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Formáli 

 

Lokaverkefni þetta er til komið vegna áhuga nemanda á vélsleðaíþróttinni og flutningi slíkra tækja 

milli staða sem leiddi til þess að ráðist var í að hanna og í framhaldinu hugsanlega smíða 

vélsleðafleti sem auðveldar flutning á vélsleðum. Hugmynd að verkefninu kviknaði þegar nemandi 

fékk til afnota sendibifreið til að geyma í og flytja vélsleða, það sem í byrjun virtist frábær lausn 

reyndist þrautin þyngri því þegar reynt var að koma vélsleðanum inn í sendibílinn án sliskja eða 

annara hjálpartækja gekk það mjög illa svo tveir menn komu honum með naumindum inn í bílinn. 

Það var því auðséð að hér væri tilvalið að hanna búnað sem gæti auðveldað verkið.  

Við vinnslu verkefnisins nýtti nemandi sér það sem hann hafði lært í véliðnfræði við HR og 

ábendingar frá leiðbeinanda sem á kærar þakkir skilið fyrir stuðninginn. 
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1. Inngangur 

Verkefni þetta snýst um hönnun á vélsleðafleti fyrir sendibíla sem er góður flutningsmáti fyrir 

vélsleða og að mati nemanda of lítið notaður því er ætlað að auðvelda þeim sem það notar að koma 

vélsleða inn og út úr bílnum. Vélsleðar eru almennt á bilinu 220-300 kg að þyngd með aukabúnaði 

ásamt eldsneyti. Því getur reynst erfitt fyrir einn mann að lyfta eða búa vélsleða til flutnings nema 

að hann hafi til þess góðan búnað, t.d. sliskjur ásamt einhverju til að láta sleðann renna á þegar 

hann er keyrður inn á gólf sendibílsins. Stórt vandamál í keyrslu vélsleða eftir sliskjum eða gólfum 

flutningsvagna og bíla er að karbítar undir skíðum vélsleðans grípa í, festast og jafnvel skaða efnið 

sem þeir renna eftir auk nokkurar slysahættu. Á þessu þurfti að finna lausn þannig að auðveldlega 

megi keyra vélsleða inná fletið án þess að skemma það eða stofna þeim sem það gerir í hættu. 

Nemandi hafði sjálfur rekið sig á hvernig sumar sliskjur sem notaðar eru við vélsleðapalla á 

pallbílum eru gallaðar, þegar karbítar skíðanna rekast í samskeyti á sliskjunum geta sleðarnir 

staðnæmst eða sliskjurnar færst til og getur þá verið ansi erfitt og jafnvel hættulegt að komast upp 

á pallinn. Flestir vélsleðar hafa einnig mjög stóra ísnagla í beltunum og því geta álprófílar eða aðrir 

berandi hlutar farið mjög illa þegar þeir rífa ítrekað í þá, við því þurfti einnig að finna lausn. 
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2. Hönnunarforsendur 

 

Við hönnunina var miðað við vélsleða af gerðinni SKI DOO summit með 146 tommu löngu belti. 

Heildarlengd hans er um 3.3 m,  í rauninni gæti sleðinn verið talsvert lengri  en þá myndi beltið 

einfaldlega standa örlítið aftur af fletinu.  

Heildarþyngd vélsleðans getur verið allt að 380 kg með ökumanni og þar af er reiknuð þurrvigt 

sleðans 210 kg, eldsneyti 40 kg, annar búnaður 10 kg og ökumaður allt að 120 kg. 

Miðað er við að lengd milli snertiflata skíða sé 950 mm. 

Þyngdardreifing vélsleðans er dæmigert þannig að um 60 % af heildarþyngd hans hvílir á skíðunum 

að framan og 40 % að aftan, þannig skiptast kraftarnir af þyngd sleðans í u.þ.b. 30 % á hvort skíði 

fyrir sig og 40 % á fremri hluta beltissins.  

Heildarkrafturinn sem verkar á fletið þegar það er inn í sendíbílnum er F= m · g eða 380 kg · 9.8 m/s² 

= 3.724 N. Sá kraftur skiptist í 1.120 N á sitthvort skíðið og 1.500 N á beltið.  

Sleðafletið er hannað til að ganga 250 cm út úr bílnum við lestun eða losun, við það veltur fletið um 

lárétta ásinn og myndast halli á því sem nemur um 17° Þannig er reynt að draga úr mótstöðu og 

lágmarka slysahættu við að keyra vélsleða upp á fletið. 
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3.  Efnisval 

 

Til að gera fletið sem léttast var valið að nota ál í flokki 6061 T6 sem er mjög sterkt álblendi og 

tiltölulega auðvelt að sjóða það saman, þó er alltaf einhver hætta á sprungumyndun við suðu sem 

þarf að forðast. Við suðuna þarf að passa að hitastig málmsins við suðuna verði ekki of hátt og öll 

grindin þarf hitameðferð á eftir til að viðhalda herslu efnissins.  Álprófílarnir sem miðað er við eru 

30x30 og 3mm að þykkt. 

 

Hjólin í undirstöðurnar undir fletið og hjólin sem fletið veltur um heita Hjulex og eru sænsk 

framleiðsla, seld á Íslandi í versluninni Poulsen ehf. Hjólin sem urðu fyrir valinu eru hjól sem þola 

töluvert meiri þyngd en þarf samkvæmt útreikningum með það í huga að hafa þau traust, slitsterk 

og til að endast lengi án viðhalds. Minni hjólin undir grind fletisins eru 6 og þola hvert um sig 150 kg 

og eru þau búin keflalegum.  Stærri hjólin þ.e. veltihjólin sem fletið veltur um þola 900 kg hvort um 

sig og í þeim eru kúlulegur,  sjá mynd 1. 

  

Mynd 1 

  

 

Skúffurnar sem hjól grindarinnar hvíla á eru úr stáli í flokki 37-2 og það eru einnig flatjárn og prófílar 

sem soðin eru við skúffurnar. Eyrun sem soðin eru við grindina og vírarnir toga í eru einnig úr stáli. 

Allir boltar og rær í hönnunni eru 8.8 stál, rærnar eru sjálfsplittandi 
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Undirlag eða renningar sem nota á undir skíðin heita Superglides pro 2 og eru úr plasti, framleiddir 

af fyrirtæki í Bandaríkjunum sem heitir Bowdriks Industries,  sjá mynd 2. Renningarnir eru að því er 

virðist af umsögnum á netinu nokkuð vinsælir til nota undir skíði á sleðum og erfitt að keppa við 

verðið eða notagildið með öðrum vörum. Undir þessa renninga var valið að hafa rakavarinn krossvið 

til styrkingar vegna þess að burðargeta renninganna einna og sér er ekki nægileg. Við uppkeyrslu 

endann á fletinu verður einnig sett hlíf til varnar brúnum prófílanna vegna karbíta undir skíðum 

vélsleðans, þessar hlífar eru framleiddar af bandaríska fyrirtækinu Caliber, sjá mynd 2.   

   

Mynd 2 

 

Til að verja álprófílana vegna álags af nöglum í belti vélsleðans var valið að nota ABS plastefni sem 

hentar mjög vel vegna hás höggþols þess og lítils efniskostnaðar. Hönnunin á plastinu er þannig að 

það er U laga og smellur utan um prófílinn sem það situr á og krækist þar fast með hökunum sem 

sjá má að eru neðst á hliðum þess, sjá mynd 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3 
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3. Virkni og útfærsla verkefnisins 

Á myndinni hér að neðan, sjá mynd 4 má sjá hvernig búast má við að þetta komi til með að líta 

út, burðargrindin fest við bílgólfið og laust fletið fært inn og út með hjálp spils og víra. 

 
Mynd 4 

4.1.  Fletisgrindin  

Grindin er úr áli og soðin saman á samskeytum milli þverprófílana til að halda skurðar- og suðuvinnu 

í lágmarki. Undir skíðunum er hafður einn auka prófíll þar sem mesta þyngdin hvílir á. Flöturinn sem 

skíðin renna eftir er klæddur plast renningum með rásum fyrir karbítana þannig að sleðinn renni 

auðveldlega eftir fletinu. Undir plastrenningunum er hafður 12 mm olíusoðinn krossviður sem 

plastrenningarnir skrúfast í, hann er festur með vinklum að neðan í álprófílana fremst og aftast. 

Úrtak er  úr krossviðnum þar sem festingarnar fyrir hjólin eru þannig að plastrenningarnir liggi 

sléttir ofan á bæði krossviðnum og festingunum, sjá mynd 5. 

Hjólin undir grindinni eru boltuð með festingum við 

prófílana 4 boltar í hverju hjóli þannig að þau 

hreyfist ekki til á grindinni. Staðsetningar á hjólunum 

eru þar sem mesta þyngdarálagið er, þ.e. undir 

skíðunum og þar sem mesta þyngdin er á beltinu, 

öftustu hjólin eru staðsett þannig að aftasti hluti 

grindarinnar hvíli á þeim þegar fletið er útdregið og 

snerti þannig ekki jörðina og skemmist. Við smíði og prófun á fletinu væri svo mögulegt í hverju 

tilviki að staðsetja öftustu hjólin nákvæmlega eftir hæð bílsins og halla fletisins þar sem þau eru ekki 

bundin annari staðsetningu. Í u.þ.b. 250 cm fjarlægð frá aftari enda grindarinnar eru staðsettir 

stopparar sem passa að grindin fari ekki lengra út ef t.d. vírinn skyldi gefa sig eða spilið bila. 

Mynd 5 
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4.2.  Spilbúnaðurinn 

Fletið er dregið út og inn með spili festu á burðargrindina með áföstum vírum. Vírinn fyrir keyrslu út 

er festur í fjórða þverprófílinn á fletinu, sjá mynd 6, það á að duga fyrir nauðsynlega lengd á færslu 

fletisins út, vírinn liggur undir fletinu í gegnum hjól sem er aftast á burðargrindinni. 

  

Mynd 6 

 Á sama tíma heldur hinn spilvírinn sem er festur í fremsta prófíl fletisins strekkingu á móti þannig 

að það verði engin slaki á vírnum, högg eða snöggar hreyfingar á fletinu, sjá mynd 7. Festingarnar 

sem spilvírarnir toga í eru flatjárn sem beygð eru til að mynda einskonar augu fyrir vírana.  

  

Mynd 7 

 

Þegar komið er að því að draga fletið inn, snýst spilið í gagnstæða átt og fremri vírinn dregur fletið 

inn ásamt því að halda því beinu, þar sem spilið og vírafestingin eru bæði staðsett fyrir miðju 

fletissins, þar til hjólin lenda í skúffunum sem þau renna eftir. Hér er útreiknaður mesti krafturinn 

sem verkar á fletið í vírnum sem dregur það inn, F tog = 1.260 N.  

Vírinn sem varð fyrir valinu er í raun ekki vír heldur svokallað ofurtóg sem kallast Dynice 75 frá 

fyrirtækinu Hampiðjunni. Það er mjúkt reipi sem er búið til úr plasttrefjum og hentar mikið betur en 

stálvír þar sem það ryðgar ekki og það standa ekki út úr því víraþræðir ef það trosnar. Einnig er það 

kostur að hægt er að splæsa reipið saman án mikillar fyrirhafnar. 
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Togþolið í þessu ofurtógi miðað við 8 mm sverleika er 6 tonn, þannig að hættan er lítil sem engin á 

því að það slitni við þetta álag og eðlilega virkni. 

Við hönnunina á drifbúnaði fletisins komu upp hugmyndir um víradrif, reimdrif, keðjudrif og 

snigildrif. Víradrifið varð fyrir valinu vegna þessi að það er einfaldasta lausnin og lang ódýrust. Aðal 

ástæðan fyrir því er hallinn sem verður á fletinu þegar það fer út úr bílnum, þess vegna urðu hinar 

hugmyndirnar undir.  

Í upphafi var ætlunin að hafa fletið algjörlega sjálfvirkt og nota iðntölvu með endastöðuskynjurum 

til að stjórna því. Sú hugmynd varð ekki fyrir valinu af öryggisástæðum ásamt því hve kostnaðar-

samur búnaðurinn er. Spilið er það öflugt og búnaðurinn það þungur að stjórnandinn verður að 

fylgjast með allan tímann sem færslan inn og út úr bílnum fer fram.  

Til þess hentaði víraspilið með fjarstýringu mjög vel, fjarstýringin er aðeins búin tveim þrýstirofum 

sem ekki halda stöðu sinni þannig að ef þeim er sleppt stöðvast færslan samstundis auk þess er 

kostnaður við spilið tiltölulega lítilll. 

4.3.  Rennur og hjól 

Undirstöðurnar undir fletið, þ.e. burðargrindin sem samanstendur af rennunum sem hjólin renna 

eftir, festingu fyrir spilið, eyrum fyrir veltihjólin og festiprófílum fyrir öryggis- og flutningsfestinguna 

sem gengur í gegnum beltið á sleðanum eru að öllu leyti úr stáli og soðnar saman til að auðvelda 

smíðina, í stað þess að bolta einstaka hluti saman, sjá mynd 8. 

Undirstöðurnar verða boltaðar í gegnum gólf bílsins, þær geta verið á ólíkum stöðum eftir 

bíltegundum. Álag á þessum boltum verður mjög lítið þar sem það er ekki mikill kraftur sem verkar 

á þá lárétt utan togkraftsins frá spilinu. Til ryðvarnar verður stálið pólýhúðað eða hulið með 

málningu. 

 

Mynd 8 
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5. Öryggi í akstri 

Búnaðurinn sem er kominn inn í sendibílinn er um 300 kg og aðeins að hluta til festur í gólf bílsins, 

fletið sjálft er laust fyrir utan spilvírana sem halda því aðeins kyrru varðandi hreyfingu fram og aftur. 

Skúffurnar sem hjólin liggja í koma í veg fyrir hliðarhreyfingu að því gefnu að fletið hreyfist ekki upp 

úr þeim. Á þessari hreyfingu þurfti að finna lausn, hún fólst í því að festa niður 50 x 30, 3mm þykka 

prófíla aftarlega við fletið sem eru soðnir við skúffurnar. Í prófílinn öðru megin er sett þriggja 

tommu stroffa sem liggur í gegnum beltisbúkka vélsleðans og niður hinum megin í strekkjara sem 

festist í gagnstæðann prófíl. Þannig verður til festing sem heldur bæði vélsleðanum kyrrum og 

fletinu. Gerðar voru tilraunir með hönnun á prófílfestingum með lásum í gegnum beltisbúkka 

vélsleðans en það hefði haft í för með sér of mörg vandamál og flækjustig í notkun og einnig ekki 

boðið upp á sama styrk og stroffan gerir. 

Til að fá einhverja hugmynd um þá krafta sem búast má við var reiknað út hver skriðþungi fletisins 

með vélsleða verður við árekstur á vegg á 90 km/h. Neikvæð hröðun við áreksturinn er fundin út 

miðað við að hraðinn sé 90 km/h = 25 m/s og tíminn sem það tekur að stoppa bílinn ákveðinn sem 

gefur okkur  0,05 s   a = 
𝑣0−𝑣1

𝑡
=>  

0−25

0,05
 = −500  𝑚

𝑠2ൗ   

F = m · a => 290 · 500 = 145.000 N sem gera þá m = 
𝐹

𝑔
 => 

145000

9,81
 = 14.781 kg eða um 14,8 tonn. 

Það mesta sem stroffan þolir er hins vegar um 8 tonn, fer eftir framleiðendum, þannig að í svona 

hörðum árekstri myndi festingin líklega gefa sig en það er nú ansi ólíklegt að lenda í árekstri við vegg 

og stöðvast svo hratt. Miðað við hvernig vélsleðar eru festir á pallbíla og kerrur í dag er þetta mun 

betra en margt af því sem nemandi hefur séð. 

 

Mynd 9 
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6. Kostnaðaráætlun 
Hér gefur að líta grófa kostnaðaráætlun fyrir smíði búnaðarins í heild sinni, verð voru fengin hjá 

fyrirtækjum í málmiðnaði og tengdum verslunum eftir því sem þörf var á. Tíminn við smíði 

búnaðarins og kostnaður vinnu er reiknað inn í verðin í töflunni.  

Heildarkostnaður hljóðar uppá 223.385 kr.  
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7. Lokaorð 
 

Við vinnslu verkefnissins komu upp nokkrar hugmyndir að því hvernig búnaðurinn ætti að virka og 

líta út. Hugmyndir voru fyrst teiknaðar á blað og síðan færðar inn í teikniforritið Inventor til að 

reyna að sjá hvernig hlutirnir pössuðu saman, þó nokkuð var um breytingar jafn óðum þegar bættist 

inn nýr hlutur. Ekki er hægt að segja að einhver ein leið hafi verið augljós besti kostur en þessi 

útfærsla var að lokum valin vegna einfaldleika við smíði og ásættanlegs framleiðslukostnaðar.  

Það verður að teljast líklegt að hönnunin eða einhver hluti af henni muni enda í smíði og notkun hjá 

nemanda þegar næsti vetur gengur í garð.  

Almennt tókst vinnsla verkefnissins vel þó upp hafi komið vandamál sem voru ýmist leyst með hjálp 

leiðbeinanda eða breytingum á hönnuninni. 
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8. Útreikningar 

Í kafla þessum koma fram ítarlegir burðarþols og krafta útreikningar sem reiknaðir voru fyrir 

verkefnið. Notaðar voru kennslubækurnar Statik og styrkelære ásamt Töflubók fyrir málm- og 

véltækni til að finna formúlur og föst gildi fyrir málmana sem notaðir eru í verkefninu. 

Töflur sem notaðar voru fyrir þol málmanna eru á blaðsíðum 302-307 í Statik og styrkelære en í 

þeirri bók er búið að reikna með öryggisstuðlum fyrir efnin þannig að það var ekki gert aukalega í 

útreikningum. 

   

8.1. Fletisgrindin 

 

Hérna er vélsleðinn táknaður sem 7 stakir kraftar, þó raunin sé sú að þyngdardreifingin sé mun 

jafnari yfir fletið eru þetta aðal álagspunktarnir. Aðrir kraftar sem verka á fletisgrindina eru 

togkraftar frá vírum spilsins.  

Stærð krafta sem skíðin valda eru 600 N hver um sig. Stærðir kraftanna sem beltið orsakar eru 500 N 

hver um sig.  

Togkrafturinn sem kemur frá spilvírnum er mesti krafturinn sem verkar á stakan punkt í grindinni. 

Hér á næstu síðu er sýnt skref fyrir skref hvernig hann var fundinn út.  

Mynd 10 
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Mynd 11 

 

Því næst er krafturinn reiknaður út með hornaföllum og viðnámi í legum fletisins. Hér er stuðullinn 

µₛ fyrir legurnar 0,0030 vegna þess að þetta eru kúlu- eða keflalegur og hafa mjög lítið viðnám.  

Einnig er einungis notuð þyngd vélsleðans ásamt þyngd fletisins sjálfs þar sem ekki verður í boði að 

vera á sleðanum þegar fletið er dregið inn.  

Þyngd fletisins er útreiknuð um 30 kg með því að margfalda lengd prófílanna með þyngd á hvern 

meter gefið upp af söluaðila prófílanna. Þyngd vélsleðans eins og sér er 260 kg þannig er 

heildarþyngd þess sem að draga þarf inn 290 kg.   

 F tog = mg · sin ϴ + µₛ · mg · cosϴ => 290 · 9,81·sin (17)  + 0,0030 · 290 · 9,81· cos (17) = 840N 

Hér er síðan notaður öryggisstuðull upp á 1.5 sem gerir kraftinn 840·1.5=1260N 

8.2. Skerspenna í fletis prófíl 

Mesti skerkraftur sem verkar á prófílanna er þá 1.260 N en hann er 1200 N í kringum undirstöður 

fletissins. Skerkraftsþol 30 x30x3 álprófíls er 105 MPa en mesta skerspennan er τ = 
𝐹

𝐴
= 

1.260

324
=

3,89 𝑁
𝑚𝑚ൗ 2  eða 3,89 MPa, þannig að engin hætta er á því að efnið skerist í sundur. 

 

Mynd 12 
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8.3. Beygjuvægi í fletis prófíl 

Næst skoðum við áhrif beygjuvægis á prófílana, hér er mesta beygjuvægið þar sem lengst er á milli 

prófílanna. Það er einnig greinilegt að beygjuvægið er mest frá togkraftinum frá vírnum.   

Mbmax  =  
𝐹·𝑙

8
= 

1.260⋅670

8
= 105.525 𝑁𝑚𝑚        

Beygjuvægisþol álprófíls 30x30x3 er fundið út með formúlunni Mb = σb·W  en þá þarf að byrja að 

finna út mótstöðuvægið W.    W =  
30·303−24·24³

6·30
 = 2657 mm³    

Leyfilegt beygjuvægi er því hægt að reikna, Mb = 2657·143= 379.922 Nmm  

Niðurstaðan er  að beygjuvægisþol prófílsins er meira en nægilegt fyrir beygjuvægið hann verður fyrir. 

8.4. Beygjuvægi í suðum prófílanna. 

Prófílar fletisins verða soðnir allan hringinn og þannig verður til eins konar prófílsuðuform fyrir utan 

allan prófílinn. Hæð suðunnar verður 4mm og því suðuflöturinn a = 
4

√2
 = 2,83 mm

 

Mynd 13 

 

Þannig er hægt að nota útreikning mótstöðuvægi prófíla til að finna út mótstöðuvægi suðunnar, 

Prófíllinn væri þá 35,66 mm x 35,66 mm  W =  
35,66·35,663−30·30³

6·35,66
 = 3.772 mm³ 

Þannig má finna mesta leyfilega beygjuvægið sem suðan þolir.  

Mb = σb·W  => 143·3772 = 539.396 Nmm en leyfileg spenna er einungis 60 % af þessu þar sem 

suðan veikir efnið í kringum sig. 539.396·0,6 = 323.638 Nmm hér er sama niðurstaða og áður, 

beygjuvægisþolið er mun meira en beyguvægið sem suðan verður fyrir. 
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8.5. Eyru fyrir vírana.  

Eyrun sem vírarnir toga í verða einungis fyrir hreinum togkrafti 1.260 N í það mesta. 

Þverskurðarflatarmál eyranna er 2· (5 mm · 10 mm) = 100 mm² 

Togkraftsþol eyranna er því F = σd · S => 125 · 100 mm = 

12.500 N. Þó verkar krafturinn meira á annan helminginn af 

eyrunum, það er hins vegar í lagi þar sem helmingur og 

kraftsþolsins er þrefalt hærri en krafturinn sem verkar á 

eyrun. 

 

8.6. Leiðarahjól fyrir vír 

Hjólið sem vírinn liggur í gegnum aftast á fletinu verður einungis fyrir skerkrafti frá vírnum.  

Þverskurðarflatarmál vírhjólsins er S = 15² · 𝜋 - 4² · 𝜋 = 656,6 mm², skerþol stáls 37-2 er 100 Mpa 

Þannig er hægt að reikna mesta leyfilega kraftinn Fmax = S · τa => 656,6 · 100 = 65.660 N 

Krafturinn sem verkar á hjólið er 1260 N og því langt undir mesta leyfilega kraftinum. 

 

8.7. Eyru með legum fyrir leiðarahjól 

Krafturinn sem verkar á eyrað veldur togspennu 

á efri hluta eyrans þar sem það er veikast, því er það 

einungis notað í útreikninginn.  

S = 7 · 4 = 28 mm²   

Þannig má finna mesta leyfilegan kraft sem eyrað þolir  

Fmax = σz · S => 125 · 28 = 3.500 N  

Eitt eyra þolir þá 3500 N en þau eru tvö boltuð saman 

þannig að raunþolið er 7000 N sem er meira en nóg þol. 

Inn í þessi eyru eru síðan pressaðar tvær legur frá SKF, 

Kyrrstöðuþol þeirra er C0 = 1370 N hver um sig sem gerir 

heildarþol upp á 2740 N. 

 

  

Mynd 14 
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8.8. Beygjuvægi eyra 

Mótstöðuvægið í eyranu er W= 
7 ·30²

6
 = 1.050 mm³ 

Þannig er hægt að finna mesta leyfilega beygjuvægið Mbleyf = σb·W = 140 · 1050 = 147.000 Nmm  

Af því eyrun eru tvö þá verður það 147.000 · 2 = 294.000 Nmm 

Mesta beygjuvægið sem verður til í eyranu er Mb = F · l => 1260 · 81.5 = 102.690 Nmm  

Þannig að þolið er mun hærra en mesta beygjuvægið. 

8.9. Beygjuvægi í suðu fyrir eyrun  

Eyrun eru síðan soðin á flatjárnið sem er boltað í gólf bílsins. Það eru 2 suðustrengir meðfram hvoru 

eyra fyrir sig, samtals 4.  

Suðustrengirnir hafa hæðina 5 mm þannig að suðuflöturinn verður a = 
5

√2
 = 3,54 mm 

Mótstöðuvægið í einum suðustreng er þá W= 
3,54 ·30²

6
 = 531 mm³  

531 · 4 = 2.124 mm³    

Mesta leyfilega beygjuvægið er þá Mbleyf = σb·W =>140 · 2124 = 297.360 Nmm en einungis má 

nota 60 % þar sem þetta eru suður og efnið í kring orðið veikara. 297.360 · 0,6 = 178.416 Nmm sem 

er hærra en mesta beygjuvægið sem verður í eyranu Mb = F · l => 1260 · 81.5 = 102.690 Nmm 

8.10. Burðareyru fyrir veltihjól 

Hér er einungis um að ræða þrýstispennu sem verður í eyranu fyrir veltihjólin. Mesti kraftur sem 

hjólin verða fyrir er heildarkrafturinn skipt á 

sitthvort hjólið.  
3724

2
 = 1862 N.  

Þverskurðarflatarmál eyrans þar sem álagið verður 

er S = 20 · 𝜋 · 7 = 439,8 mm² 

Mesta þrýstispenna sem eyrað þolir er þá F = σd · S 

=> 125 · 439,8 = 54.977 N sem er mikið hærri en 

raunspennan sem nokkurn tímann verður á eyrað. 

Ekki er þörf á að reikna spennur í suðunum hér þar 

sem þær verða ekki fyrir neinu raunverulegu álagi. 

  

          Mynd 16 
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8.11. Spilfesting 

 Á spilfestinguna verkar kraftur sem getur mest verið 1260 N í 60 mm fjarlægð frá miðju spilsins sem 

veldur 75.600 Nmm beygjuspennu í festingum spilsins.

 

Mynd 17 

 

Undir spilið er soðinn festiplatti sem er 10 mm þykkur ofan á 30x30x3 mm stálprófíl sem liggur 

þvert á burðargrindina. Undir plattanum eru einnig ásoðnir tveir styttri prófílar sem liggja langsum 

eftir festiplattanum til að styðja undir hann. Álagið er mest á prófílinn sem liggur í sömu átt og 

spilvírinn, hann er boltaður í gólf bílsins á báðum endum.    

Mótstöðuvægi festiplattans er  W= 
100·10²

6
 = 1.667 mm³, þannig er beygjuvægisþol hans  

Mbleyf = σb · W => 140 · 1667 = 233.380 Nmm sem er meira en beygjuspennan sem hann verður 

fyrir. 

Næst er það beygjuvægið sem prófíllinn verður fyrir. Mótstöðuvægi 30x30x3 mm prófíls eins og 

kemur fram í fyrri útreikningum er W = 2.657 mm³   þá er beygjuvægisþol hans  

Mbleyf = σb · W => 140 · 2.657 = 371.980 Nmm sem er einnig nægilegt. 

 

8.12. Boltar 

Boltar sem notaðir eru til samsetningar eru M8, M10 og M20 að stærð. Við skoðun á hámarks sker-

og togþolskröftum sem verka á þá kom í ljós að M8 boltinn er nægilega sterkur fyrir alla hluta 

hönnunarinnar með hámarks skerkraftsþol upp á 17.568 N og togþol 29.200 N, sjá viðauka. 

Því voru ekki gerðir frekari útreikningar á boltum. 
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9.1. Forrit sem voru notuð við vinnslu verkefnissins 

 

Autodesk Inventor 

Autodesk Autocad  

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

3D paint 

Snipping Tool 
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10. Vinnuteikningar 
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