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1. Inngangur 
Í húsnæði Mjólkursamlags Kaupfélags Skagfirðinga hafa verið gerðar miklar breytingar 

undanfarin ár í kjölfar þess að viðbygging við húsið var tekin í notkun árið 2017. Í þessum 

breytingum hafa vinnslulínur verið færðar á milli sala og nýtingu á rýmum hefur verið breytt 

til þess að bæta umgengi í húsinu og auka aðgreiningu á „hreinum“ og „óhreinum“ svæðum. 

Eitt af þeim rýmum sem hefur þurft að víkja í þessum framkvæmdum var rými sem að hýsti 

kælivél fyrir ísvatn. Kælivélin gegnir því hlutverki að kæla ísvatn sem notað sem hráefni í 

matvælavinnslu og til kælingar á öðru hráefni við framleiðslu. Kælivélin nýtir ammoníak sem 

kælimiðil til kælingar og er notað til að kæla niður glýkól sem er dælt á lokuðu hringrásarkerfi 

í gegnum vatnstanka og framleiðir þannig ísvatn. Þar sem kælivélin nýtir ammoníak sem 

kælimiðil eru ákveðnar öryggiskröfur sem að kælivélarrýmið þarf að uppfylla, meðal annars 

varðandi loftræsingu, búnað til að greina leka og kröfur varðandi stýringu kælivélarinnar og 

rafbúnað sem tengist henni. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að hanna öryggiskerfi og loftræsingu í fyrirhugað 

kælivélarrými fyrir ísvatn í Mjólkursamlagi Kaupfélags Skagfirðinga (MKS). Kælivélin er í 

dag staðsett til bráðabirgða vegna breytinga á húsnæðinu og er því án tilskilins öryggisbúnaðar. 

Til stendur að koma vélinni fyrir varanlega í nýju kælivélarrými og samhliða því þarf að hanna 

öryggiskerfi sem bregst við leka á ammoníaki og óeðlilegum frávikum í kælikerfinu svo sem 

yfirþrýstingi eða of háu hitastigi. Rýmið þarf einnig að vera búið loftræsingu sem sér um 

lágmarks loftskipti ásamt því að ræsta herbergið komi til leka. Einnig verður tekinn fyrir 

möguleikinn á tenginu fyrir kælivélina og öryggiskerfið við skjámyndakerfi hússins ásamt því 

að yfirfara stýringu kælivélarinnar með það í huga hvort þörf sé á endurnýjun á stýringunni og 

stýribúnaði. 

Verkefnið felur í sér að kynna sér kröfur er varða öryggi ammoníaks kælikerfa, teikna 

upp öryggiskerfi og stýringar í AutoCad. Ásamt því að velja og forrita stýrivél fyrir 

öryggiskerfið og loftræsinguna með tilliti til tengingar við skjámyndakerfi hússins. Einnig 

verður útbúin skjámynd þar sem hægt er að stýra kælikerfinu ásamt því að birta helstu aðvaranir 

og upplýsingar fyrir kerfið. Höfundur sækist eftir með þessu verkefni að auka þekkingu sína á 

iðntölvustýringum og skjámyndakerfum, teikningu á iðnstýringum í AutoCad og virkni á 

millistórum gerðum kælikerfa. 
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1.1 Virkni kælikerfa 
Kælikerfi byggja á þeirri megin virkni að flytja varma frá einum stað og losa hann út á öðrum. 

Þetta er framkvæmt með notkun á kælimiðli í lokuðu kerfi. Í sinni einföldustu mynd skiptast 

kælikerfi í tvær hliðar; soghlið (lágþrýstihlið) með eimi (e. evaporator) og þrýstihlið með 

eimsvala (e. condenser) þar sem hliðarnar eru skildar að með pressu (e. compressor) og 

þensluloka (e. metering device ; sjá Mynd 1). Kælikerfi virka á þann veg að þensluloki 

skammtar kælimiðli inn á soghlið kerfisins, þar fer lágþrýstur kælimiðillinn inn á eimi þar sem 

hann fær rými til að þenjast út. Í eiminum sýður kælimiðillinn vegna þrýstingsfalls og lágs 

suðumarks og verður að eim. Vegna lágs suðuhitastigs kólnar kælimiðillinn við það að verða 

að eim og dregur í sig varma frá efninu sem á að kæla meðan að eimurinn fer í gegnum 

eimarann. Það stafar af því að kaldur eimurinn og efnið sem verið er að kæla leitast við að ná 

sama hitastigi. Lágþrýstur eimurinn er sogaður inn á pressu þar sem honum er þjappað saman 

við það hitnar eimurinn og fer hann frá pressunni yfir á þrýstihlið kerfisins sem varmaberandi 

háþrýstur eimur. Pressan þrýstir eimnum í gegnum eimsvala þar sem eimurinn er kældur niður, 

oftast með lofti eða vatni. Í eimsvalanum þéttist kælimiðillinn aftur á vökvaform og er þaðan 

safnað í vökvakút (e. receiver) þar sem honum er svo skammtað með þensluloka aftur inn á 

soghliðina og fer þannig eftir lokaðri hringrás [1]. 

 
Mynd 1 – Uppbygging kælikerfa 
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1.2 Ammoníak 
Ammoníak er litlaus gastegund (við stofuhita og 1 atm) sem hefur sterka pirrandi lykt, sem 

venjulega gerir vart við sig við aðeins um 5 – 20 ppm (parts per million). Sameind ammoníaks 

er byggð upp af einni köfnunarefnisfrumeind og þrem vetnisfrumeindum táknað með 

efnaformúlunni NH3. Í gas fasa er massi þess um 0,86 kg/m3 og er því efnisléttara en 

andrúmsloft sem er um 1,29 kg/m3 og leitar því upp til lofts en liggur ekki við gólf í lokuðum 

rýmum. Ammoníak er náttúruleg lofttegund sem hefur nær engin gróðurhúsaáhrif og skaðar 

ekki ósonlagið líkt og margir kælimiðlar. Ammoníak hentar mjög vel sem kælimiðill á 

kælikerfi þar sem það hefur lágt suðumark, eða -33°C, og hefur mjög góða eiginleika til 

varmaburðar og getur eitt gramm af ammoníaki flutt burt 1,37 kJ (1371 kJ/kg) af varma við 

uppgufun. Sem kælimiðill er heitið R717 notað fyrir ammoníak. Fljótandi ammoníak er basískt 

með ph gildi 11,6. Ph gildi greinir til um hvort að efni sé súrt eða basískt, hlutlaust efni er með 

ph gildið 7 og ef gildið er hærra telst það basískt en súrt ef það er lægra. Vegna þess hve basískt 

ammoníak er hefur það tærandi eiginleika og ekki má notast við ál eða kopar fyrir lagnir til að 

flytja ammoníak þar sem það veldur því að lagnirnar tærast og mikil hætta verður á leka. Lagnir 

í kælikerfum með ammoníaki verða því að vera úr járni eða stáli.  

Ammoníak er ekki hættulaust og veldur það ónotum í öndunarfærum og augum jafnvel 

við mjög lítið innihald andrúmslofts og er mælst til þess að fólk forðist að vera í rýmum með 

ammoníaks innihald meira en 100 ppm í andrúmslofti til lengri tíma. Með auknu innihaldi 

ammoníaks í andrúmslofti veldur það frekari skaða og getur jafnvel verið banvænt eftir því 

sem mettunin eykst. Í Töflu 1 má sjá hver áhrif af völdum ammoníaks eru við aukið innihald  

ammoníaks í andrúmslofti. Ammoníak er brennanlegt ef að hlutfall þess í andrúmsloftinu er á 

bilinu 16–27%. (160.000–270.000 ppm) og þarf því að gera ráðstafanir gagn vart því við 

uppbyggingu kælikerfa með ammoníaki. Einn af helstu kostum ammoníaks er stingandi lyktin 

þar sem að hún gerir fljótt vart við leka í íverurýmum án þess að þörf sé á flóknum mælitækjum 

og heldur fólki í fjarlægð [2]. 
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Tafla 1 – Áhrif af völdum ammoníaks 

 
  

PPM Áhrif 

50–100 Sterk lykt og óþægindi af veru í rýminu. 
Ekki mælt með langri íveru. 

>300 
Ónota tilfinning er mikil og getur valdið hósta, áreiti til lengri tíma veldur roða og 
bólgum í slímhimnum auk hættu á varanlegum skaða. 
Án hlífðarbúnaðar skal forðað sér eins fljótt og auðið er úr rýminu. 

>1500 Sviði í augum og slímhimnum orðin óbærilegur, hætta á krömpum í öndunarvegi. 
Líkur á alvarlegum skaða sé dvalið lengur en 30 mínútur í rýminu. 

>2000 Krampa í öndunarvegi og líkur á lungnabjúg. 
Hætta á dauða innan 15 mínútur viðveru í rýminu. 

>5000 Veldur andnauð og lungnabjúg. 
Banvænt innan nokkurra mínútna. 

>10.000 Veldur andnauð og miklum óþægindum í húð auk bruna í slímhimnum og augum. 
Aðstæður mjög banvænar 

>30.000 Orsakar bráðan bana, möguleg myndun á sýnilegu mistri eða skýjum. 
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2. Rafbúnaður kælikerfa 

2.1 Mótor og ræsibúnaður 
Kælipressur eru yfirleitt knúnar áfram af rafmótorum og þá er algengast að til verksins séu 

nýttir skammhlaupsmótorar. Riðstraumsmótorar eru algengasta gerð mótora sem notað er í 

iðnaði. Þeir eru einfaldir í uppbyggingu, ódýrir, endingargóðir, og auðvelt að viðhalda. 

Riðstraumsmótorar skiptast í tvær megin gerðir samfasa og ósaamfasa. Megin munurinn milli 

þeirra liggur í því að samfasa mótorar snúast með sama hraða og hverfisegulsviðið en ósamfasa 

mótorinn snýst aðeins hægar en segulsviðið.Í daglegu tali er talað um ósamfasa mótor sem 

skammhlaupsmótor. Skammhlaupsmótorar snúast með nokkuð jöfnum hraða óháð álagi. 

Snúningshraði þeirra byggist á hverfisegulsviði sem er háð tíðni og er óhentugt að hraðastýra 

þeim án sértilgerðs búnaðar. Grunníhlutir skammhlaupsmótora eru sátur, sem er fasti hluti 

mótorsins, sívalur rammi oft úr steyptu járni með raufum fyrir koparvöf með jöfnu millibili 

innan í húsi mótorsins. Annar grunn íhlutur er skammhlaupssnúður, sem mótorinn dregur nafn 

sitt af, sem er hreyfanlegi hluti mótorsins. Snúðurinn er 

sívalningur með leiðurum sem er dreift með jöfnu millibili og 

er skammhleypt á endunum (sjá Mynd 2). Þegar riðstraum er 

hleypt á sáturvöfin mynda þau hverfisegulsvið sem að veldur 

því að straumur byrjar að renna í leiðurum snúðsins sem byrjar 

að snúast með segulsviðinu. Vegna tregðu í starti dregur skammhlaupsmótor að jafnaði fimm– 

til sexfaldann málstraum meðan að segulsvið myndast í sáturvöfunum og snúðurinn byrjar að 

snúast [3]. 

 

2.1.1 Ræsiaðferðir 

Einfaldasta aðferðin til þess að ræsa ósamfasa skammhlaupsmótor er bein ræsing. Mótorinn er 

þá beintengdur við netspennuna og „sparkar“ sér í gang með miklu álagi á búnað og háum 

startstraum með auknum líkum á spennusigi ef að mótorinn þarf mikið afl. Til eru þó ýmsar 

aðferðir til þess að ræsa mótor og/eða stýra þeim. Hér að neðan er farið yfir nokkrar algengra 

aðferða sem að einnig tengjast verkefninu. 

 

2.1.1.1 Stjörnu-Þríhyrnings ræsing 

Til að takmarka ræsistraum við ræsingu mótors er hægt að ræsa mótorinn með stjörnu-

þríhyrnings ræsingu. Ræsingin er fram-kvæmd með notkun þriggja spólurofa. Á Mynd 3 má 

sjá kraftrásar teikningu af stjörnu-þríhyrnings ræsingu. Með stjörnu-þríhyrnings ræsingu má 

Mynd 2 – Skammhlaupssnúður 
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minnka straumhögg á kerfið og draga úr álagi á búnað miðað við 

það að mótor sé „sparkað“ í gang. Mótor sem á að ræsa með stjörnu 

þríhyrnings tengingu á 400V þriggja fasa neti þarf að vera 

stimplaður 690/400V svo að vöfin í mótornum þoli ræsinguna. 

Stjörnu-þríhyrnings ræsing virkar á þann veg að mótorinn er ræstur 

í tveimur skrefum þar sem að mótorinn er fyrst ræstur með því að 

stjörnutengja vöfin í mótornum og eftir að hann hefur náð nánast 

fullum snúningshraða er tengingunni skipt yfir á þríhyrnings-

tengingu ýmist handvirkt eða með notkun tímaliða. Með því að 

stjörnutengja vöfin í mótornum lækkum við spennuna yfir vöfin 

um kvaðratrótina af þrem, spennan yfir hvert vaf lækkar úr 400V niður í 230V samkvæmt jöfnu 

1. 
Jafna 1 – Hlutfall á spennu milli stjörnu og þrýhyrnings tengingar á mótor 

1
√3

	→ 	
400𝑉
√3

≈ 230𝑉 

Með þessarri aðferð má minnka ræsistraum mótorsins niður í 58% (1/√3) miðað við beina 

ræsingu. Ræsivægi (tork) mótorsins minnkar einnig í öðru veldi miðað við spennulækkunina 

við það að ræsa með stjörnu-þríhyrning og er því þrefalt lægri (√32) heldur en við beina ræsingu 

gæta verður því að ekki sé mikið mótvægi í ræsingu svo að mótorinn ofhitni ekki vegna of 

mikillar straumtöku til lengri tíma [4].  

 

2.1.1.2 Mjúkræsar 

Mjúkræsar eru notaðir þegar að ræsa þarf mótor með því að keyra upp snúningshraða smám 

saman, eða til að takmarka startstrauma stærri mótora. Mjúkræsar stýra ræsingunni á mótornum 

með því að ræsa mótorinn með lækkaðri spennu og hækka spennuna stig af stigi þar til 

mótorinn nær fullum hraða. Spennustýringin er byggð upp af stýrðum afriðisldíóðum (SCR – 

Silicon Controlled Rectifier) sem tengdar eru bak í bak fyrir hvern fasa (sjá Mynd 4).  

Mynd 3 – Kraftrás Y/D 
ræsingar 

Mynd 4 – Einföld virknimynd mjúkræsis 
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SCR díóður eru fjögurra laga og hafa þrjú 

tengi anóðu, katóðu og gate og vinna sem 

samtengdir NPN og PNP transistorar (sjá Mynd 5). 

Bakspennt hegða SCR díóður sér eins og 

hefðbundnar díóður og hleypa ekki straum í 

gegnum sig. Framspennt vinna þær eins og opinn 

rofi þar til að straummerki er gefið inn á gate 

innganginn. Eftir að SCR díóða fær straummerki 

inn á gate innganginn verður hún leiðandi og nær sjálfheldni. Díóðan leiðir þá áfram þrátt fyrir 

að straummerkið sé fjarlægt af gate inngangnum. Meðan að straumur rennur í gegnum díóðuna 

og hærri spenna er inn á anóðuna heldur en katóðuna þá heldur hún leiðni. Díóðan hættir að 

leiða þegar að enginn straumur rennur í gegnum hana eða að spenna inn á katóðu er orðin hærri 

en á anóðu [5]. Með þessum eigileikum SCR díóðunnar er hægt að stýra spennunni inn á 

mótorinn og auka hana í þrepum með því að senda straumpúls inn á gate innganginn á díóðunni 

og láta hana einungis vera leiðandi hluta af spennubylgjunni (sjá Mynd 6). Straumpúlsarnir eru 

síðan sendir sífellt fyrr inn á díóðurnar og 

ræsihornið aukið til að auka leiðandi stöðu 

díðóðanna og hækka þannig spennuna á 

útgang mjúkræsisins í þrepum. Þegar að 

spennan hefur svo náð fullri spennu er 

algent að tengja framhjá SCR díóðunum til 

þess að takmarka hitamyndun í 

mjúkræsinum og hlífa þeim á meðan 

mótorinn gengur fullan hraða. Með sömu aðferð í öfugri röð má einnig stýra stöðvun á mótor 

ef að hann má ekki stöðvast of hratt. [3]. 

Sama regla gildir um ræsingu með mjúkræsi og stjörnu-þríhyrnings ræsingu varðandi 

ræsivægi. Tork mótors lækkar í öðru veldi miðað við spennulækkun. Af þeim sökum mega 

mótorar sem ræstir eru með mjúkræsi ekki vera mjög þungir í starti. Betri gerðir mjúkræsa hafa 

yfirleitt þann möguleika að skjóta inn fullri spennu á mótorinn í örskamma stund til að yfirvinna 

hreyfitregðu mótorsins til að koma honum á hreyfingu áður en hin eiginleg mjúkræsing hefst. 

 

  

Mynd 6 – Líkan af SCR díóðu 

Mynd 5 – Dæmi um ræsihorn mjúkræsa 
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2.1.1.3 Hraðabreytar 

Hraðabreytar stýra snúningshraða mótora með því að breyta tíðni riðstraums inn á mótorinn, 

er því oft einnig talað um tíðni- eða riðabreyta. Snúningshraði mótors er háður tíðni 

riðsstraums og pólafjölda í samræmi við jöfnu 2. 
Jafna 2 – Jafna fyrir snúningshraða mótors 

𝑁 =
120 × 𝑓

𝑝  

Þar sem N stendur fyrir snúningshraða í snúningum á mínútu, f fyrir tíðni í Hz og p 

fyrir pólafjölda. Hraðabreytar breyta ekki eingöngu tíðni riðstraumsins inn á mótorinn heldur 

geta þeir stýrt spennunni. Með því að stýra bæði spennu og tíðni er hægt að stýra ræsivægi 

mótorsins og hliðra til torkkúrfunni með því að viðhalda stöðugu segulsviði í sátrinu þrátt 

fyrir hraðabreytingar. Til að viðhalda stöðugu segulsviði sáturvafanna og sama torki í 

mótornum verður spennan inn á mótorinn að breytast í jöfnu hlutfalli við tíðnina þessi regla 

er nefnd V/Hz reglan. 

 Mynd 7 sýnir uppbyggingingu á kraftrafeindarás í hraðabreyti. Á einfaldaðann hátt er 

virkni hraðabreyta byggð á því að riðstraumnum sem hraðabreytirinn tekur við er afriðaður 

með díóðubrú og breytt í jafnstraum. Jafnstraumsmerkið er þar næst hreinsað með spólu og 

þétta síum til þess að jafna út og hreinsa jafnstrauminn af gárum. Jafnstraumnum er að lokum 

breytt í riðstraumsmerki aftur með notkun PWM (pulse width modulation) áriðunar með 

notkun transistora. Algengt er að notast sé við IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transtitor) sem 

sameinar helstu kosti hefðbundinna BJT (Bipolar Junction Transistor) og Mostfet (Metal 

Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). IGBT transistorar eru spennustýrðir líkt og 

Mosfet og hafa hátt inngangs viðnám, lítil innri töp og þola háa rofatíðni en hafa lágt 

spennumettunar gildi og hátt straumþol líkt og BJT. IGBT henta einkum vel þar sem þörf er á 

hárri rofatíðni og mikilli aflgetu [3], [6]. 

Mynd 7 – Einföld rafeindarás hraðabreytis 
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PWM er algeng áriðunar aðferð til að breyta spennuforminu frá jafnstraum yfir á 

riðstraum. Riðstraumurinn er þá myndaður með því að gefa út marga jafnstraums púlsa á 

sekúndu sem að vara mislengi til þess að mynda riðstraums bylgju (sjá Mynd 8). Tíðni 

jafnstraums púlsanna, burðartíðni bylgjunnar, þarf að vera minnst tífalt hærri en útgangstíðni 

riðstraums bylgjunnar til aðhægt sé að mynda gott bylgju form. Eftir því sem að burðartíðnin 

er hærri er einnig auðveldara að filtera út hátíðni suðið sem að fylgir stöðugum stöðu skiptum 

transistoranna með spólum og þéttum og mynda betri sínusbylgju [3]. 

 Við notkun á hraðabreytum þarf einkum að gæta vel að ráðstöfunum gegn spennu-

truflunum. Þar sem að þeir gefa ekki frá sér hreinar sínus bylgjur vegna notkunar á PWM eru 

auknar líkur á spennutruflunum vegna yfirsveiflubjögunar (e. harmonic distortion). Flestir 

hraðabreytar eru með innbyggðum tíðnisíum til að takmarka harmónískar yfirsveiflur en 

einnig skal ganga vel frá jarðtengingum í kringum hraðabreyta og nota skermaða strengi til 

að minnka truflanir. 

 

2.2. Nemar 

2.2.1 Þrýstinemar 

Þrýstinemar eru til af ýmsum gerðum, flestar gerðir þrýstinema sem notast er við í iðnaði eru 

analog nemar sem gefa frá sér 4–20 mA stýrimerki sem að breytist línulega í samræmi við 

þrýstingsbreytingar á vinnslusviði nemans. Nemi sem hefur vinnslusvið frá -1–9 bar gefur frá 

sér 4mA merki ef að þrýstingurinn er -1 bar en 20 mA ef þrýstingurinn er 9 bör.  

Nemar sem nota 4–20 mA stýrimerki þurfa utanaðkomandi spennufæðingu til að 

virka, stýribúnaðurinn sem nemarnir eru tengdir sér yfirleitt um að spennufæða þá en einnig 

er hægt að nota sérstakann spennugjafa. 4–20 mA stýrimerki hentar vel til flutnings á 

gögnum frá nemum í iðnaði og er algengasta stýrimerkið í þeim geira. 4–20 mA stýrimerkið 

er ekki eins viðkvæmt fyrir bjögun eða suði vegna spans, sem getur myndast vegna straum-

flutnings í nálægum köplum eða annarra utanaðkomandi þátta, líkt og aðrar tegundir 

Mynd 8 – Uppbygging PWM bylgju 
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stýrimerkja til dæmis 0–10V og 0–20 mA. Stýrimerki byggð á straum eru sömuleiðis betri en 

merki byggð á spennu að því leiti að straummerkið bjagast ekki yfir lengri vegalengdir þar 

sem að spennufall í leiðara er ekki eins takmarkandi þáttur. 4–20 mA merki hentar betur en 

0–20 mA þar sem að erfitt getur reynst að ná straumgildinu sem núll og auðveldara að greina 

bilun á stýrimerki til dæmis við rof þar sem straumgildið núll er ekki til staðar á 4–20 mA 

skalanum [7]. 

 

2.2.2 Hitanemar 
Algeng gerð hitanema eru PT1000 og PT100 hitanemar sem eru svokallaðir RTD nemar sem 

stendur fyrir Resistance Temperature Detector eða viðnámsháðir hitaskynjarar. Með RTD 

nemum má mæla hitastig á sviðinu á -200°C – 850°C. Nemarnir virka á þann veg að inn í 

málmslíðri er skynjunar element þar sem fínum vír er vafið utan um keramik eða gler kjarna. 

Elementið er yfirleitt úr hreinu efni með þekkt viðnámsgildi við mismunandi hitastig. Efnið 

hefur því fyrirsjáanlega viðnámsbreytingu við breytingu á hitastigi sem er nýtt til að ákvarða 

hitastig við mælingu. RTD nemar þurfa einungis tvo víra fyrir merkið þar sem að einungis er 

verið að mæla viðnámið í gegnum nemann. RTD nemar eru þó oft með þremur eða fjórum 

vírum þar sem að víranir sem bætast við eru nýttir til að leiðrétta fyrir viðnámskekkju sem 

myndast vegna viðnáms í kaplinum að nemanum. PT1000 nemi dregur til að mynda nafn sitt 

af því að viðnámið í skynjaranum er 1000 ohm við 0°C og PT stendur fyrir að skynjunar 

elementið er gert úr platínu. PT100 skynjari er því einnig úr platínu en hefur innra viðnámið 

100 ohm við 0°C. PT1000 skynjarar þykja yfirleitt henta betur þar sem þörf er á meiri 

nákvæmni því að lítil viðnáms skekkja vegna truflana hefur hlutfallslega minni áhrif heldur en 

fyrir PT100 nema einkum þar sem að einungis er notast við tvo víra og viðnám í kaplinum 

hefur áhrif. [8] 
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3. Búnaður 

3.1 Eldri búnaður 
Í handbók kælivélarinnar er tilgreint að hún sé fyrst tekin í notkun árið 1995. Mikið af búnaði 

er enn upphaflegur fyrir utan minniháttar viðbætur og útskipti á búnaði þegar að þess hefur 

þurft vegna viðhalds í gegnum tíðina. Hér verður farið lítillega yfir þann búnað sem er til staðar 

á kælivélar samstæðunni eins og hún er vorið 2020. 

  

3.1.1 Pressu samstæða - mótor 

Kælipressan í kælivélar samstæðunni er 

svokölluð opin pressa, þar sem að mótor og 

pressa eru aðskildar einingar og eru tengd 

saman með drifskafti. Kælipressan (Mynd 9) er 

af gerðinni Grasso RCU49 og er fjögurra 

stimpla stimpilpressa með þriggja þrepa 

afkastagetu; 50%, 75% og 100% afköst, með 

sambyggðri olíudælu. Við ræsingu á pressunni 

ganga allir stimplar án þjöppunar þar sem að 

ventlum yfir á þrýstihlið er haldið opnum með mekanískum búnaði á meðan að olíudælan nær 

upp þrýsting. Þegar að olíudælan hefur náð upp nægilegum þrýsting fer fyrsta afkasta þrepið 

inn þar sem olían þrýstir á bullur sem virkjar ventlana á stimpli eitt og tvö. Þrep tvö og þrjú eru 

virkjuð af stýringu pressunnar með því að opna fyrir sitthvorn segullokann sem að opna fyrir 

olíu inn á bullur sem að virkja stimpla þrjú og fjögur. 

Pressan er knúin áfram af 45kW þriggja 

fasa ósamfasa skammhlaupsmótor frá Leroy 

Somer. Mótorinn er stimplaður 690/400V er 

tengdur við 400V net og er ræstur með stjörnu-

þríhyrnings ræsingu. Samkvæmt merkispjaldi 

mótorsins (Mynd 10) er straumtaka 85A við 

fullt álag á 400V með vöf mótorsins tengd í 

þríhyrning og Cosφ 0,84. 

 

Mynd 9 – Pressu samstæða 

Mynd 10 – Merkispjald á mótor fyrir kælipressu 
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3.1.2 Stýribúnaður 
Kælivélinni er stýrt af Grasso Monitron CR frá GEA. GEA er einn af stærri birgjum í heiminim 

fyrir vélar og búnað í matvælaiðnaði og tengdum atvinnugreinum sérhæfir sig í framleiðslu-

línum, vélum, vinnslutækni og íhlutum auk þess að útfæra sjálfbærar lausnir fyrir háþróaðra 

framleiðsluferla [9]. Monitron einingin getur sýnt öll helstu gildi á kerfinu frá þrýsti og 

hitanemum sem og sýnt straumtöku mótors, afköst, 

vinnustundirnar sem kerfið hefur verið í gangi og stöðu 

kerfisins. Stýringin sér um sjálfvirka ræsingu og stöðvun á 

kælikerfinu ásamt því að stýra afköstum á kerfinu byggða á 

hitastigi og sogþrýstingi í samræmi við notkun. Monitron 

einingin sér einnig um að vakta frávik í hitastigi og þrýsting 

og að slá út pressunni við of mikil frávik. Við monitron 

eininguna er tengdur Shimaden SR 63 reglir sem gegnir því 

hlutverki að gefa stýrimerki á monitron eininguna til að stýra 

afköstum kælipressunnar. Reglirinn stillir útgangs merkið eftir 

framrásar hitastigi glýkóls sem er mælt með PT-100 nema. 

Á Mynd 11 má sjá skjá og hnappaborð monitron stýrieiningarinnar sem og Shimaden reglinn 

í hurð stýritöflunnar fyrir kælivélarsamstæðuna. 

 

3.1.3 Nemar 

3.1.3.1 Þrýstinemar 

Þrýstinemar eru notaðir til að mæla hin ýmsu þrýstigildi á kælivélarsamstæðum svo sem 

sogþrýsting, heitgasþrýsting, olíuþrýsting, þrýsting á glýkóli og fleira. Staðsetningu þrýstinema 

á kælikerfi má sjá á blaði 5101 í Viðauka 1 þar sem þeir eru merktir PT4xx.x. Skynjararnir 

hafa mismunandi vinnslusvið eftir því hvar þeir eru staðsettir og hvað þrýsting þeir þurfa að 

nema. 

 

3.1.3.2 Hitanemar 

Hitanemar eru á nokkrum stöðum á kælivélarsamstæðum til að vakta m.a. hitastig á soghlið, 

hitastig þrýstihlið, olíuhitastig og hitastig á fram- og bakrás glýkóls. Staðsetningu hitanema má 

sjá á blaði 5101 í Viðauka 1 þar sem þeir eru merktir TT4xx.x Hitanemarnir eru flestir tveggja 

víra PT1000 hitanemar fyrir utan neman sem tengist reglinum sem er PT100. 

 

Mynd 11 – Framhlið stýritöflu 
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3.1.5 Hraðabreytir 
Dælan sem að viðheldur hringrás á glýkól lögninni er stýrt með Danfoss VLT 

AutomationDrive FC 302 hraðabreyti. Hraðabreytirinn er þriggja póla 230/400V með 

innbyggðum stýribúnaði með möguleika á að tengja við hann analog nema. Við 

hraðabreytinn er tengdur þrýstinemi sem er á bakrás glýkólsins. Hraðabreytirinn gegnir því 

hlutverki að stilla af hraðann á dælunni miðað við það að halda jöfnum þrýsting á glýkólinu 

miðað við innstillt gildi.  

 

3.2 Núverandi hússtýrikerfi 

Megin parturinn af iðntölvunum í húsinu eru stýrivélar frá Siemens sem tengdar eru saman í 

gegnum Profinet® samskipti, sem er sérhæfður samskiptastaðall fyrir iðnstýrivélar og I/O 

stýrieinigar sem og annan búnað í iðnaði þar sem gagnaöryggi og samskiptahraði við 

gagnaflutning getur skipt máli allt niðurfyrir eina millisekúndu . Við stýrivélanetið er einnig 

tengt skjámyndakerfi sem keyrir á Intouch. Intouch er HMI (Human-Machine Interface) 

hugbúnaður frá AVEVA sem notaður er til að sýna myndrænt stöðu framleiðsluferla og 

skynjara sem tengdir eru við stýrivélar til að einfalda notkun þeirra. Skjámyndakerfið er í 

notkun við flest allar starfstöðvar í húsinu bæði með notkun snertiskjáa frá Siemens inn í 

vinnslusölum við stýritöflur sem og í tölvum í stjórnherbergjum. Hægt er að stýra nær allri 

vinnslunni í húsinum frá hverjum og einum skjá. Við einstaka búnað eru svo sérskjáir með 

ítarlegri skjámyndum og stillimöguleikum sem eru einungis ætlaðar fyrir þann búnað og 

einungis grunnupplýsingar og stillingar sýndar á húskerfinu. 

 

3.3 Núverandi öryggiskerfi 
Þar sem kælivélin er staðsett til bráðabirgða er eingöngu lágmarks öryggisráðstafanir gerðar í 

kringum hana. Öryggiskerfið sem er til staðar er því eingöngu neyðarútsláttur með neyðarrofa 

og útsláttur frá Monitron stýringunni við frávik á mældum gildum. 
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4. Öryggiskröfur 
Reglugerð um öryggisráðstafanir við frystikerfi og aðbúnað í frystihúsum nr. 12-1965 [10] er 

sú reglugerð sem stuðst er við með kröfur varðandi uppsetningu á frystiklefum og kælivélum 

á Íslandi ásamt staðlinum ÍST EN 378:2016 [11]. Reglugerðin er síðan 1965 og margt breytt 

síðan þá með tilkomu tækniþróunar og aukinnar sjálfvirkni. Reglugerðin tekur einkum mið af 

öryggisráðstöfunum með mekanískum búnaði frekar en rafbúnaði eða utanaðkomandi 

stýringum. Staðallinn er hinsvegar nýlegur og snertir meira á hlutum er varðar 

öryggisráðstafanir er snúa að raflögnum í kringum kælikerfi. Fylgja skal þeim kröfum sem 

teljast strangastar hverju sinni ef misræmi er milli staðals og reglugerðar til að gæta fyllsta 

öryggis. 

 

4.1 Neyðarstopp 
Rofar til að stöðva kælikerfið í neyð skulu vera að minnsta kosti tveir. Einn rofi skal vera 

staðsettur utan við kælivélar rýmið og vera staðsettur í nálægð við inngönguleiðina inn í rýmið. 

Inn í kælivélar rýminu skal einnig vera að lágmarki einn neyðarrofi á aðgengilegum stað. 

Rofarnir skulu uppfylla staðla ÍST EN ISO 13850 og ÍST EN 60204 um öryggi véla [11]. 

 

4.2 Loftræsing 
Í reglugerðinni um öryggisráðstafanir við frystikerfi og aðbúnað í frystihúsum [10] koma fram 

þessar kröfur um loftræsingu í kælivélarýmum. 

1. Loftræstingu í vélasal skal þannig fyrir komið, að óhreina loftið streymi út niður við gólf við alla 
kælimiðla nema ammoniak, þá skal það streyma út uppi við loft eða á hæsta stað í salnum.  

2. Soggöng fyrir mengað loft skulu vera úr eldtraustu efni og úti skulu þau enda í hæfilegri fjarlægð frá 
reykháf, opnanlegum gluggum, útgöngudyrum og umferðarleiðum.  

3. Op það, sem hreina loftið streymir inn um, skal og vera í hæfilegri fjarlægð frá þeim stað, sem óhreina 
loftið streymir út um. Sé þess kostur, skulu opin vera á gagnstæðum hornum vélasalar.  

4. Rofar fyrir vélknúin loftræstingartæki skulu vera utan vélasalar.  
5. Eftirfarandi tafla sýnir nauðsynlegt ljósop loftræstiganga og loftmagn á klst. miðað við magn 

kælimiðils í stærsta kælikerfi í vélasal, ef fleiri en eitt kerfi er. 

Tafla 2 – Kröfur um loftflæði og ljósop loftræstiganga samkv.reglugerð nr.12/1965 

Ljósop loftræstiganga 

Magn kælimiðils í kg. Loftmagn m3/klst. Ljósop loftræstiganga í 
m2 ,vélknúin 

Ljósop loftræstiganga í 
m2 ,án vélarafls 

10 240 0,025 0,4 
100 1.200 0,070 1,4 
1.000 5.000 0,250 4,0 
10.000 25.000 0,800 13,0 
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Í staðlinum ÍST EN 378 kveður á um að lágmarks loftræsing í kælivélar rými skulu vera að 

lágmarki 4 loftskipti á klst þegar að kælikerfið er í gangi. Ef að lofræstingin nær ekki að 

viðhalda lágmarks loftflæði skal kerfið senda frá sér villuboð annað hvort með ljós eða 

hljóðmerki og slökkva á kælivél. 

Ef að gasleki er skynjaður í kælivélarrýminu skal virkja neyðarloftræsingu sem skal 

samkvæmt staðlinum vera reiknuð eftir formúlunni  
Jafna 3 – Formúla fyrir þörf á loftræsingu 

𝑉 = 0,014 × 𝑚!/# 

Þar sem 

- V stendur fyrir loftflæði í m3/s 

- m er magn kælimiðilsins á kerfinu í kg og 

- 0,014 er fasti fyrir hlutfall milli m3/s kg2/3 

Neyðarloftræsing með loftskipti 15 sinnum á klukkustund uppfyllir fullnaðar kröfur fyrir 

loftræsingu við gasleka og er ekki gerð krafa um hraðari loftskipti óháð stærð kerfa.  

Þar sem ammoníak er eldfim lofttegund skal útblástursviftan vera neistafrí til að draga 

úr hættu á íkveikju við útblástur. Vifta fyrir neyðar útblástur í kælirými þar sem kælimiðillinn 

er R-717 skal vera staðsett eins ofarlega í rýminu og unnt er með góðu móti til að tryggja 

góðann útblástur þar sem ammoníak er eðlisléttara en andrúmsloft. Loftinntak á 

kælivélarrýminu skal að staðsett í öðrum enda rýmisins en úttak ef mögulegt er til að tryggja 

sem best loftskipti. 

 

4.3 Raflagnir og rafbúnaður 
Rafmagnsstofn fyrir kælikerfi og búnað því tengdu skal vera hægt að rjúfa sérstaklega án þess 

að slegið sé út lýsingu eða loftræsingu í rýminu. Þar sem ammoníak er eldfim gastegund skal 

rjúfa straum að öllum rafbúnaði í rýminu sem er ekki nauðsynlegur í neyð áður en gasmettun 

nær 25% af lægri mörkum íkveikjumarka. Neðri íkveikjumörk ammoníaks er 16% mettun, 

rjúfa skal því straum að rafbúnaði áður en mettun fer yfir 4% ammoníaks í andrúmslofti. Sá 

búnaður sem að er straumfæddur eftir að gasmettun fer yfir viðmið, til dæmis neyðarloftræsing, 

gasnemar neyðarlýsing og viðvörunarmerki, skal vera neistafrír og eða sprengivarinn. Allur 

rafbúnaður skal uppfylla íslenskar reglugerðir og staðla [11]. 
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4.4 Viðvörunarbúnaður 
Samkvæmt ÍST EN 378 [11] skal aflgjafi viðvörunarkerfis sem tengt er kælikerfinu vera 

aðskilinn frá loftræsingu, kælikerfi og öðrum búnaði sem að kerfið er gert til að vakta. Kerfið 

skal svo útbúið að það viðvaranir skulu vera bæði með ljós og hljóðmerki. Hljóðmerki skal 

vera að lágmarki 15 dB meiri hljóðstyrk að meðaltali en hæsta viðvarandi umhverfishljóð. 

Ljósmerki skal vera vel greinanlegt blikkljós sem er auðkennt fyrir kælilerfið. Viðvaranir skulu 

vera staðsettar innan í kælivélarrýminu og utan rýmisins þar sem að regluleg viðvera 

starfsmanna er á því vinnusvæði næst kælivélinni.  

 

4.5 Gaslekaskynjun 
Til að draga úr sprengi- og eldhættu skulu gasnemar vera staðsettir í kælivélarrýmum, og til að 

stýra búnaði þar sem að kerfi eru með meira en 50kg hleðslu af kælimiðli. R-717 gasnemar 

skulu hafa vinnusvið til að geta gefið áreiðanlegar mælingar. Viðvörunarkerfi skal senda út 

forviðvörun við að hámarki 500 ppm mettun og aðalviðvörun við að hámarki 30.000 ppm 

mettun. Forviðvörun skal ræsa neyðar loftræsingu og virkja viðvörunarboð. Aðalviðvörun á að 

stöðva kælikerfi og rjúfa rafmagnsstofna í kælivélarrými fyrir utan neyðar loftræsingu og 

stýringu. Staðsetja skal að minnsta kosti einn skynjara fyrir ofan kælivélina. Skynjarar skulu 

henta til notkunar miðað við aðstæður og vera vottaðir af löggildri skoðunarstofu [11]. 
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5. Hönnun 
Við upphaf hönnunar var byrjað á að kynna sér öryggiskröfur er varða ammoníaks kælikerfi 

og yfirfara núverandi búnað og afla sér upplýsinga um hann. Til var mappa hjá viðhaldsmanni 

með upplýsingum um kerfið og hluta af búnaðnum sem að því tengdist. Í möppunni voru einnig 

teikningar af stýringunni og kerfismynd af kælivélarsamstæðunni. Kerfismyndin stemmdi þó 

ekki við uppsetninguna á kerfinu, þar sem að teikningin var frá því að kerfið hafði verið sett 

upp fyrst í fiskvinnslu á Siglufirði. Sömuleiðis höfðu verið gerðar nokkrar breytingar á 

stýringunni og bætt við smávægilegum viðbótum. Meiri hlutann af þeim breytingum sem búið 

var að gera hafði þó verið bætti inn á teikningarnar með bláum kúlupenna sem einfaldaði 

vinnuna við það að rekja virkni stýringarinnar. 

Stýringin fyrir kælivélina er komin til ára sinna og er að mestu leyti upphafleg. Var því 

sú ákvörðun tekin að endurskoða stýringuna fyrir kælivélina í heild sinni ásamt því að hanna 

öryggiskerfi og loftræsingu. Stýringin var skoðuð með það að í huga að einfalda og uppfæra 

virkni stýringar en reyna að nýta þann búnað sem fyrir var að mestu leyti svo sem skynjara, 

segulloka og mótora. Með þeim hætti má einnig nýta skynjara sem fyrir eru á 

kælivélarsamstæðunni fyrir öryggiskerfið. Einnig býður það upp á að setja upp skjámynd við 

kælivélina þar sem þjónusta má kerfið og stilla helstu parametra á einfaldan hátt. Ásamt því að 

hafa möguleika á að stýra kælivélinni í gegnum skjámyndakerfi hússins og sýna gögn frá 

nemum til að bæta yfirsýn um stöðu kerfisins fyrir þá sem nota það og sjá um viðhald. 

Teikningar voru yfirfarnar og farið yfir skynjara og búnað á kælivélinni og borið saman 

við þann búnað sem var til staðar á kælivélarsamstæðunni. Tekinn var saman listi yfir innganga 

og útganga á kerfinu (Tafla 3) til að hafa til hliðsjónar við hönnun á nýrri stýringu og bætt inn 

á hann nauðsynlegum skynjurum sem að þurfti fyrir öryggiskerfi. Kerfismyndin var skönnuð 

inn og endurteiknuð í reynd upp í teikniforritinu AutoCad. Þar sem að öllum nemum og rofum 

sem tengdust kerfinu var einnig bætt inn á kerfismyndina (Viðauki 1, blað 5101). 
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Tafla 3 – Inngangar og útgangar fyrir viðbætur. 

  

Analog nemar Heiti á gömluteikningu Heiti á nýju teikningu Staðsetning 

Þrýstinemi -1/9 Bar Psuc PT409.1 Sogþrýstingur 

Þrýstinemi -1/24 Bar Pdis PT409.2 Heitgasþrýstingur 

Þrýstinemi -1/24 Bar Poil PT410.1 Olíuþrýstingur 

Þrýstinemi -1/9 Bar Pcrk PT410.2 Sveifarhúsþrýstingur 

Þrýstinemi 1/10 Bar --- PT411.1  Framrás Glýkól 

RTD nemar    

PT1000 hitanemi Tsuc TT413.1 Soghitastig 

PT1000 hitanemi Tdis TT413.2 Hitastig á heitgasi 

PT1000 hitanemi Toil TT414.1 Olíuhitastig 

PT1000 hitanemi --- TT414.2 Framrás glýkól 

PT100 hitanemi --- TT415.1 Framrás glýkól 

Digital inngangar    

Start/Reset S10 Hnappar á skjámynd  

Neyðarstopp S30 S30  

Thermostat --- TS403.4 Undirhitastig glýkól 

Pressostat PEH1 PS403.1 Yfirþrýstingur NH3 

Pressostat PEH2 PS403.2 Yfirþrýstingur glýkól 

Flæðirofi F1 QS403.3 Framrás glýkól 

Flæðirofi F2 QS403.5 Kælivatn 

Yfirálag --- Q202.1 Mótor Kælipressu 

Yfirálag --- Q202.2 Mótor glýkóldælu 

Digital Útgangar    

Segulloki Y1 Y1 Heitgasinnsprautun 

Segulloki Y2 Y2 Kælivatn 

Segulloki SOL1 SOL1 Pressa 75% afköst 

Segulloki SOL2 SOL2 Pressa 100% afköst 

Hitaelement --- HE204.1 Olíuhitari 

Start hraðabreyti --- U202.2 Mótor glýkóldælu 
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5.1 Stýrivél 
Stýrivélin fyrir verkið þurfti að uppfylla ákveðin skilyrði til að teljast hæf til verksins. 

Stýrivélin þurfti að styðja við uppsetningu á skjámynda kerfi, möguleika á að tengjast með 

Profinet við hússtjórnar kerfið, vera auðveld til viðhalds og bjóða uppá helstu tengimöguleika. 

Stýrivélin sem valin var til verksins er Siemens ET200SP stýrivél sem er af gerð 

ómiðlægra stýrivéla (e. decentralized PLC). Var þessi gerð vélar fyrir valinu þar sem hún 

uppfyllir skilyrðin sem voru sett. Stuðningur við Profibus, möguleiki á uppsetningu skjámynda 

á vélina og hægt er að skipta um einingar í vélinni án þess að stöðva þurfi stýrieininguna. 

Einnig eru nær allar stýrivélar í húsinu frá Siemens og stór hluti af sömu gerð sem að einfaldar 

lagerhald hjá viðhaldsdeild af einingum og varahlutum. Notast var við forritið TIA Selection 

Tool frá Siemens til þess að velja og raða saman búnaði, í forritinu er hægt að velja mismunandi 

einingar og bera þær saman á einfaldann hátt og raða upp búnaðinum. Forritið býr til 

búnaðarlista sem hægt að vista. Einnig er hægt að exporta búnaðar uppsetningunni beint inn í 

TIA portal, forritið fyrir forritun stýrivélarinnar. 

 

5.1.1 Stýrieining/Miðeining 

Stýrieininguna fyrir ET200SP stýrivélina er bæði hægt að fá með og án örgjörva. Án örgjörva 

er stýrieiningin eingöngu samskiptakort og stýrivélin keyrð sem útstöð eða I/O eining frá 

annarri stýrivél sem þræll. Með örgjörva getur stýrivélin keyrt sjálfstætt án samskipta við aðra 

stýrivél. Hægt er að fá mismunandi gerðir örgjörva eftir því hvaða aðgerðir stýrivélin þarf að 

framkvæma. Stýrieiningin sem var valin í þetta verk er af gerðinni CPU1512SP-1PN þar sem 

að sú eining uppfyllir kröfur verkefnisins. Hún styður uppsetningu skjámynda á vélinni fyrir 

skjámyndastýringu og er með profinet tengjum fyrir tengingu fyrir skjámynd og profinet 

tengingu við húskerfi. 

 

Mynd 12 – Uppsetning á búnaði, mynd úr TIA Selection Tool 
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5.1.1.2 Digital inngangseining -D2 

Eining -D2 er heitir DI 16x24VDC ST og er er inngangseining fyrir 16 digital innganga sem 

að les eingöngu innganga sem hafa annað hvort stöðuna 0 eða 1. Inngangseiningin er notuð til 

að vakta snertur á búnaði sem er staðsettur í stýriskápnum svo sem á mjúkræsi, hraðabreyti, 

segulliðum og yfirálagsvörnum. 24V frá stýrieiningunni eru slaufuð inná annan tengipunktinn 

á milli allra snerta sem tengist við eininguna og frá hinum tengipunktinum á snertunum er tengt 

inn á viðkomandi innganga.  

 

5.1.1.2 Digital inngangseining -D3 

Eining -D3 heitir DI 8x24VDC ST og er inngangseining fyrir 8 digital innganga sem að les 

eingöngu innganga sem hafa annað hvort stöðuna 0 eða 1 eins og 16 innganga einingin. Þessi 

inngangseining var valin til notkunar fyrir alla innganga sem eru utan við stýriskápinn s.s. 

flæðirofa og pressostöt á kælivélinni. Ástæðan fyrir valinu á þessari einingu heldur en að nota 

einnig 16 innganga einingu er að þessi eining hefur sérstakann spennuútgang fyrir hvern 

inngang sem hentar vel til að tengja strengi beint inn á stýrivélina án þess að þurfa að slíta 

merkið í sundur gegnum raðtengi. 

 

5.1.1.4 - Digital útgangseiningar -D4 og -D5 

Einingar -D4 og -D5 heita DQ 16x24VDC/0.5A ST og eru digital útgangseiningar með 16 

útgöngum. Útgangs einingarnar byggja á litlum rofa fyrir hvern útgang sem að lokast og gefur 

24V út á viðkomandi útgang þegar hann er virkur. Eins og heiti einingarinnar gefur til kynna 

þolir hver rofi í einingunni 0,5A. 

 

5.1.1.5 Analog Inngangseining -D6 og -D7 

Einingar -D4 og -D5 heita AI 4xI 2-/4-wire ST og eru Analog inngangseiningar með 4 

inngöngum. Analog inngangseiningin getur lesið 16 bita analog merki frá analog nemum bæði 

0-20mA og 4-20mA bæði 2 og 4 víra. Allir nemarnir sem notaðir eru í þessu verkefni nota 4-

20mA merki þar sem að það hentar vel útfrá truflunum og suði. 
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5.1.1.6 RTD Inngangseining -D8 og -D9 

Einingar -D8 og -D9 heita AI 4xRTD/TC 2,3,4-wire HF og eru Analog inngangseiningar með 

4 inngöngum. Þessi gerð af analog inngangseiningu er gerð fyrir tengingu viðnámsháðra nema 

eða RTD nema eins og PT1000 hitanema og Thermoc. Einingin styður notkun bæði 2, 3 og 4 

víra tengingar RTD nema en flestir PT nemarnir sem eru tilstaðar á kælivélinni eru 2 víra og 

verða þeir notaðir áfram. 

 

5.1.1.7 Analog útgangseining -D10 

Eining -D10 heitir AQ 4xU/I ST og er Analog útgangseining með 4 útgöngum sem er notuð til 

að senda út 16 bita analog merki. Einingin getur sent út hvort sem er 0–10V, 0–20mA eða 4–

20mA stýrimerki. 

 

5.1.2 Snertiskjár 

Miðað er við að nota 9“ Basic skjár KTP900 skjá með Profinet tengi við uppsetningu 

skjámynda í þessu verkefni. Möguleiki er að setja skjáinn í hurðina á stýritöflunni og í honum 

mögulegt að sjá helstu mæligildi og parametera kerfisins og stýra því. 

 

5.2 Ræsibúnaður kælipressu 
Ákveðið var að skoða möguleika á því að skipta út stjörnu-þríhyrnings ræsingunni á mótornum 

fyrir kælipressuna. Útskiptin voru skoðuð með það að markmiði að minnka straumhögg við 

ræsingu á mótornum og minnka álag á búnað sem og að auka sveigjanleika í stýringu. Varðandi 

val á búnaði var krafa sett um að búnaðurinn hefði eftirlit með ræsingunni og gæti gefið boð 

um stöðu mótors og gefið upplýsingar um straumnotkun mótorsins. Einnig var tekið var tillit 

til kostnaðar og þarfa á stýringu við val á ræsi aðferð. Til skoðunar voru aðallega tvær ræsi 

aðferðir annarsvegar notkun hraðabreytis og hinsvegar að notast við mjúkræsi. 

Eins og farið var yfir í kafla 2.1.1 er grunnvirkni mjúkræsis og hraðabreytis ekki sú 

sama. Mjúkræsar notast við SCR díóður til að skammta spennu inn á mótorinn og minnka 

þannig ræsistraum og hægja á ræsingunni. Hraðabreytar afriða spennuna og áriða aftur og geta 

stýrt bæði tíðni og spennu inn á mótorinn og geta þannig hliðrað til tork kúrfu mótorsins og 

ræst mótor með miklu start álagi án aukinnar straumtöku. Hraðabreytar hafa einnig möguleika 

til þess að stýra mótor í rekstri. Vegna flóknari stýringa í hraðabreytum og hitamyndunar frá 

rafeindabúnaði eru hraðabreytar stærri um sig en mjúkræsar til að koma búnaði fyrir og auka 

rými til kælingar. 
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Í þessum samanburði var miðað við mjúkræsi og hraðabreyti frá Danfoss þar sem að 

meirihluti hraðabreyta á staðnum er frá þeim framleiðanda og þekking til staðar um búnaðinn. 

Búnaðurinn sem valinn var til samanburðar út frá ráðleggingum frá sölumanni var MCD500 

55kW mjúkræsir og FC102 55kW hraðabreytir og fengið tilboð í búnaðinn. Upplýsingar um 

mjúkræsi má finna í Viðauka 3 og hraðabreyti í Viðauka 4. Töluverður munur er á kostnaði á 

búnaðinum. Á Mynd 13 má sjá verðsamanburð á mjúkræsi og hraðabreyti borið saman út frá 

kostnaði á stjörnu-þríhyrnings ræsingu (Y/D). Þar sést greinilega að hraðabreytirinn er mun 

dýrari í innkaupum en mjúkræsirinn. Verðmunurinn felst þá að mestu leyti í uppbyggingu 

búnaðarins, hraðabreytar eru töluvert flóknari og eru gerðir til þess að geta stillt hraða mótors 

hvar sem er á vinnusviði mótorsins meðan að mjúkræsirinn sér eingöngu um ræsingu. 

Mögulega má þó ná niður rekstrarkostnaði með notkun hraðabreytis ef að mótorinn sem er 

tengdur við hann gengur oft í lengri tíma á lágum afköstum. 

Kælipressan fer í gang á nóttunni áður en framleiðsla hefst á morgnana og kælir niður 

ísvatn í stórum tönkum. Þegar framleiðsla hefst gengur pressan að mestu leyti á fullum 

afköstum til að viðhalda hitastigi á ísvatni þar til að framleiðslu líkur.  

Ákveðið var að notast við mjúkræsi í stað hraðabreytis við það að ræsa mótorinn fyrir 

pressuna þar sem ekki var talin þörf á að stýra hraða mótorsins þar sem að pressan gengur að 

miklu leyti á fullum afköstum og afkastastýring er til staðar á pressunni sjálfri til þess að stýra 

álagi utan þess tíma. 
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Mynd 13 – Samanburður á innkaupakostnaði ræsibúnaðar 
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5.3 Gasnemar  
Gasnemarnir sem voru valdir til notkunar eru frá Danfoss og heita GDA148H6019 og GDA-

148H6018. Upplýsingablað með nánari upplýsingunm um nemana má finna í Viðauka 5. 

Nemarnir eru bæði með innbyggðum víxlandi snertum sem skipta um stöðu við stillanlegt gildi 

sem hægt er að forrita inn í nemana og analog útgangi fyrir 4–20 mA stýrimerki. 

GDA148H6019 neminn er með vinnusvið frá 0–1000 ppm, gasþreifarinn er utanáliggjandi og 

verður tengdur inn á öryggislokalögn pressunnar og á að gefa merki ef að ammoníaki er hleypt 

út um lögnina eða ef að öryggisloki færi að leka. GDA148H6018 neminn er sambyggður nemi 

með tveim gasþreifurum annar hefur vinnusviðið 0–1000 ppm og hinn 0–140.000 ppm. Sá 

nemi er staðsettur upp við loft í kælivélarrýminu og á að nema leka á ammoníaki út í 

andrúmsloftið í rýminu. 

 

5.4 Álagsskilrofi 
Notast verður við álagsskilrofa til þess að verja kælipressuna og búnaðinn henni tengdan. 

Útleysispóla verður tengd við álagsskilrofann, spólan er auka búnaður við skilrofann sem að 

slær honum út þegar spennu er hleypt á spóluna. Rofanum er slegið út með útleysipólunni ef 

gasleki er í kælivélarrýminu og gasmettun nær efri viðmiðunar mörkum. Við stofninn sem 

tengdur er við álagsskilrofann er allur búnaður tengdur fyrir utan þann öryggisbúnað sem skal 

vera á sérgreinum til dæmis neyðarútblástursvifta og stýrivél.  

 

5.5 Loftræsing 
Líkt og getið er á um í kafla 4.2 er krafa um lágmarks loftræsingu samkvæmt ÍST EN 378 að 

loftskipti séu að minnsta kosti fjórum sinnum á klukkustund, einnig stendur þar samkvæmt 

reglugerð nr. 12 1965 að þar sem að meira er af kælimiðli á kerfi en 100 kg skuli loftskipti 

vera lágmark 1200m3/klst. Áætluð stærð á kælivélarrýminu er 4,35 metrar á breidd, 4,9 

metrar að lengd og 4,5 metrar á hæð. Rúmmál rýmisins má reikna samkvæmt jöfnu 4, þar 

sem v stendur fyrir rúmmál í m3. 
Jafna 4 – Formúla fyrir rúmmál kælivélarrýmis 

𝑣 = 𝑙 × 𝑏 × ℎ	 → 4,35	𝑚 × 4,9	𝑚 × 4,5	𝑚 = 95,9	𝑚# 

Áætlað rúmmál kælivélarrýmisins er því um 96 m3, ef uppfylla á kröfur um fjögur loftskipti á 

klukkustund þarf mótor að geta blásið að lágmarki 384 rúmmetrum á klukkustund. 
Jafna 5 – Útreikningur á loftflæði fyrir 4 loftskipti/klst 

𝑉 = 96	𝑚# × 4 = 384	𝑚#/𝑘𝑙𝑠𝑡 
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Fylgja skal ströngustu kröfum sem eru settar hverju sinni og því þarf loftræsingin sem gengur 

samhliða kælikerfinu að afkasta lágmark 1200 m3/klst þar sem meira en 100 kg af kælimiðli 

er á kerfinu. Blásarinn sem var valinn fyrir loftræsinguna í kælivélarrýminu er 182W einfasa 

rörablásari fyrir 315 mm rör með hámarksflæði skráð 1600 m3/klst. Upplýsingablað fyrir 

rörablásarann má sjá í Viðauka 6. Í rörið við blásarann verður settur loftflæðinemi sem 

tengist stýritölvu sem að vaktar loftflæðið í stokknum og gætir þess að loftskipti fari ekki 

niður fyrir 1200 m3/klst. Þar sem loftflæðinemar mæla loftflæði í metrum á sekúndu (m/s) 

þarf að yfirfæra lofttflæðið úr m3/klst í m/s. Miðað við að loftræstirörið er 315mm í þvermál 

er þverflatarmál þess í fermetrum reiknað með jöfnu 6. 
Jafna 6 – Formúla fyrir þverflatarmál loftræsistokks 

>
𝐷
2@

!

× 𝜋 = >
315
2 @

!

× 𝜋 = 0,077𝑚! 

Út frá þverflatarmálinu er reiknað hvert lágmarks loftflæðið í stokknum þarf að vera með 

jöfnu 7. 
Jafna 7 – Útreikningur á lágmarks loftflæði í m/s 

1200𝑚# ÷ (0,077𝑚! × 3600𝑠) = 4,33𝑚/𝑠	 

Ákveðið var að uppfylla hámarks kröfur varðandi neyðarloftræsingu og miða við að í 

neyðarútblæstri séu loftskipti að minnsta kosti 15 sinnum á klukkustund. Útblástursvifta fyrir 

neyðarloftræsingu þarf að afkasta að lágmarki 1440m3/klst miðað við útreikninga í jöfnu 8. 
Jafna 8 – Útreikningur á loftflæði fyrir 15 loftskipti/klst 

𝑉 = 96	𝑚# × 15 = 1440	𝑚#/𝑘𝑙𝑠𝑡 

Útblástursviftan sem var valinn fyrir neyðarloftræsinguna er af gerðinni SODECA 

HT/ATEX-35-4T sem er 0.09kW þriggja fasa þakblásari með 35cm viftuhjóli. 

Upplýsingablað fyrir þakblásara má sjá í Viðauka 7. Þakblásarinn er ATEX vottaður sem er 

vottun á að búnaðurinn sé neistafrír sem að er skilyrði samkvæmt staðlinum ÍST 378 [11].  

Valið var að hafa sitthvora viftuna fyrir neyðarloftræsingu og loftræsingu til að halda 

kerfunum aðskildum. Lofræstingin fyrir kælivélar rýmið stýrist einvörðungu af stýrivélinni 

og gengur aðeins meðan að kælivélin er í gangi. Neyðarloftræstingin er gangsett af 

stýrivélinni ef að gasleki er í kælivélarrýminu en þarf einnig að vera hægt að virkja hana 

handvirkt bæði í kælivélarrýminu og utan við það með handvirkum rofum með harðvíraðri 

tengingu við ræsibúnað neyðarloftræsingarinnar til að gæta fyllsta öryggis. 
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5.6 Stýriliði 
Allir digital útgangar á stýrivélinni eru tengdir við stýriliða. Stýriliði er lítil útgáfa af spólurofa, 

búnaður með lítilli spólu og snertum. Þegar spólan er spennufædd myndar 

hún segulsvið sem dregur til málmkjarna sem víxlar til snertunum í 

stýriliðanum. Ákveðið var að setja stýriliða á alla útganga stýrivélarinnar 

til þess að hlífa þeim við álagi og til að einfalda viðhald í framtíðinni þar 

sem mun ódýrara að skipta um stýriliða heldur en útgangseiningu í 

stýrvélinni auk þess að það hefur minna rask í för með sér fyrir vinnsluna. 

Miðað var við að nota stýriliða frá Schneider Electric af gerðinni RXG 

með prufurofa og ljósi sem má fá bæði með einni eða tveim víxlandi 

snertum (sjá Mynd 14). Sambærilegann búnað má fá frá öðrum framleiðendum með samskonar 

virkni. Með því að vera með stýriliða með prufurofa og ljósi má handstýra útgöngum á 

einfaldann hátt ef prófa þarf búnað eða virkja hann óháð stýrivélinni og sjá með einföldum 

hætti hvort að spenna sé á stýriliðanum með því að skoða gaumljósið. 

 

5.7 Varaaflgjafi 
Varaaflgjafi verður notaður til spennufæðingar á stýrivél til að stýrivélin og öryggisbúnaðurinn 

sem er tengdur við hana gangi þrátt fyrir rafmagnsleysi. Notast verður við búnað sem í 

daglegutali er talað um sem UPS sem stendur fyrir Uniterruptible Power Supply. Miðlægt UPS 

kerfi er til staðar í húsinu fyrir stýrivélanetið og er miðað að því að tengjast inn á það. UPS er 

búnaður sem hentar einkar vel til að verja stýrivélar og tölvur þar sem að hann spennufæðir 

ekki einungis búnaðinn í rafmagnsleysi heldur ver hann einnig búnað fyrir spennutruflunum 

svo sem spennusigi og spennupúlsum. UPS búnaðurinn er tengdur við 230V riðspennu og 

stýrivélin er síðan tengd við hann. UPS búnaðurinn er búinn afriðli sem að spennir niður inntaks 

spennuna og breytir riðspennunni yfir í jafnspennu sem geymd er á rafhlöðum. Þegar að 

spennan er rofin að UPS búnaðnum eða fellur niður fyrir ákveðið gildi er raforkan af 

rafhlöðunum nýtt. Jafnspennan er þá áriðuð og spennt upp til að halda stýrivélinni 

spennufæddri. 

  

Mynd 14 – Schneider 
RXG stýriliða 
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5.8 Úthringibúnaður 
Þar sem að kælivélin fer í gang á nóttunni áður en að framleiðsla í húsinu hefst og vegna stærðar 

á húsnæðinu er tengdur úthringibúnaður við stýringuna. Úthringibúnaðurinn getur gert 

viðhaldsmanni eða viðkomandi aðila viðvart ef að bilun kemur upp eða leki á kerfinu annað 

hvort með því að hringja eða senda sms. Miðað er við að nota Gemino4 GSM úthringibúnað 

frá Ksenia sem er Ítalsk fyrirtæki sem sérhæfir sig í öryggisbúnaði. Þessi búnaður varð fyrir 

valinu þar sem að skýrsluhöfundur hefur unnið með þessan búnað við uppsetningu á 

brunaviðvörunar- og öryggiskerfum þar sem hann hefur reynst vel. Upplýsingar um Gemino 4 

úthringibúnaðinn má sjá í Viðauka 8. 

 

5.9 Gaumljós og sírenur 
Gaumljós þarf að staðsetja á nokkrum stöðum til að gera viðvart við 

bilanir og leka á kerfinu. Setja þarf upp viðvaranir bæði innan í 

kælivélarrýminu og utanvið það. Utan við kælivélar rýmið þarf helst að 

staðsetja viðvörunargjafa á tveimur stöðum annars vegar utanvið inngang 

í kælivélar rýmið og hinsvegar á fjölförnum stað eða rými með stöðuga 

viðveru til að sem mestar líkur séu á að vart verði við bilanaboð eða boð 

um gasleka. Miðað er við í þessu verkefni að notuð verði súluljós með 

sírenu til viðvörunar. Hægt er að fá margar mismunandi einingar í flest 

súluljós. Mismunandi liti af ljósum bæði með blikki og án, sírenu sem hægt 

er að tengja við þau og mismunandi toppa og botna eftir aðstæðum. Súluljósin eru uppbyggð 

af einingum sem hægt er að raða saman á mismunandi vegu og til í mismunandi útfærslum. Í 

botninum á ljósinu eru tengipunktar í nokkurskonar sökkli sem að neðsta einingin skrúfast í. Í 

einingunni eru gegnumtök og samskonar sökkull er ofan á henni sem að næsta eining skrúfast 

í og svo koll af kolli. Efstu einingunni er síðan lokað með loki þegar þeim einingum sem til 

þarf hefur verið raðað saman. Á Mynd 13 má sjá dæmi um útfærslu á súluljósi. 

  

Mynd 15 – Súluljós 
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6 Forritun 
Forritun stýrivélarinnar er framkvæmd með notkun TIA Portal V15 sem er hugbúnaður frá 

Siemens sem er gert til forritunar á iðntölvum og búnaði frá Siemens. TIA stendur fyrir Totally 

Integrated Automation, sem mætti útleggja á Íslensku sem Algerlega Samþætt Sjálfvirkni. 

Heitið á forritinu felur í sér það markmið Siemens að geta boðið heildstæðar sjálfvirkni lausnir 

fyrir framleiðsluferla og iðnað sem hægt er að stýra og halda utanum með búnaði frá þeim. 

TIA Portal er einnig það forrit sem að skýrsluhöfundur hefur hvað mest unnið með og var kennt 

á í rafiðnfræðináminu. Áður en að byrjað var að forrita í TIA portal var gerð virknilýsing fyrir 

ferli stýringarinnar. 

 

6.1 Virknilýsing 
Virknilýsing er gerð til að lýsa ferlum stýrivélar og greina frá hvernig forritið fyrir kælivélina, 

öryggiskerfi og loftræstinguna á að virka. 

 

6.1.1 Handstýring 

Þegar staða hans er lág (= 0) er stýringin á pressunni handvirk. Pressa er ræst handvirkt með 

start hnapp á skjámynd þegar þrýst er á hnappinn fer ræsiferli í gang. Þegar ræsiferli er lokið 

og pressa er komin í gang er hægt að stýra afköstum handvirkt og setja inn eða afvirkja afkasta 

þrep 75% og 100% með hnöppunum, „Auka afköst“ og „Minnka afköst“ Afkastaþrep er ekki 

hægt að setja hraðar inn en með 10 sekúndna millibili. Pressa er stöðvuð með stopp hnapp á 

skjámynd þegar þrýst er á stopp hnappinn á skjámyndinni hefst stöðvunarferli sem keyrir 

kælivélina niður í þrepum og lætur glæykól dælu ganga. Allar öryggisstillingar virka með sama 

móti í handstýringu og sjálfstýringu. 

 

6.1.2 Sjálfstýring 

Valið er hvort að forrit eigi að keyra á handstýringu eða sjálfstýringar með hnapp á skjámynd. 

Þegar staða hans er há (=1) er stýringin á pressunni sjálfvirk. Á sjálfstýringu sér stýringin sjálf 

um að ræsa og stöðva kælipressuna eftir þörfum á kælingu á glýkóli. Þegar að pressan er ekki 

í gangi og hitastig á glýkóli er orðið hærra en viðmiðunarhitastig fer stýringin í biðstöðu fyrir 

ræsingu og bíður eftir utanaðkomandi start merki fyrir ræsingu. Stýringin fær utanaðkomandi 

ræsingar merki frá ísvatnsstýringu sem pantar kælingu eftir þörf innan ákveðins tímabils á 

daginn. Þegar stýringin er í biðstöðu og fær ræsimerki fer ræsiferli í gang. Þegar ræsiferli er 

lokið og kælipressan er komin í gang stillir stýringin af afköst kælivélarinnar miðað við hitastig 
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á bakrás glýkóls miðað við viðmiðunarhitastig. Viðmiðunarhitastig er samanlagt gildi á 

óskhitastigi á bakrás glýkóls og vikmörkum á hitastigi, vikmörkin segja til hve mikið hitastigið 

má víkja frá óskhitastiginu án aðgerða. Á grunnstillingu gengur pressan á 50% afköstum með 

því að setja inn segulloka (Y203.3) með 75% afköstum og þegar segulloki (Y203.4) er einnig 

settur inn gengur pressan á fullum afköstum. Ef hitastig glýkóls hefur verið of hátt miðað við 

viðmiðunargildi í meira en 60 sekúndur þá eykur pressan afköstin. Ef hitastig glýkóls er of lágt 

miðað við viðmiðunargildi í meira en 60 sekúndur þá minnkar pressan afköstin. Ef að hitastig 

glýkóls er meira en nemur tvöföldum vikmörkum eru 15 sekúndur á milli afkastaþrepa til að 

keyra pressuna hraðar upp til dæmis við fyrstu ræsingu eða ef að skarpar breytingar verða á 

hitastigi. Ef pressan hefur gengið á lágmarks afköstum og hitastig glýkóls verið lægri en 

viðmiðunarhitastig í 5 mínútur þá virkjar stýringin stöðvunarferli og slekkur á pressunni þar til 

hitastig glýkóls fer upp fyrir viðmiðunarhitastig fyrir ræsingu. Einnig fer stýringin í 

stöðvunarferli ef að ræsimerkið frá ísvatnsstýringunni er rofið. 

 

6.1.3 Ræsiferli 

Þegar stýringin hefur fengið start boð ýmist frá sjálfstýringu eða handstýringu fer ræsiferli í 

gang. Ræsiferli setur af stað glýkóldælu sem á að fara í gang og byrja að dæla glýkóli í gegnum 

varmaskipti (eimara). Hraðabreytir sem stýrir glýkóldælu á að senda merki um að dælan sé 

komin í gang og flæðirofi á glýkóllögn á að gefa merki um að rennsli sé á lögninni ef að bæði 

hraðabreytirinn og flæðirofinn hafa ekki gefið merki innan 15 sekúndna er hætt við ræsingu og 

stýringin stöðvar ferlið. Þegar flæðirofi á glýkóli hefur gefið merki sendir stýringin boð til 

mjúkræsis um að gangsetja mótor fyrir kælipressu. Ef að boð um að mótor sé kominn í gang 

berast ekki innan 40 sekúndna þá er hætt við ræsingu. Þegar að boð eru komin um að mótor sé 

kominn í gang er opnað fyrir segulloka fyrir kælivatn sem á að flæða í gegnum varmaskipti 

(eimsvala). Ef flæðirofi á kælivatni gefur ekki boð innan 15 sekúndna er hætt við ræsingu. Eftir 

að loki fyrir kælivatn hefur opnað gengur pressan í 1 mínútu áður en hægt er að stjórna 

afköstum meðan að pressan nær upp olíuþrýsting. Ef að hætt er við ræsingu eru öll ferli stöðvuð 

strax, stöðvunarferli fer ekki í gang, og kveikt er á bilanaljósi og sent boð í log á skjámynd um 

hvað olli biluninni. 

 

6.1.4 Stöðvunarferli 

Þegar stýringin fær boð um stöðvun ýmist frá handstýringu eða sjálfstýringu keyrir stýringin 

pressuna niður á lágmarks afkasta þrep í, eftir því í hvaða afkastaþrepi kælipressan var með 5 

sekúndna millibili og 5 sekúndum eftir að lágmarksafköstum er náð sendir stýringin stöðvunar 
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boð á mjúkræsi um að stöðva pressuna. 30 sekúndum eftir að stöðvunarboð eru send á 

kælipressuna er segullokanum fyrir kælivatn lokað. Glýkóldæla gengur í 10 mínútur eftir að 

kælipressa er stöðvuð til þess að draga úr hættunni á því að það fjósi í varmaskiptinum fyrir 

glýkólið. Ef pressa er stöðvuð handvirkt í sjálfstýringu kemur bilanamelding sem þarf að kvitta 

fyrir áður en pressan getur ræst sig sjálfkrafa upp aftur. 

 

6.1.5 Loftræsing 

Loftræsingin fyrir kælivélarrýmið fer í gang í hvert skipti sem að pressan er ræst og gengur svo 

lengi sem að kælipressan er í gangi eða í biðstöðu. Spjaldloka byrjar að opna um leið og kælivél 

er ræst, stokkablásari er ræstur um þegar að stýringin hefur fengið merki um að spjaldlokan sé 

opin. Loftflæðinemi vaktar loftflæði í loftræsistokk, ef loftflæði fellur niður fyrir 

viðmiðunargildið 1200m3 á klukkustund (4,33m/s) í lengur en 1 mínútu er kælipressunni slegið 

út og send bilanamelding á skjámynd og kveikt á gaumljósi fyrir bilun. Neyðarloftræsing fer 

einungis í gang ef að hlutfall ammoníaks verður meira en 400 ppm í andrúmslofti eða að hún 

sé virkjuð handvirkt með þrýstirofa sem er staðsettur í kælivélar rými og utan við það. Ef 

neyðarloftræsing er virkjuð handvirkt fær stýritölvan merki frá spólurofa um að 

neyðarloftræsting sé í gangi. Neyðarloftræsing er stöðvuð annað hvort með hnapp á skjámynd 

eða handvirkt með þrýstirofum. 

 

6.1.6 Öryggiskerfi 

Ef slegið er á neyðarstopprofa stöðvar stýrivél öll ferli fyrir utan neyðarloftræstingu samstundis 

og sendir bilunarmeldingu sem þarf að kvitta fyrir á skjámynd áður en kerfi er endurræst. 

Neyðarstopprofi skal einnig vera harðvíraður við ræsibúnað kælivélar og glýkóldælu til að slá 

honum út óháð stýrivélinni. 

Ef að boð kemur frá gasnema á öryggislögn er drepið á kælipressu, kveikt á gaumljósi 

fyrir bilun og bilana melding send á skjámynd sem þarf að kvitta fyrir til að hægt sé að 

endurræsa kerfið. 

Ef að gasneminn í kælivélar rýminu nemur meiri gasmettun í andrúmsloftinu en nemur 

150 ppm er kveikt á gaumljósi fyrir aðvörun í kælivélarrými og sent boð á viðhaldsmann. Ef 

gasmettun fer uppfyrir 400 ppm er neyðarloftræsting virkjuð og kveikt á sírenu auk 

aðvörunarljóss og drepið á kælipressu og sent önnur boð á eftirlitsmann. Ef gasmettun fer upp 

fyrir 20.000 ppm skal álagsskilrofi fyrir kælivélarrými slá út og rjúfa straum að búnaði. 
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6.1.7 Bilanir 
Eftirfarandi bilanaboð slá út kælipressu og senda bilanameldingu á skjámynd og kveikja á 

gaumljósi fyrir bilun. 

- Flæðirofi á kælivatnslögn gefur ekki merki innan 15 sekúndna frá því að opnað er fyrir 

vatnsloka 

- Flæðirofi á glýkóli gefur ekki merki innan 15 sekúndna frá því að glýkóldæla fer í gang 

- Bilun Mjúkræsi 

- Bilun Hraðabreyti 

- Yfirálag á pressu – Ef að yfirálagsvörn fyrir pressu slær út  

- Yfirálag glýkól dælu - Ef að yfirálagsvörn fyrir dælu slær út 

- Yfirálag neyðarloftræsingu - Ef að yfirálagsvörn fyrir neyðarloftræsingu 

- Öryggi fyrir segulloka útslegið 

- Öryggi fyrir loftræstingu útslegið 

- Loftskipti í kælivélar rými ekki nægileg 

- Mótor kælipressu ekki í gangi – Ef staða stýringar er ræsing eða í gangi og stýrimerki 

fyrir að mótor sé í frá mjúkræsi gangi rofnar. 

- Lágur sogþrýstingur – ef að sogþrýstingur kælipressu fer niður fyrir sett viðmiðunar 

gildi  

- Hár sogþrýstingur – ef að sogþrýstingur kælipressu fer upp fyrir sett viðmiðunar gildi  

- Hár heitgas þrýstingur - ef að þrýstingur fer upp fyrir sett viðmiðunar gildi 

- Hátt heitgas hitastig – ef að hitastig fer upp fyrir viðmiðunar gildi 170°C, upplýsingar 

frá framleiðanda kælipressu 

- Hátt olíu hitastig - ef að hitastig olíu er hærra en viðmiðunar gildi  

- Lágur olíu þrýstingur - ef að olíu þrýstingur fer niður fyrir viðmiðunar gildi  

- Mismunaþrýstingur of hár – merki frá pressostati sem ræðst af þrýstingsmun á 

sogþrýstingi og heitgasþrýstingi yfir pressu. 

- Lágt yfirhitastig á soghlið – Yfirhitastig (Superheat) er reiknað miðað við sogþrýsting 

og hitastig. Ef yfirhiti er lægri en viðmiðunar gildi í 30 sekúndur. Yfirhiti er hitastig 

ammoníaks yfir suðumarki og er byggt á útreikningi þar sem suðumark kælimiðilsins 

er dregið frá mældu hitastigi á soghlið. 
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6.1.8 Annað 
Frostvörn er á kerfinu sem á að koma í veg fyrir að glýkólið frjósi í varmaskiptinum. 

Ef að framrásar hitastig glýkóls fer niður fyrir -22°C er opnað fyrir loka sem að hleypir heitgasi 

inn á soghliðina og hækkar þannig hitastigið á kælimiðlinum. Lokinn lokar aftur fyrir heitgasið 

þegar að framrásar hitastigið er komið upp fyrir -18°C. 

 200W Olíuhitari er utan á sveifarhúsinu á kælipressunni sem sér til þess að olían verði 

ekki of seig þegar að pressan er ekki í gangi. Olíuhitarinn er alltaf í gangi þegar að slökkt er á 

pressunni. 

 

6.2 Forrit 
Við forritun á stýringunni var notað forritunarmál sem kallast FBD sem stendur fyrir Function 

Block Diagram. FBD byggir á að forritunar blokkum með inn og útgöngum sem að hafa 

ákveðna virkni. Ýmist eru blokkinar nýttar til að framkvæma ákveðnar aðgerðir s.s. 

reikniaðgerðir, nýttar fyrir skipanir, sem rökrásarhlið eða til að tákna minnisbita og útganga. Í 

eftirfarandi köflum verður stiklað á stóru yfir uppbyggingu forritunar á verkefninu en forritið í 

heild sinni má sjá í Viðauka 2 

  

6.2.1 Uppsetning  

Í upphafi forritunar var sá vélbúnaður sem búið var að velja með TIA Selection Tool til að nota 

við stýringuna settur inn í forritið. Því næst voru allir inngangar, útgangar og breytur settar inn 

í forritið undir flokknum PLC tags. Búið var til nokkra undirflokka fyrir mismunandi inn- og 

útganga og breytur eftir því hvaða kerfishluta þeir tengdust (Mynd 16) 

 

 
Mynd 16 – Hópar fyrir innganga útganga og breytur 
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6.2.2 Blokkir  
Við forritun eru búnar til blokkir sem að innihalda forritið fyrir hvert ferli sem að 

stýrivélin á að keyra. Við forritun á þessu verkefni búið var til program blokkir fyrir hvern 

forritunarhluta út frá virknilýsingu (sjá Mynd 18) ásamt nokkrum blokkum til viðbótar. Ein 

blokk fyrir minnisbita til notkunar fyrir uppsetningu skjámynda og blokk fyrir útgangana frá 

stýrivélinni, þar sem öllum útgöngum er safnað í eina blokk til að hafa yfirlit yfir alla útganga 

á kerfinu á einum stað. Yfirfærslu blokkin inniheldur function blokkir sem notaðar eru til að 

breyta hráu inngangsmerkinu frá analog inngöngum yfir á raungildi sem hægt er að vinna með. 

Main blokkin er aðal blokkin í forritinu og er öllum forritunar blokkum sem á að keyra á 

stýrivélinni raðað inn í hana.  

Fyrir hverja function blokk sem notuð er í forritinu verður einnig til Data blokk sem að 

geymir tölugildin sem notuð eru í blokkinni. Þannig verður til data blokk fyrir hverja skölunar 

blokk fyrir raungildi á analog inngöngum sem er notuð í forritinu Data blokkir sem notaðar eru 

í forritinu má sjá á Mynd 17. 

 

6.2.2.1 Main Blokk 

Main blokkin er eins og áður hefur komið fram aðal blokkin í stýringunni þar sem að aðrar 

stýriblokkir eru settar inn í hana. Ef að stýriblokk er ekki inn í forritinu undir Main blokkinni 

þá keyrir stýrivélin ekki forritið á þeirri blokk. Á Mynd 19 má sjá uppbygginguna forritinu í 

Main blokkinni. Hverri stýriblokk er skipt í hluta sem að heita Network og eru númeraðir frá 

1 og uppúr sem að forritið keyrir eftir röð. Í hvert network er svo hægt að setja inn forritunar 

blokkir til að framkvæma aðgerðir. Í Main blokkina er eins og áður kom fram sett inn 

stýriblokkir ein í hvert network 

Mynd 18 – Program blokkir Mynd 17 – Data blokkir 
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6.2.2.2 Yfirfærslublokkir – skölun 

Yfirfærslublokkin var gerð til að halda utanum allar skalanir og yfirfærslur á Analog gildum. 

Yfirfærslublokkin Raungildi (Mynd 20) var gerð til að skala til Analog inngangs merki yfir á 

form sem að væri auðvelt að vinna með. Allir analog inngangar í TIA portal nota talnabreytu 

sem nær frá 0 til 27648 sem er nokkuð óhentugt að vinna með þegar lesa þarf út úr tölunni; 

hitastig eða þrýstingsgildi sem hafa vinnusvið sem miðast við allt önnur tölugildi t.d. frá 0–20 

eða 5–360. 

Yfirfærslu blokkin fyrir Raungildi er byggð upp af tveimur blokkum sem heita 

NORM_X og SCALE_X sem að skala analog merkið frá 4–20mA nemunum úr hráu gildi yfir 

á það vinnusvið nemans sem að vinna þarf með svo hægt sé að miða við það í forritinu. 

Mynd 19 – Innihald Main program blokkar 

Mynd 20 – Uppbyging skölunarblokkar fyrir Raungildi 
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NORM_X blokkin breytir innganginum 

úr 16 bita Int breytu í 32 bita Real 

fljótandi breytu. SCALE_X blokkin 

skalar Real breytuna til og færir hana 

yfir á það tölu form sem verið er að vinna 

með hverju sinni t.d. -1–9 Bar líkt og í 

blokkinni á Mynd 21. 

Yfirfærslu blokkin Raungildi_RTD er fyrir yfirfærslu á innlesnum gildum frá RTD 

hitanemunum sem tengdir eru við stýrivélina. Stillt er inn í forritinu hvaða gerð af nemum eru 

tengdir við RTD inngangseininguna. Inngangseiningin umbreytir sjálf viðnámsgildinu yfir á 

hitastigs gildi sem er þó á margfaldað með 10 því einingin yfir færir ekki hitastigið með 

kommu. Hitanemi sem mælir 55°C er þannig sýnt sem tölugildið 550 í stýrivélinni. 

Yfirfærslublokkin er notuð til þess að breyta 16 bita Int breytunni yfir á Real breytu sem er 

keyrð í gegnum deilingar blokk þar sem deilt er í gildið með 10 til að fá raun hitastig. 

 

 

6.2.2.3 Handstýring 

Handstýringar blokkin er forrituð eftir 

virknilýsingunni fyrir handstýringu. Á Mynd 

24 má sjá uppsetninguna á Network-unum 

fyrir handstýringuna. Í Network 1 er stýringin 

sem að stillir stýringuna á kælivélinni annað 

hvort á handstýringu eða sjálfstýringu. 

Network 2 inniheldur upphafsþrep 

handstýringarinnar þar sem að búið er að 

virkja handstýringu og stýringin býður eftir að þrýst sé á start hnapp og ræsiferli sé virkjað. 

Þegar ræsiferli er lokið er afkastastýringin virkjuð. Handstýrða afkastastýringin fer fram í 

Network 3–5 þar sem hnapparnir „Auka afköst“ og „Minnka afköst“ á skjámynd eru notaðir til 

Mynd 21 – Útlit skölunar blokkar 

Mynd 23 – Uppbygging skölunar blokkar fyrir RTD 
nema 

Mynd 22 – Útlit skölunarblokkar fyrir RTD 

Mynd 24 – Network listi Handstýringar blokk 
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að virkja minnisbita sem að stýra útgöngum fyrir segulloka á kælipressu. Í Network 6 eru að 

lokum safnað saman öllum minnisbitum í handstýringarferlinu til að virkja minnisbita sem 

gefur merki um að handstýringar ferli sé í gangi. 

 

6.2.2.4 Sjálfstýring 

Sjálfstýringar blokkin er forrituð í samræmi við 

virknilýsingu. Á Mynd 25 má sjá hvernig 

Network-in eru sett upp fyrir sjálfstýringar ferlið. 

Í Network 1 vaktar ferlið hitastig á glýkóli og 

býður eftir því að fá ræsimerki fá ræsimerki frá 

ísvatnsstýringu. Stýringin getur þó ekki ræst ef að 

bilun er á kerfinu. Þegar öll skilyrði eru uppfyllt 

er ræsiferli virkjað. Network 2 virkjar sjálfvirka 

afkastastýringu þegar að ræsiferli er lokið. 

Network 3 keyrir ferli fyrir viðmiðunargildi 

afkastastýringar sem er reiknað út frá óskhitastigi glýkóli og vikmörkum. Network 4 keyrir 

ferli fyrir sjálfvirka stöðvun á kælipressunni ef að pressa hefur gengið á lágmarks afköstum og 

glýkól gildi hefur veri lægra en óskgildi í 5 mínútur. Network 5–8 keyra ferli fyrir 

afkastastýringu þar sem borið er saman raun hitastig á glýkóli og viðmiðunargildi. Ef að 

hitastig á glýkóli er hærra en viðmiðunargildi meira en 60 sekúndur þá er virkjað minnisbita 

sem að auka við afköst kælipressu. Ef að hitastig á glýkóli er lægra en viðmiðunargildi meira 

en 60 sekúndur þá er virkjað minnisbita sem að minnka við afköst kælipressu. Network 9 heldur 

utan um minnisbita í sjálfstýringarferlinu til að virkja minnisbita sem gefur til greina að 

sjálfstýringarferli sé virkt. 

 

6.2.2.5 Öryggiskerfi 

Blokkin fyrir öryggiskerfi er forritað 

samkvæmt virknilýsingu fyrir utan að 

gasnemi á öryggislögn var tengdur beint 

við bilana boð í forritunar blokkinni 

Útgangar ásamt því að bætt var við undir 

öryggiskerfinu ferli fyrir frostvörn á 

glýkóli. Network 1 inniheldur 

Mynd 25 – Network listi Sjálfstýringar blokk 

Mynd 26 – Network listi öryggiskerfa blokk 
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inngangmerki frá neyðarstopp rofa sem að virkjar MOVE blokkir sem að færa 0 inn á alla 

minnisbita í stýriferlum fyrir kælivél og stöðvar þannig öll ferli. Network 2, 3, og 4 innihalda 

samanburðar blokkir sem bera saman gasmettun í kælivélarrýminu og virkja minnisbita fyrir 

viðkomandi ferli ef að gasmettunin fer upp fyrir gildin sem eru tilgreind. Í Network 5 er sett 

upp ferli fyrir virkni frostvarnar á glýkól lögn. 

 

6.2.2.6 Bilanir  

Blokkin fyrir bilanir inniheldur 

minnisbita fyrir þær bilanir sem eru 

tilgreindar í virkni-lýsingu. Network 1 

inniheldur samantekt á öllum bitum 

fyrir bilanir til að virkja minnisbita 

fyrir bilun sé á kerfinu. 

Network 2–13 innihalda einfaldar 

stýringar sem að virkja minnisbita sem 

gefa bilanaboð fyrir skilgreindar 

bilanir. 

 

 
6.2.2.7 Loftræsing 

Blokkin fyrir loftræsingu er forrituð í samræmi við virknilýsingu. Network 1 inniheldur 

samanburðar rás fyrir loftflæði loftræstingar þar sem borið er saman gildi frá loftflæðinema við 

útreiknað lágmarks gildi. Network 2 keyrir ferli sem virkjar minnis bita fyrir loftræsingu sem 

að opnar spjaldloku og ræsir loftræsingu þegar að kælivélin er ekki í gangi. Network 3 keyrir 

ræsiferli fyrir neyðarloftræstingu sem að fer í gang við gasleka. 

 

Mynd 27 – Network listi bilana blokk 

Mynd 28 – Network listi loftræsingar blokk 
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6.2.2.8 Útgangar 

Blokkin Útgangar inniheldur alla 

útganga sem teknir eru út úr kælivélinni 

og er þeim skipt niður á Network eftir því 

hvaða búnaði útgangarnir tengjast. Í 

Network 1 eru allir útgangar sem að 

tengjast mjúkræsi fyrir kælipressu og 

stýringar þeim tengdum. Network 2 

inniheldur útganga sem tengjast 

hraðabreyti fyrir glýkóldælu og 

minnisbita til ða stýra þeim. Network 3 

inniheldur útganga fyrir afkastastýringu 

kælipressu og minnisbita sem tengjast 

þeim. Network 4 inniheldur útganga fyrir segulloka á kæivél fyrir kælivatn og frostvörn. 

Network 5 inniheldur útgang fyrir olíuhitara á sveifarhúsi. Network 6 inniheldur ræsingu á 

neyðarútblástursviftu. Network 7 inniheldur stýringu fyrir útganga sem stýra loftræstingu og 

spjaldloku. Network 8 inniheldur útganga sem stýra gaumljósum fyrir bilun og gasleka og að 

kerfi sé í gangi. Network 9 inniheldur útganga sem tengist við úthringibúnað. Network 10 

inniheldur útgang sem virkjar útsláttarspólu tengda við álagsskilrofa og Network 11 inniheldur 

analog útgangur fyrir hraðastýringu á glýkóldælu. 

  

Mynd 29 – Network listi útgangar 
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6.3 Skjámyndir 
Sett var upp drög að einföldum skjámyndum fyrir skjáinn sem að tengist stýrivélinni og verður 

staðsettur í kælivélarrými.  

 

6.3.1 Heimaskjár 

Á heimaskjá skjámyndakerfisins (Mynd 30) eru hnappar til þess að opna skjámyndaglugga 

fyrir þær skjámyndir sem settar eru upp á kerfinu. Skjámyndirnar sem hægt er að velja um eru; 

Kælivél, Viðmiðunargildi kerfis, Mæligildi, Aðvaranir og Neyðarloftræsting. 

 

Mynd 30 – Heimaskjár skjámyndakerfis 
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6.3.2 Kælivél 

 
Mynd 31 – Skjámynd fyrir kælivél 

Á skjámynd fyrir kælivél (Mynd 31) eru hnappar fyrir val á því hvort að stýring sé handstýrð 

eða sjálfstýrð. Ef að sjálfstýring er valin verður hnappurinn fyrir sjálfstýringu grænn á litinn til 

að tilkynna að sjálfstýring sé virk. Sama gildir um hnappinn fyrir handstýringu. Hnapparnir; 

STOPP, START, Auka afköst og Minnka afköst, sem staðsettir eru fyrir neðan val hnappana 

fyrir sjálfstýringu og handstýringu eru faldir þegar að sjálfstýring er virk. Hnapparnir verða 

sýnilegir um leið og handstýring er virkjuð. Lituðu hringirnir fyrir stöðu kerfis eru einungis 

sýnilegir þegar að kælikerfi er í viðkomandi fasa. Þannig sjást appelsínuguli hringurinn og 

textinn fyrir bilun ekki nema að það sé útistandandi bilun á kerfinu. Græni hringurinn og textinn 

fyrir kerfi í gangi sjást ekki nema að kælipressan sé í gangi. Guli hringurinn og texti sem 

tilgreina að kerfið sé í bið sjást ekki nema þegar að kerfið er í biðstöðu eftir ræsingu. Rauði 

hringurinn og Stopp merkið er aðeins sýnilegt þegar að kerfið er stopp. Hægra megin við 

myndina af kælivélinni eru þrír litlir hringir sem að tákna í hvaða afkasta þrepi stýrivélin er og 

texti því til skýringar við hliðina á hringjunum. Hringirnir skipta um lit og verða grænir til að 

tákna á hvaða afköstum stýrivélin er að keyra. Tölurnar sem eru á myndinni af kælivélinni sýna 

straumtökuna á mótornum fyrir kælipressuna. Uppi í hægra horni skjámyndarinnar er hnappur 

sem að loka skjámyndinni og opnar heimaskjá. 
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6.3.3 Viðmiðunargildi kerfis 

 
Mynd 32 – Skjámynd fyrir stilligildi kerfis 

Á skjámynd fyrir stilligildi kerfis (Mynd 32) eru gluggar sem að hægt er að þrýsta á til að slá 

inn gildi fyrir viðmiðunargildi á kerfi. Gildi sem hægt er á stilla á þessarri skjámynd eru; 

óskagildi hita á bakrás glýkóls, hámarks þrýstingur á heitgasþrýsting, lágmarks þrýstingur á 

soghlið, lágmarks olíuþrýstingur, hámarks þrýstingur á soghlið og hámarks olíuhitastig. Uppi 

í hægra horni skjámyndarinnar er hnappur sem að loka skjámyndinni og opnar heimaskjá. 
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6.3.4 Mæligildi 

 
Mynd 33 – Skjámynd fyrir mæligildi kerfis 

Á skjámynd fyrir mæligildi kerfis (Mynd 33) eru gluggar sem að sýna alla hita- og þrýstings- 

nema sem eru tengdir við kælivélina. Uppi í hægra horni skjámyndarinnar er hnappur sem að 

loka skjámyndinni og opnar heimaskjá. 
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6.3.5 Aðvaranir 

 
Mynd 34 – Skjámynd fyrir aðvaranir á kerfi 

Á skjámynd fyrir aðvaranir (Mynd 34) er gluggi fyrir aðvaranalista. Ef að bilun eða 

viðvörunarboð koma frá stýringu er hægt að láta boðin koma upp í aðvaranalistanum. Fyrir 

neðan aðvaranalistannn er hnappur til þess gerður að endursetja minnisbitann fyrir bilanir. Sem 

að gerir kælivélinni kleift að ræsa sig aftur eftir bilanaboð. Uppi í hægrahorni skjámyndarinnar 

er hnappur sem að loka skjámyndinni og opnar heimaskjá. 
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6.3.6 Loftræsing 

 
Mynd 35 – Skjámynd fyrir loftræsingu kerfis 

Á skjámynd fyrir loftræsingu (Mynd 35) eru hnappar til þess að ræsa og stöðva 

neyðarloftræsingu ásamt tákni sem að sýnir hvort að neyðarloftræstingin sé í gangi eða ekki. 

Ef að táknið er rautt á lit er slökkt á neyðarloftræsingunni en ef táknið er grænt þá er 

neyðarloftræsingin virk. Sambærilegt tákn er til staðar fyrir loftræsinguna þar sem táknið er 

rautt á lit ef loftræsingin er stopp en grænt þegar hún er í gangi. Við hliðina á tákninu fyrir 

stöðu loftræsingunnar er reitur sem að sýnir hvert loftflæðið í lofftræsistokknum er í metrum á 

sekúndu. Neðst á skjánum er reitur sem að sýnir magn ammoníaks í andrúmslofti 

kælivélarrýmisins í ppm sem er mælt af gasskynjaranum í rýminu. 
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7. Umræður og samantekt  
Við upphaf þessa verkefnis var meginmarkmið þess að hanna öryggiskerfi og loftræsingu 

fyrir kælivélarrými sem stefnt er á að byggja í húsnæði MKS ásamt því að skoða stýringuna á 

kælivélinni með tilliti til þess að hægt væri að tengja hana ásamt öryggiskerfinu og 

loftræsingunni við skjámyndakerfi hússins. 

Í upphafi verkefnisins kynnti höfundur sér kerfið og búnaðinn sem notaður var til að 

stýra kælivélinni. Ákveðið var að vinna verkefnið út frá því að endurnýja stýringuna fyrir 

kælivélina í heild sinni. Sú ákvörðun var fljót að vinda upp á sig og varð það því að megin 

innihaldi verkefnisins. Það var í senn virkilega áhugavert og krefjandi að kynna sér virkni 

kælikerfa og ammoníaks ásamt öryggiskröfum sem snúa að slíkum kerfum þar sem höfundur 

hafði lítið unnið við kælikerfi áður og hafði því litla þekkingu um kælikerfi áður aðra en það 

litla sem að hann hafði lært í rafiðnfræðináminu. Þó nokkur tími fór í að kynna sér virkni 

kerfisins, lesa data blöð um búnað kælivélarinnar, rekja gamlar teikningar af kerfinu og hafa 

samband við aðila sem þekktu til kerfisins til að hægt væri að hanna það eftir réttum 

forsendum. 

 COVID-19 faraldurinn hafði þó nokkur áhrif á það ferli að kynna sér virkni kerfisins 

þar sem að Mjólkursamlaginu var lokað fyrir öllum utanaðkomandi á meðan að honum stóð. 

Það hafði þau áhrif að höfundur gat ekki farið eins ítarlega yfir virkni kerfisins og hann hefði 

viljað né gafst tími til að greina afkastastýringu eins og best hefði verið á kosið. 

 Það var nýjung fyrir höfund að hanna iðntölvustýringuna og teikna stýringarnar upp í 

AutoCad. Höfundur hafði þó nokkra þekkingu á notkun og teikningum í AutoCad en þó 

einkum við hönnun hefðbundinna raflagna í íbúðarhúsnæði en ekki af krafrásarteikningum 

eða iðnstýringum. Forritunin á iðntölvustýringunni fyrir kælivélina var krefjandi verkefni þar 

sem höfundur hafði litla reynslu aðra en það sem hann hafði lært í náminu. Miðað var við að 

hafa stýringuna sem einfaldasta og að nýta þá þekkingu á iðntölvuforritun sem að var til 

staðar en um leið reyna að uppfylla kröfur og án þess að skerða virkni kerfisins. Höfundur 

gerir sér grein fyrir því að líklega séu til einfaldari eða betri lausnir við einhverjum þáttum og 

að þrátt fyrir að reynt sé að hanna kerfið eftir réttum forsendum geti komið til þess að ekki 

gangi allar lausnir upp í raunveruleikanum, þegar að kemur að uppsetningu kerfisins. 

 Höfundur telur sig hafa lært töluvert af þessu verkferli bæði af vinnu við hönnun og 

teikningu ásamt verkskipulagningu, þar sem að tímaáætlanir stóðust ekki alltaf. Ásamt því að 

hafa náð sér í aukna þekkingu á kælikerfum og iðntölvum sem mun koma til með að nýtast í 

starfi í framtíðinni.  



 50 

9. Heimildaskrá 
 [1] „Refrigeration Principles and how a Refrigeration System Works | Berg Chilling Systems“, 

Berg Chilling Systems Inc. https://berg-group.com/engineered-solutions/the-science-
behind-refrigeration/ (sótt feb. 06, 2020). 

[2] P. Durham, Safety Guide for Ammonia Refrigeration in New Zealand, 1.útg. Auckland, 
Nýja Sjáland: Gauge Refrigeration Management, 2018. 

[3] T. Wildi, Electrical Machines, Drives, And Power Systems, 6.útg. Pearson Education, 
2006. 

[4] Sigurður H. Pétursson, Riðstraumsmótorar. Reykjavík: Rafbók, 2008. 
[5] Floyd, Thomas L., Electronic devices, 10. útg. New Jersey: Pearson Education. 
[6] „Insulated Gate Bipolar Transistor or IGBT Transistor“, Basic Electronics Tutorials, ágú. 

26, 2013. https://www.electronics-tutorials.ws/power/insulated-gate-bipolar-
transistor.html (sótt mar. 10, 2020). 

[7] „Back to Basics: The Fundamentals of 4-20 mA Current Loops | Precision Digital“. 
https://www.predig.com/indicatorpage/back-basics-fundamentals-4-20-ma-current-loops 
(sótt mar. 27, 2020). 

[8] „RTD“, OMEGA Engineering, ágú. 28, 2018. https://www.omega.com/en-us/resources/rtd 
(sótt mar. 28, 2020). 

[9] „About us“, GEA engineering for a better world. http://www.gea.com/en/company/about-
us/index.jsp (sótt apr. 05, 2020). 

[10] Reglugerð um öryggisráðstafanir við frystikerfi og aðbúnað í frystihúsum nr.12/1965. 
1965. 

[11] Kælikerfi og varmadælur - Öryggis- og umhverfiskröfur, ÍST EN 378. 2016. 
 

  



 51 

 

10. Myndaskrá 
Mynd 1 – Uppbygging kælikerfa ............................................................................................... 7 

Mynd 2 – Skammhlaupssnúður ............................................................................................... 10 

Mynd 3 – Kraftrás Y/D ræsingar ............................................................................................. 11 

Mynd 4 – Einföld virknimynd mjúkræsis ................................................................................ 11 

Mynd 6 – Dæmi um ræsihorn mjúkræsa .................................................................................. 12 

Mynd 5 – Líkan af SCR díóðu ................................................................................................. 12 

Mynd 7 – Einföld rafeindarás hraðabreytis ............................................................................. 13 

Mynd 8 – Uppbygging PWM bylgju ....................................................................................... 14 

Mynd 9 – Pressu samstæða ...................................................................................................... 16 

Mynd 10 – Merkispjald á mótor fyrir kælipressu .................................................................... 16 

Mynd 11 – Framhlið stýritöflu ................................................................................................. 17 

Mynd 12 – Uppsetning á búnaði, mynd úr TIA Selection Tool .............................................. 24 

Mynd 13 – Samanburður á innkaupakostnaði ræsibúnaðar ..................................................... 27 

Mynd 14 – Schneider RXG stýriliða ....................................................................................... 30 

Mynd 15 – Súluljós .................................................................................................................. 31 

Mynd 16 – Hópar fyrir innganga útganga og breytur .............................................................. 36 

Mynd 17 – Data blokkir ........................................................................................................... 37 

Mynd 18 – Program blokkir ..................................................................................................... 37 

Mynd 19 – Innihald Main program blokkar ............................................................................ 38 

Mynd 20 – Uppbyging skölunarblokkar fyrir Raungildi ......................................................... 38 

Mynd 21 – Útlit skölunar blokkar ............................................................................................ 39 

Mynd 22 – Útlit skölunarblokkar fyrir RTD ............................................................................ 39 

Mynd 23 – Uppbygging skölunar blokkar fyrir RTD nema .................................................... 39 

Mynd 24 – Network listi Handstýringar blokk ........................................................................ 39 

Mynd 25 – Network listi Sjálfstýringar blokk ......................................................................... 40 

Mynd 26 – Network listi öryggiskerfa blokk ........................................................................... 40 

Mynd 27 – Network listi bilana blokk ..................................................................................... 41 

Mynd 28 – Network listi loftræsingar blokk ............................................................................ 41 

Mynd 29 – Network listi útgangar ........................................................................................... 42 

Mynd 30 – Heimaskjár skjámyndakerfis ................................................................................. 43 

Mynd 31 – Skjámynd fyrir kælivél .......................................................................................... 44 



 52 

Mynd 32 – Skjámynd fyrir stilligildi kerfis ............................................................................. 45 

Mynd 33 – Skjámynd fyrir mæligildi kerfis ............................................................................ 46 

Mynd 34 – Skjámynd fyrir aðvaranir á kerfi ........................................................................... 47 

Mynd 35 – Skjámynd fyrir loftræsingu kerfis ......................................................................... 48 

 

  



 53 

11. Jöfnuskrá 
Jafna 1 – Hlutfall á spennu milli stjörnu og þrýhyrnings tengingar á mótor ........................... 11 

Jafna 2 – Jafna fyrir snúningshraða mótors ............................................................................. 13 

Jafna 3 – Formúla fyrir þörf á loftræsingu ............................................................................... 20 

Jafna 4 – Formúla fyrir rúmmál kælivélarrýmis ...................................................................... 28 

Jafna 5 – Útreikningur á loftflæði fyrir 4 loftskipti/klst .......................................................... 28 

Jafna 6 – Formúla fyrir þverflatarmál loftræsistokks .............................................................. 29 

Jafna 7 – Útreikningur á lágmarks loftflæði í m/s ................................................................... 29 

Jafna 8 – Útreikningur á loftflæði fyrir 15 loftskipti/klst ........................................................ 29 

 

  



 54 

12. Töfluskrá 
Tafla 1 – Áhrif af völdum ammoníaks ....................................................................................... 9 

Tafla 2 – Kröfur um loftflæði og ljósop loftræstiganga samkv.reglugerð nr.12/1965 ............ 19 

Tafla 3 – Inngangar og útgangar fyrir viðbætur. ...................................................................... 23 

 

  



 55 

13. Viðaukar 
Viðauki 1 – Teikning af stýringu úr AutoCad 

Viðauki 2 – Forrit fyrir stýringu úr TIA Portal 

Viðauki 3 – Upplýsingablað um MCD 500 mjúkræsi 

Viðauki 4 – Upplýsingblað um FC 102 hraðabreyti 

Viðauki 5 – Upplýsingablað um Danfoss GDA gasnema 

Viðauki 6 – Upplýsingblað um stokkablásara 

Viðauki 7 – Upplýsingablað um þakblásara 

Viðauki 8 – Upplýsingablað um Gemino4 úthringibúnað 


