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Formáli 
 
Verkefnið er unnið sem lokaverkefni í véliðnfræði við Háskólann í Reykjavík vorið 2020. 

 

Hugmynd verkefnisins átti undirritaður og kom sú hugmynd eftir að hafa átt margar góðar 

stundir á eyju sem tengdafjölskylda hans á, sem ber nafnið Bíldsey og er staðsett á Breiðafirði.  

Ókostur við þessa einstöku náttúruperlu er að ekki er hægt að njóta þess að vera í kyrrðinni 

allan ársins hring, heldur er tíminn mjög takmarkaður vegna kulda.   

 

Í verkefninu kannar höfundur möguleika á að rafvæða eyjuna, í þeim tilgangi að knýja 

varmadælu til að sjá um upphitun hússins. 

 

Sérstakar þakkir vil ég veita leiðbeinanda mínum Hildigunni Jónsdóttur. 

Einnig vil ég þakka Emil Hechmann sölumanni Vörukaups sem er umboðsaðili Mitsubishi 

Electric,  Einari Sveinbjörnssyni veðurfræðingi hjá Veðurvaktin ehf sem aðstoðaði mig með 

veðurgögn, Margréti Ósk fyrir aðstoð með myndvinnslu og síðast en ekki síst konunni minni 

Ingibjörgu Hrönn Jónsdóttur. 
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Inngangur 

Tilurð verkefnisins má rekja til þess að höfundur hefur unnið og dvalið mikið í Bíldsey sem er 

eyja staðsett á Breiðafirði. Á eyjunni er eitt hús og er það kynnt með kamínu. Sú 

húshitunaraðferð virkar ágætlega á sumrin en þegar  kólnar í veðri nær kamínan ein og sér ekki 

að hita öll rými hússins. Notast hefur verið við gashitara í einu herbergjanna sem virkar 

ágætlega en nýtist þó einungis til hitunar á því eina rými. 

Fjölskyldan myndi vilja auka möguleika sína á að njóta kyrrðarinnar í Bíldsey og geta dvalið þar 

yfir vetrartímann.  

Markmið þessa verkefnis er að kanna hagkvæmni þess að rafvæða Bíldsey með beislun 

endurnýjanlegrar orku í því augnamiði að geta kynnt húsið með umhverfisvænum hætti svo 

hægt sé að dvelja í því allan ársins hring.  

Rannsóknarspurningin er því þríþætt: 

 Hversu mikil orka tapast í formi hita. 

 Hvers konar varmadæla gæti endurheimt þessa töpuðu orku. 

 Hvernig endurnýjanlegar orku er hægt að beisla og hversu stórt rafkerfi þarf til þess að 

knýja varmadælu. 

 

Þegar þessum spurningum verður svarað er hægt að sjá hvort það sé raunhæfur möguleiki að 

framkvæma þessa hugmynd eða hvort það sé fjarlægur draumur höfundar. 

 

Við úrlausn verkefnis verður stuðst við nokkur forrit og má þar nefna Magicplan, Matchcad, 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel og Photoshop. 
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1. Aðferðafræði 
 
Verkefnið sem leysa á í þessari ritgerð er margþætt og því nauðsynlegt að ganga agað til verks 

við lausn á því. Mikilvægt fyrsta skref er að átta sig á því hvaða aðferðafræði verður notast við. 

Í þessum kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem notuð er við lausn verkefnisins.  

 

Heildarnálgunina má finna hér á Mynd 1. Aðferðafræðin skref fyrir skref en nánar verður farið í 

hvert skref í undirköflum. 

Hér fyrir neðan má sjá hvernig lausnin er unnin í þrepum til að komast að heildrænni 

niðurstöðu. 

 
 

 
Mynd 1. Aðferðafræðin skref fyrir skref 

 

Í fyrsta skrefinu við úrlausn verkefnisins þarf að finna út hversu mikil orka tapast í formi hita í 

húsinu. Hús á Íslandi eru að jafnaði höfð heitari en umhverfi sitt og tapa því orku vegna núllta 

lögmáls varmafræðinnar.  

Til að koma í veg fyrir að hús kólni þarf að kynda þau upp. Til að komast að því hversu mikla 

orku þarf til að kynda upp húsið þarf að reikna út varmaleiðnina og heildarvarmatapið. 

Hversu 
mikið 

varmatap

•Mæla upp hús

•Komast að byggingarefni húss.

•Finna meðalhitastig á þessu tileinkaða svæði

•Reikna út varmatap.

Val á 
varmadælu

•Notast við upplýsingar um varmatap húss.

•Velja dælu sem hentar verki best.

•Finna út hámarks rafmagnsþörf dælu.

Stærð 
rafkerfis

•Notast við upplýsingarnar frá aflþörf varmadælu.

•Reikna út rafmagnsframleiðsluþörf og geymslu.

•Nálgast veðurgögn, t.d. vind og sólargögn.

•Finna rétta aðferð.

Niðurstaða
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Varmaleiðnin stafar af því að útveggir, gluggar, þak og gólf leiða varmann úr húsinu. Skv. 

byggingarreglugerð eru lágmarkskröfur fyrir einangrun á húsum svokölluð U-gildi (
𝑊

𝑚2∗𝐾
).    Með 

því að reikna út heildarvarmatap hússins þá segir það til um hversu mörg wött tapast á hvern 

fermeter. 

Í öðru skrefinu er hægt að finna út hversu kraftmikla varmadælu þarf til þess að sinna allri 

orkuþörfinni við upphitun á húsinu. 

Í þriðja skrefinu þarf að finna út rafmagnsþörf varmadælunnar. Með þessum upplýsingum er 

hægt að byrja á því að hanna rafkerfið sem á að geta keyrt varmadæluna.  

Í síðasta skrefinu er farið yfir hvernig niðurstaðan er og hvað væri best að gera með þær 
upplýsingar. 
 

1.1. Hversu mikið varmatap 
 
Í þessum kafla verður farið yfir fræðin bakvið varmataps útreikningana. 

 

1.1.1. Varmaleiðni 
 
Varmaleiðni er eiginleiki efna til að leiða varma frá einum enda til annars. Því lægra sem 

varmaleiðnigildi efnis er því betri varmaeinangrun veitir 

efnið. 

 

 
• Táknað með λ 

• Hefur SI eininguna W/m∙K 

• Áhrifavaldar 

- Hitastig 

- Þykkt 

• Ákvarðað við prófanir 

• Fæst uppgefið hjá framleiðendum byggingarefna 

(Árni Þór Steinarsson, 2019) 

 
 
 

Mynd 2. Varmaleiðni útskýring. 
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1.1.2. Varmamótstaða 
 
 
Varmamótstaða er mælieining á hversu vel efni/hlutur hindrar varmaflutning. 

 

• Táknað með R (d/λ) 

• Hefur SI eininguna m2∙K/W 

• Byggingahlutar hafa yfirborðsmótstöðu 

- Rsi að innanverðu 

- Rse að utanverðu 

- Sjá ÍST 66 fyrir jarðveg 

- Stefna varmaflutnings hefur einnig áhrif 

(Árni Þór Steinarsson, 2019) 
 

1.1.3. U gildi (kólnunartala) 
 
U gildi er mælieining á einangrunargildi byggingahluta. 

 Kólnunartala er hlutfall stöðugs varmaflutnings á tímaeiningu, margfeldis 

flatarmáls og hitamunar. 

 

• Táknað með U (1/Rsum) 

• Hefur SI eininguna W/m2∙K 

• Segir til hversu mikill varmi flyst í gegnum 1 m2 af 

byggingarhluta við 1 K hitamismun 

• NB. Þarf að leiðrétta við viss skilyrði! 

(Árni Þór Steinarsson, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3. Varmamótstaða útskýring. 

Mynd 4. U-gildi útskýring. 
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1.1.4. Leiðnitap 
 
Leiðnitap Φ[W] er það varmamagn sem á tímaeiningu flyst gegnum hjúpfleti rýmis eða 

byggingarinnar vegna hitamunar. (U x A = Φ) 

 
 

• Upplýsingasöfnun 

- Kröfur 

- Hitastig (θi, θu og θj, [°C]) 

- Efniseiginleikar (λ [W/m∙K]) 

- Uppbygging byggingahluta (d [m]) 

• Útreikningur R: Varmamótstaða 

- 𝑅 = 𝑑/𝜆 [𝑚2 ∙ 𝐾/𝑊] 

Jafna 1. Varmamótstaða. 

• Útreikningur U : U gildi 

- 𝑈 = 1/𝑅𝑠𝑢𝑚 [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

Jafna 2.  U-gildi 

• Útreikningur A: Flatarmál 

- Skv. DS 418 [m2] 

• Útreikningur Φ: Leiðnitap 

- 𝛷 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝛥𝜃 

Jafna 3.  leiðnitap. 

(Árni Þór Steinarsson, 2019) 

 

1.2. Val á varmadælu 
 
Áður en varmadælan verður valin þá er gott að fara almennilega yfir virkni varmadæla og 

fræðin á bak við hana. Hér fyrir neðan verður farið yfir öll tæknileg atriði, gerðir varmadæla og 

virkni þeirra. 

 

Upplýsingasöfnun

Útreikningur R

Útreikningur U

Útreikningur A

Útreikningur Φ

Mynd 5. Leiðnitaps ferli. 
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1.2.1. Hvað er varmadæla 
Í stuttu máli er varmadæla búnaður sem nýtir varmann úr umhverfinu með aðstoð rafmagns. 

Rafmagnið knýr varmahringrásina sem skilar varma. Með þessari upphitunaraðferð getur þú 

fengið allt að þrefalt til ferfallt meiri varmaorku heldur en að hita einungis upp með rafmagni. 

 

1.2.2. Ítarlegri lýsing á búnaði 
Hefðbundin varmadæla samanstendur af dælubúnaði og leiðslum sem mynda lokað 

gas/vökvakerfi.  Í þessu gas/vökvakerfi er svokallaður kælimiðill sem er ýmist í gas- eða 

vökvaformi. Í vinnsluhringrás varmadælunnar eru tveir varmaskiptar sem kallast eimir og 

eimsvali, eftir því hvort varmaskipti kælimiðilsins á sér stað við uppgufun (eimir) eða þéttingu 

gassins í vökva (eimsvali). Til að viðhalda hringrásinni þarf annars vegar þjöppu, sem er dæla 

sem þjappar saman gasi og eykur þannig hitastig þess og hinsvegar þensluloka, þar sem 

þrýstingur og hitastig vinnslumiðilsins fellur. Hægt er að skipta ferlinu niður í fjóra meginþætti: 

 

1) Kælimiðill á vökvaformi tekur í sig varma frá umhverfi (gufunarvarmi) til þess að 

uppgufun geti átt sér stað og það er þessi varmi sem nýttur er í seinni skrefum til 

upphitunar. Í varmadælu kallast þessi varmaskiptir eimir. Við varmaupptökuna hefur 

miðillinn leitað í nýtt jafnvægisástand sem í þessu tilviki er gas. 

2) Gasinu er safnað saman með aðstoð þjöppunar og þrýstingur þess eykst og að sama 

skapi hitastig. Þannig er gasinu þjappað saman þar til hitastig þess er orðið næginlega 

hátt til þess að nýta til upphitunar. Yfirleitt er vatn hitað með varmaskiptum til nota í 

ofnakerfum íbúðarhúsa og er þá vatnsleiðsla úr ofnakerfi leidd í gegnum samþjappaða 

gasið. 

3) Þegar gasið fer um eimsvalann, gefur kælimiðillinn frá sér varma til upphitunar og gasið 

verður að vökva. 

4) Vökvinn er leiddur í gegnum þennsluloka og eiminn þar sem varmaupptaka frá umhverfi 

getur að nýju átt sér stað og hringrásin lokast.  Þennslulokinn hefur þann megintilgang 

að fella þrýstinginn niður í vinnsluþrýsting eimis. 

(Ragnar K. Ásmundsson, 2005) 
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Einföld kerfismynd fyrir loft í loft varmadælu. 

 

 
Mynd 6. Einföldun á hringrás í loft í loft varmadælu. 

Kerfismyndin hér fyrir ofan er einföldun á hringrás varmadælu. Í þessa kerfismynd vantar 
augljóslega frekari búnað, þar á meðal safntank, sjónglas, þurrkara og í lokin vantar by-pass 
loka, en tilgangur hans er í raun að snúa hringrásinni við ef ætlunin er að kæla upp hús frekar 
heldur en hita. 
 
 

1.2.3. Gerðir varmadæla 
 
Loft í Loft 
 

 
Mynd 7. Loft í loft varmadæla. 
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Loft í loft er algengasta gerð af bæði loftkælingu og varmadælum, þar sem þær eru ódýrari og 

auðveldari í uppsetningu. Helsti kosturinn við loft í loft varmadælur er hversu aðgengilegar þær 

eru en þær eru gjarnan notaðar á sumrin til kælingar. Ókosturinn við að nota útiloft er að það er 

kaldast þegar varmaþörfin er mest og aflstuðull varmadælunnar lækkar þar sem hitabil milli 

varmalindar og varmaþega eykst. Almennt má segja að afköst varmadælu minnki um 4% við 

hverja gráðu sem hiti varmalindarinnar lækkar. Loftvarmadælur henta því best þar sem lofthiti 

er ekki of lágur en sem jafnastur, s.s. nálægt sjó. Verjast verður hrímmyndun á eimi þegar hiti 

nálgast frostmark. Af öllu þessu falla afköst varmadælunnar því verulega þegar útihiti lækkar 

undir frostmark. Varmafræðilega hefur loft ýmsa ókosti. Það hefur litla varmarýmd þ.e. lágan 

eðlisvarma og eðlismassa en einnig lélega varmaflutningseiginleika. 

Þetta kallar á mikið loftstreymi, stóra varmaskiptafleti og mikinn hitamun á milli lofts og 

kælimiðils.  

(Oddur B. Björnsson, 2003) 

 

Loft í vatn 

 

 
Mynd 8. Loft í vatn varmadæla. 

Þessi búnaður virkar alveg eins og loft í loft nema þar sem útitækið (varmadælan) er áfram loft í 

loft, s.s. tekur varmann frá útilofti en tengist inn á ofna eða gólfhitakerfinu í húsinu. Með 

þessari aðferð skilar hún varmanum betur um rýmin og næst meiri nýtni inni. Þá er einnig hægt 

að nýta þessa aðferð til að hita upp neysluvatn. Ef ofnakerfi er til staðar þá hentar loft í vatn 

dælur mjög vel. 

(Oddur B. Björnsson, 2003) 
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Vatn í vatn (jarðvegshiti) 
 

 
Mynd 9. Vatn í vatn varmadæla. 

Algengt er víða erlendis að vinna varma úr jarðlögum næst yfirborði. Plastslöngur eru lagðar á 

0,5 til 1,5 m dýpi með um 0,7 til 1,5 m millibili. Frostlagarblöndu er dælt í lokaðri hringrás um 

slöngurnar og eimi varmadælunnar. Varmi sem þannig fæst er mjög háður gerð jarðvegs, raka 

hans og veðráttu. Mesti varminn sem fæst úr slíku kerfi er bræðsluvarmi sem skilar sér þegar 

vatnið í jarðveginum frýs. Varmi sem fæst við kælingu jarðvegs, t.d. frá 10°C niður í frostmark og 

síðan kæling frosins jarðvegs er mun minni en bræðsluvarminn. Mýrar og önnur votsvæði henta 

vel sem varmagjafi fyrir varmadælur, en þurr jarðvegur, s.s. möl og sandur að sama skapi illa. 

(Oddur B. Björnsson, 2003 

 
Borhola (bergvarmi) 
 

 
Mynd 10. Borhola í vatn varmadæla. 

Varma er einnig hægt að fá úr jörðu þar sem ekki er streymandi vatn með því að leggja slöngur 

með frostlagarblöndu í borholur. Borholurnar eru um 100-200 m djúpar. Þrátt fyrir nokkurn 
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kostnað við þessa aðferð að sækja varma fyrir varmadælur, hefur hún náð talsverðri útbreiðslu í 

Sviss með s.l. holuvarmaskiptum. Ennfremur er varmi nýttur með þessum hætti í Svíþjóð, 

Þýskalandi, Austurríki og víðar. Helsti kosturinn við þennan varmagjafa er stöðugur hiti árið um 

kring og þar með öruggur og jafn rekstur varmadælu. 

(Oddur B. Björnsson, 2003) 

 

Sjó/stöðuvatn í vatn 
 

 
Mynd 11. Sjór í vatn varmadæla. 

Varmaupptaka úr sjó getur verið með beinum eða óbeinum hætti. Með beinum hætti er sjór 

tekinn beint inn í eimi varmadælunnar. Það hefur þó vissar hættur í för þar sem sjórinn er mjög 

tærandi og hætta er á að sjór og kælimiðill blandist saman með slæmum afleiðingum. Með 

óbeinu aðferðinni fer sjórinn sjálfur aldrei í gegnum eiminn á varmadælunni. Þá er sjórinn 

tekinn inn í gegnum varmaskipti sem hitar upp frostlagarblöndu (vatn/glýkol) sem hringrásað er 

í gegnum varmaskiptin og eiminn. Við þennan millilið tapast um 3-5 °C í hita sem lækkar 

aflstuðul varmadælunnar og eykur hitamun á varmalind og varmaþega. Þessi aðferð kallar á 

dýran búnað og reglulegs eftirlits og hreinsunar og hentar aðeins með stórum varmadælum. 

Önnur aðferð sem hentar betur minni kerfum og hefur við notuð víða um heim er að leggja 

plastslöngur út í sjó og dæla kælimiðli varmadælunnar þar um. Slöngurnar gegna því hlutverki 

eimis (uppgufara) varmadælunnar.  

(Oddur B. Björnsson, 2003) 
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1.2.4. Grunnfræði varmadælu 
 
Grunnfræði varmadælu er að hún nýtir varmann úr umhverfinu með aðstoð rafmagns, en 

rafmagn knýr varmahringrás sem skilar varma. Ef raforka er eini orkugjafinn sem er til staðar þá 

er talið að varmadælur séu skilvirkasta lausnin við upphitun. Varmadælur nýta sér 

varmamismun til þess að kynda upp. Þó að útihitastig sé um -2°C þá kælir varmadælan loftið 

enn frekar niður og nýtir varmamismun til upphitunar.  Þetta er ástæða þess að varmadælan er 

tekin fram yfir t.d. rafmagnsofna, þar sem varmadælan skilar meiri orku en það sem tekur að 

knýja hana. 

Varmadælur eru þeirrar náttúru að geta umbreytt hágildri raforku í þrefalt til ferfalt orkumagn í 

lággildri varmaorku. 

 

 
Mynd 12. Virkni varmadælu. 

 

Aðgengileg og óaðgengileg orka 
 
Til að skilja virkni varmadælu þarf að leita til varmafræðinnar. 

Fyrsta lögmál varmafræðinnar segir að heildarorka sé ávallt varðveitt og því er beitt við að 

reikna út orkujafnvægi og orkuflæði í kerfum. Annað lögmál varmafræðinnar lýsir því síðan að 

heildarorka skiptist í aðgengilega orku og óaðgengilega orku. 



 

 

 18 

Aðgengilegri orku er hægt að breyta fullkomlega (100%) í hvaða annað orkuform sem er og það 

orkuform er til dæmis raforka.  Óaðgengileg orka er sá hluti heildarorkunnar sem ekki er hægt 

að breyta í annað orkuform og er því ekki til neins gagns, en varmi getur hins vegar í besta falli 

verið að hluta flokkaður sem aðgengileg orka. Heildarorka er ávallt summa þessara 

tveggja orkuforma, þ.e. 

 

Orka = aðgengileg orka + óaðgengileg orka. 

 

Til að útskýra aðgengilega og óaðgengilega hluta varmaorkunnar, Q, er hugtakið óreiða 

(entropy), S, kallað til sögunnar, ásamt s.k. T-S línuriti sem sýnir samband hita og óreiðu; 

𝑑𝑠 =
𝑑𝑄

𝑇
  𝑒ð𝑎 𝑑𝑄 = 𝑇𝑑𝑠 

 

Útskýring: ds táknar óreiðu þegar varminn dQ flyst milli kerfa með föstum hita T en varminn eða 

orkan kemur sem flötur á T-S línuritinu. 

 

 
Mynd 13. Aðgengileg og óaðgengileg orka. 
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Heildarvarmaorkan er sýnd sem flöturinn 1-2-3-4.  Þessi flötur skiptist í tvo undirfleti, þeir fletir 

skiptast í E (aðgengilega orku) og B (óaðgengilega orku). Mörkin eru við hita umhverfisins, T0. 

Varmaflutningur með jöfnu hitastigi á milli flata t.d. gufa sem þéttist takmarkast við flötinn sem 

er fyrir ofan T0. Aðgengilegur varmi er því táknaður sem flöturinn E eða 1-2-b-a, og er sá hluti 

sem væri t.d. unnt að breyta í vélræna orku ef allt gengur upp. B hluti línuritsins táknar hins 

vegar óaðgengilega varmaorku. 

Ef varmi flyst við fallandi hita, t.d. eins og gerist í miðstöðvarofni þegar vatnið kólnar, lítur 

línuritið út eins og mynd 3 sýnir. 

(Oddur B. Björnsson, 2003) 

 
Mynd 14. Aðgengileg og óaðgengileg orka. 

 

Varmaþörf er samsett af aðgengilegum og óaðgengilegum hluta. Tökum sem dæmi upphitun 

húss þar sem krafan er um stöðugan 20°C (293K) innihita og hiti umhverfisins er 0°C (273K) 

 

Aðgengilegur hluti varmaþarfar (E) 

𝑇𝐼𝑛𝑛𝑖 − 𝑇Ú𝑡𝑖

𝑇𝐼𝑛𝑛𝑖
∗ 100% = 𝐴ð𝑔𝑒𝑛𝑔𝑖𝑙𝑒𝑔 𝑜𝑟𝑘𝑎 

Jafna 4. Aðgengilegur hluti varmaþarfar. 
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293 − 273

293
∗ 100% = 6,8% 

 

 

Óaðgengilegur hluti varmaþarfar (B) 

 

𝑇ú𝑡𝑖 − 𝑇Ú𝑡𝑖

𝑇𝐼𝑛𝑛𝑖
∗ 100% = Ó𝑎ð𝑔𝑒𝑛𝑔𝑖𝑙𝑒𝑔 𝑜𝑟𝑘𝑎 

Jafna 5. Óaðgengilegur hluti varmaþarfar. 

 

273 − 0

293
∗ 100% = 93,2% 

 

 
Nýtni varmadæla (COP) 
 
Nýtni varmadælu er hlutfall aflstuðuls sem er skilgreindur sem COP (e.Coefficient of 

Performance). Hann er fundinn út frá hlutfalli varma sem dælan framleiðir , Qk (KW), deilt með 

raforkunni , Pr (KW) sem dælan notar við varmaöflunina 

 

𝑄𝑘

𝑃𝑟
: 𝐴𝑓𝑙𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 (𝐶𝑂𝑃) 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑æ𝑙𝑢 

Jafna 6. Aflstuðull (COP) Varmadælu. 

 

Qk=Varmagjöf varmadælu (KW) 

Pr=Rafafl sem þarf til að knýja varmadæluna (KW) 

 
Meðalnýtni yfir árið (SCOP) 
 
Besta leiðin til þess að útskýra SCOP (e.Seasonal Cofficien of Preformance) er meðalaflstuðull 

sem er tekinn af COP mælingum yfir árið. Þessi stuðull er í raun mun betri heldur en COP þar 

sem hann sýnir meðaltalið og miðar ekki einungis við bestu aðstæðurnar sem sum fyrirtæki gefa 
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einungis upp. Þessi stuðull er einungis fyrir upphitun en það er annar stuðull fyrir kælingu sem 

heitir SEER en við förum ekki nánar út í það. 

(Hechmann, 2020) 

 
 
Ársvarmastuðull varmadælunnar  (SPF) 

 
Ársvarmastuðull varmadælunnar F (e.SPF: Seasonal Performance Factor) er hlutfall á milli 

heildarvarmaorku Ek (kWst) sem varmadælan framleiðir yfir árið og heildarraforku sem þarf til 

að knýja hana yfir árið Wr (kWst). Þessi stuðull er notaður þegar arðsemi varmadælukerfis er 

metin: 

 

𝐹 =
𝐸𝑘

𝑊𝑟
∶ Á𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑æ𝑙𝑢 

Jafna 7. Ársvarmastuðull varmadælu. 

 

Ek=Heildarvarmaorka (kWst) 

Wr=Heildarraforka (kWst) 

 
 

1.2.5.  Við val á varmadæla  
 
Við val á varmadælu er gott að vita af hverju kaupandi er að leita, höfundur hefur tekið 
ákvörðun um hvaða eiginleika hann leitar að við val á varmadælu. 
 

 Gerð varmadælu: Ákveðið hefur verið að hafa varmadæluna sem loft í 

loft þar sem ekkert ofnakerfi er í húsinu nú þegar og er þetta 

hagkvæmasti kosturinn. 

 Gott COP: Segir hversu góð nýting er í ákveðnum aðstæðum, oftast er 

miðað við +7°C 

 Gott SCOP: Segir einnig til um nýtingu dælu en segir það á áreiðanlegri 

hátt, þá er tekin nýting yfir árið við breytilegar aðstæður (allir 

framleiðendur fara eftir sömu aðstæðum). 

Gerð 
varmadælu

Gott COP

Gott SCOP

Lítil aflþörf

Hljóðlát

Góð 
varmagjöf
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 Lítil aflþörf: Er mjög mikilvægur þáttur við val á varmadælu en þessir 

liðir haldast eiginlega í hendur, þ.e.a.s. ef það er góð nýting þá er lítil 

aflþörf 

 Góð varmagjöf: Síðast en ekki síst verður dælan augljóslega að vera nógu kraftmikil til 

þess að kynda upp húsið. 

 

1.3. Raforkuframleiðsla 
 
Í þessum kafla verður farið yfir hvaða aðferðafræði var notuð til að finna út hversu stórt 

rafkerfið ætti í raun að vera. Ákveðnum spurningum þarf að svara til að komast að áreiðanlegri 

niðurstöðu á stærð rafkerfisins. 

 
Mynd 16. Aðferðafræði á raforkuframleiðslu. 

 

Aflþörf 

Hér þarf að komast að því hversu mikinn straum þarf til að knýja þá varmadælu sem er valin. 

 

Endurnýjanleg orka 

Þessi hluti greiningarinnar tekur á því hvaða endurnýjanlegu orkukostir standa til boða og 

hvernig staðið var að vali á þeim. Þegar viðeigandi orkukostur/ir hafa verið valdir er farið í 

Aflþörf

Aflþörf til að knýja dælu

Endurnýjanleg orka

Möguleikar

Mælingar

Veðurathuganir

Fræðilegt afl.

Raforkukerfið

Val á aflgjöfum

Varaafl

Val á rafgeymum

Samsetning aflgjafa

Mynd 15. Eftirsóttir eiginleikar 

varmadælu. 
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nánari greiningu á aðstæðum í Bíldsey miðað við gefna orkukosti og því næst er líklegt raunafl 

reiknað út. 

 
Raforkukerfið 

Í þessu skrefi þarf að púsla mögulegum orkugjöfum saman og komast að heildar 

framleiðslugetu kerfisins og meta hvaða búnaður væri best að notast við.  



 

 

 24 

2. Greining 
 
Tilgangur þessa kafla er að sýna hvernig niðurstöðurnar voru fundnar í öllum liðum. 

Eins og kom fram í kafla 1 þá eru ákveðin þrep sem þarf að fara í gegnum til þess að komast að 

áreiðanlegri niðurstöðu í verkefninu. Í þessum kafla verður farið yfir hvernig þessar niðurstöður 

voru fundnar og með hvaða aðferð. 

 

2.2 Reiknað leiðnitap hússins 
 
Til að komast að því hversu mikil orka tapast í formi hita í húsi þurfti að greina húsið vel og 

komast að stærð og byggingarefnum þess. Með þessum upplýsingum var hægt að reikna út 

varmatapið eins og útskýrt var í kafla 1.1.4. 

 
Hér í kafla 2.2.1 verður farið yfir upplýsingar um byggingarefni og stærð húss. Þetta skref er 

einstaklega mikilvægt þar sem það gerir höfundi kleift að reikna áætlað varmatap hússins. 

 

2.2.1 Eiginleikar hússins 
 
Hús í dag eru þannig gerð að þau eiga að geta haldið kjörhita eins vel og byggingarstaðlar gera 

kröfur um. Þar er lögð mikil áhersla á góða einangrun, klæðningu, gott rakalag, klæðningu og 

þykkara og betra gler þar sem mesta varmatap er rekið til glugga, hurða og loftskipta. 

Vegna hitamismunar innandyra og utan fer mikil orka í leiðnitap illa einangraðra byggingahluta. 

Þar sem húsið er byggt um árið 1940 þá var ekki lögð mikil áhersla á góða einangrun og stenst 

húsið líklegast ekki ströngustu byggingarreglugerðir sem eiga við í dag. Húsið hefur farið í  

gegnum margar breytingar frá upphafi. Upphaflega var húsið kynnt með olíumiðstöð 

en seinna meir var þeirri aðferð breytt yfir í kamínu. Sú aðferð gengur ágætlega á sumrin en 

ekki eins vel þegar það fer að kólna.  

Þar sem engin tré eru á eynni er ekki mikið um eldivið og kamínan því ekki besti kostur þar sem 

eldiviður þarf alltaf að vera með í för þegar farið er í eyna. 

Þarna sér höfundur tækifæri til að bæta aðstöðuna með því að kynda upp húsið með aðstoð frá 

varmadælu og þar af leiðandi ekki þörf á neinum óþarfa farangri sem fylgir því að kynda upp 

með kamínu.  
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Mynd 17. Húsið í Bíldsey. 
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Upplýsingar um húsið. 

 
Mynd 18. Húsið málsett. 

 
Höfundur tók sig til í aprílmánuði og fór út í Bíldsey að málsetja húsið til að geta reiknað út 

nákvæmt varmatap hússins. Niðurstaðan er að nettóflatarmál hússins er 54,68m2. 
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Til þess að afla nánari upplýsinga um efniseiginleika hússins var tekið viðtal við einn af 

eigendum hússins, Jón Trausta Jónsson, sem sinnt hefur viðhaldi á húsinu og þekkir því 

samsetningu þess vel. Þessar upplýsingar eru lykillinn að því að geta reiknað varmatap og þar 

með að finna út nákvæmasta heildarvarmatap hússins. Niðurstöður samtalsins má sjá hér að 

neðan. 

Aðalbygging: 

Gólf: Steypt gólfplata, lektur og gólfborð. 

Útveggir: Steyptir (20cm), listar sem mynda loftbil, tjörupappi, listar (loftbil eða tvöfalt loftbil), 

panelklæðning og sumstaðar trétrex.  

Þak: Timbursperrur, einnar tommu klæðning, tjörupappi og bárujárn beint á pappa (lítið loftbil). 

Gluggar: 12 mm loftbil- flotgler, sama gler í öllum rýmum. 

(Jón Trausti Jónsson, 2020) 

Viðbygging/herbergi C : 

Útveggir: Bárujárn, listar (loftbil), vindpappi, trégrind, vindpappi, listar (loftbil), einangrun og 

panell. 

Þak: Einangrað þriggja tommu einangrun, akríldúkur og panell. 

Gólf: Steypt gólfplata, lektur og gólfborð. 

(Jón Trausti Jónsson, 2020) 

Frekari upplýsingar má finna í Viðauki C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 28 

2.2.2 Reiknað varmatap 
 

Í  Viðauki C er reiknað hve mikið varmatap er í hverjum fermetra í húsinu. Eins og sést þar þá 

stenst aðalbyggingin ekki kröfur frá BRG, en viðbyggingin sem var tekin í gegn árið 2018 nær að 

standast þær kröfur auðveldlega. 

 

Heildarleiðnitap :   𝑈𝐺ó𝑙𝑓∗𝐴𝐺ó𝑙𝑓 ∗ ∆𝑇 = 1,876 ∗ 103𝑊 

 

Heildarvarmatap húss á fermeter: 
∅𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑔ó𝑙𝑓

8522𝑊

54.68𝑚2 = 155,852 
𝑊

𝑚2 

Jafna 8. Heildarvarmatap húss á fermeter. 

Þessa niðurstöðu fann höfundur með því að nota staðlaðan hitamismun (∆𝑇 ) sem er frá -15 °C 

til +20°C. En þar sem þetta hús var ekki byggt nýlega þá stenst það ekki byggingareglugerðir og 

orkan sem þarf til að halda húsinu heitu væri alltof mikil.  

Þá telur höfundur best í stöðunni að athuga hvað meðalhitastigið er á eyjunni fyrir hvern mánuð 

og reikna með þeim hitamismun. 

 

Niðurstaða með notkun raunhita. 

Með því að styðjast við gögn frá Veðurstofu Íslands þá var hægt að sjá meðalhitastig hvers 

mánaðar frá árinu 2009 til 2019. Með þessum upplýsingum er hægt að finna út nákvæmlega 

hversu mikið varmatap er í húsinu á hverjum mánuði. 

Eins og sést hér fyrir neðan þá þarf ekki eins mikla orku til þess að halda húsinu heitu á vissum 

mánuðum og væri hægt að velja varmadælu út frá þessum niðurstöðum. 
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Tafla 1. Notkun raunhita til að finna raunverulegt varmatap ákveðins tíma. 

Með þessum niðurstöðum sjáum við að mesta varmatapið er í desember mánuði og minnsta í 
júlí. 

2.3 Reiknuð afkastageta dælu og val á búnaði 
 
Ef litið er til útreiknaða varmatapsins hér að ofan er hægt að gera sér grein fyrir hversu stóra 

varmadælu þarf til að hita upp húsið. Eins og áður var nefnt þá þarf varmadælan að afkasta 

jafnmikið eða meira heldur en varmatap hússins. Við miðum við að hitastigið úti fari aldrei mikið 

neðar heldur en -0,5°C þar sem ekki er fýsilegt að fara út í eyjuna um hávetur. 

 

Hér væri hitamismunurinn ekki 35K heldur 20,5K og þá er mun minna varmatap. 

 

Heildarleiðnitap :   𝑈𝐺ó𝑙𝑓∗𝐴𝐺ó𝑙𝑓 ∗ ∆𝑇 = 3957,35𝑊 

 

Heildarvarmatap á fermeter er þá 
3957,35

54,68
= 72,37 𝑊/𝑚2 

 

Heildarafköst dælu þarf að vera meiri heldur en : 

 72,373 
𝑊

𝑚2
∗ 54,68 𝑚2 = 3957,35 𝑊 𝑒ð𝑎 4,0 𝐾𝑊 

Jafna 9. Heildarafköst varmadælu. 

Mánuðir Úti hitastig Inni hitastig ∆T  Φ (Varmatap) 

 [°C] [°C] [°C] W 

Janúar 0.727 20 19.273 3922.550 

Febrúar 0.645 20 19.355 3939.203 

Mars 0.900 20 19.100 3887.395 

Apríl 3.182 20 16.818 3422.980 

Maí 6.000 20 14.000 2849.400 

Júní 9.355 20 10.645 2166.654 

Júlí 11.036 20 8.964 1824.356 

Ágúst 10.455 20 9.545 1942.773 

September 8.355 20 11.645 2370.182 

Októmber 4.964 20 15.036 3060.329 

Nóvember 2.136 20 17.864 3635.760 

Desember 0.236 20 19.764 4022.464 
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Ef allt þetta er tekið inn í jöfnuna þá má gera ráð fyrir að varmadælan þurfi að minnsta kosti að 

geta afkastað 4,0KW til að geta haldið heitu inni í húsinu á þessum köldustu tímum miðað við 

raunhitastigið sem var fundið. Varmadælan þarf þó líklegast ekki að vera á fullum afköstum þar 

sem varmatapið í húsinu er mun minna á sumrin. 

Alla frekari útreikninga má finna í Viðauki C. 

  

2.3.1 Val á varmadælu 
 
Talað var við alla helstu aðila sem selja varmadælur hér á landi. Hér eru tilboðin sem höfundur 

fékk frá þessum fyrirtækjum. Hérna tekur höfundur mikilvægustu upplýsingarnar að hans mati 

og mati sérfræðinga í þessum geira til viðmiðunar. Eins og sést hefur höfundur farið nú þegar 

yfir sum þessara hugtaka sem standa í kafla 1.2.4. 

Eitt sem ber að hafa varann á er hljóðmengunin, þar sem allir framleiðendur hafa sínar aðferðir 

til að finna út (db), einn framleiðandinn gefur sér einn metra frá tækinu og mælir hljóðið þaðan 

og annar tekur hljóðið upp rétt fyrir framan tækið. Höfundi fannst það skipta máli að hljóð 

mengunin væri sem allra minnst þar sem eigendur vilja ekki spilla kyrrðinni sem er í Bíldsey. 

 
 

Fyrirtæki Týpa 
Ein.ver
ð 

Afsl
% 

Upphæ
ð 

CO
P 

SCO
P 

Varmagjöf 
varmadæl
u við + 7°C  
(KW)/QK  

Varmagjöf 
varmadæl
u við    (- 
15°C )(KW) 

Rafafl sem 
þarf til að 
knýja 
varmadælun
a (KW) /Pr 

Vinnslu 
spenna 
(A) 

Hljóð 
(db) 
Útiuni
t 

Gastec 

Fujitsu 
ASYG12KMCB
N 

235,79
9 ISK 10% 

212.219 
ISK 4,0 4,1 5,7 KW  3,59 KW 1,8 KW 

4,7 A 
/Max(11 
A) 47 

Gastec 

Fujitsu 
ASYG14KMCB
N 

256,30
9 ISK 10% 

230.678 
ISK 3,5 4,1 6 KW 4,21 KW 2,1 KW 

7,1 A 
/Max(11.
5 A) 47 

Lofttækni 

Panasonic 
NORDIC 
NZ25TKE  

220,00
0 ISK 25% 

165,000 
ISK 4,9 4,6 6,3 KW 4,2 KW 

0,70 (0,17 - 
1,73) 7.52 (8 A) 42 

Lofttækni 

Panasonic 
NORDIC 
NZ35VKE 

269,00
0 ISK 25% 

201,750 
ISK 4,4 4,7 7,3 KW 4,9 KW 

0,90 (0,17 - 
2,32) 7.52 (8 A) 44 

Kælitækn
i 

Midea KMB-
E18N8-A1 

220,00
0 ISK 30% 

154.000 
ISK 3,8 4,0 5,4 KW  

Ekki gefið 
upp 1,42 KW 

15A 
(max) 59 

Fríorka 

VIVAX R 
Design ACP-
18CH50AERI 
R32 

148,00
0 ISK 0% 

148,000 
ISK 

ekki 
gefið 
upp 4,0 5,6 KW 

3,9 KW (P 
Disign h) 1,46 KW 6.35 64 
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Fríorka 

VIVAX R 
Design ACP-
24CH70AERI 
R32 

188,00
0 ISK 0% 

188,000 
ISK 

ekki 
gefið 
upp 4,0 7,6 KW 

5,1 KW (P 
Disign h) 2,18 KW 9.48 66 

Vörukau
p 

Mitsubishi 
Electric HERO 
MUZ-
LN535VGHZ 

256,00
0 ISK 0% 

256,000 
ISK 5,0 5,1 4 KW 4 KW 0,8 KW 

4 A (Max 
9,9) 58 

Vörukau
p 

Mitsubishi 
Electric HERO 
MUZ-
LN50VGHZ 

350,00
0 ISK 0% 

350,000 
ISK 4,05 4,6 6 KW 6 KW 1,48 KW 

6,8 A 
(Max 
13,9) 60 

Verklagni
r 

Daikin Siesta 
XRS 25 

249,90
0 ISK 0%% 

249,900 
ISK 4,9 3,92 6 KW 3,3 KW 1,1 KW 

10 A 
(Max 13) 61 

Verklagni
r 

Daikin Caldo 
XRH40 

340,00
0 ISK 0%% 

340,000 
ISK 5,37 4,2 7,2 KW 5 KW 1,35 KW 16 A 61 

Tafla 2. Samanburður varmadæla. 

 
 
 
Þegar farið er yfir tilboðin þá er hægt að útiloka ákveðnar vélar þar sem þær standast ekki 

kröfur frá kaupanda eins og nefnt var í kafla 1.2.5. 

Hér fyrir neðan eru vélarnar sem kaupanda líst best á.  

 

 
Tafla 3. Samanburður varmadæla. 
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Í ljósi þessara niðurstaðna stóð ein varmadæla upp úr sem augljóst val en það er varmadælan 

frá Vörukaup eða Mitsubishi Electric HERO MUZ-LN535VGHZ. Þarna sést augljóslega að 

kaupandi fær það sem hann borgar fyrir. Höfundur velur þessa vél þó að hún sé í dýrari 

kantinum, þó voru til mun dýrari vélar heldur en þær sem nefndar voru hér á listanum sem 

bjóða ekki upp á þau gæði og nýtni sem HERO LN35 býður uppá. Það væri hægt að nota aðrar 

vélar sem bjóða upp á ágæta hitun en ekki þessa nýtni eins og LN35 bíður upp á. Einnig hefur 

þessi vél frábæran eiginleika (hyper heating) þ.e. að geta haldið uppgefinni varmagjöf, í þessu 

tilfelli er það 4 KW í allt að -15°C sem engin önnur varmadæla nær að afreka, þar sem 

varmagjöfin hraðfellur hjá öðrum þegar útihitastig lækkar. Með þessum eiginleika hækkar þó 

rafaflið sem þarf til þess að knýja dæluna.  

 

Mitsubishi Electric HERO MUZ-LN535VGHZ 

Við þetta val þarf að athuga rafmagnsþörf dælunnar þar sem uppgefin aflþörf er einungis 

stöðluð rafmagnsnotkun við bestu mögulegu aðstæður samkvæmt Emil Hechmann sölumanni 

Vörukaups. Uppgefin rafmagnsnotkun frá framleiðanda er 820 W en það getur hækkað með 

áreynslu á kerfinu (notkun á hyper heating). Emil kom höfundi í samband við tæknistjóra 

Mitsubishi í Svíþjóð til að fá upplýsingar um raun rafmagnsnotkun dælunnar, en þar fengust  

frekari upplýsingar um búnaðinn. Með aðstoð frá Emil reiknuðum við með að „input correction 

factor“ sem er um tveir, þá er aflþörfin búin að tvöfaldast á ákveðnum tímum en mun líklega 

ekki vera svo mikil. En aflþörf á þá að vera um 1600 W, þær upplýsingar má finna í Viðauki D. 

 

 
Mynd 19. Mitsubishi Electric HERO MUZ-LN535VGHZ. 
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2.3.2 Staðsetning á varmadælu. 

 
Mynd 20. Staðsetning á varmadælu. 

Hér fyrir ofan sjást tvær mögulegar staðsetningar. 
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Staðsetning eitt: 

Hefur þann kost að hún getur blásið vel í allt alrýmið og einnig í herbergi A og B en blæs 

takmarkað í herbergi C en þar sem það er nú þegar gashitari í því herbergi getur hann haldið því 

herbergi heitu. Einnig er lagnaleið stutt, c.a 5 metrar. 

 

Staðsetning tvö: 

Þessi staðsetning býður upp á loftflæði í öll herbergi en þó er erfitt að ná góðu flæði yfir í 

herbergi A. Hérna myndi lagnaleiðin vera aðeins lengri, c.a 10 metrar. 

 

Samantekt: 

Höfundur telur staðsetningu eitt vera besta valkostinn þar sem herbergi C hefur gashitara ef 

þörf er á frekari upphitun og einnig er það herbergi best einangrað og heldur hitanum best. 

Með þessari staðsetningu nær blásarinn að blása í herbergin sem þurfa meira á hitanum að 

halda.  

 

 

2.4 Rafmagnsframleiðsla 
 
Það eru til margar leiðir til að framleiða rafmagn. Þar má nefna kjarnorku, kol, 

jarðefnaeldsneyti, jarðvarma, vatnsföll, sólarorku, vindorku, sjávarföll og öldugang. Hér reynum 

við að einblína á endurnýjanlega orkugjafa. 

Þar sem þetta er eyja á Breiðafirði eru ekki allar þessar aðferðir í boði. 

Í Bíldsey er t.d. ekki rennandi vatn og því ekki hægt að framleiða rafmagn með vatnsfalli. 

Líklega er jarðvarmi ekki svarið þar sem ekki er líklegt að þarna sé jarðvarmi, þó hefur aldrei 

verið borað eftir heitu vatni og mun það líklegast aldrei gerast þar sem borholur kosta nokkra 

tugi milljóna. Þá eru þrjár leiðir í boði, þó að sjávarföll og öldugangur sé áhugaverður kostur þá 

er hann talinn sérstaklega kostnaðarsamur og dýr í rekstri skv. power-technology.com. 

Höfundur telur besta kostinn vera vind- og sólarorku sem vinna saman að framleiðslu rafmagns, 

en til vonar og vara væri rafstöð til afleysingar ef þörf væri á. 
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Hér fyrir neðan er farið ítarlega yfir hvert þrep sem þarf til að komast að sem nákvæmastri 

niðurstöðu. 

(Unwin, 2019) 

 
 
 
Sundurliðun á greiningu við verkefnið. 
 

 
Mynd 21. Sundurliðun á greiningu. 

 

Eins og kom fram hér að ofan þá ætlar höfundur að beina athygli sinni á vind- og sólarorku með 

notkun á rafstöð sem varaafl til vonar og vara ef þörf er á. 

Fyrsta sem þarf að gera sér grein fyrir er aflþörf varmadælunnar og byggja kerfið út frá því. 

Annað sem þarf að gera sér grein fyrir er hvort að landslagið bjóði upp á þennan máta af 

raforkuframleiðslu. Farið var í margskonar mælingar og rannsóknarvinnu til að komast að því. 
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2.4.1 Aflþörf 
 
Ef við förum eftir upplýsingunum í kafla 2.3.1 sem gefur okkur að varmadælan tekur í það mesta 

1600 W af rafmagni, byggjum við kerfið út frá þeim forsendum. 

Notkun á varmadælu væri helst í notkun á kvöldin og að nóttu til og gerum við ráð fyrir 10 klst. 

notkun á dag. Gott væri að hafa rafmagnsforða í allavega þrjá daga.  

Rafmagnsnotkun 

Varmadæla MAX 1600 W     

Notkun 10 klst    

Dagleg notkun 16000 Wh 16 KWh 

3 Daga notkun 48000 Wh 48 KWh 

Varmadæla Min 820 W     

Notkun 10 klst    

Dagleg notkun 8200 Wh 8.2 KWh 

3 daga notkun 24600 Wh 24.6 KWh 
Tafla 4. Reiknuð rafmagnsþörf. 

Útreikningur fyrir rafgeymslu þörf. 

Þessa útreikningsaðferð má finna í bókinni Solar power your house eftir Rik DeGunther. 

Alla útreikningana má finna í Viðauki E. 

 

Til að finna stærð á rafgeymslu fyrir einn dag þá notum við Jafna 12. Rýmd á dag og fáum við 

366,66 Ah sem er geymslurýmd fyrir hvern dag. 

Með því að nota Jafna 13. Rýmd fyrir 3 daga. fáum við út 1100 Ah sem er geymslurýmd sem 

þörf er á til að eiga smá forða. 

 

Í lokin er best að tvöfalda rafgeymastærðina. Ástæðan er sú að koma í veg fyrir að tæma þurfi 

rafgeymana stöðugt. Rafgeymar endast mun betur ef þeir eru ekki tæmdir meira en 70% af 

heildarrýmd þeirra skv. (DeGunther, 2010). Þetta kostar vissulega helmingi meira við 

stofnkostnað en þetta mun borga sig að lokum þar sem rafgeymarnir munu endast mun lengur. 

Rýmd kerfis þarf að vera um 2000Ah. 
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Með þessum útreikningum sjáum við að heildaraflgjafar okkar þurfa að vera að minnsta kosti 

2000W til að geta fullhlaðið rafgeymana. 

 

Alla frekari útreikninga þessa kafla má finna í  Viðauki E. 

 

2.4.2 Rafgeymsla. 
 
Rafkerfið mun byggjast á 48 V kerfi. Miðað við þessar niðurstöður væri best að hliðtengja 8 

stykki af 12 V, 225 Ah rafgeymum og með því að framkvæma það endum við þó einungis í 

1800Ah. En það á alveg að sleppa þar sem það myndi aldrei tæma meira heldur en rúm 60% 

 

 
Mynd 22. Hliðtenging rafgeyma. 

 
Ástæða þess að við hliðtengjum rafgeymana en raðtengjum þá ekki er einfalt. Gott dæmi til að 

lýsa ástæðunni er að hugsa sér hvernig gömlu gerðirnar af jólaseríum virkuðu, ef ein pera 

sprakk virkuðu engar, þannig virkar raðtenging. Þannig ef einn geymir er orðinn slappur þá virka 
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engir. Í hliðtengingunni virkar það þannig að ef einn er orðinn slappur verða allir slappir en virka 

þó. 

 
Þegar heildaraflkröfur kerfisins hafa verið reiknaðar út er rétt að líta á þá endurnýjanlegu 

orkugjafa sem möguleiki er á að nýta í Bíldsey, en eins og áður kom fram eru það vindorka og 

sólarorka. Næstu tveir undirkafla snúa að hvorri auðlind fyrir sig og hvaða möguleikar eru á 

beislun þeirra í Bíldsey. 

 

2.4.3 Vindorka 
 
Hér verður farið yfir hvernig beislun endurnýjanlegrar orku á sér stað í formi vindorku, einnig 

hvaða tegundir af vindtúrbínum eru í boði og hvað myndi henta þessu verki best. 

 

Fræði 
Hreyfiorka er oft notuð í raforkuframleiðslu, til dæmis í vindmyllum. Í vindmyllum snýr 

vindurinn spöðum og breytir þá stöðuorku spaðanna í hreyfiorku. Til 

þess að umbreyta hreyfiorku yfir í raforku þá þarf rafal. Í stuttu máli 

breytir rafall hreyfiorku í raforku með því að hreyfa leiðara í gegnum 

segulsvið. Hverfillinn er tengdur við rafalinn með skafti. Til eru 

ýmsar gerðir af rafölum, en algeng gerð er riðstraumsrafall, sem 

samanstendur af spólu sem vafin er úr vír og umkringd segli sem 

myndar stöðugt segulsvið. 

 

Rafallinn er tengdur hverflinum með skafti. Þetta skaft er tengt í 

snúningsrás hverfilsins og þegar hverfillinn snýst, þá snýst skaftið 

um leið og þá einnig spólan sem fest er við skaftið. Þegar spólan snýst spanast spennan í henni 

og rafstraumur rennur um hana. Þannig breytir rafallinn hreyfiorkunni 

sem felst úr snúningi túrbínunnar í raforku. 

(Margrét Eva Þórðardóttir, 2017) 

 
 
 

Mynd 23. Hreyfiorka útskýrð. 
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Túrbínu tegundir 
 
Þótt að vindmyllur séu fjölbreytilegar má skipta þeim í tvo flokka, annarsvegar þar sem 

blaðasnúningur fer um lóðréttan ás (e.VATW) og hinsvegar þar sem snúningur fer um lárréttan 

ás (e.HAWT). Hér fyrir neðan verður nánar fjallað um þessa tvo flokka og tekin verður ákvörðun 

um hvaða tegund hentar betur í þessu verkefni. 

(Ian Woofenden) 

 

 
Mynd 24. Lóðrétt og lárrétt vindmylla. 

 
VAWT / Vertical axis wind turbine (Lóðréttur ás)  

(A) Lóðrétt öxultúrbína (VAWT)(A) er með lóðréttan öxul sem spaðarnir snúast í kringum. 

Þetta líkist frekar þeytara heldur en vindtúrbínu og er þessi gerð af túrbínu mjög vinsæl sem 

heimasmíði þar sem olíutunna er skorin í sundur og notuð sem blöð. 

Kosturinn við þessa gerð af vindtúrbínu er að túrbínan sjálf þarf ekki að færa sig með vindunum 

til að fanga orkuna, heldur fer rafmagnsframleiðslan fram á kyrrstæðum fleti. 

Ókosturinn er þó mun meiri en kosturinn þar sem þessi VAWT er með mun lægri nýtni heldur 

en HAWT, enda er nýting mjög mikilvægur partur af rafmagnsframleiðslu með vindorku. 

(Woofenden, 2009) (Dvorak, 2014) 
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HAWT / Horizontal axis wind turbine  (Lárréttur ás) 

Lárétt öxultúrbína (HAWT)(B) er með spaða sem snýr láréttum öxli sem knýr rafala og þar af 

leiðandi framleiðir rafmagn. Þessi gerð af túrbínu er mun algengari en VAWT og er ástæða fyrir 

því. Kosturinn við HAWT er nýtnin og er hún mjög mikilvæg til að framleiða sem mest af 

rafmagni sem vindurinn býður upp á. Einn annar kostur er sá að hægt er að koma þessari gerð 

af túrbínu ofar en VAWT, ofar er alltaf betra þegar kemur að því að fanga vindorku, þar sem 

vindar verða sterkari því hærra sem þú ferð upp.  

Eini ókosturinn er sá að hreyflarnir þurfa alltaf að snúa upp í vindinn og er það gert með því að 

festa stél fyrir aftan túrbínuna þar sem hún snýr þá alltaf upp í vindinn. 

(Ian Woofenden, 2009) (Dvorak, 2014) 

 

Val á túrbínutegund 

Miðað við þessar upplýsingar þá telur höfundur HAWT (Láréttur ás) vera betri kost við að ná að 

beisla sem mestu orkuna úr vindinum þar sem það eru mun minna tap í þeirri tegund. 

 

Staðsetning 

Staðsetning er mikilvægasta skrefið í átt að góðu vindorkukerfi, þar sem það mega ekki vera 

hindranir sem minnka orkuafköst. Þetta væri flóknara ferli ef það þyrfti að finna staðsetningu á 

meginlandinu þar sem margar hindranir eru t.d. byggingar, tré, fjöll o.s.frv. 

En þar sem við erum að búa til kerfi á eyju og einungis opið haf og örfáir hólmar í nágrenni við 

eyjuna, þá minnka þessar áhyggjur. Í Bíldsey er einungis eitt hús, engin tré og ekkert fjall á 

eyjunni sjálfri. Besta í stöðunni væri að byggja upp á svæði sem væri hæst frá sjávarmáli. 

 
Mögulegar staðsetningar 

Í aprílmánuði var farið út í eyju til að ná nokkrum mælingum svo hægt væri að fá einhverja 

niðurstöðu í verkefnið, meðal annars að finna bestu staðsetninguna fyrir vindmyllu og 

sólarsellur. 

Tvær staðsetningar komu til greina, annars vegar Stórhóll sem er á vesturhluta eyjarinnar og 

hinsvegar Bjarghóll sem er norðaustan til á eyjunni. Hér fyrir neðan má sjá loftmynd og þar sjást 

þessar umtöluðu staðsetningar. 
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Mynd 25. Loftmynd sem segir til um hugsanlegar staðsettningar túrbína. 

Stórhóll 

Eins og nafnið gefur til kynna þá er þetta stór hóll og var hann ekki svo langt frá húsinu, svo 

hann var tilvalinn valkostur. 

Til að fá sem bestu niðustöður þá var notast við tvö mælitæki, meðal annars GPS-tæki til að 

geta séð hversu hátt frá sjávarmáli sá punktur er sem miðað er við. GPS-tækið var núllstillt 

þegar komið var í land en þá var sjávarhæðin um það bil 0m skv. Vegagerðinni á þessum 

ákveðna tíma. 

Hitt mælitækið sem um er að ræða er mælihjól. Þar sem landið er mjög þýft og mikið um hóla 

er þetta ekki bein lína en við fengum beinu línuna út frá GPS-tækinu.  

 
Mynd 26. Hæðarmæling á Stórhól.     

Mynd 27. Fjarlægðarmæling frá Stórhól til  hússins. 
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Bjarghóll 

Bjarghóll var önnur staðsetning sem kom vel til greina. Við notuðum sömu aðferð til að komast 

að niðurstöðu bæði með hæð og fjarlægð frá húsi. Þessi niðurstaða kom talsvert á óvart þar 

sem talið var að Stórhóll væri hæsti punkturinn á eynni en þarna kom annað í ljós. 

 

 
Mynd 28. Hæðarmæling á Bjarghóli.     

Mynd 29. Fjarlægðarmæling frá Bjarghóli til hússins. 

  
 
Niðurstöður: 

Staðsettning: Stórhóll Bjarghóll 

Fjarðlægð frá húsi/mælihjól 160 m 136 m 

Fjarlægð frá húsi/bein lína(gps) 161 m 116 m 

Hæð frá sjávarmáli 17 m 18 m 
 
Tafla 5. Niðustöður frá mælingum á hugsanlegri staðsetningu túrbína. 

Eftir þessar mælingar er búið að ákveða staðsetningu á vindmyllu og það er nokkuð augljóst 

hvor þeirra verður fyrir valinu. Bjarghóll varð fyrir valinu þar sem hann er ofar sjávarmáli en 

Stórhóll og einnig nær húsinu. 

 

Á næstu síðu má sjá mynd af Bjarghóli og húsinu. 
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Mynd 30. Húsið og Bjarghóll. 

 
 
Vindhraði 
 
Þar sem það er engin veðurathugunarstöð á Bíldsey eða á neinni eyju í kring þá er einungis 

hægt að fá grófa mynd með veðurmælingum frá Stykkishólmi. Út í eynni er engu að síður 

trúlega ívið meiri vindur.  Einfaldasta leiðin til að meta vindstyrk á þessu svæði er að styðjast við 

vindatlas Veðurstofunnar. 

 
 
 
Niðurstöður frá vindatlas 

Þetta eru mælingarnar sem fengust út frá vindatlas Veðurstofunnar og gefa þær grófa mynd á 

meðalvindhraða á eynni þar sem þessar mælingar eiga ekki nákvæmlega við um staðsetningu 

Bíldseyjar. 
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Samantekt meðalvindhraða og orkuþéttileika 

Hæð (m) Mælistærð 0,000m 0,030m 0,100m 0,400m 1,500m 

10 Meðalvindhraði [m/s] 8.2 6.2 5.4 4.2 2.8 

10 Orkuþéttileiki[W/𝑚^2] 698.0 273.0 180.0 87.0 26.0 

25 Meðalvindhraði [m/s] 8.7 6.9 6.2 5.2 4.0 

25 Orkuþéttileiki[W/𝑚^2] 782.0 377.0 277.0 165.0 74.0 

50 Meðalvindhraði [m/s] 9.2 7.6 7.0 6.1 5.0 

50 Orkuþéttileiki[W/𝑚^2] 906.0 499.0 389.0 258.0 142.0 

100 Meðalvindhraði [m/s] 9.8 8.4 7.8 7.0 6.0 

100 Orkuþéttileiki[W/𝑚^2] 1.1 668.0 548.0 396.0 248.0 

200 Meðalvindhraði [m/s] 10.3 9.2 8.8 8.0 7.1 

200 Orkuþéttileiki[W/𝑚^2] 1.338 927 798 614 423 
Tafla 6. Niðustaða frá vindatlas. 

 
Val á túrbínu 

Valin var túrbína frá framleiðanda frá Bandaríkjunum að nafni Missouri Wind and Solar. 

Þessi túrbína varð fyrir valinu vegna áreiðanleika hennar, en þessi túrbína hefur komið vel út úr 

prófunum sem hafa verið gerðar að þriðja aðila. Þeir framleiða margar gerðir af túrbínum en 

fyrir valinu varð 2000 Watt Raptor G5. Þessi túrbína hentar einstaklega vel þar sem stærð 

hennar hentar best og er ekki of dýr. Þeir hafa nú þegar framleitt sérstakar vindmyllur sem eru 

gerðar fyrir salt og rakamikil svæði en í augnablikinu er það ekki í boði fyrir þessa ákveðna 

vindmyllu en þeir segjast þó vera að koma því á laggirnar. Ef það verður raunin myndi sú týpa 

henta einstaklega vel í þessar aðstæður. 

 

 
Tæknilegar upplýsingar túrbínu 
 
 

Missouri Freedom 2000 Watt Raptor G5 

Þvermál (rotor diameter): 79 inch / 200,66 cm - 2,0066 m 

Lengd spaða (blade length): 38 inch / 96,52 cm - 0,9652 m 

Spanað flatarmál spaða (swept area): 31623,6 cm2 - 3,16 m2 

Hámarks afl: 2000 W 
Tafla 7. Upplýsingar um túrbínu. 
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Útskýring á spönuðu flatarmáli spaða 

Spanað flatarmál (swept area): Hér er átt við svæðið sem spaðarnir fanga og er mælt í 

fermetrum en í þessu tilfelli fersentimetrum. Spanað flatarmál sést á útskýringarmyndinni hér 

fyrir neðan. 

 

 

 
Mynd 31. Útskýring á spönuðu flatarmáli spaðana. 

 

 
Fræðilegt afl 
(P) táknar það afl sem er fræðilega hægt að ná úr vindinum og er leyst með eftirfarandi jöfnu. 

 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3 

Jafna 10. Fræðinlegt afl vindorku. 

, 

Þar sem: 

P = Aflið (W) 

ρ = Eðlisþyngd lofts (kg/m3)/(W/m3) 

A = Flatarmál sem spaðarnir mynda við snúning (m2) 

v = Vindhraði (m/s) 
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Á þessari formúlu sést að með því að tvöfalda lengd spaðanna fjórfaldast afl 

vindmyllunnar og ef vindhraðinn tvöfaldast þá áttfaldast afl hennar. 

 

Með því að styðjast við þær upplýsingar sem vindatlasinn gaf er hægt að sjá meðalvindhraðann 

og þéttleika loftsins í ákveðinni hæð frá sjávarmáli. 

Þar sem Bjarghóll var 18 m fyrir ofan sjávarmál og ætlunin er að hafa mastrið 6 m hátt þá er 

heildarhæðin orðin 24 m fyrir ofan sjávarmál og hægt er að miða við upplýsingarnar um 25 m 

fyrir ofan sjávarmál í töflunni frá vindatlasnum. 

 

Upplýsingar frá vindatlas og stærð flatarmálsins: 

P = Aflið (W) 

ρ =1,25 W/m3 (skv. Veðurstofu íslands) 

A = 3,16 m2 

v =8,7 m/s 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3, 

 

𝑃 =
1

2
1,25 ∗ 3,16 ∗ 8,73 = 1300 𝑊 

 
Þetta segir þó einungis til um fræðilegt afl sem túrbínan nær að fanga, enda eru mun fleiri 

þættir sem þarf að taka tillit til, hér verður nánar fjallað um það. 

 

Betz lögmálið: 

Skv. Lögmáli Betz þá geta vindtúrbínur aldrei framleitt meira en 59,3% (16/27) af fræðilega 

aflinu. Annað sem verður að taka tillit til er hönnun á búnaði og núningur sem gæti haft áhrif á 

framleiðslu. 

(Gipe, 2017) 
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Jafna sem lýsir mesta fræðilega afli samkvæmt Betz. 

𝑃𝐵𝑒𝑡𝑧 =
1

2
∗ 𝜌𝐴𝑣3 ∗ 𝐶 𝑃,𝐵𝑒𝑡𝑧 

Jafna 11. Fræðilegt afl skv Betz lögmáli. 

Þar sem C P, Betz er aflstuðull, eða 0,59. 

 

𝑃𝐵𝑒𝑡𝑧 =
1

2
1,25 ∗ 3,16 ∗ 8,73 ∗ 0,59 = 736,6 𝑊 

 

Aflið sem búast má við í þessum aðstæðum er c.a. 736,6 W sem er mun minna en framleiðandi 

gefur upp í raun, en þar vantar u.þ.b. 1250 W sem myndu aldrei skila sér í þessum aðstæðum. 

Með þessari niðurstöðu þyrfti alltaf að bæta við að minnsta kosti einni túrbínu til að ná 

viðeigandi afli út úr vindinum. 

 

Verð á túrbínum 

Þetta verð miðast við gengið 23.05.2020. 

Upplýsingarnar um toll og VSK voru fundnar í reiknivélinni frá vefsíðu tollstjóra þar sem 

viðeigandi upplýsingar voru gefnar.  

 

Vindtúrbína 

Tegund Verð í $ Magn Flutningur Samtals í $ 
Tollur og 
VSK 

Samtals í 
ISK 

2000 Watt Raptor 
G5   $   1,019.99  2 

 $     
540.00   $   2,579.98  89,133 ISK 457,663 ISK 

Tafla 8. Verð á túrbínum. 
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2.4.4 Sólarorka 
 
Í greiningunni á sólarorku er farið yfir niðurstöður á líkani um sólargeislun í Bíldsey, líklega 

staðsetningu og reynt að komast að líklegri rafmagnsframleiðslu. 

 

Niðurstöður frá líkani 

Höfundur fékk niðurstöður úr reiknilíkani sem Veðurvaktin ehf sendi og var þar talsvert af 

upplýsingum. Niðurstöðurnar innihalda upplýsingar um stuttbylgjur en líkanið sýndi fram á 

stöðu stuttbylgja á hverjum klukkutíma á hverjum degi í átta ár. Þetta segir til um hversu stórt 

skjalið er, en skjalið var í heildina 1.623 blaðsíður og þurfti að greiða talsvert úr því til að geta 

lesið almennilega út úr gögnunum. Besta í stöðunni var að setja fram meðaltal af stuttbylgjum 

til að geta séð gróflega hversu mikla orku sólarsellur væru að fanga. Tekið var meðaltal frá 

hverjum mánuði í þessi átta ár sem líkanið sýndi, en einnig sýnt fram á meðaltal hvers árs. Í 

lokin var tekið meðaltal hvers mánaðar frá árunum 2011 til 2018.  

 Í stað þess að láta allar 1.623 blaðsíðurnar fylgja í viðhengi þá er sett í stað þess sýnishorn af 

skjalinu. 

(Einar Sveinbjörnsson, 2020) 

Meðaltal stuttbylgja hvers mánaðar frá árinu 2011-2018 

2011 2012 2013 2014 

Mánuður 
Stuttbylgj
a (W/m2) Mánuður 

Stuttbylgj
a (W/m2) Mánuður 

Stuttbylgj
a (W/m2) Mánuður 

Stuttbylgj
a (W/m2) 

Janúar - Janúar 4.9162 Janúar - Janúar 5.0917 

Febrúar - Febrúar 26.1490 Febrúar - Febrúar 32.4268 

Mars - Mars 71.9170 Mars - Mars 83.3680 

April - April 162.7335 April - April 164.7946 

Maí - Maí 253.8993 Maí - Maí 204.4838 

Júní - Júní 329.0886 Júní - Júní 191.0763 

Júlí - Júlí 251.2325 Júlí - Júlí 180.2431 

Ágúst - Ágúst 185.5009 Ágúst - Ágúst 176.5287 

Septembe
r 101.8493 

Septembe
r - 

Septembe
r 93.9539 

Septembe
r 89.2375 

Október 39.0713 Október - Október 44.8112 Október 43.4143 

Nóvember 8.0647 Nóvember - Nóvember 8.8376 Nóvember 8.5719 

Desember 1.0509 Desember - Desember 1.037 Desember 1.0209 
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2015 2016 2017 2018 

Mánuður 
Stuttbylgj
a (W/m2) Mánuður 

Stuttbylgj
a (W/m2) Mánuður 

Stuttbylgj
a (W/m2) Mánuður 

Stuttbylgj
a (W/m2) 

Janúar 5.9995 Janúar 6.1040 Janúar 4.8354 Janúar 5.7708 

Febrúar 28.6850 Febrúar 36.0239 Febrúar 26.3685 Febrúar 25.2359 

Mars 89.2592 Mars 85.9836 Mars 89.3109 Mars 85.0505 

April 182.4898 April 187.6462 April 146.1495 April 165.7698 

Maí 256.0808 Maí 222.4202 Maí 214.3710 Maí 225.7990 

Júní 263.1090 Júní 251.8491 Júní 270.9051 Júní 190.8558 

Júlí 252.6183 Júlí 260.4447 Júlí 207.5615 Júlí 176.3690 

Ágúst 155.9686 Ágúst 178.2984 Ágúst 181.4766 Ágúst 160.9051 

Septembe
r 82.9658 

Septembe
r 90.2812 

Septembe
r 75.3087 

Septembe
r - 

Október 35.6466 Október 31.3300 Október 31.6681 Október - 

Nóvember 8.0026 Nóvember 7.3824 Nóvember 10.0424 Nóvember - 

Desember 0.9090 Desember 0.7643 Desember 1.0711 Desember - 
Tafla 9. Tafla 9. Meðaltal stuttbylgja hvers mánaðar frá árinu 2011-2018. 

Eins og sést hér að ofan þá vantar nokkur gildi inn í líkanið og gæti það haft áhrif á lokasvar 

þeirra mánaða og ára sem reiknað er með.  

 
 
Frekari sundurliðun á líkani: 
 
Meðaltal stuttbylgja hvert ár 

Ár
Stuttbylgja 

(W/m2)

2011 37.50906614

2012 160.6796147

2013 37.15987637

2014 98.35481081

2015 113.4778363

2016 113.2106706

2017 104.9223886

2018 129.4694938

Meðaltal 99.34796966

2011-2018

 
Tafla 10. Meðaltal stuttbylgja ár hvert. 
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Meðaltal stuttbylgja eftir mánuðum 
 

Mánuður
Stuttbylgja 

(W/m2)

Janúar 5.452927025

Febrúar 29.14817994

Mars 84.14819499

April 168.2638932

Maí 229.509018

Júní 249.4806358

Júlí 221.4115219

Ágúst 173.1130527

September 88.93273782

Október 37.65693187

Nóvember 8.483572854

Desember 0.975519485

2011-2018

 
Tafla 11. Meðaltal stuttbylgja eftir mánuðum. 

Hér sést við hverju mátti búast þ.e. mikil sólbirta á sumrin og mun minni og jafnvel engin á 

veturna. Þetta er eitthvað sem huga má að. 

 
Mælingar um hversu gróflega margar klukkustundir af sólu má búast við hvern mánuð. 

Með því að skoða líkanið sem við fengum frá Veðurvaktinni ehf getum við séð gróflega hversu 

margar klukkustundir á dag sólarsellan væri að fá til sín þessar „stuttbylgjur.“ 

Mælingar frá árinu 2015 

Mánuður Klst af sólarljosi 

Stuttbylgjur 
(Min c.a) 
(W/m2) 

Stuttbylgjur 
(Max c.a) 
(W/m2) 

Jan 3 til 5 0,7 100 

Feb 7 til 9 0,8 170 

Mar 10 til 12 1 500 

Apr 13 til 16 3 650 

Maí 16 til 20 6 700 

Jún 20 til 21 6 750 

Júl 20 5 750 

Ág 14 til 18 0,6 650 

Sept 6 til 14 0,5 550 

Okt 8 til 10 0,4 300 

Nóv 4 til 7 0,5 100 

Des 2 til 4 0,02 16 
Tafla 12. Stuttbylgjumælingar frá 2015. 
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Með þessum upplýsingum sést hvaða möguleikar eru til staðar og einnig sést að sólarorka gæti 

virkað mjög vel á ákveðnum tímum ársins. Einnig sést að sólarorka er alls ekki góður valkostur 

yfir vetrartímann þar sem sólin sést varla, t.d. í desember þar sem hún kemur í meðaltali í tvo til 

fjóra tíma á dag og styrkurinn á stuttbylgjunum er lítill sem enginn. 

 

Upplýsingar um líklega rafmagnsframleiðslu árs 

Annað sem höfundur gerði var að setja inn ákveðnar stærðir, t.d. stærð sólarsellunnar, 

staðsetningu á þeim og þá er hægt að setja þetta í ákveðið reiknilíkan frá 

(https://pvwatts.nrel.gov/). Þetta líkan sýnir spá þeirra um hversu mikla orkuframleiðslu er 

mögulegt að ná í þessari aðstöðu. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart ef litið er á líkanið frá 

Veðurvaktinni ehf, þar sem mesta orkuframleiðslan er í maí og júní og minnsta orkuframleiðslan 

er í desember. Allar niðurstöðurnar frá þessu líkani má finna í Viðauki F. 

 

Staðsetning 

Ef þú staðsetur sólarsellurnar í norðurátt þá fæst augljóslega mun minna sólarljós en ef þær eru 

staðsettar í suðurátt. Ef sólarsellurnar eru staðsettar í vesturátt þá má búast við meiri 

sólargeislum seinni part dags. Niðurstaðan er að best sé að hafa flestar sólarsellur í suðurátt en 

samt sem áður nokkrar í vesturátt til að geta nýtt sólina sem best (DeGunther, 2010). 

Besta staðsetningin á sólarsellunum væri þá líklega á svipuðum stað og vindtúrbínurnar eða á 

Bjarghóli þar sem hann er mun ofar frá sjávarmáli og ekkert skyggir á.  

 
Val á sólarsellum 

Sólarsellur 

Fyrirtæki Afl verð Afsláttur Verð með afslætti 

Rafgeyma salan 190 W 55,000 ISK    

Netberg 190 W 44,355 ISK 10% 39,919.50 ISK 
Tafla 13. Tilboð á sólarsellum. 

Ekki fengust fleiri svör við tilboðum á sólarsellum en vissulega er hægt að panta þær á netinu 

þar sem þær fást eflaust á mun betra verði.  

Höfundur velur að minnsta kosti átta sellur frá Netberg í byrjun og á möguleika á að bæta við 

fleirum ef þörf er á. 

https://pvwatts.nrel.gov/
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2.4.5 Raforkukerfið 
 

Uppbygging á rafkerfinu er hér fyrir neðan. Kerfið er þríþætt og mun fyrst og fremst einblína á 

endurnýjanlega orku í formi sólar og vinds. Þar sem raforkukerfið treystir einungis á veðurfar er 

gott að hafa varaafl til vonar og vara, þó að rafgeymastærðin gæti keyrt kerfið í að minnsta kosti 

tvo daga án hleðslu. 

Varaaflið er í formi díselrafstöðvar sem er tengd inn á kerfið, ekki er hún einungis að keyra 

varmadæluna þegar á reynir heldur er hún einnig að hlaða rafgeymana. 

 

 
Mynd 32. Samsetning á rafkerfi. 
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Aflgjafar og íhlutir rafkerfis 

 

Sólarsellur: 8 x 190 W sellur frá Netberg 

Vindtúrbínur: 2 x 2000 W Raptor G5 frá Missouri Wind and Solar. 

Rafstöð: 1 x Einhell BT-PG 5500D 

Rafgeymir: 8 x Varta N9 225Ah C20 

Hleðslustýring fyrir sólarsellur: 1 x BlueSolar MPPT 150/35 (12/24/48v) 

Áriðill/Inverter: - Ekki ljóst 

Hleðslustýring fyrir vindtúrbínu: - Ekki ljóst 

Hleðslustýring fyrir rafala: - Ekki ljóst 

Hjáveituviðnám/Dump load: - Ekki ljóst 

Öryggi: - Ekki ljóst  

 

Heildar afl framleiðsla 

Aflgjafi Fjöldi 
Afl 
(W) Raun afl (W) 

Framleiðsla 
(W) 

Vindtúrbínur 2 2000 736.6 1473.2 

Sólarsellur 8 190 114 912 

Rafstöð 1 3000 3000 3000 

        

      Heildar framleiðsla 5385.2 
Tafla 14. Heildarafl framleiðsla. 
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2.5 Kostnaðaráætlun 
 
Í þessari kostnaðaráætlun er tímakaup verkamanna ekki tekið inn þar sem vinnuaflið kemur frá 

eigendum eyjunnar og munu ekki taka neitt fyrir það. 

 

Kostnaðar áætlun 

Efni Magn Verð per stykki Heildarverð 

Varmadæla 1 256,000 ISK 256,000 ISK 

Vindmylla 2 228,831 ISK 457,662 ISK 

Sólarsellur 8 39,920 ISK 319,356 ISK 

Rafgeymar 8 53,315 ISK 426,520 ISK 

Hleðslustýringar 3 50,540 ISK 151,620 ISK 

Áriðill/Inverter 1 50,000 ISK 50,000 ISK 

Raflagnaefni 1 150,000 ISK 150,000 ISK 

Mastur 2 50,000 ISK 100,000 ISK 

Stöðvarhús 1 199.990 ISK 199.990 ISK 

Steypa 1 30,000 ISK 30,000 ISK 

      

    Heildarverð 1,941,358 ISK 
Tafla 15. Kostnaðaráætlun. 
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3. Niðurstöður 
 
Fyrsta sem þurfti að gera til að komast að niðurstöðu þessa verkefnis var að mæla upp húsið og 

komast að byggingarefni þess. Þegar þessar mælingar voru teknar var hægt að klára varmataps 

útreikningana. Þessar upplýsingar komu svo sem ekkert á óvart þar sem þetta hús var byggt um 

árið 1940 og voru byggingarreglugerðir talsvert slakari heldur en í dag.  

  

Þar sem varmatapið var talsvert hátt þurfti varmadælan sem átti að sinna upphitunarþörf 

hússins að vera öflug en á sama tíma mátti hún ekki taka of mikinn straum fyrir keyrslu. Farið 

var í rannsóknarvinnu til að finna varmadælu sem myndi henta þessu ákveðna verkefni best. Á 

endanum var ákveðið að velja varmadælu frá Vörukaup ehf þar sem höfundi fannst þessi 

ákveðna varmadæla bera höfuð og herðar yfir aðrar varmadælur. Kostir þessarar ákveðnu 

varmadælu frá Mitsubishi Electric voru fleiri en einn, meðal annars var nýtni hennar mun betri 

en aðrar varmadælur buðu upp á, annar kosturinn var að rafmagnsþörfin sem var ekki há og í 

raun mun minni heldur en dælur sem afkasta svipaða upphitunargetu. Síðast en ekki síst var 

hún talin mjög hljóðlát þar sem kyrrðin er mjög mikilvægur þáttur eyjunnar. Þetta voru í raun 

þrír mikilvægustu þættirnir við val á varmadælu. Emil Hechmann sölumaður frá Vörukaup 

aðstoðaði mig með ákveðnar upplýsingar um varmadæluna og kom mér meðal annars í 

samband við tæknistjóra Mitsubishi í Svíþjóð til að komast að raun rafmagnsþörf varmadælu. 

Þar sem þær upplýsingar sem þeir gefa út eiga einungis við bestu mögulegar aðstæður eða í +7 

°C og litlum sem engum vindi. Þegar varmadælan er að keyra á þeirri tíðni keyrir hún mun 

hægar og notar minni straum. 

Með aðstoð frá Emil þá komumst við að því að 1600 W væri betri stærð til að byggja rafkerfið 

útfrá. Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir að varmadælan myndi ekki virka í ákveðnum 

aðstæðum, þó að varmadælan muni ekki alltaf krefjast þessarar aflþarfar þá er betra að hanna 

rafkerfi sem myndi þola mesta álagið. 

 

Til að ná að knýja varmadæluna þurfti að hanna rafkerfi. Ég ákvað að hafa rafkerfið þríþætt, þá 

sambland af vind- og sólarorku en einnig hafa rafstöð til vonar og vara þegar þörf væri á. Til að 

komast að líklegustu afköstunum hafði ég samband við veðurfræðing frá Veðurvaktinni ehf, 
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Einar Sveinbjörnsson, þar sem báðir þessir orkugjafar treysta á veðurfarið. Einar gat því miður 

ekki útvegað nákvæm vindgögn þar sem engin veðurathugunarstöð væri á eyjunni eða á 

nálægri eyju. Hann mælti því með að styðjast við upplýsingar frá vindatlas Veðurstofunnar og 

velja reiknispunkt næst Bíldsey. Hann gat þó útvegað mér nákvæm gögn um sólargeislun í 

Bíldsey, þar sem hann og kollegar hans gerðu reiknislíkan fyrir sólargeislun í eyjunni. 

Með þessum upplýsingum var möguleiki að finna nákvæmustu úrlausnina á 

rafmagnsframleiðslu. 

Þegar tap og fleiri þættir eru teknir inn í útreikninga á mögulegri rafmagnsframleiðslu kom í ljós 

að það þurfti aðeins meira heldur en ég gerði mér grein fyrir. Út frá þessum upplýsingum sem 

ég gaf mér þá er reiknað með tveimur vindmyllum og átta sólarsellum til að sinna þessari þörf 

og þarf að minnsta kosti átta stykki af 12 V- 225 Ah rafgeymum til þess að ná að framkvæma 

þetta verkefni.  

 

Samantekt niðurstöðu 

Þó að þetta sé að vísu framkvæmanlegt til að geta notið kyrrðarinnar í Bíldsey meiri hluta ársins, 

þá telur höfundur þetta ekki nógu hagkvæma lausn til að leysa vandamálið. Fjarhæðin sem 

myndi fara í framkvæmdina er viðráðanleg en þó væri ekki hægt að dvelja í húsinu allan ársins 

hring sem var markmið verkefnisins. Varmatapið yrði allt of mikið ef útihitastigið fer niður fyrir -

1°C. 

Bundnar voru miklar vonir til að þessi framkvæmd gæti orðið að veruleika. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa þó annað í skyn.   

Þó að þessi framkvæmd sé ekki skynsamleg á þessum tímapunkti væri hægt að einangra húsið 

einn daginn svo að það standist byggingarreglugerðir og með því myndi varmatapið minnka og 

húsið halda hitanum betur.  

Ef að farið væri í þessa framkvæmd væri markmiðinu náð og hægt yrði að vera í kyrrðinni allan 

ársins hring.  
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Viðauki D 
 

Tæknilegar upplýsingar um Mitsubishi Electric HERO MUZ-LN535VGHZ 
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Viðauki E 
 

Útreikningur. 

Heildar orkuþörf fyrir einn dag 16 KWh/day 

Nýtnistuðull (10%) 16 KWh*1,1=17,6 KWh/dag 

Max framleiðsla á sólarorku(miðað við 40% tap) 912 W  

Max framleiðsla á vindorku(miðað við meðal vindhraða) 736,6 W 

Með Jafna 11. Fræðilegt afl skv Betz lögmáli.  

Max framleiðsla á rafstöð 3000 W 

(Duty cycle)Notkun á viku. 2/7=28% 

Heildar orku þörf viku. 17,6*2 dagar = 35.2 KWh/viku 

Heildar aflframleiðsla kerfis 4648,6 W 

 

1. Tökum heildar aflþörf í KWh/dag og margföldum því með 1000 til að færa yfir á Wh/dag 

og deilum þvi með spennunni á rafgeyminum. Við munum notast við 48 V kerfi,s.s við 

munum hliðtengja 8 stk af 12 V rafgeymum. 

17,1
𝐾𝑊ℎ
𝑑𝑎𝑔

∗ 1000
𝑊

𝐾𝑊ℎ

48 𝑉
= 366,66 𝐴ℎ 

Jafna 12. Rýmd á dag 

 

2. Til að geta haft næga orku geymda þá gerum við ráð fyrir 3 daga geymslu. 

366,66 𝐴ℎ ∗ 3 = 1100 𝐴ℎ 

Jafna 13. Rýmd fyrir 3 daga. 

 

3. Næst er best að tvöfalda rafgeyma stærðina. Ástæðan fyrir þessu er að koma í veg fyrir að 

tæma rafgeymana alltaf. Rafgeymar endast mun betur ef þeim er ekki tæmt meira heldur 

en 70% af heildar rýmd þeirra. Þetta kostar jú vissulega helmingi meira í stofnkostaði en 

þetta mun borga sig í lokin,þar sem rafgeymanir munu endast mun lengur. 

1100 Ah * 2= 2200Ah. En þar sem við hliðtengjum 8 stk af 12V, 225Ah rafgeymum  

endum við einungs með 1800 Ah. En það á alveg að sleppa þar sem það myndi aldrei 

tæma meira heldur en rúm 60%. 
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Með þessum útreikningum sjáum við að heildar aflgjafar okkar þarf að vera í minstakosti 2200W 

Til að geta full hlaðið rafgeymana. 

 

Viðauki F 

 


