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Inngangur 
Þegar kom að því að velja viðfangsefni lokaverkefnis voru hugmyndir að 
verkefnum rituð niður og farið yfir hvaða áskoranir væru í hverju verkefni. Tekið 
var mið af tæknilegum áskorunum og hverju gæti verið áorkað í 
öryggistarfsmanna og rekstrar. Niðurstaðan var sú að fara í að hanna breytingar 
á niðurtökustöð í skautsmiðju Norðuráls ásamt breytingu á skautbökkum úr því 
að vera fyrir þrjú skaut yfir í að taka tvö skaut vegna þess að hönnuðum þótti 
verkefnið bjóða upp á tækifæri til umbóta í öryggi starfsfólks Norðuráls. 

Kynning á Norðuráli 
Árið 1995 keypti Kenneth G. Peterson búnað í álveri sem hafði verið lokað í 
Þýskalandi. Hann lét taka búnaðinn í sundur og pakka í gáma. Hann hafði 
hugmyndir um að byggja upp álver annarsstaðar, þeir staðir sem hann var með 
í huga voru annarsvegar Ísland og hinsvegar Venesúla. Bæði löndin buðu upp á 
samkeppnishæft raforkuverð framleitt með vatnsafli og góða hafnaraðstöðu. 
Hinsvegar leist honum ekki á stjórnmálaástandið í Venesúela og því ákvað hann 
að reisa sitt álver á Íslandi. (Norðurál ehf, e.d.). 

Árið 1997 var fyrsta skóflustungan tekin að álveri Norðuráls á Grundartanga. 
Einungis um 14 mánuðum síðar var fyrsta kerið gangsett. Búnaðurinn sem kom 
úr álverinu í Þýskalandi fór að mestu í kerskálann og skautsmiðjuna. Sá búnaður 
var framleiddur á árunum 1975-1980. Þetta var allt saman yfirfarið og 
endurnýjað, stýringar og stjórnbúnaður var settur nýr og einnig var sett ný 
kerstýring fyrir Rafgreiningakerin. Fyrir steypuskála, löndunarkerfi og 
súrálsflutningakerfi kom allur búnaður nýr. (Norðurál ehf, e.d.).  

Álver Norðuráls á Grundartanga hefur tekið stakkaskiptum á þeim árum sem 
það hefur verið í rekstri, árleg framleiðslugeta hefur aukist úr 60 þúsund 
tonnum í um 317 þúsund tonn. Starfsmannafjöldi var upphaflega um 200 
manns en er í dag um 600 manns. Upphaflega voru fjórir þjónustukranar í 
kerskála og komu þeir allir frá Þýskalandi. Þessir kranar voru notaðir til að 
þjónusta kerin í kerskálum t.d. til þess að skipta um skaut, setja súrál í kerin og 
til að áltaka ker. Í dag er búið að leggja þessum fjórum krönum og eru 10 nýrri 
þjónustukranar notaðir til að þjónusta kerin og sjö áltökukranar sem eru 
notaðir til að tappa áli. Áfylling súráls á kerin fer nú fram með sjálfvirku 
efnisflutningakerfi. Skautsmiðjan bjó einnig að gömlum búnaði en hefur nú 
farið í mikla endurnýjun á búnaði.  Í dag er einungis lítill hluti upprunalegs 
búnaðar enn til staðar í skautsmiðjunni. Allt annað hefur verið endurnýjað og 
sjálfvirknivætt. Sá búnaður sem fjallað er um í þessu verkefni kom sem nýr í 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                                  Ágúst Gísli Búason 
Iðn- og tæknifræðideild   Jón Gunnar Mýrdal 

6 
 

skautsmiðjuna árið 2005 með hengibraut sem einnig var sett ný þá. (Norðurál 
ehf, e.d.).  

 

Mynd 1: Ný niðurtökustöð 

Kynning á verkefni 
Norðurál framleiðir ál í kerum í kerskálum sem eru fjórir talsins. Kerin eru lokuð 
og tengd við hreinsivirki sem hreinsa útblástur þeirra. Í kerunum er súrál klofið 
með rafmagni í súrefni og hreint ál. Rafskautin í kerunum eru kolaskaut og í 
hverju keri eru 20 skaut sem skipt er um á 27 daga fresti. Skautin eru steypt við 
skautgaffla í skautsmiðjunni áður en þeim er komið fyrir í kerunum. Hvert nýtt 
skaut er um 1200 kg en eyðist smám saman og að notkun lokinni eru eftir um 
250 kg af skautleifum. Skautin eru flutt aftur í skautsmiðjuna þar sem 
skautleifarnar eru hreinsaðar af skautgafflinum, muldar niður og sendar utan 
þar sem þær eru endurunnar sem hráefni í ný skaut. Nýtt skaut er steypt á 
skautgaffalinn og ferlið endurtekur sig.  
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               Mynd 2: Niðurtökustöð, borð klárt að fara upp undir 1. skaut í bakka 

Niðurtökustöð er sjálfvirkur búnaður sem raðar skautum sem er búið að steypa 
á gaffla í skautbakka. Niðurtökustöðin samanstendur af hengibraut ásamt 
bjölluopnara og borði sem er á gólfinu fyrir neðan. Þetta borð hefur hreyfigetu í 
þrjár áttir. Það er á spori í gólfinu þannig að það getur farið inn undir 
hengibraut. Það eru kefli ofan á því sem færa skautbakka inn á borðið við 
undirbúning niðurtöku skauta og út af því aftur þegar niðurtöku er lokið. Síðan 
er lyfta í borðinu sem lyftir skautbakkanum upp undir skaut sem hangir í bjöllu í 
hengibrautinni.  Það fara 3 skaut í hvern skautbakka og eru þau sett eitt og eitt í 
einu í hvern skautbakka. 

Vinnuferlið er eftirfarandi: 

1. Skautbakki kemur inn á borð 
2. Borð keyrir í upphafsstöðu fyrir niðurtöku 
3. Skaut kemur inn í niðurtökustöð 
4. Borð keyrir undir skaut og lyftir skautbakka upp undir skautið 
5. Þegar skautið lyftist upp opnar bjölluopnarinn 
6. Borðið slakar skautbakka niður aftur með skautinu í 
7. Borð  færist aftur í upphafsstöðu 
8. Tómabjallan fer út úr niðurtökustöðinni og ný kemur inn með skauti í 

Liðir 2-8 endurtaka sig. 
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Þegar skautbakkinn er kominn með þrjú skaut keyrir borðið að skautbakkabandi 
og skautbakkinn fer af því yfir á biðborð og nýr skautbakki kemur inn á borðið.  

Ferlið er sjálfvirkt að öllu leyti. Þó þarf umtalsverð inngrip á þessari stöð vegna 
þess að skautbakkar eru í mjög misjöfnu ástandi. Slíkt inngrip felst í því að 
starfsmaður sem vinnur í næstu starfsstöð þarf að fara og setja þetta tæki á 
handvirkt og stýra skautunum einu og einu í skautbakkann. Þetta veldur miklum 
töfum á ferlinu á skautsmiðjunni.  

Ástæðan fyrir misjöfnu ástandi skautbakkanna er að skautbakkar með þremur 
skautum eru þungir og óþjálir í notkun en til að skaut snúi rétt gagnvart 
þjónustukrönum í kerskála þarf að snúa skautbökkunum þegar þeim er lagt á 
kerskálagólfinu. 

 

Mynd 3: Starfsmaður kerskála að snúa skautbakka 

Þetta veldur því að skautbakkarnir verða undnir og þeir verða þá til trafala í 
skautsmiðju. Þegar skaut sest í undinn skautbakka þá hreyfist það til og skekkist 
svo að spenna kemur á bjölluna og opnari nær ekki að opna bjölluna. Þá þarf 
starfsmaður að grípa kúbein og hjálpa bjölluopnara síðasta spölinn en það getur 
verið allt frá því að vera smá pot í bjölluna upp í að taka vel á kúbeininu en þá 
vill oft koma mikið högg þegar bjallan loksins opnar sig.  
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Það er þröngt á göngum kerskála þegar það er verið að skipta um skaut. Við 
skautskipti eru gömul uppbrunnin skaut fjarlægð úr keri og ný skaut sett í 
staðinn. Kranastjórnandi er með skautbakka með þremur skautum sem hann er 
að vinna með og það er settur einn skautbakki til hliðar við hann sem er þá 
tilbúinn í kjölfarið. Skautbakki sem starfsmaður kerskála er búinn að vinna með 
er fluttur í kæligeymslu til að kæla gömlu skautin. 

 

Mynd 4: þrengsli í skautskiptum í kerskála 

Hugmynd höfunda er að minnka skautbakkana þannig að þeir taki tvö skaut í 
stað þriggja og niðurtökustöðin setji þau samtímis í skautbakkann.  Þannig yrði 
hönnuð ný gerð af bjölluopnara sem er vökvaknúinn í stað lofts eins og hann er 
í dag. Hugsunin á bak við vökvann er að fá jafnara og ákveðnara átak á 
opnarann.  Ný gerð af opnara verður sjálfstæð eining fyrir hverja bjöllu. 
Stjórnlokar verða fyrir hvern opnara, til að tryggja að ef annar opnarinn er 
búinn að opna bjölluna þá er hinn ekki að ýta með þrýstingi á þann tjakk sem er 
búinn að opna. 
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Mynd 5: Yfirlitsmynd, kerhópar 

Yfirlitsmynd 

 
 

 

  

1 Skautsmiðja 
2 Kerskáli A 
3 Kerskáli B 
4 Kerskáli C 
5 Kerskáli D 
6 Kerhópur 1-30 
7 Kerhópur 31-60 
8 Kerhópur 61-90 
9 Kerhópur 91-130 
10 Kerhópur 131-170 
11 Skautgeymsla 130 
12 Skautgeymsla 90 
13 Skautgeymsla 60 
14 Skautgeymsla 30 
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Mælingar á útakstri skauta 
Í kerskála er unnið á 12 tíma vöktum allan sólarhringinn allt árið. Það eru 520 
ker í kerskálum Norðuráls. Kerskálarnir eru nefndir A, B, C og D og eru A og B 
skálar með 90 kerum en C og D eru með 170 kerum. Í hverju keri eru 20 skaut. 
Líftími skauta í keri er kallaður skautskiptahringur og er 27 dagar í kerum 
kerskála. Skautskiptum er jafndreift milli daga, þannig að skautaþörf 
verksmiðjunnar er alltaf sú sama. 
Til að átta sig á fjölda skauta sem þarf að flytja á hvert svæði þá þarf að reikna 
hversu mörg skaut er skipt um á hverjum degi. 
Í formúlu hér að neðan er: 
30= fjöldi kera á svæði. 
20= fjöldi skauta í keri. 
27= Líftími skauta í dögum. 
Fyrir hvert 30 kera svæði (ABCD 1-90) er skipt um 22,2 skaut að jafnaði á 
sólarhring. 

30 ∗ 20

27
= 22,2 𝑠𝑘𝑎𝑢𝑡 

Í formúlu hér að neðan er: 
40= fjöldi kera á svæði. 
20= fjöldi skauta í keri. 
27= Líftími skauta í dögum. 
Fyrir hvert 40 kera svæði (CD91-170) er skipt um 29,6 skaut að jafnaði á 
sólarhring.  

40 ∗ 20

27
= 29,6 𝑠𝑘𝑎𝑢𝑡 

 
Á hverri vakt er skipt að meðaltali um 192 skaut og þau dreifast um kerskálana 
eftir svæðum. Gerð var tímamæling fyrir eitt skautskipta svæðið, kerhóp níu, og 
má sjá niðurstöðurnar úr tímamælingum í töflu á næstu síðu. 
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Tafla 1: Tímamæling á útakstri skauta 

Númer 
ferðir Ferðatími   Áfangast.   Athugasemd 

1   04:28   Kælig. 90   Ekið upp kerskála B frá skautsm. 

2   07:05   Skautsm.   

Ekið niður kerskála D ætlaði niður kerskála C en 
töppun í Kerskála B og kerskála C svæði 7, þurfti að 
víkja f. Lyfturum. 

3   07:36   
Kælig. 
130   

Ekið frá skautsm. upp kerskála C svæði 7, kerskála B 
svæði 8 og kerskála D svæði 9. 

4   08:52   Skautsm.   
Ekið frá kælig. 130 niður kerskála D svæði 9, kerskála B 
stopp við svæði 8, kerskála C svæði 7. 

5   08:01   
Kælig. 
130   

Ekið frá skautsm. upp kerskála C svæði 7, kerskála B 
svæði 8 og kerskála D svæði 9. 

6   06:29   Skautsm.   
Ekið frá kælig. 130 niður kerskála D svæði 9, kerskála B 
svæði 8, kerskála C svæði 7. 

7   04:38   Kælig. 90   
Ekið frá skautsm. Upp kerkskála C svæði 7 og  kerskála 
B svæði 8 og 9  

8   07:39   Skautsm.    
Ekið frá kælig. 130 niður kerskála D svæði 9, kerskála B 
svæði 8, kerskála C svæði 7. 

9   07:00   
Kælig. 
130   

Ekið frá skautsm. upp kerskála C svæði 7, kerskála B 
svæði 8 og kerskála D svæði 9. 

10   08:44   Skautsm.   
Ekið frá kælig. 130 niður kerskála D svæði 9, kerskála B 
svæði 8, kerskála C svæði 7. Á eftir deiglubíl. 

11   09:01   
Kælig. 
130   

Ekið frá skautsm. upp kerskála C svæði 7, kerskála B 
svæði 8 og kerskála D svæði 9 ekið á eftir deiglubíl á D 
gangi. 

 
 

Eins og sjá má í Töflu 1 er meðaltími á hvern skautbakka á kerhópa níu og tíu, 
sjö mínútur og þrettán sekúndur. Eins og komið hefur fram þarfnast hver 40 
kera kerhópur 30 skauta á sólarhring. Það eru 10 ferðir af þriggja skauta 
skautbökkum sem tekur um 71 mínútu. Þá tekur 30% lengri tíma að keyra 
tveggja skauta skautbökkum á sama stað, eða um 95 mínútur. Það er aukning 
um 24 mínútur á þessa tvo kerhópa.    
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Tímamælingar og greining á niðurtökustöð 
Gerð var tímamæling á vinnuhring niðurtökustöðvar með þrjú skaut. Tekinn var 
tíminn á fjórum skautbökkum, hversu lengi niðurtökustöðin er að koma 
bakkanum inn á borð og taka niður þrjú skaut og skila bakkanum aftur út af 
borðinu. Í ljós kom að ferlið allt tekur í kringum 183,5 sekúndur (rúmar þrjár 
mínútur) að meðaltali. Ferlið tekur því um eina mínútu á hvert skaut. 

Tafla 2: Tímamæling á vinnuhring niðurtökustöðvar 

        

  Bakki inn Skaut 1 Skaut 2 Skaut 3 Bakki út Samtals tími  
Bakki 1 24s 60s 55s 27s 18s 184s  
Bakki 2 24s 54s 54s 35s 16s 183s  
Bakki 3 24s 56s 56s 30s 15s 181s  
Bakki 4 24s 55s 57s 32s 18s 186s  
        

     Meðaltími 183,5s  
        

 

Kragasallavélin sem kemur á eftir steypuvél tekur u.þ.b. mínútu á hvert skaut í 
sínu ferli. Lagt er upp með að geyma 15 skauta hala undir afsogshöttum á milli 
kragasallavélar og niðurtökustöðvar á meðan að kragasalli bakast. 

Í raun ætti starfsmaður á steypustöð aldrei að þurfa að stoppa steypu en hann 
þarf þess þó. Ástæðan fyrir því er að það á það til að safnast upp svo mikið af 
skautum eftir steypu að niðurtökustöð að ekki verður pláss fyrir fleiri skaut í 
línuna. Rekja má þessa uppsöfnun beint til niðurtökustöðvarinnar og þaðan 
áfram í skemmda og/eða laskaða skautbakka.  

Næsta vinnustöð eftir niðurtökustöð er upphengistöð. Starfsmaður þessarar 
starfstöðvar á að stökkva til og grípa inn í á niðurtökustöð ef einhver vandkvæði 
eiga sér stað þar. Þessi starfsmaður hefur nóg með sitt verkefni sem er að 
hengja upp notuð skaut í bjöllur. Það hefur samt sýnt sig að starfsmaður 
upphengistöðvar fer úr sinni stöð 30-35 sinnum á 12 tíma vakt að meðaltali til 
þess að grípa inn í ferli niðurtökustöðvar vegna vandamála sem þar eiga sér 
stað sökum lélegra skautbakka.  

Það sem lætur viðkomandi vita um stopp í niðurtökustöð er ljós sem staðsett er 
í stjórnbúri upphengistöðvar sem byrjar að blikka. Eins kallar starfsmaður á 
lyftara sem sér um að taka fulla bakka úr niðurtökustöð til starfsmanns í 
upphengistöð, gegnum Tetrastöð,  um að niðurtökustöðin sé stopp en þá getur 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                                  Ágúst Gísli Búason 
Iðn- og tæknifræðideild   Jón Gunnar Mýrdal 

14 
 

hún hafa verið stopp í tvær til þrjár mínútur. Starfsmaðurinn þarf að ganga á 
milli stöðvanna setja niðurtökustöð á handvirkt og laga ástandið. Þetta inngrip 
getur varað í jafnvel tvær til þrjár mínútur. 

30-35 sinnum á tólf tíma vakt gerir tvö til þrjú skipti á klukkustund, það eru sex 
til níu mínútur á klukkustund sem gerir  1,5-1,8 klst. á 12 tímum.  

Á meðan á þessu stendur heldur starfsmaður í skautsteypu áfram sinni vinnu 
sem og kraga og sallavél og skaut safnast upp. Þegar niðurtökustöðin er komin í 
sitt vanalega horf er hægt að fara að vinna á uppsöfnuninni, það gerist hægt og 
nær eingöngu á því að steypari þarf að sækja sér meiri málmbráð í 
steypudeiglu. 
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Greining á bjölluopnurum 
 

 

Mynd 6: Loftdrifinn bjölluopnari sem er á niðurtökustöð í dag 

 

 

 

Bjölluopnarar í niðurtökustöð eru þrír í dag. Bjölluopnarinn er í raun lofttjakkur 
sem situr fastur á botnfestingu og á tjakkstöngina festist sveif. Tjakkurinn opnar 
bjölluna í innslagi og hreyfir til þess sveifina svo hún lendir á armi á bjöllu. 

Gallinn er sá að tjakkurinn opnar í innslagi sem og að lofttjakkinn skortir afl til 
þess að opna bjöllur sem skorðaðar eru. Oft er það ekki mikið afl sem vantar 
upp á að tjakkurinn geti opnað.  

Tjakkurinn er af staðlaðri gerð með stimpilþvermál 63mm og stangarþvermál 
22mm. Við 8 bar þrýsting skilar tjakkurinn 2218N í innslagi.  

1. Sveif sem ýtir á arm bjöllu 
2. Lofttjakkur 
3. Snúningsliður 
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Þar sem það er sveif sem tjakkurinn drífur til þess að opna bjölluna tapast 
heilmikið af þessum krafti í ásinn sem sveifin snýst um. Sá kraftur sem skilar sér 
á arminn er:  

 

Mynd 7: Álagslíkan: Loftdrifin sveif 

 

𝐹 =
𝐹 ∗ 0,10

0,350
=

2218 ∗ 0,10

0,350
= 633,8𝑁 

Einungis skilar sér tæplega 634N kraftur í arminn. 
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Greining á þriggja skauta skautbökkum 
Það sem veldur hvað mestum vandræðum, ekki bara í niðurtökustöðinni heldur 
á öllum skautbakkafæriböndum skautlagers, eru þriggja skauta skautbakkarnir 
eins og þeir eru í dag. Skaut hafa skorðast í skautbökkunum og valdið 
vandræðum. Eins hafa skautbakkarnir slegið út færiböndum þegar þeir 
skekkjast.  

Meðferð á bökkum 
Bakkarnir eru flestir undnir, sveigðir, skakkir og skældir sem og að skíðin undir 
þeim eru slitin og bogin. Ástæðan fyrir þessu virðist vera meðferð skautbakka 
inni í kerskála, en þar er lítið pláss fyrir stóra skautbakka eins og áður hefur 
komið fram. 

Í skautskiptum er skautbökkum raðað upp við vegg andspænis kerum sem á að 
skipta í. Til þess að koma skautbakkanum á sinn stað upp við vegginn þarf að 
leggja hann niður og lyfta undir annað hornið með lyftara og snúa 
skautbakkanum þannig að botninn skrapast eftir gólfinu. Önnur aðferð, þó ekki 
viðurkennd, er að keyra gaffla lyftarans í hliðina á skautbakkanum og snúa 
honum þannig að allur botn skautbakkans dregst eftir gólfinu. Þetta er svo 
endurtekið þegar taka á skautbakkann í burtu aftur en þá eru komin í bakkann 
þrjú skaut sem eru í kringum 900-950°C svo að stálið í skautbakkanum er orðið 
deigt. 

Skautin skorðast föst í skautbökkunum vegna plássleysis sökum þess að hliðar 
skautbakkanna eru klesstar og bognar inn á við en skautin skorðast líka vegna 
þess að skautbakkinn er undinn sökum meðferðar inni í kerskála. Þannig 
stendur skautið skakkt í skautbakkanum við losun og lofttjakkurinn í 
niðurtökustöðinni hefur ekki afl til þess að opna bjölluna. 

Þriggja skauta bakkar og lyftarar 
Þriggja skautabakkar fulllestaðir af nýjum skautum vega 6.203kg. Til þess að 
flytja þessa skautbakka er notast við 8t Linde lyftara, sem þó eru of litlir fyrir 
þessa byrði þar sem 8 tonna þyngdarmiðja sem skilgreinir lyftigetu lyftarans 
liggur nær lyftaranum en þyngdarmiðja bakkans.  Sjá lyftitöflu fyrir lyftara á bls. 
30.  

Skautbakkarnir standa út fyrir hliðar lyftara um 25cm hvoru megin að því gefnu 
að skautbakkinn sé staðsettur fyrir miðju lyftara. Einnig er útsýni úr lyftara með 
fulllestaðan þriggja skautabakka ekki gott þar sem skautstammi stendur í miðri 
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sjónlínu stjórnanda lyftara. Vegna þessa þurfa ökumenn lyftara að halla sér til 
hliðar í sæti til þess að sjá fram fyrir lyftarann. 

Ekki er hægt að vera með stærri lyftara sökum plássleysis í kerskála. 

 

Mynd 8: Útsýni úr lyftara með þriggjaskauta skautbakka 
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Úrbætur 
Til þess að bæta úr þeim hnökrum sem eiga sér stað í niðurtökustöðinni í dag 
hafa höfundar ákveðið að hanna nýja og öflugri bjölluopnara sem ráða við 
skorðuð skaut og útrýma eins og hægt er möguleika skauta til þess að skorðast.  

Ákveðið var að breyta niðurtökustöðinni þannig að í stað þess að taka niður eitt 
skaut í einu verði tekin niður tvö skaut í einu. Við það breytist vinnuferli 
niðurtökustöðvar. 

Vinnuferlið verður eftirfarandi: 

1. Skautbakki kemur inná borð 
2. Borð keyrir í upphafsstöðu fyrir niðurtöku 
3. Tvö skaut koma inn í niðurtökustöð 
4. Borð keyrir undir skaut og lyftir skautbakka upp undir skautin 
5. Þegar skautin lyftist upp opna bjölluopnarar 
6. Borðið slakar skautbakka niður aftur með skautunum í 
7. Borð  keyrir út að skautbakkabandi 

Þegar skautbakkinn er kominn með tvö skaut keyrir borðið að 
skautbakkabandi og skautbakkinn fer af því yfir á biðborð og nýr skautbakki 
kemur inn á borðið.  

Áætluð afköst – niðurtaka tvö skaut í bakka 
Með tveggja skauta kerfinu sem höfundar leggja upp með, má gera ráð fyrir því 
að vinnuhringurinn í niðurtökustöð taki um 80 – 90 sek með öllu, sem er 
umtalsverð stytting. 

Þetta er hægt þar sem tvö skaut eru tekin niður í einu og sett í skautbakka í stað 
þriggja, eitt í einu. 

Þá var ákveðið að breyta skautbökkunum þannig að þeir taki tvö skaut í stað 
þriggja. 
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Hönnun opnara 
 

 

Mynd 9: Nýr bjölluopnari 

Ákveðið var að hanna nýja bjölluopnara þannig að hver opnari er sjálfstæð 
eining sem boltuð er á grind á niðurtökustöðinni. Með því fyrirkomulagi mætti 
jafnvel eiga til vara opnara til útskipta. Fyrirbyggjandi viðhald á þessum búnaði 
gæti því verið þannig að á vissum fresti yrði einn opnari tekinn frá og yfirfarinn, 
hann síðan settur í geymslu þangað til að tími yrði kominn á að taka þann 
næsta í yfirferð. 

Ný hönnun á bjölluopnara er þannig að hann opnast lárétt með vökvatjakk sem 
drífur hann. Tjakkurinn er frá vökvabúnaðarframleiðandanum Rexroth og 
kemur með innbyggðum stöðuskynjurum fyrir endastöðu tjakksins. Þessi gerð 
af tjökkum er notuð á fleiri stöðum í Norðuráli og hefur reynst vel. Sjá bls 30-34. 

Tjakkurinn er í rólu sem situr í sæti 
með koparfóðringum sem taka við 
hreyfingunni á honum, síðan er 
tjakkurinn tengdur við sveif sem er í 
þolimóð sem hún snýst um. 

Þegar tjakkurinn fer í útslag þá 
sveiflast sveifin um 90° og opnar 
bjölluna. Þegar tjakkurinn er með 
tjakkstöngina inni þá er opnarinn með sveifina beint fram af bjölluopnaranum 
en þá komast bjöllur framhjá henni í niðurtökustöðinni. 

Mynd 10: Sveif úr opnara 
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Mynd 11: Bjölluopnari í opinni stöðu     Mynd 12: Bjölluopnari í lokaðri stöðu 

 

Útreikningar á Þolinmóð og sveif 

 

Mynd 13: Þolimóður úr opnara 

Mesti kraftur sem tjakkurinn getur gefið í útslagi er 30𝑘𝑁 við 250bar þrýsting, 
sem er hámarks leyfilegur þrýstingur á þessum tjakk. Hér verður hann keyrður á 
80bar þrýsting sem skilar tjakknum 10kN. Það er nóg til að opna bjölluna við öll 
skilyrði, jafnvel þó að bakki sé undinn og að skekkja komi á stamman og bjalla 
skorðist utan í stýribraut. 

Undirstöðukraftar Ra og Rb tjakkur í útslagi 
Eins og sjá má á álagslíkani fyrir sveifina verkar kraftur tjakksins ekki beint á 
sveifina heldur í 83°. Því verður kraftinum F ofanvarpað í Y og X stefnur. 
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Mynd 14: Álagslíkan: sveif 

Krafturinn F í Y og X stefnu 

F = 10kN 

𝐹 = 𝐹 ∗ 𝑐𝑜𝑠83° = 10000 ∗ 𝑐𝑜𝑠83° = 1219𝑁 

𝐹 = 𝐹 ∗ 𝑠𝑖𝑛83° = 10000 ∗ 𝑠𝑖𝑛83° = 9925,4𝑁 

 

Undirstöðukraftar Ra og Rb í Y og X stefnu 

↻ ∑𝑥𝑎 = 0 = −𝐹𝑥 ∗ 0,133 + 𝑅𝑎 ∗ 0,29 = 

𝑅𝑎 =
𝐹 ∗ 0,133

0,29
= 

𝑅𝑎 =
1219 ∗ 0,133

0,29
= 559𝑁 

 

↻ ∑𝑦𝑎 = 0 = −𝐹𝑦 ∗ 0,133 + 𝑅𝑎 ∗ 0,29 = 

𝑅𝑎 =
𝐹 ∗ 0,133

0,29
= 

𝑅𝑎 =
9925,4 ∗ 0,133

0,29
= 4552𝑁 

 

↑ ∑xb = 𝑅𝑏 − 𝐹 + 𝑅𝑎 = 0 

𝑅𝑏 = 𝐹 + 𝑅𝑎 = 1219 + 559 = 1778𝑁 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                                  Ágúst Gísli Búason 
Iðn- og tæknifræðideild   Jón Gunnar Mýrdal 

23 
 

↑ ∑yb = 𝑅𝑏 − 𝐹 + 𝑅𝑎 = 0 

𝑅𝑏 = 𝐹 + 𝑅𝑎 = 9925,4 + 4552 = 14477,4𝑁 

 

Samsettir undirstöðukraftar 

Undirstöðukraftar í Ra 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑎𝑥 + 𝑅𝑎𝑦 = 

= 559 + 4552 = 4586𝑁 

𝑅𝑎 = 4586,2𝑁 

Undirstöðukraftar í Rb 

𝑅𝑏 = 𝑅𝑏𝑥 + 𝑅𝑏𝑦 = 

= 1778 + 14477,4 = 14586,2𝑁 

𝑅𝑏 = 14586,2𝑁 

 

Beygjuvægi sveif í x og y stefnur 

↺ ∑𝑀𝑏𝑥 = 𝐹𝑥 ∗ 133 = 1219 ∗ 133 = 162.127𝑁𝑚𝑚 

↺ ∑𝑀𝑏𝑦 = 𝐹𝑟𝑦 ∗ 133 = 9925,4 ∗ 133 = 1.320.078𝑁𝑚𝑚 

 

Samsett beygjuvægi  

𝑀𝑏 = 𝑀𝑏𝑥 + 𝑀𝑏𝑦 = 162127 + 1320078 = 1329997𝑁𝑚𝑚 
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Sker og beygjuvægisferlar sveifar, fengnir úr Inventor 
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Beygjuvægi bolta 

 

Mynd 15: Álagslíkan: bolti 

Þar sem krafturinn sem verkar á boltann er jafndreift álag þarf að finna stærð 
og stefnu lokakrafts C. 

Jafndreifða álagið er lokakraftur C og undirstaða Rb eða 14586,2N en dreift yfir 
58mm á milli punkta B og D á mynd eða 

14586,2

58
= 251,48 𝑁𝑚𝑚 

Staðsetning lokakrafts C  

49,5 +
58

2
= 78,5𝑚𝑚 

Beygjuvægi í punkti A 

C = Lokakraftur 14586,2N 

↺ ∑𝑀 = 𝑀 − 𝐶 ∗ 78,5 = 0 

𝑀 = 𝐶 ∗ 78,5 = 14586,2 ∗ 78,5 = 1.145.017𝑁𝑚𝑚 

Beygjuvægi í veikasta punkti B 

Q = Jafndreift álag 251,48N/mm. 

L = Heildarlengd bolta sem álag verkar á, 107,5mm. 

X = Lengd frá punkti A að B veikasta punkt, 49,5mm. 
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↺ ∑𝑀 = −𝑄 ∗
(𝐿 − 𝑥)

2
= 

𝑀 = −251,48 ∗
(107,5 − 49,5)

2
= −422.989𝑁𝑚𝑚 

 

Sker og beygjuvægisferlar bolta, fengnir úr Inventor 
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Útreikningar á spennum í bolta og nauðsynlegt öxulþvermál 
Höfundar ákváðu að nota stál, st70-2 í boltann til þess að reyna að halda 
öxulþvermáli innan skynsamlegra marka, en einnig vegna þess hversu hátt 
togþol st70-2 hefur, sem og flotmörk. 

Við útreikninga á spennum verður notast við hámarksspennur efna úr töflum í 
7. kafla Statik og styrkelære, (Madsen, 2016). Þar er búið að reikna öryggistölur 
inn eftir álagsflokkum. 

Nauðsynlegt öxulþvermál m.t.t. beygjuvægis 
σ = Leyfileg hámarksbeygjuspenna fyrir stál 70-2. Álagsflokkur 2. Breytilegt álag 
= 185N/mm2. Fundið í (Madsen, 2016, bls. 307).  

𝑀  = beygjuvægi punkti B 

𝑊𝒙 ≥ 𝑀/𝜎 

𝑑 =
𝑀

𝜎 ∗ 0,1
 

=  
422989

185 ∗ 0,1
= 28,4𝑁/𝑚𝑚² 

Reiknum með að nota 30mm öxul. 

Raunspennur í öxli 

𝛿 =
𝑀𝑏 ∗ 32

𝑑 ∗ 𝜋
=

422989 ∗ 32

30 ∗ 𝜋
= 159,6 𝑁/𝑚𝑚  

 

𝜏 =

𝑅𝑏
𝑑 ∗ 𝜋

4
=

14586,2
30 ∗ 𝜋

4
= 20,6 𝑁/𝑚𝑚  

Sameiginleg spenna 

𝛿 = 𝛿 + 3 ∗ 𝜏𝑠𝑘𝑒𝑟 =  159,6 + 3 ∗ 20,6 = 163,5 𝑁/𝑚𝑚  
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Leyfileg spenna 

σD = 750N/mm2 fyrir E360, st70-2 bls. 135 í (Falk, Krause og Tiedt, 2004, bls. 
135).  

b1= 0,94 – yfirborðsstuðull fyrir efni með 750N/mm2 togþol. (Falk, Krause og 
Tiedt, 2004, bls. 43). 

b2= 0,88 – stærðarstuðull fyrir öxul með 30mm þvermál. (Falk, Krause og Tiedt, 
2004, bls. 43). 

β= 1,5 – skarðtala, breytt öxulþvermál. (Falk, Krause og Tiedt, 2004, bls. 43). 

V= 2,1 – öryggistala fyrir álagsflokk I og efni st. (Falk, Krause og Tiedt, 2004, bls. 
38). 

 

𝜎 =
𝑅𝑚 ∗ 𝑏1 ∗ 𝑏2

𝛽 ∗ 𝑣
=

750 ∗ 0,94 ∗ 0,88

1,5 ∗ 2,1
= 197 𝑁/𝑚𝑚  

Þar sem σLeyf 197N/mm2> σSam 163,5N/mm2 þolir öxullinn meira álag en lagt 
verður á hann. 
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Útreikningar á suðu fyrir bolta 
Við útreikninga á spennum verður notast við hámarksspennur efna úr töflum í 
7. kafla Statik og styrkelære, en þar er búið að reikna öryggistölur inn eftir 
álagsflokkum. (Madsen, 2016). 

Boltinn verður rafsoðinn hringinn á plötuna sem hann situr á. Stærð suðunnar 
verður A = 8mm. 

 

Mynd 16 Suða á bolta. 

 

Mótstöðuvægi 

𝑊 =
(𝐷 − 𝑑 ) ∗ 𝜋

32 ∗ 𝐷
=>

(71 − 55 ) ∗ 𝜋

32 ∗ 71
= 22485𝑚𝑚  
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Útreikningar á spennum í suðu 
Við útreikninga á spennum verður notast við hámarksspennur efna úr töflum í  
Statik og styrkelære 7. kafli, en þar er búið að reikna öryggistölur inn eftir 
álagsflokkum. (Madsen, 2016). 

Raunspenna m.t.t. beygjuvægis 

 𝜎 á = Hámarks beygjuvægisspenna fyrir St 37-2 í álagsflokk 2 er 
samkvæmt Madsen (2016, bls. 307). 85N/mm2 en í suðu með hreina 
togspennu skal nota 80% af hámarki: 85N/mm2 * 0,8 = 68N/mm2 

 𝜎 = Raun beygjuvægisspenna N/mm2 
 𝑊 = Mótstöðuvægi = 22485mm3 
 𝑀 = Beygjuvægi = 1145017Nmm 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

1145017

22485
= 50,9𝑁/𝑚𝑚  

Raunspenna er innan marka ef: 68N/mm2 ≥ 50,9/mm2. 

Raunspenna m.t.t. klippispennu 

 𝜏 á = Hámarks klippispenna fyrir St 37-2 í álagsflokk 2 er samkvæmt 
Madsen (2016, bls. 306). 65N/mm2 en í suðu með blandaðri tog- og 
skerspennu skal nota 80% af hámarki: 65N/mm2 * 0,8 = 52N/mm2 

 𝜏 = Raun klippispenna N/mm2 
 𝑅𝑎 = 14586,2N 
 𝐴 = Þversniðsflatarmál suðu = 1583mm2 

 

𝜏 =
𝑅𝑎

𝐴
=

14586,2

1583
= 9,2𝑁/𝑚𝑚  

Raunspenna er innan marka ef: 39N/mm2 ≥ 9,2N/mm2. 
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Armur á bjöllu 
Það er armur á bjöllunni sem sveifin í opnaranum fer á þegar verið er að opna 
bjölluna. Þessi armur er veikasti punkturinn þegar verið er að opna bjölluna. Þar 
sem hann mun koma til með að brotna af áður en eitthvað annað gefur sig er 
hann og suðan á honum reiknuð út.  

Armur litaður rauður á mynd. 

 

Mynd 17: Bjalla, útskýring á armi 

Útreikningar armur 

 

Mynd 18: Álagslíkan: armur 
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Krafturinn F í Y og X stefnu sem og undirstöðukraftur Ra 

Krafturinn F lendir ekki hornrétt á arminum þar sem armurinn hallar. Eins og sjá 
ma á álagslíkani lendir krafturinn í 76° á arminum. Því þarf að skipta kraftinum 
upp í x og y stefnur. 

 F = 4586N 

𝐹 = 𝐹 ∗ 𝑐𝑜𝑠76° = 4586 ∗ 𝑐𝑜𝑠76° = 1109,5𝑁 

𝐹 = 𝐹 ∗ 𝑠𝑖𝑛76° = 4586 ∗ 𝑠𝑖𝑛76° = 4450𝑁 

Beygjuvægi í Ra 

↺ ∑𝑀 = 𝐹 ∗ 55 = 1109,5 ∗ 55 = 61022,5𝑁𝑚𝑚 

↺ ∑𝑀 = 𝐹 ∗ 55 = 4450 ∗ 55 = 244750𝑁𝑚𝑚 

Samsett beygjuvægi  

𝑀𝑏 = 𝑀𝑏𝑥 + 𝑀𝑏𝑦 = 61022 + 244750 = 252242𝑁𝑚𝑚 

 

Útreikningar á spennum í armi 
Notað er DIN EN 10 219-2 (1997-11) 30x30x3mm ferningslaga stálrör. 
Efnisgerð: EN 10 025 – S 235 JR einnig þekkt sem St 37-2. 

Við útreikninga á spennum verður notast við hámarksspennur efna úr töflum í 
Madsen (2016. 7. kafli). Þar er búið að reikna öryggistölur inn eftir 
álagsflokkum. 

Nauðsynlegt mótstöðuvægi 

Til þess að finna nauðsynlegt mótstöðuvægi verður notast við beygjuvægi. 

𝜎  = 140N/mm2.  Leyfileg hámarksbeygjuspenna fyrir stál 37-2. Álagsflokkur 
1. stöðugt álag. Madsen (2016. Bls. 307).  

𝑤 = Nauðsynlegt mótstöðuvægi. 

𝑀 = Beygjuvægi = 252242Nmm 

𝑤 =
𝑀

𝜎
=

252242

140
= 1802𝑚𝑚  
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Samkvæmt þessu er nauðsynlegt mótstöðuvægi 1802mm3 töluvert lægra 
miðað við að mótstöðuvægið Wx fyrir valið 30x30x3mm ferningslaga rör er 
2340mm3. 

Raunspenna í armi reiknuð út frá beygjuvægi 

 𝜎 = Raun beygjuspenna í N/mm2. 
 𝑀 = Beygjuvægi = 252242Nmm. 
 𝑤 = Mótstöðuvægi valins rörs = 2340mm3. (Falk, Krause og Tiedt, 2004, 

bls. 180). 
 

𝜎 =
𝑀

𝑤
=

252242

2340
= 108𝑁/𝑚𝑚  

Raunspenna miðað við beygjuvægi er 108N/mm2 sem er töluvert lægra gildi en 
140N/mm2 sem er hámarksspenna fyrir rörið.  

Raunspenna reiknuð út frá klippispennu 

 𝜏 = Raun klippispenna í N/mm2. 
 𝑅𝑎 = Skerkraftur í punkti A = 4586N. 
 𝐴 = Þversniðsflatarmál valins rörs = 301mm2. (Falk, Krause og Tiedt, 

2004, bls. 180). 
 

𝜏 =
𝑅𝑎

𝐴
=

4586

301
= 15,2𝑁/𝑚𝑚  

Leyfileg skerspenna er 100N/mm2 fyrir stál 37-2 álagsflokk 1, sem er mun hærra 
gildi en 15,2N/mm2. Þar af leiðandi gengur þetta upp. 
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Útreikningar á suðu 
Við útreikninga á spennum verður notast við hámarksspennur efna úr töflum í 
Madsen (2016). Þar er búið að reikna öryggistölur inn eftir álagsflokkum. 

Armurinn er soðinn á brakket á bjöllunni með fjórum suðum sem eru A-mál = 
4mm 

 

Mynd 19 Útskýring á suðu f. arm 

Mótstöðuvægi 

𝑊 =
𝐴 ∗ 𝐵 − 𝑎 ∗ 𝑏

6 ∗ 𝐵
=>

38 ∗ 38 − 30 ∗ 30

6 ∗ 38
= 5593𝑚𝑚  

 

 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                                  Ágúst Gísli Búason 
Iðn- og tæknifræðideild   Jón Gunnar Mýrdal 

38 
 

Útreikningar á spennum í suðu 
Raunspenna m.t.t. beygjuvægis 

 𝜎 á = Hámarks beygjuvægisspenna fyrir St 37-2 í álagsflokk 2 er 
samkvæmt Madsen (2016. Bls. 307). 85N/mm2 en í suðu með hreina 
togspennu skal nota 80% af hámarki: 85N/mm2 * 0,8 = 68N/mm2 

 𝜎 = Raun beygjuvægisspenna N/mm2 
 𝑊 = Mótstöðuvægi = 5593mm3 
 𝑀 = Beygjuvægi = 252242Nmm 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

252242

5593
= 45𝑁/𝑚𝑚  

Raunspenna er innan marka ef: 68N/mm2 ≥ 45N/mm2. 

Raunspenna m.t.t. klippispennu 

 𝜏 á = Hámarks klippispenna fyrir St 37-2 í álagsflokk 2 er samkvæmt 
Madsen (2016. Bls. 306). 65N/mm2 en í suðu með hreina togspennu skal 
nota 80% af hámarki: 65N/mm2 * 0,8 = 52N/mm2 

 𝜏 = Raun klippispenna N/mm2 
 𝑅𝑎 = 4586N 
 𝐴 = Þversniðsflatarmál suðu = 544mm2 

 

𝜏 =
𝑅𝑎

𝐴
=

4586

544
= 8,4𝑁/𝑚𝑚  

Raunspenna er innan marka ef: 52N/mm2 ≥ 8,4N/mm2. 
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Vökvakerfi 
Vökvakerfið er það sama og knýr lyftiborð sem er fyrir niðurtökustöðina. Það er 
100ccm dæla sem keyrir á 200bar þrýstingi. Það verður þrýstiminnkari settur 
fyrir bjölluopnara til að stýra hámarkskrafti sem tjakkur getur gefið á arm 
opnarans. Hámarksþrýstingur á tjakka verður 80 bar. Þessari stöð er stýrt af 
Allen Bradley iðntölvu, því er auðvelt að setja viðbótarbúnað inn á hana.   

Útreikningar vökvakerfi 
Aflið frá nýja tjakknum er miðað við að hann er keyrður á 200bar.  

(
𝐷

20
) ∗ 𝜋 ∗ 𝑝 = (

40

20
) ∗ 𝜋 ∗ 200 = 2513𝑘𝑔 

Það er ekki þörf á þessum krafti í nýja opnaranum og því er þrýstingurinn á 
tjakkinn tekinn niður í 80bar og þá lítur þetta svona út 

(
𝐷

20
) ∗ 𝜋 ∗ 𝑝 = (

40

20
) ∗ 𝜋 ∗ 80 = 1005𝑘𝑔 

Vökvalagnir verða lagðar frá dælurými sem er staðsett í herbergi sem er í um 
10m fjarlægð. Lagnir verða 12mm og verða sjálfstæðar fyrir hvorn opnara frá 
dælustöð, með því verða stjórnlokar staðsettir inn í dælurými sem er yfirþrýst.   
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Skautbakkar 

 

Mynd 20: Munur á útsýni með tveggja- og síðan þriggjaskauta skautbakka 

Breytingar á skautbökkum felast í því að fara úr því að taka þrjú skaut yfir í að 
taka tvö skaut. Þetta er stór breyting á tækjum og vinnufyrirkomulagi hjá 
Norðuráli. Á hverri vakt er skipt um 192 skaut í kerskála, það þarf að keyra þeim 
frá skautsmiðju yfir í kerskála og ferðir á lyftara aukast því við þessa breytingu.  
Skautbakkarnir eru mjókkaðir um 600mm og fækkað um eitt skaut í þeim. Við 
þetta minnkar heildarþyngd skautbakka um 1875kg sem er bæði fækkun um 
skaut og minnkun á járni. Við það er hægt að fara úr átta tonna lyfturum í sex 
tonna lyftara. Einnig verður rýmra um skautbakkana í skautskiptum í kerskála. 
Skautbökkum þarf ekki að snúa á göngum kerskála eins hefur þurft með þriggja 
skauta skautbakka, heldur geta þeir snúið eins og sést á mynd 20. 
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Mynd 21: Rýmra á göngum kerskála með tveggjaskauta skautbakka 
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Kostnaður 
Það þarf að breyta þriggja skauta bökkum yfir í að verða tveggja skauta bakkar. 
Það er gert með því að gafflaskúffur fyrir lyftaragaffla eru skornar undan þeim. 
Skautbakkinn er síðan skorinn í sundur í miðjunni og tekið úr honum 600mm, 
hann síðan soðinn saman aftur og gaffalskúffur settar undir hann aftur. 

Verð á breytingu á bökkum er 145.000kr. per stk. samkvæmt tilboði frá Héðni 
hf. Norðurál er með 700 skautbakka til að anna kerfinu eins og það er í dag. 
Þegar skautbakkarnir minnka þarf að bæta við 231 bakka til að vera með sama 
magn af skautum í skautbökkum. 

Verð í smíði á skautbökkum sem taka einungis 2 skaut er 1.190.000kr. per stk. 

Þessi verð eru án vsk. en tilboð er fengið frá Héðni hf. 

Kostnaður  
Verkliður Verð Stk Stk Samtals 

Breyta skautbökkum       145.000 ISK  700 101.500.000 ISK 
Smíða nýja skautbakka   1.120.000 ISK  231 258.720.000 ISK 

Smíða bjölluopnara  475.000 ISK 2 950.000 ISK 
Smíða grind á niðurtökustöð  550.000 ISK 1 550.000 ISK 

Breyta vökvakerfi  350.000 ISK 1 350.000 ISK 
Uppsetning á búnaði  650.000 ISK 1 650.000 ISK 

Samtals     362.725.000 ISK 
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Sjálfkeyrandi ökutæki  
Haft var samband við Íslyft sem er umboðsaðili Linde lyftara á Íslandi og 
fengnar upplýsingar frá þeim um lyftara.  

Skoðað var hvort hægt væri að fá sjálfkeyrandi lyftara. Í dag er ekki hægt að fá 
sjálfkeyrandi lyftara í þeirri stærð sem þarf til þess að bera þá byrði sem yrði 
lögð á þá. Sjálfkeyrandi lyftarar eru eingöngu til hannaðir fyrir vöruhús.  

8t lyftari frá Linde er í seriu 1279 sem er seria fyrir 6-8t lyftara. Þessir lyftarar 
eru byggðir á sömu grind en stærðarmunur er á ballest og þrýstingi í vökvakerfi.  

 E60 E80 
Heildarlengd 4693mm 4703mm 

Breidd 1660mm 2110mm 
Verð 13500 EUR 25000 EUR 

 

Lengdarmunur er ekki nema 10mm en munur á breidd lyftarans er 450mm. 
Skautbakkar fara úr því að vera 2650mm breiðir og standa 270mm útfyrir 8tn 
lyftara hvoru megin í að vera 2075mm breiðir og standa þá 207mm út fyrir 6tn 
lyftara hvoru megin. Þyngdin minnkar úr 6203kg í  fulllestuðum þriggja 
skautabakka niður í að vera 4320kg í tveggja skautabakka. Miðað við lyftitöflur 
á þessum lyfturum þá er 8t lyftari á hámarki lyftigetu með þessa byrði. 6t lyftari 
er ekki kominn í hámarks lyftigetu með nýja hönnun á skautbökkum sem taka 2 
skaut. 

 
Mynd 22: Lyftitafla f. 8t Linde lyftara                                  Mynd 23: Lyftitafla f. 6t Linde lyftara  
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Áhættugreining 
Gerð var áhættu- og rekstaráhættugreining á þessum breytingum. Að þessari 
áhættugreiningu komu: 

Níels E. Reynisson frá Öryggisdeild Norðuráls. 

Reynir Ingimarsson, liðstjóri á A-vakt kerskála. 

Friðrik Jessen, liðstjóri á A-vakt kerskála. 

Sverrir Þór Guðmundsson, vaktstjóri á A-vakt kerskála.  

Ágúst Gísli Búason, verkvirki. 

Jón Gunnar Mýrdal, vaktstjóri skautsmiðju.  

Þegar þessar áhættugreiningar eru gerðar setjast niður nokkrir aðilar sem koma 
að verkinu og fara yfir það sem á að gera skref fyrir skref. Ræddar eru allar 
mögulegar aðstæður sem geta komið upp og hvaða áhættur verkið/breytingin 
getur haft í för með sér. Gerðar eru áhættugreiningar fyrir öll reglubundin störf 
sem eru framkvæmd í Norðuráli.  

Niðurstaða greiningarinnar er í fljótu bragði sú að ef breytt er í tvö skaut í 
skautbakka hefur sú breyting mun fleiri kosti framleiðslulega, kostnaðarlega og 
öryggislega séð. Áhættustig m.t.t. aðgerða til að minnka eða útiloka hættur fer 
niður um 1 áhættuflokk (litir) að minnsta lagi í öllum verkliðum. Í flestum liðum 
er farið úr áhættustigi 18 niður í 10 með breytingunni. Áhættugreininguna má 
finna í viðhengi. 

 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn í Reykjavík                                                                                                  Ágúst Gísli Búason 
Iðn- og tæknifræðideild   Jón Gunnar Mýrdal 

45 
 

Niðurstöður 
Með þessu verkefni er búið að sýna fram á að hægt er að ná mikilli hagræðingu 
í niðurtöku á skautum og auknu öryggi í skautskiptum í kerskála. Niðursetning á 
tveimur skautum í einu í skautbakka minnkar tímann á vinnuhring 
niðurtökustöðvar. Einnig verður minna um inngrip í sjálfvirka ferlið á 
niðurtökustöðinni þar sem búið er að minnka líkur á að skaut geti skorðast fast 
með minni en þó rýmri skautbökkum. Ásamt því að bjölluopnari ræður betur 
við að opna bjöllurnar ef skaut skorðast fast. 

Skautbakkar eru minni og því er hægt að minnka lyftara um tvær stærðir, það 
er úr 8t niður í 6t. Betra útsýni er úr lyftara þegar ekið er með tveggja 
skautabakka um ganga kerskála. Einnig verður rýmra á göngum kerskála þegar 
skautskipti eru í gangi.  

Kostnaður við lyftarakaup er minni vegna þess að hægt verður að nota 6t 
lyftara. Útsýni úr lyfturum er stóraukið og þar með öryggi starfsmanna sem eru 
á göngu í kerskálum. 

Eftirmáli 
Þegar lagt var af stað í þetta verkefni voru höfundar með ákveðnar hugmyndir  
varðandi þessar breytingar og hvað þyrfti að gera til að þær gætu gengið upp. 
Þessar hugmyndir voru verulega undir því sem síðan þurfti til að allt gengi upp 
og verkefnið vatt uppá sig á mjög skömmum tíma. Það hefur farið mikill tími í 
að mæla, hafa samráð á milli deilda, áhættugreina, reikna, hanna og 
endurhanna. Þær deildir sem komu að þessu verkefni hjá Norðuráli voru 
skautsmiðja, kerskáli, kerstjórn, öryggissvið og tæknisvið.   
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Viðauki 
 



Model code CDH1MT4/40/28/160A3X/M44CSUMZEFWWWWFC XV = 170 mm 
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Configuration documentation 
Mill type cylinder 

 

 
Link to configuration 

Hint: Link to configuration valid until 2020-09-14 

Description 

Mode of operation CD Single rod cylinder 

Range H1 Range H1 

Mounting types MT4 Trunnions 

Bore diameter 40 D = 40 mm 
Piston rod diameter 28 d = 28 mm 
Stroke length 160 mm 
Design principle A Flanged head and cap 
Component series 3X 30 to 39 unchanged 

installation and 
connection 
dimensions 

Port connection / types M according to ISO 9974-
1 (metric thread 
ISO 261) 
EE = M22 x 1.5 D4 = 
34 (max. 0.5 mm 
deep) 

Port location at head 4 Left - viewed on the 
piston rod 

Port location at cap 4 Left - viewed on the 
piston rod 

Piston rod version C Hard chromium-plated 
Piston rod end S With self-aligning clevis fitted CGAS 

KK = M24x2 
CH = 75 
CN = 30 



Model code CDH1MT4/40/28/160A3X/M44CSUMZEFWWWWFC XV = 170 mm 
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Configuration documentation 
Mill type cylinder 

End position cushioning U Without 
Seal version M Standard seal system 

(for mineral oil HL, HLP and HFA) 
Option Z Additional options 
Proximity switch E Inductive proximity switch 
Guide rings F Guide rings 
Screwed coupling W Without 
Ball and socket joint option W Standard version: 

Conical grease nipple 
DIN71412 form A 

Piston rod extension W Without 
Corrosion category W Class CP3 (C3, short: according DIN EN ISO 12994-2) 
Color  RAL5010 - Gentian blue 

 
Oil filling F with corrosion 

protection oil VG 
68 

Test certificate C with inspection 
certificate 3.1 in 
line with EN 10204 

Trunnion location XV = 170 
mm 

 

  



Model code CDH1MT4/40/28/160A3X/M44CSUMZEFWWWWFC XV = 170 mm 

50 
 

Configuration documentation 
Mill type cylinder 

Hint: 

The information contained herein is intended to serve purely as a product description. The 
information we have provided cannot be used as evidence of a particular aspect or of suitability for a 
particular purpose. This information does not release the user from his responsibility to perform his 
own assessments and tests. Please note that our products are subject to the natural processes of 
aging and wear. 
The stated operating pressures are valid for applications with shockfree operation. For extrem loads, 
as for example fast cycling, the mounting elements and piston rod thread connection must be 
designed for fatigue. 
The specified resistances of the individual Bosch Rexroth classes only relate to primed/painted 
cylinder surfaces, not to piston rods, trunnions etc. Special measures may be required for these. 
© All rights reserved by Bosch Rexroth AG, also for the event of registration of industrial 
property rights. All rights of disposal, such as copyright and right of distribution, reserved. 

 

 

Accessories 

Mounting element 
Self-aligning clevis 

plug-in connector Proximity switch 

Spare parts 

Materialnummer 

R900861026 

R900885938 
 
 

Designation 



Model code

 CDH1MT4/40/28/160A3X/M44CSUMZEFWWWWFC XV = 170 mm 
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Configuration documentation 
Mill type cylinder 

Sub3D01 
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                                             Áhættugreining            Útg.1 

 

 

Þátttakendur:   

Dagsetning(1):  10.2.2020 Vinnusvæði /Staðsetning(2): Kerskáli / Skautsmiðja 

Verkstjórn(3):   Verktaki(4):  

Vinnulýsing(5):  Lokaverkefni HR: Breyting úr 3 skautum í bakka í 2 skaut í bakka. 

Útgefin verkleyfi(6): ☐Lokað rými     ☐Logaleyfi      ☐Vinna í hæð   ☐Vinna undir kerum   ☐Graftrar leyfi   ☐Vinna með hættuleg efni  ☐Læsa og merkja  ☐Vinna við rafkerfi 

Unnið af(7):  Ágúst Gísli Búason og Jón Gunnar Mýrdal Yfirfarið(8):  
 

HÆTTUR(9) TÆKJABÚNAÐUR(10) LÍKAMSBEITING, ÖRUGGT VINNULAG(11) UMHVERFISÞÆTTIR 

☐ Læsa, merkja og prófa (hættuleg orka, vélar, rafmagn, vatn, vindur, gas, olía)) ☒ Handverkfæri                             Yfirfarin og í góðu lagi ☒ Endurteknar hreyfingar ☐ Notkun efna / Losun efna 

☐ Vinna í hæð  ☒Loftverkfæri                            Yfirfarin og í góðu lagi ☒ Erfið staða, kreppt, lágt til lofts, mikil teyging ☐ Flokkun og förgun afurða 

☐ Hættuleg efni ☐Framlengingarsnúrur                  Yfirfarin og í góðu lagi ☒ Lyfta þungu  

☒ Hrashættu ☒Farartæki-lyftari                          Yfirfarin og í góðu lagi 
☒ Umgengni/5S, greiðar gönguleiðir, reglub. 
tiltekt 

NEYÐARÁÆATLANIR(15) 

☒ Nálægð við bráðin málm ☐Stig/tröppur                                Yfirfarin og í góðu lagi ☒ Hætta á hitaálagi ☒ Neyðarútgangur.           Óheftur aðgangur að neyðarútangi 

☒ Umferðarhætta- Gangandi og farartæki ☐Hífingabúnaður, tjakkur              Yfirfarin og í góðu lagi ☒ Ryk ☒ Neyðarsturta                  Neyðarrými kerskáli  

☒ Háspenna ☐ Spjót lyfta                                  Vinnuvélaréttindi J, fallvörn, forskoðun ☒ Hávaði ☒ Augnskol                         Neyðarrými  kerskáli 

☒ Eld- og neistahætta ☐Skæra lyfta                                Vinnuvélaréttindi J, forskoðun ☒ Ónóg loftræsting ☒Rýmingaráætlun svæðis  Upplýs. hjá yfirmanni svæðis 

☐ Vinna við spennuhafandi búnað/prófanir ☐Krani undir 18 t lyftigetu            Vinnuvélaréttindi D, forskoðun ☐ Drykkjarföng/aðgangur ☒Neyðarsöfnunarsvæði      Upplýs. hjá yfirmanni svæðis 

☐ Uppgröftur, skurðir, brunahætta ☐Krani undir 10 t lyftigetu            Vinnuvélaréttindi J, forskoðun ☐ Ísing/hálka ☒Slökkvitæki                        víða í skautsmiðju, við inngönguhurðar 

☐ Fjarlægð vélarhlífar ☐Grafa/hjólaskófla                      Vinnuvélaréttindi E/F, forskoðun ☐ Titringur ☐Eldvarnarteppi                    

☒ Klemmuhætta   ☒ Sjúkrakassi                        Neyðarrými  kerskáli 

ÞJÁLFUN(12) ÖRYGGISBÚNAÐUR/PERSÓNUHLÍFAR(13) MERKINGAR, VARNIR, LEIÐBEININGAR(14) 

☐ Læsa, merkja og prófa ☒ Hjálmur, hlífðargleraugu, öryggisskór, eldtefjandi fatnaður, undirföt. ☐ Fólk að vinna fyrir ofan. Varar t.d. við fallandi hlutum 

☒ Vinnuvélaréttindi, ökupróf á svæði ☒ Persónuhlífar svæðis eða verkefnis.(hnakkahlíf) ☐ Fólk að vinna fyrir neðan. Varar t.d. við að láta hluti falla 

☐ Fallvarnarnámskeið ☒ Andlitshlíf r ☐ Gul flögg; VARÚÐ 

☐ Innganga í lokað rými  ☒ Hanskar ☐ Rauð flögg; HÆTTA 

☒ Bráðinn málmur, ☒Heyrnarhlífar ☒ Girðing(Skerming)op í gólfi 

☐ Vélarhlífar ☒Rykgríma/öndunargrímur ☐ Lásar. 

☐ Skyndihjálp ☒Ferskloftsgríma-æskilegt ☐ Upplýsingarskilti, segir til um hver er að vinna verka, verktími, símanúmer 

 ☐Sýnileikafatnaður   

 ☐ Öryggislína   

 Nafn Staða Netfang / GSM  Nafn Staða Netfang / GSM 

1 Ágúst Gísli Búason Iðnaðarmaður, Aðalverkstæði agustb@nordural.is  6 Sverrir Guðmundsson Vaktstjóri, A vakt Kerskála sverrirg@nordural.is  

2 Jón Gunnar Mýrdal Vaktstjóri, Skautsmiðja jongunnar@nordural.is  7    

3 Reynir Ingimarsson Liðsstjóri, A vakt Kerskála reynir@nordural.is  8    

4 Friðrik Jessen  Liðsstjóri, A vakt Kerskála fridrikj@nordural.is  9    

5 Níels E. Reynisson  Öryggisdeild niels@nordural.is / 617-4870  10    
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Áhættustigs reiknilíkan 

Hver væri  
AFLEIÐINGIN 

af atviki ? 

Hverjar eru LÍKURNAR á atviki? 
Næstum 
öruggt 

Líklegt Mögulegt Ólíklegt 
Nánast 

ómögulegt 
Hamfarir  

Mörg dauðsföll 
Mjög hátt 25 Mjög hátt 24 Mjög hátt 22 Hátt 19 Hátt 15 

Stórvægilegt 
Varanlegt líkams eða heilsutjón, dauðsfall 

Mjög hátt 23 Mjög hátt 21 Hátt  18 Hátt 14 Meðal 10 

Alvarlegt 
Alvarlegt fjarveru slys 

Mjög hátt 20 Hátt 17 Hátt 13 Meðal 9 Lágt 6 

Töluverð 
Læknisaðstoð er þörf, ekki takmörkuð 

vinna 
Hátt 16 Meðal 12 Meðal 8 Lágt 5 Lágt 3 

Minniháttar 
Minniháttar áverkar eða veiki 

Meðal 11 Meðal 7 Lágt 4 Lágt 2 Lágt 1 

 

 

 

Nr. Verkáætlun 

Lýsið verkinu skref fyrir skref 

Hætta/Frávik/Takmarkanir 

Skráið allar hættur? 

Áhættu 
stig 

Aðgerðir til að minnka eða útiloka hættur 

Lýsið aðgerðum og aðferðum sem fara skal eftir  

Nýtt 
Áhættu stig 

 

Úrbætur þarfnast 

Mögulegt 
áhættu stig 

Þrjú skaut í bakka 

1 Skaut sett í bakka í niðurtökustöð 

a) Klemmuhætta – 
inngrip vegna 
truflunar í rekstri 

18 Fara gætilega  - inngrip í hreyfanlegan búnað 14  Setja 2 skaut í bakka – inngrip á ekki að 
þurfa 

3 

b) Eitt skaut tekið niður í 
einu 

- Spörum um 1 min á hvert skaut – 3 vs 2 skaut í bakka. -  
 

2 Bökkum lagerað á Hvíta torgi 
a) Skert útsýni úr lyftara 

– stammi fyrir miðju = 
árekstrarhætta 

18 Ökumenn þurf að aflaga sig í sætum til sjá á milli 
stamma 1-2 eða 2-3. 

18  Setja 2 skaut í bakka – stórbætir útsýni 
úr lyftara (sjá myndir) 

10 

3 Bökkum ekið frá skautsmiðju til kerskála 

a) Skert útsýni úr lyftara 
– stammi fyrir miðju = 
árekstrarhætta 
Gangandi vegfarendur 

18 Ökumenn þurf að aflaga sig í sætum til sjá á milli 
stamma 1-2 eða 2-3. 

18  Setja 2 skaut í bakka – stórbætir útsýni 
úr lyftara (sjá myndir) 

10 

b) Umferðarhætta - 
árekstrarhætta 

18 

Fylgja skal útgefnum umferðarreglum NA. Gæta 
sín þar sem umferða akandi og gangandi skarast. 
Staðfesta skal með handahreyfingu áður en haldið 
er áfram. Ef ekið er í gegnum vinnusvæði skal fá 
leyfi fyrir því. 

18  Setja 2 skaut í bakka – stórbætir útsýni 
úr lyftara (sjá myndir) 

10 

4 Bakkar meðhöndlaðir á göngum kerskála 
a) Stórir bakkar – 

takmarkað pláss = 
árekstur 

13 Bökkum er snúið á göngum til að skapa meira 
pláss. 

9  Setja 2 skaut í bakka – Eykur pláss og 
öryggi á göngum. 

6 
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Nr. Verkáætlun 

Lýsið verkinu skref fyrir skref 

Hætta/Frávik/Takmarkanir 

Skráið allar hættur? 

Áhættu 
stig 

Aðgerðir til að minnka eða útiloka hættur 

Lýsið aðgerðum og aðferðum sem fara skal eftir  

Nýtt 
Áhættu stig 

 

Úrbætur þarfnast 

Mögulegt 
áhættu stig 

b) Snúa þarf bökkum á 
göngum – tjón og 
útleiðsla 

18 Fara varlega og velja þarf staðsetningu þar sem 
ekki eru flóttaleiðir. 

14  Setja 2 skaut í bakka – mun léttara 
byrði og losnum við að snúa bökkum. 

3 

5 Skipulag og akstur bakka í kæligeymslur 

a) Skert útsýni úr lyftara 
– stammi fyrir miðju = 
árekstrarhætta 
Gangandi vegfarendur 

18 Ökumenn þurf að aflaga sig í sætum til sjá á milli 
stamma 1-2 eða 2-3. 

18  Setja 2 skaut í bakka – stórbætir útsýni 
úr lyftara (sjá myndir) 

10 

a) Umferðarhætta - 
árekstrarhætta 

18 

Fylgja skal útgefnum umferðarreglum NA. Gæta 
sín þar sem umferða akandi og gangandi skarast. 
Staðfesta skal með handahreyfingu áður en haldið 
er áfram. Ef ekið er í gegnum vinnusvæði skal fá 
leyfi fyrir því. 

18  Setja 2 skaut í bakka – stórbætir útsýni 
úr lyftara (sjá myndir) 

10 

6 
Bökkum ekið frá kerskála (kæligeymslum) 
til skautsmiðju 

a) Skert útsýni úr lyftara 
– stammi fyrir miðju = 
árekstrarhætta 
Gangandi vegfarendur 

18 Ökumenn þurf að aflaga sig í sætum til sjá á 
milli stamma 1-2 eða 2-3. 

18  Setja 2 skaut í bakka – stórbætir útsýni 
úr lyftara (sjá myndir) 

10 

a) Umferðarhætta - 
árekstrarhætta 

18 

Fylgja skal útgefnum umferðarreglum NA. 
Gæta sín þar sem umferða akandi og 
gangandi skarast. Staðfesta skal með 
handahreyfingu áður en haldið er áfram. Ef 
ekið er í gegnum vinnusvæði skal fá leyfi 
fyrir því. 

18  Setja 2 skaut í bakka – stórbætir útsýni 
úr lyftara (sjá myndir) 

10 

Tvö skaut í bakka 

1 Skaut sett í bakka í niðurtökustöð 
a) Klemmuhætta – 

inngrip vegna 
truflunar í rekstri 

14 Með nýjum búnaði (2 skaut í bakka-vökvaopnun) á 
ekki að þurfa inngrip. 

3   

2 Bökkum lagerað á Hvíta torgi a) Umferðarhætta - 
árekstrarhætta 

18 

Fylgja skal útgefnum umferðarreglum NA. Gæta 
sín þar sem umferða akandi og gangandi skarast. 
Staðfesta skal með handahreyfingu áður en haldið 
er áfram. Ef ekið er í gegnum vinnusvæði skal fá 
lyfi fyrir því. 

10  

 

3 Bökkum ekið frá skautsmiðju til kerskála 
a) Umferðarhætta – 

árekstrarhætta 
b) 30% fleiri ferðir  

18 

a-b) Fylgja skal útgefnum umferðarreglum NA. 
Gæta sín þar sem umferða akandi og gangandi 
skarast. Staðfesta skal með handahreyfingu áður 
en haldið er áfram. Ef ekið er í gegnum vinnusvæði 
skal fá leyfi fyrir því. 

10   

4 Bakkar meðhöndlaðir á göngum kerskála a) Umferðarhætta - 
árekstrarhætta 

18 

Fylgja skal útgefnum umferðarreglum NA. Gæta 
sín þar sem umferða akandi og gangandi skarast. 
Staðfesta skal með handahreyfingu áður en haldið 
er áfram. Ef ekið er í gegnum vinnusvæði skal fá 
leyfi fyrir því. 

10  

 



 

55 
 

Nr. Verkáætlun 

Lýsið verkinu skref fyrir skref 

Hætta/Frávik/Takmarkanir 

Skráið allar hættur? 

Áhættu 
stig 

Aðgerðir til að minnka eða útiloka hættur 

Lýsið aðgerðum og aðferðum sem fara skal eftir  

Nýtt 
Áhættu stig 

 

Úrbætur þarfnast 

Mögulegt 
áhættu stig 

5 Skipulag og akstur bakka í kæligeymslur a) Umferðarhætta - 
árekstrarhætta 

18 

Fylgja skal útgefnum umferðarreglum NA. Gæta 
sín þar sem umferða akandi og gangandi skarast. 
Staðfesta skal með handahreyfingu áður en haldið 
er áfram. Ef ekið er í gegnum vinnusvæði skal fá 
leyfi fyrir því. 

10  

 

6 
Bökkum ekið frá kerskála (kæligeymslum) 
til skautsmiðju 

a) Umferðarhætta - 
árekstrarhætta 

18 

Fylgja skal útgefnum umferðarreglum NA. Gæta 
sín þar sem umferða akandi og gangandi skarast. 
Staðfesta skal með handahreyfingu áður en haldið 
er áfram. Ef ekið er í gegnum vinnusvæði skal fá 
leyfi fyrir því. 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstaða: 

Ef breytt er  í 2 skaut í bakka hefur sú breyting mun fleiri kosti, framleiðslulega, kostnaðarlega og öryggislega séð. Áhættustig m.t.t. aðgerða til að minnka eða útiloka hættur fer úr niður um 1 
áhættuflokk (litir) að minnsta lagi í öllum verkliðum. Í flestum liðum förum við úr áhættustigi 18 niður í 10 með breytingunni. 

Skautbakki með 2 skautum Skautbakki með 3 skautum 


