
‘  

 

Véliðnfræði 

 

 

Mjólká 1A 

Breyting á kælikerfi 

  

Maí, 2019 

Nafn nemanda: Jóhann Pétur Pétursson 

Kennitala: 090383-5159 

Leiðbeinendur: Jens Arnljótsson og Sölvi Sólbergsson 

12 ECTS ritgerð til Véliðnfræði Diplóma 



2 

 

Efnisyfirlit. 

 

Véliðnfræði........................................................................................................................................... 1 

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

Fyrri hluti-Hönnunin ................................................................................................................................ 6 

Hagnýtar upplýsingar .......................................................................................................................... 6 

Saga Mjólkárvirkjunar ..................................................................................................................... 6 

Mjólká 1 og Mjólká 1A .................................................................................................................... 8 

Framkvæmdir við Mjólká IA ............................................................................................................ 8 

Ástæður breytinga á kælikerfi........................................................................................................... 10 

Framkvæmdin ............................................................................................................................... 10 

Pelton túrbína yfir í Francis ........................................................................................................... 11 

Dælurnar ........................................................................................................................................... 11 

Lowara dælan ................................................................................................................................ 11 

Grundfos dælan ............................................................................................................................ 12 

Hugmynd að nýju kerfi ...................................................................................................................... 13 

Eitt lokað kerfi ............................................................................................................................... 13 

Dæla með föstum snúningshraða ................................................................................................. 13 

Útreikningar. ..................................................................................................................................... 15 



3 

 

Hönnunarforsendur kælikerfisins. ................................................................................................ 15 

Einlínumyndir ................................................................................................................................ 15 

Meðalhitastig rörakælis ................................................................................................................ 15 

Kæliþörf vélar ................................................................................................................................ 17 

Hönnun kælis. ................................................................................................................................... 17 

Val á dælu ......................................................................................................................................... 23 

Val á þenslukút .................................................................................................................................. 27 

Útreikningar vegna vals á þenslukút. ............................................................................................ 28 

Val á magnstillilokum ........................................................................................................................ 31 

Lýsing á kælikerfinu eftir breytingar ................................................................................................. 32 

Fast rör gegnum gólfplötu ................................................................................................................ 33 

Seinni hluti-Verkefnastjórinn ................................................................................................................ 34 

Verklýsing .......................................................................................................................................... 34 

Skilmálar. ........................................................................................................................................... 39 

Verktilhögun ...................................................................................................................................... 40 

Tímaáætlun ................................................................................................................................... 40 

Graant línurit ................................................................................................................................. 43 

Kostnaður í tapaðri framleiðslu .................................................................................................... 43 

Áætlun um mannskap og aðföng .................................................................................................. 44 



4 

 

Kostnaðaráætlun ........................................................................................................................... 44 

Lokaorð. ................................................................................................................................................ 46 

Heimildaskrá ......................................................................................................................................... 47 

Myndaskrá ............................................................................................................................................ 48 

Fylgiskjöl ................................................................................................................................................ 49 

 

  



5 

 

Inngangur 

Lokaverkefnið mitt er í raun tvíþætt. Annars vegar ætla ég að nýta þekkingu mína á lagnakerfum sem 

vélvirki og vélstjóri og nám mitt í Véliðnfræði við HR til þess að hanna nýtt kælikerfi við Mjólká 1A í 

Mjólkárvirkjun í Arnarfirði. Sem hluta af þeirri hönnun, hanna ég nýjan rörakæli sem er ætlað að koma 

í vatnsþró fyrir affalsvatnið frá Mjólká 1A. Hins vegar tek ég mér hlutverk verkefnisstjóra sem 

magntekur hönnunina á undan, útbýr kostnaðaráætlun og undirbýr útboð á þessu breytta kerfi sem 

ég sjálfur hanna.  

Fyrri hluti verkefnisins fjallar um að velja þá íhluti sem þarf og hanna aðra frá grunni í þeim tilgangi að 

nýtt kælikerfi á grunni þess kælikerfis sem fyrir er. Í síðari hluta verkefnisins er ég í  hlutverki 

verkefnisstjóra eða eftirlitsaðila. Ég útbý frá grunni útboðsgögn fyrir breytinguna á kælikerfinu, ákveð 

hvaðan og á hvaða verði „verkkaupi“ kaupir þá hluti sem ekki eru í útboðinu, einnig geri ég 

kostnaðaráætlun til þess að styðjast við þegar hugsanlegt útboð hefur farið fram. Einnig geri ég 

verkáætlun. Ég geri í raun allt klárt til þess að hægt sé að bjóða verkið út, fylgja verkefninu eftir og 

ljúka því með hugsanlegum verktaka.  

Leiðbeindur mínir í verkefninu eru Jens Arnljótsson og Sölvi Sólbergsson. Jens leiðbeindi mér varðandi 

verkefnið sjálft og Sölvi kom að verkefninu með tilliti til tæknilegrar útfærslu á því kælikerfi sem er til 

staðar og tilgangs hvers íhlutar fyrir sig. 
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Fyrri hluti-Hönnunin 

Hagnýtar upplýsingar 

Hér verður farið yfir ýmsar upplýsingar varðandi Mjólkárvirkjun í Arnarfirði. Rætt um hvernig hún kom 

til sem og þær endurbætur sem hafa verið gerðar á henni í gegnum árin. Síðan verður farið í lýsingar 

á núverandi kælikerfi sem og þau vandamál sem komið hafa upp í tengslum við það.  

Saga Mjólkárvirkjunar 

Mjólkárvirkjun á sér sögu aftur til ársins 1956. Það voru Rafmagnsveitur ríkisins, síðar RARIK sem hófu 

byggingu virkjunar sem nýtti fall úr Borgarhvilft niður í Borgarfjörð. Þessi virkjun, nefnd Mjólkárvirkjun 

tók til starfa árið 1958. Sú vél sem þá var ræst, forveri Mjólká 1A sem fjallað er um í þessu verkefni, 

var 2,4 MW Pelton túrbína frá fyrirtækinu Skoda í Tékkóslóvakíu. Þetta voru mikil viðskipti á þeim tíma 

og leiðin sem var  valin í innkaupum í allt sem viðkom rekstri stöðvarinnar var frá sama framleiðanda. 

Þar á meðal var brúkraninn sem enn er í notkun og því elsta tækið sem virkjunin notast við.  

 Mjólkárvirkjunar hefur frá upphafi verið mjög mikilvæg fyrir samfélagið á Vestfjörðum. Strax 

og virkjunin kom í rekstur var hafist handa við að tengja kauptúnin á Vestfjörðum við virkjunina, allt 

frá Patreksfirði til Bolungavíkur. Það línukerfi nefnist Mjólkárveita og stendur mestur hluti þess enn í 

dag. Í upphafi var þetta línukerfi rekið á 33kV en í dag eru Patreksfjarðarlína, Bíldudalslína , sem og 

Ísafjarðarlína frá Breiðadal yfir á Ísafjörð reknar á 66kV. Línan frá Mjólkárvirkjun yfir til Þingeyrar sem 

var hryggjarstykkið í þessu kerfi stendur enn og er rekin á sömu spennu. Línan frá Þingeyri til Breiðadals 

hrundi í miklu ísingarveðri í desember 2016 og hefur ekki verið í rekstri síðan. Af gömlum dagbókum 

frá þessum tíma sem enn eru varðveittar í Mjólkárvirkjun má sjá að vatnsstaðan hverju sinni stjórnaði  

hve mörg þorp gátu tengst Mjólkárveitu hverju sinni og hvaða þorp þurftu að reiða sig á dísilvélar til 

rafmagnsframleiðslu. Þannig fór það ekki eftir bilunum hvenær dísilvélar voru notaðar heldur 

einfaldlega vatnsbúskapnum.  

 Árið 1972 hófu Rafmagnsveitur ríkisins undirbúning að annarri virkjun í Mjólká nefnd Mjólká 

II. Mjólká I og II deila sama stöðvarhúsi en hafa inntaksmannvirki í sitt hvorri hæðinni. Mjólká II er með 

inntaksmannvirki í 490 m.y.s. í Langavatni en þar voru sameinuð með greftri tvö vötn, Langavatn og 

Hólmavatn. Þessi virkjun Mjólká II var, allt þar til Kárahnjúkavirkjun var gangsett, fallhæsta virkjun á 

Íslandi. Mjólká II var líka mun stærri eða 5,7 MW. Allur vélbúnaður hennar var frá Litostroj í Júgóslavíu. 

Þessar tvær vélar ásamt smærri virkjunum í Fossá og Reiðhjalla mynduðu alla rafmagnsframleiðslu á 

Vestfjörðum. Allt til ársins 1980 voru Vestfirðir eingangraðir rafmagnslega. Það er ekki fyrr en þá sem 

byggingu Vesturlínu líkur. Vesturlína er mikið mannvirki, samheiti yfir þrjár 132kV línur 

Glerárskógalínu, Geiradalslínu og  Mjólkárlínu sem tengja Dali, Reykhóla, Hólmavík og Vestfirði við 
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aðra hluta raforkukerfis landsmanna. Vesturlína byrjar í Hrútafirði, hefur tengivirki í Búðardal og í 

Geiradal við Þröskulda og endar í tengivirki í Mjólká. Þaðan tekur við 66kV dreifikerfi um Vestfirði sem 

að hluta til eru gömlu línurnar úr Mjólkárveitu sem lagðar voru á árunum 1958-1960.  

 Árið 2010 bættist svo þriðja túrbínan við í Mjólkárvirkjun, nefnist Mjólká III. Hún deilir ekki 

stöðvarhúsi með hinum tveimur heldur er stöðvarhúsið staðsett ofan við inntakslón Mjólká I sem síðar 

varð IA. Hún hefur inntak í 317,5 m.y.s. og nýtir því 100 metra fallhæð niður að 217 m.y.s. þar sem 

stöðvarhúsið er. Þetta er búnaður frá Andritz, Francistúrbína með uppgefið afl 1,1MW. Rafallinn var 

frá Hitzinger í Þýskalandi. 

 Árið 2011 var svo skipt út þeirri Pelton vél sem 

kom 1972 og nefnist Mjólká II. Í staðinn kom frá Andritz 

6,9MW fimm nála Pelton vél. Hún var með sérstökum 

stjórnbúnaði til „eyjareksturs“. Fyrir þá sem ekki þekkja 

er eykjarekstur það þegar aflstöð eins og Mjólkárvirkjun 

þarf að vera ein um að framleiða rafmagn fyrir 

afmarkaðan hluta raforkukerfis, þegar tengin við 

landskerfið af einhverjum ástæðum rofnar. Ýmist vegna 

bilunar eða viðhaldsvinnu Það var orðið nauðsynlegt að 

skipta út vélinni 1972 eftir átök við raforkukerfið á 

Vestfjörðum og öxullinn orðinn slitinn og boginn. Þegar 

það kom í ljós leið ekki á löngu þar til undirbúningur við 

að taka nýja vél í notkun var kominn á fullt. Sá vélbúnaður 

var líka Andritz eins og Mjólká III nema rafallinn var frá 

Indaar á Spáni. Nákvæmlega sami háttur var hafður á 

þegar Mjólká IA var byggð. Á myndinni hér hægra megin má sjá rafala Mjólká II. Það sem er sérstakt 

við hana af vél sem stendur lóðrétt að öll vélin er sýnileg.  

 Í vatnsaflstöðvum á Íslandi er gólfið yfirleitt í sömu hæð og efsti hluti vélarinna og er 

segulmögnunarvélin það eina sem sést af allri vélarsamstæðunni. Rafallinn og þar undir túrbínan er 

undir stöðvargólfi. Það eina sem sést er segulmögnunarvélin sem stendur eins og lítill hattur upp úr 

gólfinu. Stöðvarhúsið er upprunalega hannað fyrir lágréttarvélar þannig að dýpt kjallara og hæð 

hússins tóku mið af því. Mjólká 2 er lóðrétt og hæð pípunnar og hæð gólfsins réðu því að ekki var byggt 

gólf í sömu hæð og segulmögnunarvélin. Þannig er Mjólká 2 mun sýnilegri en aðrar lóðréttar vélar. 

 Árið 2014 var tekin ákvörðun um að endurnýja Skodann, Mjólká 1 sem hafði þjónað 

Vestfirðingum frá árinu 1958. Þessi framkvæmd var erfiðari en þegar Mjólká 2 var endurnýjuð. Þegar 

Mynd 1 Rafallinn í Mjólká II 
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ný Mjólká 2 var byggð var stöðvarhúsið var 

stækkað til suðurs og ný vél staðsett í 

stækkuninni. Byggingarsvæðið lenti því allt utan 

stöðvarinnar. Þegar Mjólká 1A var byggð var hún 

staðsett inn í miðju stöðvarhúsinu, milli gömlu 

Mjólká 1 og Mjólká 2. Kjallaragólfið var sagað í 

sundur og grafið hreinlega undan húsinu og undir 

sökkulinn til þess að byggja nýja vatnsþró undir 

stöðvarhúsið. Á myndinni hér að við hliðina má 

sjá stöðvarhúsið á byggingartímanum. Öllum 

íhlutum í nýju túrbínuna var komið fyrir 

innandyra þar sem vetur var genginn í garð. 

Framkvæmdasvæðið var undir sökkli hússins og 

Mjólká 2 í endanum (innst). Á myndinni sést önnur af tveimur nálum Mjólká 1 græn að lit og undir gráu 

hlífunum er sjálfur rafallinn. Framan á gráu hlífunum má  sjá Skodamerkið(rautt að lit) sem er að 

sjálfsögðu varðveitt í Mjólkárvirkjun. (Mjólkárvirkjun,1993) 

Mjólká 1 og Mjólká 1A 

Heitin á Mjólká 1A og Mjólká 2 og heitin á Mjólká 2 Mjólká 3 þarfnast skýringar. Árið 1958 var bara ein 

vél í einni virkjun sem var tekin í notkun, en virkjunin sem og vélin bera nafn ánna sem virkjaðar voru 

en þær heita Mjólkár. Árið 1972 var virkjunin stækkuð með vél sem ekki var aðeins stærri heldur hafði 

ekki sama inntak og ekki sömu fallhæð.  Meðal starfsmanna í Mjólkárvirkjun hefur skapast sú hefði að 

nefna þær Mjólká I og Mjólká II en ekki vél 1 og 2 eins og gjarnan er gert í öðrum virkjunum þar sem 

vélar eru fleiri en ein. Í öðrum virkjunum deila vélar yfirleitt bæði sama inntaki og sama stöðvarhúsi og 

eru því ekki í daglegu tali nefndar sem sérstakar virkjanir eins og gert er í Mjólkárvirkjun. Hér deila 

aðeins 2 vélar sama stöðvarhúsi og engin þeirra nýtir sama inntak. Mjólká III  deilir hvorki inntakshúsi 

né stöðvarhúsi með hinum tveimur. Eina tenging þeirra á milli er að háspennukapall frá Mjólká III sem 

kemur inn á safntein í stöðvarhúsi Mjólkár I og II.  

Framkvæmdir við Mjólká IA 

Síðan kemur Mjólká IA. Þegar ný Mjólká 1 er hönnuð þá er opnað í hönnuninni á þann möguleika að 

skipta út fallpípu frá Borgarhvilft niður í stöðvarhús Mjólkárvirkjunar með sverari pípu og tengja tvær 

vélar við sömu fallpípu. Þannig yrði önnur vél tengd inn á pípuna. Það sést á yfirlitsmyndum af stöðinni 

Mynd 2 Stöðvarhús Mólkárvirkjunar á byggingartímanum 
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að Mjólká 1A er snúið lítið eitt til þess að gera ráð fyrir þessum möguleika. Þetta gæti orðið að veruleika 

ef vatnsmiðlun fyrir Mjólká 1A yrði bætt, en undirbúningsframkvæmdir til þess voru hafnar síðasta 

sumar með nýjum vegslóða í um 400-500 m.y.s. og síðan með nýjum veituskurði sem  verður  grafinn 

næsta sumar. Þetta varð til þess að í daglegu tali milli stöðvarmanna í Mjólkárvirkjun hefur skapast sú 

hefð að tala um gömlu Skodavélina frá 1952 sem Mjólká 1 en nýju Andritz vélina frá 2016 sem Mjólká 

1A. Í framtíðinni er því hugsanlegt að Mjólká 1B líti dagsins ljós sem yrði myndi þá nota sömu fallpípu 

og Mjólká 1A.  

 

Mynd 3. Stöðvarsalur Mjólkárvirkjunar með Mjólká 1A nær og Mjólká 2 fjær. 

Hér að ofan má sjá stöðvarsal Mjólkárvirkjunar. Nær er Mjólká 1A sem liggur lágrétt, og fjær er svo 

Mjólká 2 sem stendur lóðrétt. Samanlögð framleiðslugeta þessara tveggja vatnsaflstúrbína er 9,8MW.  
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Ástæður breytinga á kælikerfi 

Framkvæmdin 

Mjólká 1A er 2,8kW vatnsaflstúrbína sem nýtir inntakslón í Borgarhvilft í 217,5 m.y.s. og nýtanleg 

fallhæð túrbínu er 210m. Inntaksmannvirki, lokubúnaður og fallpípa eru síðan 1956 en Mjólká 1A tekur 

við að eldri Pelton vél síðan þá. Mjólká 1A er Francis túrbína sem ég tel að hafi áhrif á þau 

rekstrarvandamál sem fylgja kælikerfi hinnar nýju vélar og mun síðar víkja að ástæðum þess. 

Í ágúst 2015 hófust framkvæmdir við nýja vél með því að stöðinni var breytt. Ný vatnsþró var byggð 

undir kjallara stöðvarhús og tengd inn á gamla affallsgang frá Mjólká 1. Búnaðurinn var settur niður í 

júní 2016. Öll hjálparkerfi vélarinnar voru sett upp en það eru leguolíukerfi, kælikerfi og gangráðakerfi. 

Í september og október sama ár fóru fram prófanir og vélin  svo tekin í rekstur í október 2016. 

Vélarsamstæðan er frá túrbínuframleiðandanum Andritz. Fyrir voru aðrar vélar Orkubús Vestfjarða  í 

Mjólkárvirkjun frá sama framleiðenda svo sem Mjólká 3 sem er stöð við Borgarhvilft í 220 m.y.s. og er 

frá 2010 og Mjólká 2 sem deilir sama stöðvarhúsi og Mjólká 1a en inntakið er í 495m.y.s. í Langavatni 

og er frá 2011. Rafall túrbínunnar er svo frá spænska rafalaframleiðandanum Indaar. Leguolíukerfi er 

frá Indaar en stjórnbúnaður og gangráðakerfi  frá Andritz. Kælikerfið er smíðað af verktaka á vegum 

OV en hannað af Verkís. Vélin framleiðir ásamt hinum vélunum tveimur rafmagn á 6,3kV inn á safntein 

stöðvarinnar sem fer svo inn á 33kV línu til Þingeyrar annars vegar og svo inn á 66kV dreifikerfi 

Landsnets á Vestfjörðum. Stjórnkerfi vélarinnar er þannig uppbyggt að í venjulegum rekstri er hún á 

aflstýringu. Hins vegar er hún gerð ásamt Mjólká 2 

til eyjareksturs og við útslátt á 132kV flutningslínu 

Landsnets sem nefnist Mjólkárlína. Þær sjá svo um 

alla rafmagnsframleiðslu á Vestfjörðum að eins 

miklu leyti og þær geta. Díselvélar koma svo á móti 

með það afl sem vantar fyrir Vestfirði. Mjólká 1A og 

Mjólká 2 eru því grunnstöð fyrir Vestfirði ásamt 

díselstöð Landsnets í Bolungavík. Þessar vélar 

tryggja að í bilunum á línum sé grunnaflþörf 

Vestfirðinga tryggð. Rekstraröryggi Mjólká 1A og 

Mjólká 2 er ákaflega mikilvæg og án þeirra er       Mynd 4. Hér sést Mjólká 1A og hluti kælikerfis vélarinnar 

hugsanlegt að grípa þurfi til skömmtunar þegar bilun verður í einu flutningslínu Landsnets til 
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Vestfjarða, Mjólkárlínu eða í öllu falli mikillar raforkuframleiðslu með díselvélum sem er mjög 

kostnaðarsamt. 

Pelton túrbína yfir í Francis            

Mjólká 1A er Francis túrbína sem þýðir að hún er jafnþrýst túrbína. Í Pelton túrbínu er vatni leitt að 

túrbínuhjóli gegnum nálar en eftir að vatnið fer af túrbínuhjóli dettur það nánast dautt niður og tekur 

ekki frekar þátt í aflframleiðslu vatnsaflstúrbínunnar. Í Francis túrbínu er vatnið leitt inn á túrbínuhjól 

gegnum röð af leiðiskóflum. Það sem aðgreinir þær er að á meðan 2 nálar eða fleiri í Pelton geta verið 

með sjálfstæða opnun og hægt að ráða hve margar eru í rekstri hverju sinni allt eftir óskgildi um 

aflframleiðslu, þá opna leiðiskóflur alltaf saman með einum hring sem snúið er með vökvatjakki í 

gangráðakerfi vélarinnar. Sogrör liggur frá túrbínunni og hér er undirþrýstingur í sogröri vélarinnar 

hluti af aflframleiðslunni í túrbínunni. Skóflurnar í túrbínunni er hins vegar fastar og ekki hægt að 

hreyfa þær ólíkt Kaplan túrbínuhjóli þar sem hægt er að breyta skurði á túrbínuhjóli. Þessari 

túrbínutegund fylgir að í sogi vélarinnar og vatnsþrónni verða til miklir iðustarumar. Sogrörið er einnig 

með loftörum og einstefnuventli og gegnum þessi loftrör dregur vélin loft til þess að koma veg fyrir 

tæringu í sogröri. Þessa stauma og vatnsþró tel ég vera skýringu á þeim rekstrarvandamálum sem hafa 

fylgt  kælikerfi Mjólká 1A frá upphafi. 

Kælikerfi Mjólká 1A skiptist í opið kælikerfi og lokað kælikerfi. Lokaða kerfið er með tíðnistýrðri 

hringrásardælu sem hringrásar vatni í gegnum rafalakæli og til baka í millikæli. Í lokaða kerfinu er lítil 

dæla sem keyrir á föstum snúningshraða og því með fast streymi á kælivatni gegnum lítinn olíukæli 

sem kælir leguolíu fyrir rafalalegurnar. Kælivatnið fer til baka í gegnum millikæli. Opna kerfið er hins 

vegar þannig, að dæla í kjallara stöðvarhúss sogar vatn upp úr vatnsþró vélarinnar og dælir því í 

gegnum millikæli og niður í vatnsþró aftur. Vélin er því kæld með því vatni sem hún notar við 

rafmagnsframleiðslu. Rekstrarvandinn hefur verið í opna hluta kælikerfisins vegna þess að þær dælur 

sem hafa verið notaðar í þessum hluta kælikerfisins hafa ekki náð að sjúga vatn upp úr þrónni. Fyrst 

var reynd tíðnistýrð dæla frá Lowara en síðar Grundfosdæla með venjulegri ræsingu. (án tíðnistýringar) 

Dælurnar 

Lowara dælan 

Tíðnistýrða dælan var frá Lowara og hafði tegundarheitið Lowara Ecocirc XL 65-120f. Samkvæmt 

tæknilegum upplýsingum sem ég fann á netinu er dælan 1 fasa 230V, hún afkastar allt að 70m3/klst og 
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hefur lyftihæð upp á 12m. Hámarksstraumur á dælunni er 4,1A og þá notar hún 927W. Þessi dæla  

hafði ekki getu til þess að soga vatn upp úr þrónni og áður en Mjólká 1A var komin í rekstur var opna 

hluta kerfisins breytt þannig, að þessi dæla var tekin úr kerfinu og önnur dæla sett í staðinn. 

(Pumpsukltd.com, 2019) 

Grundfos dælan 

Þegar menn gáfust upp á tíðnistýrðu dælunni þá var keypt önnur dæla. Sú dæla var að gerðinni 

Grundfos CR 20-1. Helstu tæknilegu upp lýsingar um þá dælu eru eftirfarandi: 

Snúningshraði 2853sn/min 

Afköst 21m3/klst 

Reiknuð lyftihæð 9,9m 

Hámarksþrýstingur 16 bar 

Flangsar á dælu DN50 

Uppgefið afl 1,1kW 

Þessi dæla nær að halda hringrás með mjög takmörkuðum afköstum á rúmtaksstreymi og aðeins þegar 

Mjólká 1A framleiddi um 1,6MW sem er aðeins hluti af framleiðslugetu vélarinnar. Þegar framleiðslan 

fór í meira en 1,6MW þá missir hún alltaf sogið. Niðurstaðan varð því að lögð var slanga frá 

neysluvatnskerfi stöðvarinnar inn á kælikerfið og í raun neysluvatnið sem tekið er úr pípunni fyrir 

framan höfuðloka vélarinnar og þar með túrbínunnar var notað til þess að kæla Mjólká 1A. Þetta er 

alls ekki það sem hönnuðir og verkkaupi höfðu í huga þegar kælikerfið var hannað. Seinna  varð óhapp 

við ræsingu á vélinni. Stjórnbúnaður vélarinnar er þannig, að við ræsingu þá ræsir stjórnbúnaðurinn 

báðar dælur í kælikerfinu það er í opna og lokaða hluta kælikerfisins áður en vélin er ræst. Starfsmenn 

þurftu hins vegar alltaf að vera búnir að opna fyrir neysluvatnið inn á kælikerfi og  muna eftir að stöðva 

dæluna handvirkt. Þetta gleymdist í einni ræsingu þannig að seinni dælan í opna hluta kælikerfisins 

gekk þurr í töluverðan tíma með þeim afleiðingum að milliþétti og öxulþétti eyðilögðust. Starfsmenn 

skiptu um bæði milliþéttið og öxulþéttið en það reyndist ekki vera örsök vandans, kælikerfið var með 

sömu rekstrarvandamálum og áður. 
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Í þeirri viðleitni að komast fyrir rekstrarvandamál í kælikerfi Mjólká 1A var ákveðið að kaupa aðra dælu 

sömu tegundar og notuð var í seinna skiptið. Sú dæla gerði hins vegar nákvæmlega það sama og sú 

fyrri. Þegar ég byrjaði á verkefninu var þetta staðan á kælikerfinu. Þrjár dælur hafa verið reyndar án 

árangurs og neysluvatn stöðvarinnar notað til þess að klæla vélina.(grundfos.com, 2019) 

Hugmynd að nýju kerfi 

Eitt lokað kerfi 

Mín hugmynd er að í staðinn fyrir að hafa kælikerfið tvískipt með opnu og lokuðum hluta þá vil ég 

einfalda kerfið og hafa kerfið lokað. Ég vil koma fyrir röravarmaskipti í vatnsganginn fyrir vatn út úr 

stöðinni, setja tvær hliðtengdar hringrásardælur (eina til vara) og tengja þær inn á olíukælinn og 

rafalakælinn. Kæliafköstunum fyrir rafalakæli og leguolíukæli er stýrt með magnstillilokum. Í kerfinu 

er þenslukútur sem tryggir þrýsting gegnum allt kælikerfið og á því að auðvelda hringrásardælum að 

sjúga kælivatn úr varmaskipti  í þró upp á kjallaragólf þar sem dælurnar eru staðsettar. Ég ætla að gera 

verkefnið enn hagkvæmara og fýsilegra með því að breyta kælikerfinu á þann máta að nota tvær 

Grundforsdælur sem hringrásardælur í kerfinu. Þessar dælur var búið að kaupa í opna hluta kerfisins.. 

Önnur dælan er þá aðaldæla og hin varadæla. Stýribúnaðinn fyrir Mjólká 1A má forrita þannig að hún 

gangsetur sjálf eina kælivatnsdælu og  getur sjálf skipt notkuninni á milli þessara tveggja dælna. 

Keyrslutími hvorrar dælu er því fyrirfram ákveðin og aðeins önnur dælan í notkun í einu. Þannig er 

notkun og slit beggja kælivatnsdælanna nokkuð jöfn.  

Dæla með föstum snúningshraða 

Hagkvæmni þess að hafa tíðnistýrða dælu er annars vegar að lágmarka aflið sem kerfið notar því ekki 

þarf að nota meira afl til þess að knýja dæluna en þörf er hverju sinni og hins vegar að  hægt er að hafa 

hitastig kælivatns inn á rafalann nokkuð jafnt. Ef hitastigið lækkar hægir dælan á sér og flæði kælivatns 

minnkar. Þetta er kostur í mjög stóru kælikerfi en ég tel enga þörf að dæla sem tekur 1,1 kW í 

hámarksorku í kerfi þar sem hitastig kælivatnsins breytir engu svo framarlega sem kælingin sé alltaf 

næg við allar aðstæður sé með tíðnistýringu Enn fremur er komin nokkur reynsla á kælikerfi Mjólká 2 

sem er með tvær hliðtengdar kælivatnsdælur með föstum snúningshraða (önnur til vara) og engin 

sérstök vandamál hafa komið við rekstur vélarinnar vegna kælikerfisins. Tíðnistýrðu dælurnar hafa 

þann stóra galla að forritunin fyrir þær er  inn í stjórntölvu Mjólká 1A og tekur þar  gagnapláss og 

verður kerfið miklu flóknara fyrir vikið. Það sem kerfið þarf eru fimm gildi, þrýsting á kerfinu, hiti inn 
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og út af rafalakæli annars vegar og leguolíukæli hins vegar. Þessi gildi eru aðeins til fyrir vélgæsluna og 

aðvara vaktmann ef eitthvað er óeðlilegt. Ég tel tíðnistýrða dælu ónauðsynlega af þessum ástæðum. 
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Útreikningar. 

Hönnunarforsendur kælikerfisins.  

Hönnunarforsendur fyrir kælikerfinu byggjast annars vegar á uppgefinni kæliþörf frá framleiðanda í 

kW og hins vegar á mati á því hitastigi sem um ræðir, hitastigi að og frá varmaskipti í núverandi kerfi 

(þá er miðað við millikæli milli opna og lokaða kælikerfisins) og hitastigi á vatninu í þrónni. Þessi hitastig 

skipta mjög miklu máli vegna þess að þau segja til um hvernig varmaskiptirinn er hannaður. Ég 

nálgaðist verkefnið með því að reyna að hafa hitastigin við verstu aðstæður, það er aflframleiðsla er 

mikil og þar af leiðandi kæliþörf mikil, hitastig vatnsins í þrónni er frekar hátt. Þessar aðstæður eru 

ráðandi við rekstur vatnsaflsvéla að sumri til. Yfir sumartímann eru vatnsaflsvélar keyrðar á fullu afli,  

vatnsbúskapurinn er yfirleitt góður, yfirfall á öllum lónum og engin ástæða til þess að spara vatn. 

Hitastig í stöðinni er hátt og það ásamt aflframleiðslu gerir það að verkum að kæliþörf er mikil. Hitastig 

kælivatnsins, vatnsins í þró vélarinnar er líka yfirleitt hæst á þessum tíma. Því eru þetta óhagstæðustu 

aðstæður til kælingar á vélinni yfir árið. Á öðrum árstíðum eru kæliaðstæður yfirleitt hagstæðari. 

Einlínumyndir 

Aftast í verkefninu eru fylgiskjöl, meðal þeirra eru tvær einlínumyndir. Önnur teiknuð af Jóni Erni 

Arnarsyni rafmagnstæknifræðingi og fyrrum starfsmanni í Mjólkárvirkjun.  Hún sýnir kerfið eins og það 

var hugsað í upphafi með öllum þeim stýringum og merkjum sem til þurfti til þess að keyra tvöfalt kerfi 

með tveimur tíðnistýrðum dælum. Hér vitna ég í starfsmann Andritz sem kom til þess að forrita 

stjórnbúnað vélarinnar, „That‘s lot of signals“ sem útleggst sem „þetta eru mörg merki“. Hin 

einlínumyndin er kerfið eins og ég hugsa það. Dælan dælir á föstum snúningshraða, við báða notendur 

eru hitamælar, við dælurnar eru þrýstimælar og svo einn flæðimælir. Þetta er nákvæmlega allt sem 

þarf til þess að finna út stillingu á magnstillilokum og keyra kerfið.  

Meðalhitastig rörakælis 

Hitastigin inn og út úr kælinum voru fengin með því að taka meðaltöl yfir sumarið 2017 en þessi hitastig 

eru skráð af vaktmönnum í Mjólkárvirkjun tvisvar á sólarhring. Hitastigið í þrónni fann ég með því að 

taka hæsta skráða hitastig í þró Mjólká 2 sem ætti að vera að sumri til og mjög sambærilegt því hitastigi 

sem er í þró Mjólká 1A þó að hæðarmismunur sé nokkur og ætti hitastig vatnsins sem kemur úr Mjólká 

2 að vera kaldara á vorin og yfir veturinn. Hitastig í þró er ákveðið 7°C. Ég á mjög erfitt með að ímynda 

mér að vatn  sem er kemur úr 220 m.y.s. verði mikið hærra en það. Þar sem streymið frá vélinni er 
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mjög mikið, allt að 1,7 rúmmetrar á sekúndu þá geri ég ekki ráð fyrir að vatnið hitni þó  að það streymi 

gegnum kælinn. Hitastigin fyrir varmaskiptinn eru því 22,69°C fyrir vatn inn og 19,68 fyrir vatn út.  

 

 

Hér fyrir ofan sést varmalínurit fyrir rörakælinn. 

Ég teikna hann mótstreymdann en í raun skiptir það ekki máli því hitastig vatnsins í þrónni breytist 

ekkert. Þar sem ΔT1/ΔT2<1,5  má ég nota einfaldaða formúlu til þess að reikna út meðalhitastigið í 

kælinum. 

∆𝑇1 = 𝑇1 − 𝑇1´ => ∆𝑇1 = 22,69 − 7 = 15,69𝐾 

∆𝑇2 = 𝑇2 − 𝑇2´ => ∆𝑇2 = 19,68 − 7 = 12,68𝐾 

∆𝑇1

∆𝑇2
=

15,69

12,68
= 1,24 < 1,5 

Þá má ég reikna meðalhitastigið svona 

Δ𝑇𝑚 = √Δ𝑇1 ∗ ΔT2 => Δ𝑇𝑚 = √15,69 ∗ 12,68 => Δ𝑇𝑚 = 14,1 
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Kæliþörf vélar 

Ég þarf að vita hversu mikla orku varmaskiptirinn þarf að losa kerfið við til þess að reikna út stærð 

hans. . Kæliþörf vélarinnar er annars vegar í rafalakæli og hins vegar í leguolíukæli og er hvoru tveggja 

uppgefið af framleiðanda rafalans Indaar. Fyrir rafalakælinn er kæliþörfin 106kW, lágmarksflæði 

verður að vera 18,3m3 og hæsta hitastig á vatni inn á rafalakælinn er 25°C. Framleiðandi gefur upp 

hámarkshitastigsmun 5K þannig að hæsta gildi á vatni út af rafalakælinum má þá vera 30°C. 

Leguolíukælirinn er annars vegar uppgefinn með 11,7kW miðað við eðlilega keyrslu en 34,4kW miðað 

við ef vélin lendir á yfirhraða. Í útsláttum eða öðrum truflunum er alltaf  hætta á að missa vélina á 

yfirhraða sem er vél á fullu afli. Aflrofi slær út og vélin er þá með mikla opnun á leiðiskóflum en enga 

framleiðslu og ekkert álag. Við þessar aðstæður verður kerfið að geta kælt legurnar og því miða ég 

kæliþörfina við 34,4kW. Heildarkæliþörf er þá 140,4kW. 

Hönnun kælis. 

Varmi flyst frá heitari stað til kaldari eftir þremur leiðum. Í fyrsta lagi með varmaleiðni, annars vegar 

með varmaburði og svo að lokum með geislun. Kælirinn sem ég hanna fyrir þetta verkefni er alltaf á 

kafi í vatni og til þess að gera í lokuðu rými og geri ég þá ekki ráð fyrir geislun. Varmaflutningurinn frá 

kælinum út í affalsvatnið í þrónni fer fram með varmaleiðni og varmaburði. 

Formúlan fyrir varmaleiðni er: 

𝑃 =
𝜆

𝛿
∗ 𝐴 ∗ (𝑇1 − 𝑇2) 

þar sem 𝜆 er varmaleiðnitala efnisins (í þessu tilfelli ryðfrítt efni sem er 14,5W/m°C) 

og 𝛿 er þykkt efnisins (veggþykkt rörsins er 3mm eða 0,003 m) 

A er flatarmálið 

P er varmaflutningurinn og (T1 − T2) er hitastigsmismunurinn gegnum efnið. 
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Formúlan fyrir varmaburð er hins vegar: 

𝑃 = 𝛼 ∗ 𝐴 ∗ (T1 − T2) 

 þar sem 𝛼 er varmaburðarstuðullinn. 

 

Þegar varmi flyst í gegnum varmaskipti er varmaflutningurinn blanda af þessum tveimur eðlisfræðilegu 

aðstæðum það er að segja varmaburði og varmaleiðni. Varmaburðurinn á sér stað í lofttegund eða 

vökva öðru meginn við varmaskiptinn, sem getur verið vatn, loft, reykur eins og í afgaskötlum og svo 

framvegis. Varmaleiðnin á sér stað í gegnum sjálft efnið. Efnið getur verið margs konar en mjög algeng 

efni eru kopar eða ryðfrítt stál eins og í kælinum sem ég hanna fyrir þetta verkefni. Hinu meginn við 

efnið í varmaskiptinum er svo aftur lofttegund eða vökvi. Í mínu tilfelli er um að ræða vatn báðum 

megin við varmaskiptinn. Í varmaskiptinum streymir vatn sem er kælivatnið á kerfinu en hann er svo 

sjálfur umlukinn vatni. Á myndinni hér fyrir neðan má sjá fyrir sér varmaleiðni gegnum efni og hvernig 

skiptingin á sér stað milli varmaburðar og varmaleiðni. 
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Af þessu sést að varmaleiðni á sér aðeins stað í gegnum fast efni en varmaburður á sér aðeins stað 

þegar varminn fer frá föstu efni út í lofttegund eða vökva. Varmaburðurinn stafar af því að vatnið eða 

loftið fer að hringrása við ystu brún fasta efnisins. Það stafar af breytingu á eðlismassa vökva eða 

lofttegundar eftir hitastigi. Heitt vatn er eðlisléttara en kalt þannig að þegar vatnið er næst fasta 

efninu, tekur upp varma stígur það upp. Kalt vatn sem ekki hefur tekið upp slíkan varma fellur niður. 

Þannig sést að varmatilfærslan í varmaburði er virkust næst yfirborði fasta efnisins en fjær er hún hér 

um bil engin.  

Nú er kælirinn hjá mér í raun rör. Til er eftirfarandi formúla fyrir hitaleiðni í röri: 

1

𝑘 ∗ 𝐴
=

1

𝜋 ∗ 𝐿
∗ (

1

𝛼𝑖 ∗ 𝑑𝑖
+

1

𝛼𝑦 ∗ 𝑑𝑦
+

𝑙𝑛
𝑑𝑦

𝑑𝑖

2 ∗ 𝜆𝑖
) 

Þessi formúla er gagnslaus fyrir mig. Inn í þessa formúlu þarf bæði að vita lengdina og einnig flatarmál 

rörsins. Ég er hins vegar að leita að flatarmálinu til þess að geta reiknað út lengdina. Ég get því ekki 
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notað formúlu með tveimur óþekktum stærðum. Þessi formula byggir líka á því að ég viti k-gildi 

kælisins. Hún er hins vegar óþekkt stærð fyrir mig. Framleiðendur kæla gefa upp k-gildið fyrir sýna 

kæla. Ég verð hins vegar að notast við reynslutölur og gefa mér k-gildið. Ég gef mér að k-gildið sé 

900W/m2°C. 

Þá gef ég mér að bæði varmaburðurinn og varmaleiðnin sé þekkt reynslutala sem er þessi 900W/m2°C. 

Inn í þeirri tölu er þá tekið tillit til 𝜆 sem er varmaleiðnitala efnisins, 𝛿 sem er þykkt efnisins og svo 𝛼 

sem er varmaburðarstuðull vökvans sem er sitt hvoru meginn við fasta efnið. 

Þá get ég notað formúluna 𝑃 = 𝑘 ∗ 𝐴 ∗ (T1 − T2) 

Ég er búinn að reikna meðalhitastigið í kælinum sem er 14,1°C þannig að í stað (T1 − T2)þá kemur 

Δ𝑇𝑚 

𝑃 = 𝑘 ∗ 𝐴 ∗ Δ𝑇𝑚 

Nú leysi ég út fyrir flatarmálinu A. Formúlan verður þá 

𝐴 =
𝑃

𝑘 ∗ Δ𝑇𝑚
=> 𝐴 =

140400

900 ∗ 14,1
=> 𝐴 = 11,06𝑚2 

Nú er ég búinn að ákveða að hafa rörin 22 í kælinum. Ég veit nauðsynlegt heildarflatarmál kælisins. 

Flatarmál hvers rörs verður því A/22 eða: 

𝐴𝑟ö𝑟 =
𝐴

11
=> 𝐴𝑟ö𝑟 =

11,06

22
= 0,5027𝑚2 

Rörið er með þvermálið 54 mm eða 0,054m. Ummálið er þá 

𝑢 = 𝑑 ∗ 𝜋 => 𝑢 = 0,054 ∗ 𝜋 => 𝑢 = 0,170 

Lengd rörsins er þá Arör/ummálinu. 

𝐿 =
𝐴𝑟ö𝑟

𝑢
=> 𝐿 =

0,5027

0,170
=> 𝐿 = 2,95𝑚 

Ég vel að hafa rörin í kælinum hjá mér 3,0m löng. 
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Ég verð að ganga úr skugga um að kælirinn sé nógu sterkur og verð þess vegna að reikna út áhrif 

þrýstings á kælinn. Annars vegar reikna ég út áhrif þrýsting á endaplötuna en hún er sú plata í kælinum 

sem hefur stærsta flatarmálið og krafturinn sem verkar á hana því mestur. Hönnunarþrýstingin vel ég 

2 bar sem eru 0,2MPa. Flatarmál endaplatna eru: 

A=l*b=>A=400*900=360000mm2 

Krafturinn sem verkar á plötuna er þá: 

𝐹 = 𝑝 ∗ 𝐴 => 𝐹 = 0,2 ∗ 360000 => 𝐹 = 72000𝑁 

Platan er 6mm þykk. Næst reikna ég þverflatarmál plötunnar.  

A=þ*b=>A=6*400=2400mm2 

Miðað við kraftinn sem verkar á plötuna og þverflatarmál hennar þá verður inn í plötunni til ákveðinn 

þrýstingur. 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=> 𝑃 =

72000

2400
=> 𝑃 =

30𝑁

𝑚𝑚2
 

Samkvæmt upplýsingum sem ég fann á netinu þá eru flotmörk 304 stáls 225N/mm2. Miðað við það þá 

eru flotmörkin 6,8 falt stærra en þrýstingurinn sem verður í plötunni. Öryggistalan er í raun 7,5. Það 

tel ég mun meira en nóg til þess að engin hætta sé á að kælirinn þenjist út vegna of mikils þrýstings. 
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Mynd 5. Hér fyrir ofan er tafla þar sem hægt er að lesa út t.d. flotmörk ýmissa ryðfrírra stála. 

 

Þrýstingurinn verður líka til í rörunum. Rörin eru 54 mm að þvermáli og 2mm veggþykkt.  

Á vefnum www.atlassteels.com.au fletti ég upp að 50mm rör þola 6,8-24,1MPa miðað við að 

efnisgerðin sé 304 stál og vinnuhitinn sé 50°C. Þolið gegn þrýsting minnkar eftir því sem hitinn eykst. 

Hitinn á þessum kæli verður mjög kaldur rétt yfir 0°C og prufuþrýstingur er áætlaður 2 bar. 6,8MPa er 

68 bör þannig að þetta er margfaldur prufuþrýstingur. Kælirinn auk þess á soghlið kerfisins þannig að 

það eru engar líkur á að 2 börunum verður nokkurn tíma náð, hvað þá 68 börum.  

Ég tel samkvæmt þessu tel ég að efnið í kælinum sé nægilega sterkt til þess að þola hugsanlega 

þrýstinga sem gætu mögulega orðið í kælinum. (www.atlassteels.com.au, 2019)  

http://www.atlassteels.com.au/
http://www.atlassteels.com.au/
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Val á dælu 

Ég verð að gera mér grein fyrir hver þrýstingstöpin eru í kerfinu til þess að geta valið mér dælu. Þegar 

ég veit hvaða þrýstingur kemur til með að vera á kerfinu miðað tiltekna dælugerð get ég séð hver 

dæluafköstin munu verða. Það ræður því hvort dælan muni afkasta nægu kælivatni en lágmarkið er 

18,3m3/klst 

Fyrst er að gera sér grein fyrir þeim þrýstitöpum sem eru frá dælum að kælum, það er hvað þarf til 

þess að lyfta vatninu upp frá dælu upp í hæsta punkt á kerfinu 4 metrum ofar.  

Þrýstitöpin eru: 

Beygjur 14 

Hver beygja með þrýstitöpin 0,5 

Heildar þrýstitöp beygjur 0,5*23=11,5 

Kúlulokar eru 4 sem gera 4*0,2=0,8 

Einstefnulokar eru 2 sem gera 2*5=10 

T-stykki er 1 sem gerir 1*4=4 

Samanlögð röralengd er 9,7m 

λrör er 0,018 fyrir nýtt stálrör sem er 76mm í þvermál 

Töpin í rörum má reikna skv formúlunni: 

𝜁𝑟ö𝑟 =
𝑙 ∗ 𝜆

𝑑
=> 𝜁𝑟ö𝑟 =

24,8 ∗ 0,018

0,076
=> 𝜁𝑟ö𝑟 = 5,87 

Summa viðnáms í lögninni er þá 

Beygjur 11,5 
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Kúlulokar 0,8 

Einstefnulokar 10 

Magnstylliloki  5 

T-stykki 4 

Í rörum 5,87 

Samtals 37,17 

Svo þarf ég að reikna hraða vatns í rörunum. Það geri ég með því að reikna út innra flatarmál rörsins 

Rörið er 76mm að ytra þvermáli veggþykkt 2mm sem þýðir að innra þvermál er 72mm og radíusinn 

36mm. Innra flatarmál rörsis er þá: 

𝐴 = 𝑟2 ∗ 𝜋 => 𝐴 = 0,0362 ∗ 𝜋 => 𝐴 = 0,004069𝑚2 

Næst teikna ég línurit kennilínu kerfisins. Það er gert með því að reikna formúluna: 

ℎ𝑎 =
1

2 ∗ 𝑔
∗ (

𝑞𝑣

𝐴
)

2

∗ (1 + Σ𝜉) 

 Qv er lárétti ásinn í línuritinu og ég ætla að teikna kennilínuna verð ég að reikna út hvert ha verður 

miðað við mismunadi streymi í lögninni. Þannig fæ ég kennilínu kerfisins. Mér finnst hentugast að setja 

þetta upp  í töflu, reikna hvern hluta formúlunnar fyrir sig og leggja svo við h sem er grunnhæðin sem 

er í kerfinu 3,3m. 

 

Streymi m3/klst Streymi m3/s qv/A 
ℎ𝑎 =

1

2 ∗ 𝑔
∗ (

𝑞𝑣

𝐴
)

2

∗ (1 + Σ𝜉) 
 

H=ha+hg 

2 0.000556 0.136519 0.036262 3.336262 
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4 0.001111 0.273038 0.145048 3.445048 

6 0.001667 0.409557 0.326357 3.626357 

8 0.002222 0.546076 0.580191 3.880191 

10 0.002778 0.682595 0.906548 4.206548 

12 0.003333 0.819114 1.305429 4.605429 

14 0.003889 0.955632 1.776834 5.076834 

16 0.004444 1.092151 2.320763 5.620763 

18 0.005 1.22867 2.937215 6.237215 

20 0.005556 1.365189 3.626192 6.926192 

22 0.006111 1.501708 4.387692 7.687692 

24 0.006667 1.638227 5.221716 8.521716 

26 0.007222 1.774746 6.128264 9.428264 

28 0.007778 1.911265 7.107336 10.40734 

 

H er þá kennilína kerfisins miðað við streymi. Ef ég set í línurit kennilínu dælunnar þá mynda þessar 

tvær línur skurðpunkt sem er þá streymið sem þessi Grundfors dæla nær í þessu kerfi. 
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Hér fyrir ofan sést kennilína dælunnar sem rauð lína og kennilína kælikerfisins sem blá lína. 

Á línuritinu hér fyrir ofan hef ég tekið kennilínu dælu úr gögnum um Grundfos dæluna sem ég hyggst 

nota og  teiknað inn kennilínu kerfisins. Skurðpunkturinn er þá 23m3/klst og lyftihæðin 8m. Það er því 

afköst dælunnar sem ég má búast við og lyftihæðin sem þarf til þess að ná þessum afköstum í þessu 

kerfi.  
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Val á þenslukút 

Í öllum lokuðum lagnakerfum þar sem vökvi hitnar og kólnar á víxl s.s. í kælikerfum eða lokuðum 

hitakerfum þarf að vera þenslukútur sem tekur við þenslunni á vökvanum þegar vökvinn hitnar. 

Ímyndum okkur að við fyllum lokað lagnakerfi með vatni sem er t.d. 4°C. Síðan hitum við allt vatnið 

upp í 30°C. Rúmtak vatnsins er meira við 30°C en 4°C en það er enginn rýmd sem tekur við þessu aukna 

rúmtaki í kerfinu. Ef ekkert er til þess að taka við þessu aukna rúmtaki vatnsins þá vex þrýstingur í 

kerfinu mjög hratt með þeim afleiðingum að annað hvort slær hringrásardæla út vegna of mikils 

þrýstings eða eitthvað gefur sig í kerfinu. Opið hæðabox eða lokaður þenslukútur er notaður til þess 

að taka við þessari auknu rýmd kælivatnsins. 

Opið hæðarbox er einfaldari lausn á þessu vandamáli. Hæð boxins yfir kælikerfinu ræðst af því hvaða 

þrýstingur er á kælikerfinu, þannig að vatnið sé þrýstingslaust í hæðarboxinu sjálfu. Ef þrýstingur er 

efst í lögninni sem tengir hæðarboxið við kælikerfið þá þrýstist vatn upp úr hæðarboxinu og út í það 

rými þar sem hæðarboxið er. Þess má til gamans geta að gamla vélin, Mjólká 1 sem frá 1957 var með 

lokað kerfi, alveg sambærilegu því sem ég er að hanna fyrir Mjólká 1A.  Hæðarboxi var komið fyrir hátt 

í stöðinni og þjónaði sem þenslutankur með flotrofa. Ef vatnið hækkaði of mikið í hæðarboxinu 

opnaðist loki svipuðum þeim sem er í klósettakssa og sturtaði niður vatninu úr hæðarboxinu. Þegar 

yfirborðið í hæðarboxinu hafði lækkað nægilega þá lokaði lokinn að nýju. Á kerfinu var svo rofi til 

vatnsáfyllingar beint af neysluvatnslögnum stöðvarinnar þannig að ef þrýstingur var of lítill þá bættum 

við einfaldlega vatni á kerfið. Líklega hefur rúmmál hæðarboxins verið of lítið því reglulega þurfti ýmist 

flotrofinn að hleypa vatni af kerfinu ef rúmtak var of mikið eða við að bæta á vatni þegar rúmtakið var 

orðið of lítið. Þetta var smíðað í kælikerfið árið 1957 og virkaði alveg prýðilega fram á síðasta dag.  

Ég vel að hafa aðra gerð þenslukúts í lokaða kælikerfinu sem ég hanna. Það er með mebru eða blöðru 

sem er tengd inn á kælikerfið. Öðru meginn við membruna er loft en hinu meginn vatn. Í 

þenslutanknum er einfaldlega loftpúði og þegar kerfið er fyllt þá er þrýstingurinn á loftinu sá sami og 

vatnsþrýstingurinn á kerfinu. Þegar vatnið hitnar þá eykst rúmtakið og vatnið sem verður umfram í 

kerfinu á þá leið inn í hæðarkútinn og þrýstir blöðrunni lengra inn í kútinn. Þrýstingurinn á kerfinu sem 

og í kútnum hækkar en engin hætta er á að dælur slái út eða eitthvað gefi sig.  
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Útreikningar vegna vals á þenslukút. 

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir hve mikil breyting á heildarrúmmáli alls vökva sem er á kerfinu 

getur átt sér stað til þess að geta valið hve mikið rúmmál þenslukúturinn eða hæðarboxið þarf að hafa. 

Fyrst er að finna út rúmmál þess vökva sem er á kerfinu. Ég fann formúlu á netinu sem notast við lítra. 

Það þótti mér mjög hentugt þar sem stærð þenslukúta er gefin upp í lítrum. 

Lagnir 76,1mm 

Heildarlengd lagna í m 24,8m 

Heildarlengd lagna í dm 248dm 

Ytra þvermál lagna 76,1mm 

Innra þvermál lagna 72,1mm  

Þverflatarmál lagna mm 4083 mm2 

Þverflatarmál lagna  í dm 0,4083 dm2 

Heildarrúmmál lagna 101,3 dm3 eða lítrar 

Lagnir 54 mm 

Heildarlengd lagna í m 66 m 

Heildarlengd lagna í dm 660 dm 

Ytra þvermál lagna 54 mm 

Innra þvermál lagna 50 mm  

Þverflatarmál lagna mm 1963 mm2 

Þverflatarmál lagna  í dm 0,1963 dm2 
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Heildarrúmmál lagna 129,6 dm3 eða lítrar 

Rúmmál endakassa 216 lítrar 

Heildarrúmmál rörakælis 367 lítrar 

Beygjur 76,1 

Miðlína beygju 110 mm 

Miðlína beygju 1,1 dm 

Þverflatarmál beygju 0,4083 dm2 

Rúmmál beygju 0,44913 lítar 

Fjöldi beygja 23 

Heildarrúmmál beygjur 10 

Rúmmál rörakælis 367 lítrar 

Rúmmál rafalakælis 24 lítrar 

Rúmmál leguolíukælis 6 lítrar 

Rúmmál beygjur 10 lítrar 

Heildarrúmmál lagnir 101,3 lítar 

Heildarrúmál í kerfinu 508,3 lítrar 

Næst þarf ég að gera mér grein fyrir rúmmálsbreytingunni sem verður í kerfinu. Ég að nota til þess 

rúmmál vatns miðað við hæsta og lægsta hitastig sem ég tel að geti orðið á kerfinu. Ég miða við að 

hitastig vatns þegar kerfið er stopp og ekkert varmaálag er á því geti ekki orðið lægra en 4°C. Þar er 

eðlisrúmmál vatns minnst. Samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda vélarinnar þá er miðað við að 

vatn út af rafalakæli sem er langstærsta varmaálagið á kælikerfinu sé aldrei hærra en 30°C.  Stýrikerfi 
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vélarinnar hefur viðvörunarmörk á 35°C og engin útleysimörk. Vélin leysir aðeins út ef vindingahiti, 

loftihiti inn á rafala eða leguolíuhiti verður of hár. Það er ekki útilokað, þó vélin gefi viðvörun í 35°C  

verði hitinn á kælikerfinu hærri. Ég vel því að hafa hærri mörkin 45°C. Ég tel það nægilega langt frá 

35°C auk þess sem það er öryggistala í formúlunni fyrir stærð þenslukútsins. Ég finn því í töflum fyrir 

vatn specific volume eða eðlisrúmmál fyrir vatn miðað við þessi tvö hitastig.  

Eðlisrúmmál lægsta hitastig í kerfinu (v0) 0,0010001 m3/kg 

Eðlisrúmmál hæsta hitastig í kerfinu (v1) 0,0010099 m3/kg 

Síðan þarf ég að gera mér grein fyrir hvaða þrýstingar geta orðið í kerfinu. Lyftihæðin er ekki nema 7 

m þannig að ég tel nægilegt að miða lægsta þrýsting við 1 bar og hæsta þrýsting við 2 bör. Þrýstingurinn 

á kerfinu á alltaf að vera þarna á milli.  

Hæsti þrýstingur í kerfinu (p1) 2 bar eða 29,0075 psi 

Lægsti þrýstingur í kerfinu (p0) 1 bar eða 14,5038 psi 

Vet er þá nauðsynlegt rúmmál þenslukúts. VW er heildarrúmmál vökva í kerfinu, svo er k öryggistala 

sem notuð er fyrir útreikninginn 

Formúlan sem ég nota er: 

𝑣𝑒𝑡 = 𝑘 ∗ 𝑣𝑊 ∗ ((
𝑣1

𝑣0
) − 1) / (1 − (

𝑝0

𝑝1
)) 

𝑣𝑒𝑡 = 2 ∗ 508,3 ∗ ((
0,0010099

0,0010001
) − 1) / (1 − (

14,5038

29,0075
)) 

𝑣𝑒𝑡 = 18 𝑙í𝑡𝑟𝑎𝑟 

(The Engineering ToolBox, 2019) 

Þar sem öryggistalan er í meðallagi stór og ég renn pínulítið blint í sjóinn með hver öryggstalan á að 

vera þá vel ég að hafa 50 lítra kút. 
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Val á magnstillilokum 

Ég ætla að hafa tvo magnstilliloka á þrýstilögninni fyrir báða notendur það er einn fyrir rafalakælinn 

og einn fyrir leguolíukælinn. Lögnin að rafalakælinum er 76,1mm sem er DN 65 þess vegna vel ég loka 

sem er í þeirri stærð. Lokinn sem ég vel mér er frá Danfoss með 10 stillingar og hægt er að stilla flæðið 

allt frá 2,3 upp í 93m3/klst. Þessi loki kemur með flöngsum og er settur inn í þrýstilögnina að kælinum 

með álflöngsum sitt hvoru megin. 

Að leguolíukælinum liggur 33,7mm lögn sem er DN25. Þennan loka gat ég fengið bæði með rörasnitti 

en einnig með flöngsum. Ég kaus hins vegar að taka hann með snitti og setja bara nippla með suðuenda 

inn í lögnina. Þessi loki er með 9,5m3/klst hámarksflæði og hægt er að skrúfa hann alveg niður í 

0,3m3/klst flæði.  
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Lýsing á kælikerfinu eftir breytingar 

Kælikerfið ekki lengur tvískipt með opnum og lokuðum hluta heldur aðeins lokað kælikerfi eftir 

breytingarnar. Kerfið er heldur ekki með eina dælu fyrir hvorn hluta og enga í kerfinu til vara (þó 

varadælur séu tiltækar á varahlutalager) heldur 2 hliðtengdar dælur sem þjóna tilgangi systradælna. 

Þær eru jafnstórar og hvor um sig nægir til þess að kæliafköst kerfisins verði nægjanleg. Allir 

útreikningar vegna vals á dælu miða við að það sé bara ein dæla í rekstri og gert er ráð fyrir að önnur 

dælan sé notuð í einu en í reynd verða þær tvær. Til þess að þær geti þjónað hlutverki sínu án truflana  

er nauðsynlegt að koma fyrir stopplokum sitt hvoru megin við dæluna og  hægt að taka dæluna og 

dæluhúsið alveg frá kælikerfinu með það í rekstri. Einnig er nauðsynlegt að setja á þrýstihliðina við 

dæluna einstefnuloka þannig að sú dæla sem er í rekstri fari ekki að hringrása vatni í gegnum hina 

dæluna. Allt þetta eykur verulega rekstraröryggi kerfsins vegna þess að kerfið þarfnast aðeins að önnur 

dælan sé tiltæk til að halda uppi kælingu. 

Stærri þenslukútur er settur við kerfið en sá sem fyrir er. Það er gert af tveimur ástæðum. Núverandi 

þenslukútur er of lítill miðað við mína útreikninga, jafnvel fyrir lokaða kerfið sem hann þjónar, en það 

stækkar við breytinguna. Enn fremur stækkar kerfið verulega að rúmmáli við það að lengja lokaða 

hluta kerfisins og bæta við rörakæli. 

Afloftari er í kerfinu sem áfram verður á sínum stað enda gegnir hann ennþá hlutverki í lokaða 

kælikerfinu. Í kerfinu er einnig öryggisloki sem opnar ef þrýstingurinn í kerfinu fer upp fyrir ákveðin 

mörk. Þetta er nauðsynlegur öryggisbúnanur sem að sjálfsögðu verður áfram eftir breytingu, en 

hugsanlega þarf að snúa honum eða færa hann. Það yrði óverulegt aukaverk við það að leggja nýja 

lögn frá dælunum. Að lokum er í kerfinu rennslismælir. Þessi mælir verður áfram á sama stað og hann 

er, gefur vaktmönnum yfirsýn yfir afköst kælivatnsdælunnar. Hugsanlega mætti í framtíðinni meta slit 

á dæluhjóli eða þéttum ef flæðið í kerfinu minnkar.  
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Fast rör gegnum gólfplötu 

Í hönnun kerfisins er gert ráð fyrir nýrri bakastreymislögn frá bakastreymi í rafalakæli og leguolíukæli 

að rörakæli í þró Mjólká 1A. Rörið þarf að fara gegnum kjallaragólf stöðvarinnar og steypast þar fast 

til vatnsþéttingar. Röralögn í gegnum gólfplötu má hanna og framkvæma með ýmsum hætti. Ég kýs að 

hafa flangsa eins nálægt gólfplötu/loft og hægt er þannig, að auðvelt verði að fjarlægja lagnir án þess 

að skera rör eða brjóta steypu. Ég reyni að stytta framkvæmdatímann á þann veg að ekki þurfi að bíða 

eftir að steypa harðni áður en rör eru lögð frá flöngsunum. Þess vegna læt ég útbúa rör með kraga sem 

boltast í loft þróarinnar og stendur upp úr gólfinu. Kraginn myndar þá eins konar mót og rörið verður 

alveg fast þó steypa sé ekki hörðnuð. 
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Seinni hluti-Verkefnastjórinn 

Verklýsing 

Eftir að ég er búinn að hanna breytingarnar á kælikerfinu og hanna kæli sem ég ætla að staðsetja í þró 

þarf ég að búa til verkefnalýsingu. Hún er hluti þeirra gagna sem lögð verða fram í hugsanlegu útboði 

á verkefninu. Ég kýs að hafa verkefnalýsinguna í tveimur liðum þar sem smíðin á varmaskiptinum og 

breytingarnar á kælikerfinu má vinna sem tvö óskyld verkefni. Sá sem smíðar varmaskiptinn þarf 

ekkert að hugsa um breytingarnar á kælikerfinu einungis að smíða varmaskiptinn í réttu máli 

samkvæmd teikningum. Sá sem breytir kælikerfinu þarf heldur ekkert að hugsa um hvernig 

varmaskiptinn er smíðaður, aðeins setja hann á réttan stað í kerfinu. 

1. 

Varmaskipti þarf að smíða samkvæmt meðfylgjandi teikningum og magntölum. Það þarf bæði að gefa 

verð í efnismagni og vinnu við að smíða varmaskiptinn. Samanlagt verð skal gefið upp í samtölu í 

magnskrá. Allt efni í varmaskipti skal vera úr ryðfríu 304 stáli en suðuvír skal vera ryðfrír 316L. Allar 

samsetningarsuður á að TIG sjóða en suður fyrir festingar má sjóða með pinna. Varmaskiptinn skal 

smíða þannig, að rörum er stungið inn í göt í endaplötu varmaskiptis og rörin soðin við plöturnar innan 

frá (séð innan úr tanka sem smíðaður er á endum varmaskiptisins, sjá smíðateikningu í fylgiskjölum). 

Síðan skal smíða tanka við sinn hvorn enda varmaskiptisins úr plötum samkvæmt 

samsetningarteikningu ásamt áfastri beygju og flangsi. Allar suður nema suður á varmaskiptarörum 

skal sjóða með bakgasi. Varmaskiptinn á að þrýstiprófa í lokin og verður hann að þola 2 bar þrýsting.  

Í þessum lið er einnig smíði á forsmíðuðu röri gegnum kjallaragólf stöðvarhúss niður í þró. Þetta rör er 

eitt rör með tveimur flöngsum. Á þessu röri þarf að vera kragi með götum fyrir bolta þannig, að rörið 

sé hægt að festa upp í loftið í þrónni.  

2 

Breytingar á kælikerfi. Breytingarnar eru margskonar, en snúa allar að því að breyta lögnum, setja 

álflangsa þar sem þeir eru ekki til staðar eða leggja nýjar lagnir. Tilgangur breytinganna er að breyta 

kerfinu í eitt lokað kerfi í stað tveggja með því að setja tvær hliðtengdar dælur, þar sem önnur þjónar 

sem varadæla fyrir kælikerfið. Breytingarnar eru í nokkrum hlutum, magnskrá er sameiginleg með 

öllum hlutunum en verkefnalýsing á við hvern hluta fyrir sig. 
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Þrýstilögn frá dælum að flangsi við túrbínu (sjá afstöðumynd í fylgiskjölum) 

Hér á að hliðtengja tvær dælur með smíði nauðsynlegra lagna, setja inn stopploka fyrir og eftir dælu, 

einstefnuloka eftir dælu og smíða nýja þrýstilögn að flangsi. Undir dælur skal smíða nauðsynlegar 

undirstöður sem þær standa á. Dælurnar eru til og þær eru á ábyrgð verkkaupa. Inn í þessum hluta 

verksins er tenging þenslukúts sem verkkaupi útvegar. Í það þarf T-stykki, minnkun 76,1mm niður í 

33,7 og skrúfbút 33,7 Allar suður skal sjóða með bakgasi. Allt nýtt efni í kerfið skal vera úr 304 ryðfríu 

stáli en suðuvír skal vera 316L. Allar rörasuður skal TIG sjóða en suður fyrir festingar, baulur og þess 

háttar má sjóða með pinnavír. 

 

Hér hægra megin má sjá hvernig núverandi dælum og 

millikæli er komið fyrir. Dælurnar á þessari mynd verða 

allar fjarlægðar og í raun allt það sem er á þessari mynd. 

Í staðinn kemur dælan neðst á myndinni sem er 

hliðtengd við aðra eins dælu og þær mynda hliðtengdu 

dælurnar í nýja lokaða kælikerfinu. 

 

 

 

Mynd 6. Hér verða dælur nýjakerfisins settar niður. 
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Hægra meginn má sjá gólfið fyrir framan dælurnar. Hér 

þarf að kjarnabora fyrir soglögninni frá rafalakæli að 

rörakælinum niður í þró. Í þetta gat er síðan sett forsmíðað 

rör. Rörið er smíðað þannig, að á því er kragi sem kemur 

upp undir loft í þrónni. Á efri endann þarf að sjóða flangs á 

staðnum eftir að búið er að steypa rörið fast. Rörið er 

boltað upp í loftið, steypu helt niður með rörinu. Af því að 

rörið er boltað fast í loftið í þrónni, þá er engin ástæða til 

þess að bíða eftir að steypan þorni. Þannig er hægt að 

leggja samtstundis frá rörinu sem fer gegnum góflið eftir 

að steypunni hefur verið helt ofan í gatið. 

 

 Mynd 7. Hér sést hvar kjarnaboraða gatið kemur. 

3. 

Bakstreymislögn frá flangsi (sjá afstöðumynd) niður að varmaskipti. 

Hér þarf að gera gat í gólfið gegnum 990mm þykka gólfplötu á stað (sjá afstöðumynd) fyrir rör 76,7 

mm og steypa rör í gegnum gólfið. Við plötu í gólfi stöðvarhúss og við loft í affalsþró skulu vera flangsar. 

Nauðsynlegt er að steypa með rörinu og verður það vera vatnsþétt þannig, að vatn leki ekki upp úr þró 

og upp á gólf stöðvarhúss. Lögnina má svo smíða í tvennu lagi, annars vegar ofan þróar í kjallara og að 

flangsi (sjá afstöðumynd) og hins vegar frá lofti í þró og niður að kæli. Allt efni skal vera 304 ryðfrítt 

stál, allur suðuvír 316L og allar suður á rörum skal sjóða með TIG suðu og með bakgasi. Heimilt er að 

sjóða baulur og aðrar festingar með pinnasuðuvír. 
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Hér vinstra meginn má sjá hvernig nýji hluti 

kælikerfisins mætir því gamla. Mælingarnar og 

afstöðumyndirnar miðast við þessa tvo flangsa sem 

sýndir eru á myndinni. Á þessari myndi má sjá hvar 

liðir 2 og 3 eru unnir það er að leggja þessar lagnir, 

setja upp dælu og setja upp þenslukút.  

 

 

 

 

Mynd 8. Hér eru tengipunktar við gamla hluta kerfisins 

4. 

Soglögn frá varmaskipti að dælu. 

Í þessum lið þarf að stytta lögn sem er til staðar, setja beygju og leggja að öðrum enda rörakælis. Þar 

þarf að setja aðra beygju og svo flangs sem tengist rafalakæli. 

5 

Stytting á lögn að olíuvarmaskipti. Setja magnstilliloka 

Þessi liður er nær eingöngu vinnuliður. Hann snýst um að skera á þrýstilögn á ákveðnum stað  (sjá 

afstöðumynd) setja þar í T-stykki með þremur 76,7mm úrtökum, setja minnkun niður í 33mm (mæla) 

rör. Þann hluta af gömlu röralögninni sem ekki er nauðsynleg verður að skera í burtu til þess að tengja 

við þetta T-stykki. Á þrýstilogn á að setja T-stykki og stytta lögnina að leguolíukælinum og setja inn tvo 

suðunippla með snitti og DN 25 magnstilliloka. Í þessum lið er einnig að setja magnstilliloka á þrýstlögn 

að kæli. Lögnin er tekin í sundur á tveimur stöðum, settir 2 álflangsar og svo magnstilliloki DN65 á milli. 
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Verkkaupi útvegar magnstillilokana. Það sem þarf í þessum lið eru 2 suðunipplar 33,7, 2stk 76,1 mm 

álflangsar  og eitt T-stykki 76,1mm. 

  

Mynd 9 og 10. Hér er sýnt hvar tengt verður inn á leguolíukælinn og hvar magnstillilokinn kemur 

6 

Ófyrirséð vandamál 

Þessi liður er háður því hvort ófyrirséð vandamál komi í ljós við prófun kælikerfisins. Mikilvægt er að 

koma Mjólká 1A í rekstur sem fyrst enda tíminn sem vélin er ekki tiltæk í rafmagnsframleiðslu mjög 

dýr. Af því sögðu er  óskað eftir tilboði í tímavinnu fyrir þá menn sem koma að breytingunum á 

kælikerfinu, að þeir séu til staðar þegar kælikerfið er prófað að nýju og vélin ræst og tekin í rekstur. Ef 

engin vandamál koma upp er þessum vinnulið lokið þegar stöðvarstjóri Mjólkárvirkjunar gefur 

verktaka eða fulltrúa hans á verkstað fyrirmæli um að viðveru þeirra sé ekki þörf.  
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Skilmálar. 

Verkkaupi heimilar að gerð séu frávikstilboð þ.e. aðeins í smíði varmaskiptis eða aðeins í breytingu á 

kælikerfi. Varmaskipti skal skila fullsmíðuðum á 6 vikum eftir undirritum verksamnings. Verkkaupi gerir 

kröfu um að breytingar á kælikerfi eigi sér stað frá 3. júní og  lokið 15. ágúst 2019. Þó gerir verkkaupi 

ráð fyrir að verktími sé samfelldur það er að frá því að Mjólká 1A er stöðvuð þá er verkið unnið og ekki 

hætt fyrir en vélin er tilbúin til ræsingar að nýju með breyttu kælikerfi. Tími er lykilatriði í verkefninu, 

tíminn sem Mjólká 1A er ekki í framleiðslu er dýr eins og áður hefur komið fram. Þess vegna er æskilegt 

að verkkaupi og verktaki vinni verkið eins hratt og örugglega og kostur er. Sérstaklega verður metið 

hve hratt verktaki getur unnið verkið án þess að slegið sé af kröfum um gæði. Hraði í verktilhögun 

getur vegið þyngra en verð fyrir vinnuna. Verkkaupi og verktaki koma sér svo saman um nánari 

tímasetningar á því hvenær breytingin á kælikerfinu er framkvæmd.  

Liður 1 í verkáætlun sem er smíði varmaskiptis greiðist þegar varmaskiptir hefur verið fluttur í 

Mjólkávirkjun. Verkkaupi sér um flutning til Mjólkárvirkjunar og miðast tilboðsverð við það. Verkkaupi 

sér um innkaup á öllu efni fyrir verkið. Allt efni skal vera komið á verkstað sem er Mjólkárvirkjun eigi 

síðar en 3. júní og greiðist þegar efnið er komið á verkstað. Vinna við breytingu á kælikerfi greiðist 

þegar kælikerfinu hefur verið breytt, það keyrt í viku tíma og engin vandamál sem tengja má vinnu 

verktaka hafa komið upp. Liður 6 greiðist á sama tíma ef hans er þörf við verkið.  

Starfsmenn verktaka fá endurgjaldslaust aðgang að sérstakri starfsmannaíbúð á staðnum, einnig verða 

þeir í fæði hjá starfsmönnum Mjólkárvirkjunar. Þeir þurfa sjálfir að sjá um meðlæti í kaffitímum ef þeir 

óska þess. Í kaffitímum og á meðan á vinnutíma stendur hafa þeir aðgang að kaffiaðstöðu og salernum 

í stjórnstöð Mjólkárvirkjunar. Eftirlit er í höndum starfsmanna Mjólkárvirkjunar og reikningar munu 

verða greiddir þegar stöðvarstjóri Mjólkárvirkjunar hefur staðfest að tiltekið verk sé unnið og staðfestir 

þeð með undirritun reikninga. Ábyrgðarmaður fyrir framkvæmdinni er framkvæmdastjóri Orkusviðs 

Orkubús Vestfjarða. 
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Verktilhögun 

Verkið, breyting á kælikerfi Mjólká 1A, skal vinnast þannig að verkið hefst að morgni með því að 

vaktmenn í Mjólkárvirkjun stöðva Mjólká 1A, tryggja gegn ræsingu með læsingu og tæma þró Mjólká 

1A með því að dæla upp úr henni. Þegar vélin hefur verið tryggð gegn ræsingu munu rafvirkjar og 

vélstjórar frá verkkaupa aftengja og fjarlægja þær dælur sem eru til staðar. Önnur verður notuð aftur 

en hin ekki. Verktaka er heimilt að hefja breytingar á kælikerfi skv. liðum 2-5 í verklýsingu þegar þró 

hefur verið tæmd og dælur fjarlægðar. Rafvirkjar á vegum verkkaupa tengja tvær hringrásardælur inn 

í kælikerfið Þegar þessum liðum verklýsingarinnar er lokið. Þeir koma fyrir nýju öryggi í stjórnskáp fyrir 

kælikerfið, eftir að starfsmaður Andritz verður búinn að forrita stjórntölvu Mjólká 1A miðað við breytt 

kælikerfi. Síðan á að prufukeyra vélina. Ef engin ófyrirséð vandamál koma upp við ræsingu og keyrslu 

er starfi verktaka lokið. 

Kælikerfið skal keyrt í rekstri Mjólká 1A í vikutíma. Verkinu telst lokið ef engin rekstrarvandamál koma 

upp sem rekja má til starfa verktaka og uppgjör við verktaka getur farið fram ásamt lokagreiðslu. 

Tímaáætlun 

Rörakælirinn er smíðaður í upphafi í Gannt línuriti. Ég áætla tvo daga í verkið. Tveir menn klippa plötur, 

saga niður rörin og vinkla og skera út plöturnar sem rörin stingast inn um. Að þessu loknu hjálpast þeir 

að við að stilla upp rörunum inn í plöturnar og sjóða kassana saman í sinn hvorn endann. 

Breytingar á kælikerfinu koma fram í tímaáætlun og í Graant línuriti í beinu framhaldi af smíði kælisins. 

Í skilmálunum kemur fram að verkið á að vinnast þegar best hentar varðandi rekstur virkjunar og 

orkukaup Orkubús Vestfjarða en einnig í samráði við verktaka sem vinna verkið.  

Dagur 1 

Verktakar koma á staðinn, gengið frá verkfærum inn í stöð og verkið skipulagt. Það er engin áætlun 

um að stöðva vél eða hefja framkvæmdir þennan dag. Mjólkárvirkjun er fjarri helstu þéttbýlisstöðum, 

þess vegna þarf að áætla nokkurn tíma til þess að koma mannskap og verkærum á staðinn. 
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Dagur 2 

Vaktmenn í Mjólkárvirkjun stöðva Mjólká 1A og tryggja gegn gagnsetngingu að morgni á fyrirfram 

ákveðnum tíma. Síðan geta þeir hafist handa við að dæla vatni upp úr þró undir Mjóká 1A ,þar sem 

það er ekki sjálfrenndandi. Það tekur um fjórar klukkustundir. Að því loknu geta starfsmenn verktaka 

hafist handa við að koma nýjum kæli niður, stytta soglögn fyrir kæli, setja flangsa og stilla kæli undir 

flangsi eins og afstöðuteikning sýnir. 

Upp á kjallaragólfinu er hægt að hefjast handa við að aftengja dælur, fjarlægja þær og fjarlægja þau 

rör sem leggjast af. Verktaki eða undirverktaki á hans vegum getur að því loknu kjarnaborað í gegnum 

gólfplötu fyrir nýju röri. Bakastreymislögn nýja kælikerfisins fer þar í gegn. Þar er forsmíðuðu röri sem 

nær í gegnum gólfplötuna komið fyrir og steypt meðfram rörinu. 

Þegar búið er að bora gat fyrir bakastreymislögnina er Grundforsdælunum tveimur komið fyrir ásamt 

nauðsynlegum lokum.  

Í lok dags ætti að vera búið að: stöðva vél, fjarlægja dælur af núverandi stað, aftengja dælur, bora gat 

fyrir nýtt rör, setja nýtt rör í gatið, festa og steypa meðfram því til vatnsþéttingar, stilla dælum upp á 

nýjum stað og setja alla nauðsynlega stopp- og einstefnuloka við dælurnar. 

Dagur 3. 

Í þrónni er smíðuð lögn frá kæli að nýja rörinu gegnum gólfplötuna. Þetta er bakastreymislögn 

kælikerfisins að rörakæli niður í þrónna. Smíði lýkur þegar búið er að festa röralagnir í þróna með baum 

boltuðum í steinvegg og festa rörakæli niður í gólf þróarinnar með múrboltum. 

Ný lögn er smíðuð frá dælum að tengipunkti við gamla kælikerfið. Smíðinni lýkur með því að baulur 

eru settar á rörið þar sem hentar og ýmist boltað í steinveggi eða soðnar við stálbita yfir kælikerfinu. 

Bakastreymislögn er smíðuð frá tengipunkti við gamla kælikerfi, að nýju röri í gegnum gólfplötu. Það 

baulað upp við stálbita í lofti og með múrboltum við steinveggina.  

Í lok dags ætti að vera búið að: klára allar röralagnir í þró, festa röralagnir og rörakæli niður og við vegg 

í þró, þrífa suður með sýru og taka upp öll verkfæri. Í kjallara ætti að vera búið að smíða þrýstilögn frá 

dælum að tengipunkti við gamla kælikerfi, smíða bakastreymislögn frá tengipunkti við gamla kælikerfi 

og að nýju röri gegnum gólfplötu. 
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Dagur 4 

Tommu lögn þarf að tengja að leguolíukæli við eldri hluta kælikerfisins þar sem gamla tengingin var 

aflögð.  Hér þarf að setja magnstilliloka DN 25, þrýstilögn að rafalakæli tvo flangsa og magnstilliloka 

DN 65. Verktaka ætti að öðru leyti að nýtast hálfur dagur til að ljúka við ókláruð verk. Rafvirkjar hjá 

Orkubúi Vestfjarða geta núna lagt fyrir nýrri dælu og tengt bæði inn í dæluna og inn í stjórnskáp. Núna 

þarf starfsmaður Andritz að vera búinn að forrita kælikerfið (starfsmaðurinn getur forritað stjórntölvu 

vélarinnar upp á nýtt frá starfsstöð í Þýskalandi). Á hádegi ætti allri vinnu að vera lokið og Mjólká 1A 

að vera tilbúin til ræsingar. Verkinu lýkur með því að kælikerfið er fyllt af vatni og kælivatnsdæla sett í 

gang og allt loft tekið út af kælikerfinu. Þegar kælikerfið er farið að hringrása vatni eðlilega á báðum 

kælivatnsdælum er vélin tilbúin til ræsingar. 

Á hádegi ætti að vera búið að: klára alla vinnu við breytingar á röralögnum, leggja rafmagnskapal fyrir 

hliðtengdri dælu í kælikerfið, tengja við nýjan rofa og nýtt öryggi í stjórnskáp, tengja við dælu, breyta 

kælikerfi í stjórntölvu vélarinnar, gangsetja kerfið, hringrása vatni og lofttæma. 

Eftir hádegi eða þegar vélin er prufukeyrð kemur að lið 6 í verkáætlun sem er vera til taks ef eitthvað 

ófyrirséð gerist. Gert er ráð fyrir að verktaki sé á staðnum og klári vinnudaginn í Mjólká. Verktaka er 

þó heimilt að stytta þennan vinnulið ef stöðvarstjóri Mjólkárvirkjunar heimilar það. 

Dagur 5 

Fimmti dagurinn fer í að taka verkfæri saman og búast til brottfarar frá Mjólká ef fjórði dagurinn fer 

allur í vinnu.  
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Verklýsing með skýringarmyndum eru ásamt verktilhögun, skilmálum og tímaáætlun hluti af 

nauðsynlegum gögnum fyrir útboð á verkinu. Þetta ásamt meðfylgjandi teikningum og tilboðsblaði er 

það sem væntanlegir bjóðendur þurfa til þess að geta boðið í verkið. Á tilboðsblaðið setur væntanlegur 

bjóðandi inn þau verð sem hann telur sig geta staðið við gagnvart verkkaupa. Hér á eftir eru hins vegar 

Graant línurit og áætlanir gerðar í Microsoft Project. Ég er sjálfur í hlutverki verkefnisstjóra sem á að 

sjá til þess að verkefnið sé á áætlun. Verkefnið er hlutað meira niður til þess að sjá hvar svokölluð 

bundin leið er og hvar er slaki í verkefninu. Bundna leiðin eru þau verkefni sem hafa áhrif á hvenær 

heildarverkinu lýkur ef þau frestast. Verkefni með slaka eru hins vegar verkefni sem eru þannig að 

frestun þeirra hefur ekki áhrif á þann tíma sem verkefninu lýkur.  

 

Graant línurit 

Í verkáætlun fyrir verkefnið geri ég ráð fyrir einum vaktmanni frá Mjólkárvirkjun, einum rafvirkja frá 

Orkubú Vestfjarða, tveimur mönnum sem sjá um að kjarnabora og fjórum mönnum frá verktaka sem 

sjá um að breyta sjálfu kælikerfinu. Verkefnið er greint meira niður í þeim gögnum sem verktaki fær. 

Verkáætlun og Graant línurit eru mikilvæg tæki fyrir verkefnisstjóra til þess að halda verkefnum á tíma 

og innan kostnaðaráætlunar. Verkefnið er tímasett með upphaf í byrjun júní en í raun fer það eftir 

óskum aðila hvenær það er nákvæmlega tímasett. Graant línuritið er hins vegar eins. Ég set einnig 

smíði á kæli og breytingar á kælikerfi sem samliggjandi verkefni en í rauninni á að smíða kælinn miklu 

fyrr og hann á að vera kominn á verkstaðinn áður en breytingar á kælikerfi hefjast. 

Kostnaður í tapaðri framleiðslu 

Ég geri ráð fyrir 10 tíma vinnudögum og einni klukkustund í mat á miðjum degi. Af þessu sést að Mjólká 

1A er ekki í rekstri frá degi 2 fram til hádegis á degi 4 sem er 2,5 sólarhringar eða 52 klukkustundir. Ef 

vélin er á fullu afli eða 2,8MW þá eru þetta 145.6MWh. Ef miðað er við meðaljöfnunarorkuverð 

sumarið 2018 á því tímabili sem verkkaupi áætlar að verkið sé unnið, þá er er meðaljöfnunarorkuverðið 

5949 kr/MWh sem gerir kostnaðinn vegna framleiðslutaps 866 þúsund krónur. Ég geri ráð fyrir því, að 

fjármálasvið OV geri ráðstafanir til þess að mæta þessum töpum með hagkvæmum hætti. Þetta gefur 

samt hugmynd um þann kostnað sem hlýst af þegar vélar í raforkukerfi eru ekki í framleiðslu af 

einhverjum ástæðum.  
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Áætlun um mannskap og aðföng 

 Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4 

Verktaki 4 menn 4 menn 4 menn 4 menn 

Kjarnaborun 2 menn 2 menn   

Rafvirki  1 maður  1 maður 

 

Geri ráð fyrir 10 tíma vinnudag 

Verktaki er með 4x40 =160vinnustundir 

Sögun 2x hálfur dagur hvort skipti = 20 vinnustundir 

Rafvirki geri ráð fyrir 2 x hálfur dagur =10 vinnustundir 

Aðföng 

Verktaki þarf tvær tigsuður, tvær bandsagir, aðra niður í þró og hina á kjallaragólfi, tvo slípirokka auk 

talía, þvinga, röraþvinga og önnur smáverkfæri bæði til að hafa á kjallaragólfi og hins vegar niður í þró. 

Sá sem kjarnaborar þarf vökvadrifna borvél til kjarnaborunar auk annarra nauðsynlegra verkfæra. 

Rafvirki þarf ekkert annað en nauðsynleg verkfæri til vinnu við rafmagn auk kapals til þess að leggja að 

dælu. Nýr rofi og öryggi keypt inn í samráði við Andritz. 

Kostnaðaráætlun 

Í fylgiskjali með verkefninu er meðal annars mín eigin kostnaðaráætlun við verkið. Hún er unnin 

þannig, að ég fékk verð frá birgja í alla íhluti sem birgi þarf að útvega auk íhluta sem OV kaupir sjálf.  

Ég legg 14% álagningu á raunkostnað eins og það gæti litið út á tilboðsblaði frá verktaka sem ég tel 

hæfilegan og bæti svo við virðisaukaskatti. Þannig tel ég að raunhæfur samanburður fáist við útfyllt 

tilboðsblað sem kæmi frá verktaka.  Bæði kostnaðaráætlunin og kostnaðargrunnur sem ég bjó mér til 

fylgir verkefninu. Þar kemur fram verðin frá birgja ásamt álagningu og virðisaukaskatti. 



45 

 

Í kostnaðaráætlun er gert ráð fyrir að hugsanlegur verktaki muni útvega allt nauðsynlegt efni nema 

magnstilliloka DN25 og DN 65 og 50 lítra þenslukútinn. Innkaup á þessum íhlutum mun Orkubú 

Vestfjarða annast. Samkvæmt kostnaðaráætlun er kostnaður á því sem hugsanlegur verktaki 

framkvæmir um 1.400.000 krónur og heildarkostnaðar við verkið, þar með talið lokanir og 

þenslukúturinn um 1.500.000 krónur. Þar að auki er framleiðslutapið , laun starfsmanna Orkubús 

Vestfjarða og einnig starfsmanns Andritz sem uppfærir Scala stýribúnað Mjólká 1A. 
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Lokaorð. 

Ég tel að í þessu verkefni komi fram eins konar þverskurður á því sem ég hef lært í véliðnfræði við 

Hákólann í Reykjavík. Ég fer í hlutverk hönnuðar sem hannar nýtt kælikerfi. Einnig fer ég í hlutverk 

verkefnisstjóra sem stýrir framkvæmd smíðinnar á kælikerfinu. Þetta reyndi á marga þætti sem ég 

lærði í véliðnfræðinni. Ég býst við að ég muni taka eitthvað svipað að mér að loknu námi. 

Ég vil þakka þeim sem lögðu mér lið við þetta verkefni. Fyrst og fremst Ingibjörgu Torfadóttur og 

Sigurveigu Kristjánsdóttur fyrir prófarkarlestur og góð ráð varðandi uppsetningu, einnig þeim sem 

lögðu mér til upplýsingar í verkefnið. Guðmundur Ara ehf gaf mér allar upplýsingar varðandi verð á 

smíðaefnið, Danfoss á Íslandi lagði mér til verð í magnstilliloka, Tengi í hitakútinn og svo að lokum 

Steinþór Ólason framkvæmdastjóri og eigandi Kjarnasögun ehf sem lagði mér til verð í kjarnaborun 

gegnum gólfplötu. Þessum aðilum kann ég hinar bestu þakkir. 

Ég vil einnig þakka Sölva Sólbergssyni, framkvæmdastjóri Orkusviðs hjá Orkubú Vestfjarða. Án hans 

stuðnings og leiðbeiningar við verkefnið hefði verið útilokað að vinna það. Ég vona að verkefnið geti 

orðið, kannski ekki endanleg hönnun á breyttu kælikerfi en alla vega komi því til leiðar að farið verði 

út í verkefnið. Það myndi að mínu mati verulega auka rekstraröryggi Mjólká 1A.  

Einnig vil ég þakka samstarfsfélögum mínum í Mjólkárvirkjun þeim Steinari Jónassyni, Þórarni 

Þórðasyni og Jakobi Snæ Egilssyni fyrir að aðstoða mig við verkefnið. Þeir gáfu mér tíma til að vinna 

það en einnig áttum við margar samræður um verkefnið þar sem hugmyndir komu fram um hvernig 

væri best að útfæra það. 
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Fylgiskjöl 

Þau skjöl sem ég læt fylgja í þessu verkefni eru: 

Tilboðsblað unnið af mér fyrir væntanlega bjóðendur til þess að fylla út. 

Verðgrunnur unnin af mér með verð frá mögulegum birgjum, notaður til þess að geta gert 

kostnaðaráætlun. 

Kostnaðaráætlun sem byggist á verðgrunninum með því magni sem þarf í verkið. 

Teikningar af rörakæli 

Teikning af milliröri gegnum gólf 

Teikning af afstöðu dælna 

Teikning af afstöðu rörakælis í þró stöðvarhúss. 

Graant línurit yfir verkið unnið í Microsoft Project 

Einlínumynd kælikerfi Mjólká 1A eins og það er fyrir breytingu, unnið af Jóni Erni Arnarsyni starfsmanni 

Mjólkárvirkjunar 

Einlínumynd af kælikerfi Mjólká 1A eftir breytingu. 

 


