi“ 

og „Útsláttur“ Útsláttarmerkið á dælumótor loftara er raðtengt með viftumótornum þannig 

að viðvörun kemur á hvort sem dæla eða vifta slær út. 

4.1.2 Ker 1201 

Reglun á keri 1201 er frábrugðin frá 600 kerjunum. Í stað þess að dósa súrefni á steina fer 

dósunin fram í keilu sem tengd er á frárenslið frá endurnýtingarloftaranum. Steinarnir í keri 

1201 eru svo á nokkurs konar vara kerfi. Steina kerfið er tvíþætt. Annars vegar er súrefni 

dósað í gegn um steinana reglulega á nokkra klst fresti til að losa um stíflur sem geta safnast 

í steinunum þegar þeir eru ekki í notkun og hins vegar fer súrefni á steinana þegar kerfið fer 

niður fyrir stillanlegt lágmarksgildi og er á þar til að súrefnismetturn er komin vel upp fyrir 

lágmarksgildið aftur. Þetta er nokkurs konar neyðarvirkni ef keilan eða rennsli frá keilunni 

stoppar eða á annan hátt hættir að virka. 

4.1.3 PI/D reglun 

PI reglun í súrefniskerfinu er mjög hæg. Kerfið er sett upp þannig að hægt er bæði að stilla 

reglunargildin handvirkt og einnig er hægt að setja kerfið í svokallað „auto tune“. Auto tune 

er þó ekki notað vegna þess hve mismunandi skilyrði eru í kerjunum eftir því hvað er í gangi 

hverju sinni og hve langan tíma auto tune tæki. 

Sem dæmi um mismunandi skilyrði er t.d. eftirfarandi.   

1. Súrefnisþörf eykst við aukna fóðurgjöf en minnkar mikið ef fóðrun er hætt 

2. Súrefnisþörf eykst við stress og áreiti, t.d. frá starfsmönnum 

3. Súrefnisþörf eykst við stækkandi lífmassa í kerjunum 

4. Súrefnismagn fellur hratt við tæmingu kerja (færslu fisks milli kerja) 

Þessar breytingar ásamt fleirum geta raskað jafnvæginu á súrefnisþörfinni mörgum sinnum 

á dag og gerir því eina ákveðna stillingu góða á einhverjum tímapunkti og aðstæðum en 

slæma á öðrum tímum.  

Kjörstilling er í kringum 90% súrefnismagn en fiskurinn er þó ekki í hættu fyrr en í um 60% 

sem neðri mörk og um 150% efri mörk. Það er því ekki miklar kröfur um að halda súrefni 

alltaf nákvæmlega í 90% þó að gott sé að vera sem næst því svo fiskinum líði sem best og 

súrefni sé vel nýtt. 

Best hefur komið út að kerfið sé tiltölulega fljótt að keyra sig upp í fulla dósun þó að nokkrar 

sveiflur verði á súrefnismagni kersins á lengri tíma á móti. 

P stillingin í Unitronics er svokallað Proportional band (PB) stilling. Það er ekki það sama 

og Gain (Kc) stilling eins og margir reglar vinna á. Til að átta sig á mismuninum milli þessara 

stillinga er gott að skoða töfluna hér fyrir neðan. [10]  
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Tafla 1.  Samband Kc og PB [10] 

 

 

PB skaffar merki sem er í % hlutfalli við villu merkið sem nemur mismun á milli 

skynjaramerkisins og óskgildis. Í Unitronics PID lúppu, (PB) er 1 stærsta stillingin og 1000 

sú minnsta eða eins og sést í töflunni, gain (Kc) 1000 til 0,1.  

Samhengi milli skekkjunnar og útgangs reglis er hlutfallsleg eftir P stillingunni og stærð 

skekkjunnar. Sjá má útskýringu á þessu í eftirfarandi grafi. 

 

Mynd 25  Lýsing á P hluta reglis miðað við skekkju [10] 

I stillingin (Integral control) (I) er notuð sem leiðrétting á útgangsmerki reglis yfir 

tímaeiningu miðað við stærð skekkjunnar í kerfinu. Tímaeiningin er í þessu tilfelli sekúndur 

en í mörgum reglum er notast við mínútur. Í töflunni hér fyrir neðan má sjá samhengið milli 

mismunandi eininga sem notaðar eru á (I) stillingu. [10]. 
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Tafla 2  Samhengi milli minútu og sekúndu stillingar [10] 

 

Til að sjá samhengi við styttri og lengri tíma á móti skekkju sem myndast í kerfi, skýrir næsta 

mynd vel samhengið þar á milli. 

 

Mynd 26  Stilling I miðað við hegðun sem óskað er eftir. [10] 

  

D stillingin (Derivative control) (D) er þriðji þáttur PID reglis. Hann er í hnotskurn 

leiðrétting á útgangi reglis miðað við breytingu skekkjunnar á tímaeiningu (rate of change). 

Þ.e.a.s. hallatala skekkjunnar. Með þessu móti nær D reglunin að reikna áætlaða hegðun og 

bregðast við skjótar en ella.  
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Mynd 27  Skýring á D hegðun reglis [10] 

D hlutanum er sleppt í þessari reglun þar sem ekki er talin þörf á að nota hana í þessu tilviki 

og einnig vegna hversu erfitt getur verið að stilla þennan hluta reglunarinnar. 

Við stillinguna P=100, I=8, D=0 er kerfið u.þ.b. 2-3 minútur að keyra sig upp í fulla dósun 

þegar súrefnið fellur skyndilega eins og við færslu á fiski milli kerja. (Samkvæmt tilraun  

sem gerð var fyrir uppsetningu) Þetta gerir kerfið mjög hæft að taka á móti alvarlegum 

niðursveiflum sem geta verið hættulegar ef kerfið bregst hægar við. Þetta er þó ekki besta 

stillingin þegar eðlilegar aðstæður er til staðar í kerinu. Sveifla á súrefni er þá u.þ.b. frá 86% 

til 94%  í 90% óskgildi. Það er vel ásættanleg skekkja til að tryggja kerfið fyrir 

neyðartilfellum. 

4.1.4 UDFB í súrefniskerfinu 

UDFB blokkir (user define function block) eru notaðar þar sem það hentar. Það er mikil 

hagræðing að geta notað blokkir oftar en einu sinni þar sem við á. Dæmi um slíkar blokkir 

sem tengdar eru súrefniskerfinu eru t.d. eftirfarandi blokkir. 

Lágt súrefni: Alarm blokk fyrir lágt og of hátt súrefnisgildi 

 

Mynd 28. UDFB lágt súrefni 

Hér að neðan má sjá virkni blokkarinnar. Innput eru súrefnislesning, Innstimplað 

lágmargsgildi á skjá og kerfi on/off. Útgangur „set coil“ er svo biti fyrir viðvörun á lágt 

súrefni með forstillt differense gildi upp á 10% sem endursetur útgang þegar súrefnismettun 

er komin 10% yfir lágmarksgildi. 
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Mynd 29  Innihald UDFB lágt súrefni blokk 

 

PWM: PWM blokk er skammstöfun á Puls width modulation sem væri kannski hægt að 

þýða sem púls breidd. Hér fyrir neðan má sjá PWM blokk í ladder neti en hún er gerð virk 

með því að kveikja á kerfi ásamt því að PID reglun er á. PWM blokkin er notuð í sambandi 

við súrefnisbætingu (dósun) sem ákvörðuð er frá PID regli hvers kers fyrir sig. 

 

Mynd 30  PWM Blokk 

Innihald blokkarinnar er svo hér fyrir neðan. „Cycle Time“ er lengd lotunnar og „Duty 

Cycle“ er styrkur merkisins reiknað af PID regli. 
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Mynd 31  Innihald UDFB PWM blokk 

í hnotskurn er PWM leið til að túlka analog merki yfir á digital form á ákveðnum tíma (duty 

cycle er í raun styrkur merkisins). 

Til að skýra þetta nánar er ágætt að líta á næstu mynd. Á henni má sjá þrjár útgáfur af analog 

merki frá PID regli, miðað við valinn 30 sek Cycle time. 

 

Mynd 32  Útskýring á PWM notkun 

Efsti hlutinn er ef merki er t.d. 10 %. þá er settur á púls sem varir í 10% af einhverjum 

völdum tíma. Miðju hlutinn er þá dæmi um 50% útgangsgildi á reglinum og er því púlsinn 

á í 50% af valda tímanum og neðsta myndin er 90% af tímanum. Algengt er t.d. að púls er á 

10 sinnum á sekúndu en þá er modulation frequency 10 Hz. Modulation frequency er mjög 
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lág í súrefniskerfinu þar sem ekki er verið að reyna að ná fram dimma áhrifum heldur túlkun 

á analogmerki frá regli til að halda inni spólu í ákveðintíma. Með þessu móti er hægt að nota 

analogregli og yfirfæra hann yfir á digital form. Ekki beint hægt að tala um tíðni í þessu 

tilviki þar sem alltaf er um einn púls að ræða á tímaeiningu. 

 

Dósun of löng/stutt: Ararm blokk fyrir eftirlit á púlslengd PWM útgangs. 

 

Mynd 33  Alarm Dósun of löng/stutt 

Dósun er talin eðlilegust þegar hún er er sem næst því að vera 40-60% af tímanum (cycle 

time) sem valinn er. Ef dósun er annað hvort innan við 5% eða meira en 90% af tímanum er 

flaggað viðvörun sem bendir á að stilla þurfi súrefnisþrýsting, skipta um steina eða annað 

eftirlit. Þetta ástand getur verið eðlilegt í skamman tíma. Tímaseinkun á viðvörunni er um 

eina til tvær klukkustundir. 

 

Mynd 34  Innihald á blokk fyrir alarm Dósun of löng/stutt 
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4.2 Forsendur dælukerfis 

Dælurnar eru nokkrar og er í flestum þeirra eingöngu tekið út keyrslu og útsláttarmerki inn 

á innganga í iðntölvunni og forritað fyrir viðvörunarkerfi og stöðumerki. Ekki verður fjallað 

nánar um þær hér en sjá má umfjöllun um þær í kafla (2.3 Dælukerfi) og kafla (2.5 

Aðvörunarkerfi). 

Dælan sem fjallað verður um hér er borholudælan (Sjá kafla 2.3.1). Þessi dæla var áður á 

stýringu í Seiðahúsi A en verður nú færð á nýju stýritöfluna í húsi B. Hún var áður á 

hraðabreyti og var hraðastýrt eftir hæð í loftara í loftarahúsi sem staðsett er við hlið Seiðahús 

A. Þar sem afköst hennar hafa minnkað jafnt og þétt á síðustu árum verður reglunin nú tengd 

hæð vatns í holunni sjálfri. 

 

Mynd 35  Gamli hraðabreytirinn fyrir borholudæluna 

4.2.1 Reglun 

Borholudælur meiga ekki ganga þurrar og þurfa lágmarks vatnshæð og þ.a.l. rennsli til að 

kæla sig. [5]. (Sjá kafla 2.3.1). Það sem gerist þegar vatnshæð fer undir viðmið framleiðanda 

(algengt 1-2m hæð yfir dæluhjóli) er að kæling dælunnar minnkar sem endað getur með 

skemmdum á vöfum. Einnig er varasamt að dælur að þessari gerð gangi of hægt en það leiðir 

einnig til vankælingu þar sem streymi vatns framhjá mótor verður of hægt. [5] 

Reglunin þarf að vera þannig að hæð vatns-yfirborðsins er stjórnað með hraða dælunnar. 

Kafneminn skynjar hæð vatnsins og gefur merki til reglis um stöðu vatnsins og reglir hægir 

eða eykur hraða dælunnar eftir vatnshæð í holunni. 

Þetta er þó ekki nóg því hraði dælunnar má ekki fara undir ákveðið gildi eins og áður er 

getið. Ef hraðinn er kominn undir hættumörk verður að stöðva dæluna og gefa viðvörun um 

vatnsskort. Þetta getur gerst á þurrkatímabilum eða þegar holan er hreinlega að þorna upp 

varanlega. Til að koma í veg fyrir tjón á dælunni er settur sá varnagli í reglunina að ef hæð í 

borholu fer niður fyrir fyrsta lágmark er dælan samstundis keyrð í lágmarkshraða með því 

að stöðva PID reglunina og vista í útgang reglisins jafngildi lágmarkshraða inn á 

hraðabreytinn. 
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Mynd 36  Alarm keyrir dælu niður í lágmarkshraða 

Ef þetta dugar ekki til til að ná jafnvægi á vatnshæð í borholunni er annað lágmark sem 

virkjast nokkuð neðar en það fyrsta og er það boð um ádrepun fyrir dælunaog viðvörun send 

út. 

4.2.2 Stjórnun 

Stjórnun á dælunni fer fram miðað við stöðu rofa framan á stjórnskáp stýrikerfisins.  

 

Mynd 37  Rofar fyrir borholudælu 

Annars vegar er það on/off rofi sem skilyrði er að sé á ef dælan á að geta farið í gang og hins 

vegar er það hand/auto stilling sem ákvarðar hvort dælan sé keyrð handvirkt með 

stillanlegum hraða á skjá eða sjálvirkri stillingu á regli, 

Þetta er gert með 2  víxlrofum í hurð. Á handvirkri stillingu er merki frá rofa harðvírað inn 

á hraðabreyti þannig að hann ræsist á þeim hraða sem hann var síðast stilltur á. Hægt er að 

stilla hraðann á skjá í tölvunni. Stilling á hraða í handvirkri stillingu er eins og sýnt er á 

myndinni hér fyrir neðan. 
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Mynd 38  Hraðastilling frá skjá í handvirkri stillingu. 

Tímaliði er settur fyrir framan hvern stjórnbita til að seinka lesningu á netinu. Þannig fæst 

mun þýðari stilling og ekki það hröð að hraðinn aukist of hratt ef fingri er haldið á sjástillingu 

of lengi í einu. Ef hækka á hraðann er „v INC command“ haldið inni og „v Command Freq“ 

eykst um einn á hverri tímaeiningu sem tímaliðinn er stilltur á. Nýja hraðatalan er svo send 

í VFD Run Fr.. blokkina sem kemur boðum til hrtaðabreytis. Eins er farið að ef minnka á 

hraðann nema biti „v DEC command freq“ er notaður. 

Í sjálfvirkri stillingu er reglunin virk og er hraðanum stjórnað miðað við hæð vatnsborðs í 

holunni af reglinum í tölvunni.  

Samskipti milli tölvu og hraðabreytis fer fram á Modbus tengingu. 

4.2.3 Neyðarstopp 

Neyðarstopp er sett upp við borholu og er tengd í gegn um svokallað STO tengingu í 

hraðabreyti. STO stendur fyrir „save torque stop“ og þýðir að breytirinn klippir á útganginn 

þannig að ekki er mögulegt fyrir búnaðinn að snúa mótornum. Þessi tenging er mest notuð á 

stöðum sem nálægð vinnuafls er við mótora og nauðsynlegt er að stöðvun sé með 
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skemmstum hætti og möguleg er. Í þessu tilviki væri annars kona  stöðvun ekki síðri en fyrst 

búnaðurinn bíður upp á þessa tækni er ekkert því til fyrirstöðu að nota það.  

4.2.4 Modbus 

Modbus tengingin er svokölluð RTU 485 sem er tveggja víra bus frá PLC til hraðabreytis. 

Með honum er annars vegar hægt að stjórna breytinum eins og talað er um hér fyrir ofan og 

hins vegar lesa frá honum gildi á hraða, straumnotkun, afli svo eitthvað sé nefnt. Modbus er 

samskiptastaðall sem var hannaður af Modicon árið 1979.  Hann er svokallað duplex staðall 

sem vinnur á 5 volta spennumun milli tveggja leiðara. [11]. RTU staðalinn er svokallaður 

Master/Slave uppsetning og er þannig að eitt tæki er skilgreint sem master og les eða stjórnar 

tækjum sem skilgreind eru sem slave. Aðeins er hægt að hafa eitt tæki í einu sem master en 

upp í 247 tæki geta verið slave og er hverju tæki úthlutað númeri (ID). Í stuttu máli virka 

samskiptin þannig að master tæki sendir beiðni um lestur eða skipun ákveðinnar addressu á 

tiltekið tæki sem er slave með ákveðið númer til aðgreiningar frá öðrum tækjum á sama neti. 

Slave svarar með því að senda til baka umbeðnar upplýsingar á master. Sendingarnar fylgja 

reglum sem settar eru fram af modbus samtökunum (Modbus.org). [11]. 

Keyrsla fer fram með því að setja bita á blokk „VFD Run Forward“. Í forritinu er þessi blokk 

tengd Modbus tengingu við hraðabreytinn (Ef valið) og skipun um keyrslu er komið til skila. 

Eins er komið með stöðvun en þá er biti settur á blokk „VFD Stop“ og boð eru send yfir 

modbus streng yfir á hraðabreyti og mótor stöðvaður. 

 

 

Mynd 39  Start/Stopp yfir modbus 

Sama gildir með stillingar á almennum gildum á hraðabreytinum. Valin hafa verið nokkur 

gildi sem nauðsynleg er að séu aðgengileg á skjá í tölvunni. 

Þetta eru eftirfarandi gildi sett upp með parameter númeri samkvæmt bæklingi: [6] 
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1. P00.00 = Speed control mode. (ákvarðast af álagi og vinnu sem mótor á að sinna) 

2. P00.01 = Run command. (Ákvörðun um hvaðan skipun um stjórnun á að koma) 

3. P00.03 = Max output freq. (Algert hámark á útgangstíðni) 

4. P00.04 = Upper limit freq. (Hámarkstíðni hraðastjórnunar) 

5. P00.05 = Lower limit freq, (Lámarkstíðni hraðastjórnunar) 

6. P00.08 = Freq command. (hvaðan á merkið sem ákvarðar hraðann að koma) 

7. P00.14 = Carrier freq. (switching tíðni) Við stillingu á carrier freq. Verður að hafa 

eftirfarandi töflu í huga ásamt fleiru. 

 

Tafla 3  Til athugunar við stillingu á carrier freq. [6] 

 

Flestir hraðabreytar koma með carrier stillingu í hærra lagi til að minnka rafóhljóð sem eru 

sérstaklega pirrandi og erfið þar sem umferð manna og dýra er. Ef kaplar eru ekki of langir 

og af réttri gerð er þetta stilling sem hentar á flestum stöðum. Í þessu verki er u.þ.b. 40 metrar 

að dælu og ætti það að sleppa í þessari stillingu.  

Þessar stillingar sem taldar eru upp hér á undan eru settar og vistaðar í ladder með eftirfarandi 

hætti: 

 

Mynd 40  Vistun á stillingum fyrir hraðabreyti frá skjá yfir modbus 

Biti er settur á ladderblokk „VFD Write basic parameter“. „Stadus inverter“ segir til um 

hvort skilaboðin vistuðust eða ekki. 
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4.3 Viðvörunarkerfi 

Eftirfarandi viðvaranir eru frá kerfinu og er skipt í eftirfarandi flokka: 

Flokkur 0, (critical) :  1) Súrefni of lágt, 7 stk 

2) Súrefni of hátt, 7 stk 

Flokkur 1, (major): 1) Loftari útsleginn, 7 stk 

2) Keila útslegin, 2 stk 

Flokkur 2, (major): 1) Hæð borhola M2, 1 stk 

2) Villa hraðabreytir M2, 1 stk 

Flokkur 3, (major): 1) Hæð Loftari L1201, 1 stk 

Flokkur 4, (critical): 1) Rafmagnslaust, 1stk 

 

Viðvaranir eru sundurliðaðar þannig að hver og ein viðvörun eða flokkur viðvarana getur 

verið send út sem SMS skilaboð (sms kerfi er til staðar) og viðvörun í flokkum getur verið 

send út á úthringikerfið sem skiptist í 3 úthringingar.  

1. Flokkur 4 = Rafmagnslaust. 

2. Flokkur 1, 2 og 3 = Loftarar keilur og Borhola. 

3. Flokkur 0 = Súrefni. 
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Mynd 41  Viðvaranir í kerfinu 

Viðvaranir eru settar fram á banner sem birtist efst á skjá ef viðvörun fer á. Á bannernum 

kemur fram hvaða viðvörun er virk. Hægt er að taka viðvaranir út tímabundið ef t.d. um 

viðgerðir eru að ræða sem setja á stað viðvaranir eða annað tilfallandi. 

 

4.4 Skjákerfið (HMI) 

Skjákerfið er byggt upp með það í huga að hafa aðgengi að yfirlitsmynd sem sýnir notanda 

það helsta og mikilvægasta í kerfinu. Aðrir skjáir byrtast ef notandi ætlar í stillingar eða 

athuga nánar ákveðna þætti eða búnað í kerfinu. 
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4.4.1 Aðalskjár 

Í aðalskjá er að finna öll helstu gildi sem fylgjast þarf með frá degi til dags. Reynt var að 

hafa liti hógværa og uppstillingu kerja og búnaðar svipaðan því sem er á staðnum svo 

notandinn eigi auðveldara að átta sig á hvar tæki eru og hvert á að snúa sér í neyðartilfellum. 

  

Mynd 42  Aðalskjár 

Með því að þrýsta á ker birtist stilliskjár fyrir viðkomandi ker. Þar er hægt að stilla helstu 

gildi í PI regli ásamt óskgildi, lágmarksgildi, kerfi on/off, handvirkni, dósun, offset og fl. 

4.4.2 Stillingar á PI/D reglum 

PI reglirinn er stilltur handvirkt í súrefniskerfinu. Eftirfarandi stillingar eru stillanlegar og 

þarf að staðfesta breytt gildi með því að þrýsta á vista takka. 

1. PV low input = (lágmarksgildi skynjara) 

2. PV high input = (hámarksgildi skynjara) 

3. CV low output = (lágmarksgildi reglun út) 

4. CV high output = (hámarksgildi reglun út) 

5. P control = (Proportional stilling) 

6. I control = (Integral stilling) 

7. D control = (Derivative stilling) 

8. Sample time = (Hversu oft tékkað er á skynjara) 

9. MODE = (Heating / Cooling) 
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Mynd 43  Kerfisstillingar fyrir reglun á súrefni 

 

Costum control:  Costum control er eiginleiki í skjáforritun sem svipar til UDFB. Þar er 

möguleiki að hanna pop up glugga sem hægt er að nota aftur og aftur í skjámyndum. Í þessu 

tilfelli er um að ræða offset stillingu á súrefnisnemum (og hitanemum sem eiga að koma 

seinna). Offsettið virkar þannig að offset gildið er lagt við mettunina og er þannig hægt að 

færa mælingu að raungildi ef um skekkju er að ræða í mælingu. Mínustala er notuð ef mæling 

er of há. 

 

Mynd 44  Offset stilligluggi 

 

4.4.3 Stillingar á viðvörunum 

Skjár fyrir stillingar á viðvörunum var settur upp þar sem hægt er að slökkva eða taka út 

aðvaranir tímabundið ef svo ber undir. Þetta er mikilvægt þar sem reglulega er verið að tæma 

eða vinna við kerfin og er þá óþarfi að aðvörun fari út á úthringikerfið eða sendi SMS að 

óþörfu. 
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Mynd 45  Stillingar á Viððvörunum 

4.4.4 Stillingar á hraðabreyti 

Stillingar á hraðabreyti er  hægt að sjá hér fyrir neðan. Ef rofi er á handvirkri stillingu eru 

örvatakkarnir virkir og getur notandi þá stillt hraðann handvirkt ef það er innan við hámarks 

og lágmarksstillingar á tíðni. Stöðu rofa er hægt að sjá á skjánum ásamt hæð í borholunni. 

Stillingar á lágmarkshæð og ádrepun eru einnig á þessum skjá ásamt reglunarstillingum sem 

eru samskonar og lýst var í súrefnisskjánum.  

 

Mynd 46  Stillingar á reglun og keyrslugildum fyrir borholu 

Almennar stillingar má sjá á næsta skjá hér fyrir neðan. 
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Mynd 47  Almennar stillingar fyrir hraðabreyti 

Þar eru allar stillingar sem taldar voru upp í kafla 4.4.2 ásamt stillingum á tengipunktum 

fyrir víraða tengingu sem kemur frá stýriskáp. Þar er t.d. hægt að stilla eftirfarandi stillingar 

fyrir innganga S1-S3. [6] 

1. S1 = (1) = Forward running 

2. S2 = (6) = Cost to stop 

3. S3 = (7) = Fault reset  

4. EÐA (13) = Swift between A and B freq 

Þessar stillingar ásamt fleirum koma til greina sem stillingar fyrir víraða innganga á 

hraðabreytinn ef notað.  
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5 Niðurstöður 

Verkefnið var að mörgu leiti meira krefjandi en áætlað var í upphafi. Mikilvægt var að 

skipulag og áætlanir stæðust þar sem mikið lá undir þegar sjálf færslan á kerfunum fór fram. 

Lagnir og uppsetning á tækjum tókst vel og kom gott skipulag sér vel og verkefnið vannst 

vel þó að það hafi aðeins verið á eftir áætlun í byrjun. Unnið var eftir teikningum á verkstað 

sem þó nokkur vettvangsvinna fór í, til að hafa nákvæma og sem næst raunveruleikanum 

þegar vinna við lagnir og uppsetningu hófst. Yfirlitsmyndir (sjá kafla 1.2) eru góðar í þannig 

vinnu og eru nauðsynlegar þegar aðrir en hönnuður vinna eftir skipulaginu. 

Með svona myndum er auðvelt fyrir verktaka og framkvæmdaraðila að átta sig á lagnaleiðum 

og staðsetningu tækja og búnaðar. 

Hönnun á sjálfu stýrikerfinu og forritunin tóks vel og voru allir mikilvægari þættir í 

stýringunni settir fram í hermirkeyrslu (simulation) áður en að tengingar og prófanir á 

staðnum fóru fram. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar kerfi eins og súrefniskerfi eru sett á 

stað því ekki vinnst langur tími til aðlögunar og breytinga á staðnum. Prófanir og eftirlit með 

virkni fór fram á nokkrum dögum og voru notaðir skráningalistar fyrir prófanir á hverju kerfi 

fyrir sig og viðvörunum þeim fylgjandi. Slíkann lista má sjá í viðauka C. Með skrásetningu 

er betra að hafa yfirsýn á því hvað er búið að prófa og hvað ekki þannig að ekki gleymist að 

athuga einhverja hluta af stýringunni. 

Forritunin gekk vel og munaði miklu að skipta hlutum forritsins upp í þætti sem auðveldaði 

utanumhald og bilanagreiningu þegar eitthvað virkaði ekki sem skyldi. Auðvelt er að prófa 

forritið áður en það er sent á verkstaðin með gervibreytum. Þannig er hægt að komast að 

vanköntum ef einhverjir eru og komast hjá óþægilegri aðstöðu á verkstað við prófanir. Eftir 

á að hyggja hefði verið fljótlegra og skilvirkara að nota fleiri endurnotanlegar blokkir 

(UDFB) í Unilogic forritinu en það einfaldar alla afritun á hlutum forritsins og fjölföldun 

milli samskonar kerfa innan forritsins.  

Verkstjórn og eftirlit með framkvæmd er hlutur sem hefði mátt bæta. Á verkferlinum var 

tími til verkfunda og almennt eftirlit með framkvæmd ábótavant. Þetta fór þó vel enda 

einstaklega hæfir einstaklingar í lagnavinnu og uppsetningu. 

Undirbúningur á færslu borholudælu tókst einnig vel og er allri lagnavinnu og tengingum 

lokið. Færslan sjálf var því miður frestað fram á sumar þar sem þéttleiki fisks í stöðinni er 

orðinn mikill og missir á vatni, jafnvel í stuttan tíma, ekki vænlegt. Farið verður í þann hluta 

í júní eða júlí og ætti nægur tími að vera til staðar til að stilla þá virkni af og prófa. Forritunin 

á því kerfi er einnig lokið en prófanir eru eftir. 
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6 Umræður 

Engar stórkostlegar uppgötvanir voru gerðar í vinnslu þessa verkefnis. Það er nú samt þannig 

að með hverju verkefninu sem leyst er á ferlinum eykst getan til að vinna næsta verkefni 

betur og hraðar. Það er þjálfunin í að gera sér grein fyrir hvað hvaða hlutar verksins eru að 

valda mestu töfum og af hverju. Eins og fram kom hér á undan voru smávægilegar tafir á 

fyrri hluta verksin og er höfundi ljóst að rekja má það til lélegs uplýsingaflæðis milli 

hönnuðar og verktaka. Þetta er vert að taka sérstaklega til skoðunar í næsta verki og í 

framtíðinni.  Annars er ekki annað hægt en að vera ánægður með verkið og þann hluta sem 

kláraður var. Þó færslan á borholudælunni sé eftir er mikil vinna búin í þeim hluta og verður 

varla mikið mál að klára. 

6.1.1 Verkáætlun 

Verkáætlun var gerð í upphafi verks og reynt var að fylgja henni eftir eins og kostur var. Að 

flestu leyti gekk áætlunin eftir að frátöldu kafla um skipulag og teikningar ásamt skorti á 

verkfundum. Vinnuteikningar voru reyndar gefnar út fyrir lagnavinnu rafvirkja en 

lokateikningar komu nokkru seinna. Kerfið var tekið í notkun á réttum tíma og er búið að 

keyra það nokkuð þegar þetta er skrifað. Eftir stendur reyndar færslan á borholudælunni sem 

enn bíður eins og áður var sagt. Upprunalegu verkáætlunina má sjá í viðauka C. 

6.1.2 Næstu skref 

Næstu skref varðandi þetta verkefni er að sjálsögðu færsla borholudælunnar eins og áður 

hefur komið fram. Þar á eftir er sá hluti sem snýr að aðgengi þessa kerfis út á ytra netið svo 

hægt sé að fara yfir stillingar t.d. á skrifstofu í Reykjavík ef þarf. Til að byrja með verður 

notast við Web Server kerfi sem innbyggt er í tölvuna en þegar lengra líður verður vonandi 

farið í skjámyndakerfi af stærri gerðinni. Þangað til verður þetta kerfi í keyrslu eins og það 

er núna og vonandi uppfyllir þær kröfur sem á það er lagt. 

 

. 
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Viðauki A Teikningar 

Í viðauka  (A) eru teikningar af verkefninu. Teikningarnar eru teiknaðar 

Í SEE Electrical Basic og eru 20 blaðsíður með forsíðu. 
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Viðauki B Verkáætlun 

Verkáætlun var unnin í Excel 
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Viðauki C Prófunarblað 

 

 


