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 Inngangur  

Sjávarútvegurinn er ein mikilvægasta atvinnugrein Íslands. Ísland hefur lengi verið meðal 20 

aflahæstu þjóða heims samkvæmt gögnum frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 

þjóðanna. Meirihluti veidds afla á Íslandi telst uppsjávarafli, þ.e. afli í loðnu, síld, kolmunna 

og makríl. (Stjórnarráðið, n.d.) Á undanförnum áratugum hafa orðið miklar tækniframfarir í 

sjávarútvegi en sjálfvirkni og skilvirkar vélar eru undirstöðuatriði í hámörkun afkastagetu 

vinnslukerfa sem leiða til góðrar nýtingar á þessari verðmætu auðlind. Sjálfvirk kerfi líkt og 

það sem hannað var í þessu verkefni getur jafnframt leitt til hærri framlegðar fyrirtækja í 

sjávarútvegi.  

Verkefni þetta byggir á PLC forritun, yfirlitsmyndum, rafmagnsteikningum og lista yfir 

allan þann rafbúnað sem tilheyrir færibandakerfinu sem hannað var. Kerfið er hannað frá 

grunni og nær frá því að afurð er dælt inn í frystihús, þar til henni er pakkað og hún tilbúin til 

útflutnings. Færibandakerfið er sett upp á einfaldan og notendavænan hátt, en eins og með allan 

sjálfvirkan búnað, þarf ávallt að kynna notendur vel fyrir virkni búnaðar til að tryggja öryggi 

og rétt vinnubrögð. Forritun stýringa og skjámynda fór fram í forritinu Unity Pro XL frá 

Schneider Electric. Yfirlitsmyndir og rafmagnsteikningar eru hannaðar í Autocad Electrical 

2018. Merkingar á rafbúnaði í verkefninu eru nefndar eftir tilvísunarkerfi úr staðlinum ISO/IEC 

81346-2:2019.  

Tilurð verkefnisins má að mestu leiti rekja til áhuga höfundar á sjálfvirkum kerfum í 

sjávarútvegi ásamt framsetningu og hönnun á sjálfvirkum rafkerfum. Markmið verkefnisins er 

að efla þekkingu og færni nemandans á sviði hönnunar, forritunar og teikningar á slíku rafkerfi.       
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1. Virknilýsing færibandakerfis án tæknilegra skýringa 

Í þessum kafla er kerfinu líst í skrefum án tæknilegra útskýringa, en þær eru í köflum 2.2 til 

2.4. 

1.1 Færibandakerfið  

Kerfið, sem er í tveimur óháðum hlutum, er hannað sem uppsjávarkerfi fyrir tiltölulega litla 

vinnslu sem sér um að pakka og frysta uppsjávarafurð. Fyrri hlutinn (Kerfi A) byrjar í frystihúsi, 

þar sem sjóskilja tekur við afurðinni sem dælt hefur verið úr skipi og endar þegar henni er 

komið fyrir í pönnufrysti. Seinni hluti kerfisins (Kerfi B) byrjar þar sem sá fyrri endaði; þegar 

pönnum er ýtt úr pönnufrysti og lýkur ferlinu þar sem pönnunum er raðað á bretti. Kerfið er 

útbúið fyrir fyrirtæki með eitt meðalstórt skip og frystigeta kerfisins eru um 100 tonn á 

sólarhring. 

1.1.1 Fyrri hluti færibandakerfis 

Sjóskilja, líkt og nafnið bendir til, skilur að sjó sem var notaður til að kæla afurðina um borð 

og afurðina sjálfa. Sjóskilja er einskonar kar þar sem sjórinn rennur í niðurfall og afurðin ein 

verður eftir í karinu. Færiband liggur uppúr sjóskiljunni sem kemur afurðinni áleiðis í 

stærðarflokkara. Mynd 1 sýnir flokkarann en hann flokkar stærð afurðar með leiðurum sem 

snúast líkt og færiband. Þar sem afurðin kemur inn á flokkarann eru leiðararnir þétt saman, en 

síðan breikkar bilið á milli þeirra. Flokkunin virkar því þannig að afurðin dettur á milli 

leiðaranna á annað tveggja  færibandanna;  bræðslubandið eða afurðarbandið, það fer eftir 

stærð afurðarinnar. Bræðslubandið er staðsett undir flokkaranum þar sem leiðararnir eru hvað 

þéttastir. Afurðin sem dettur niður á það er því lítil og hentar ekki vel til manneldis, hún fer í 

bræðslu þar sem úr henni er gert mjöl. Við enda bræðslubandsins er fiskikar sem er síðan skipt 

út þegar það er orðið fullt. Sú afurð sem ekki dettur niður á bræðslubandið vegna stærðar, 

heldur áfram á leiðurunum en fellur að lokum niður á hið áðurnefnda afurðarband sem er 

staðsett neðan við leiðarana þar sem bilið á þeim hefur breikkað.     
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Mynd 1. Yfirlitsmynd af stærðarflokkara sem flokkar afurðina á bræðsluband og afurðarband                                     

            Afurðin færist með afurðarbandinu og fellur síðan ofan í safntank. Í því kari er bæði 

krapi og vatn til þess að halda afurðinni kaldri. Á mynd 2 má sjá að uppúr safntankinum liggur 

stigaband sem ferjar afurðina upp að vigt sem vigtar það í skammta á bilinu 19,7 kg til 20,3.  

 

 

Mynd 2. Yfirlitsmynd af stigabandi sem ferjar afurðina uppúr safntanki á vigt 

Þegar þyngdinni er náð þá opnast vigtin og skammturinn fellur niður á skammtabandið sem 

liggur á milli vigtar og pokavélar, sjá mynd 3. Skammturinn bíður eftir merki frá pokavélinni 

og þegar það kemur, rennur skammturinn ofan í pokavélina sem síðan pakkar honum inn í 

plastpoka (skammturinn í pokanum er gjarnan kallaður panna). Þegar pokavélin hefur lokað 

pokanum hendir hún pönnunni frá sér ofan í bakka sem bíður við pokavélina.  

Stigaband 

Vigt 

Safntankur 

Afurðarband 

Bræðsluband 

Stærðarflokkari 
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Mynd 3. Yfirlitsmynd af skammti sem ferjast með skammtabandi ofan í pokavél 

Mynd 4 sýnir lofttjakkinn sem ýtir bakkanum með pönnunni yfir á pönnuband sem flytur hana 

að pönnufrystinum. 

 

 

Mynd 4. Yfirlitsmynd af lofttjakki sem ýtir bakka með pönnu yfir á pönnuband 

 

Skammtaband

and 

Pokavél 

Bakki 

Pönnuband 

Ýta 

Bakki 
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Þegar þrjár pönnur á bakka eru komnar fyrir framan frystirinn þá ýtir ýtan á frystirnum 

pönnunum inn og frysting hefst líkt og sjá má á mynd 5. Eftir frystingu tekur seinni hluti 

kerfisins við. 

 

 

Mynd 5. Yfirlitsmynd af lofttjakki sem ýtir þremur pönnum í einu inní pönnufrystirinn 

 

1.1.2 Seinni hluti færibandakerfis 

Frosnum pönnum á bakka er ýtt úr frystirnum yfir á pönnuband 1 og flytjast þær með bandinu 

yfir á brekkuband. Mynd 6 sýnir að þegar bakkinn með pönnunni er kominn við endann á 

brekkubandinu fer hann á nokkurskonar rennibraut sem hvolfir bökkunum yfir á pönnuband 2. 

Á miðju pönnubandi 2 fara bakkarnir í gegnum braut þar sem þeir eru skorðaðir af og þeim 

haldið svo pannan fellur úr bakkanum og heldur áfram á pönnuband 3 en tómi bakkinn fer 

niður rennu og til baka að pokavélinni með tómpönnubandi 1 og 2. Líkt og sjá má á mynd 7 

virka tómpönnuböndin eins og magasín, þ.e. þau eru löng og í lykkju til þess að tómir bakkar 

geti safnast upp á færiböndunum. Stundum gerist það að pannan er frosin í bakkanum og því 

er skynjari í brautinni, þar sem bakkinn var skorðaður, sem nemur hvort pannan sé enn í 

bakkanum. Ef þessi skynjari sér að pannan er enn til staðar, þá slær lofttjakkur á bakið á 

bakkanum og losar þannig um pönnuna.   

Ýta 

Frystir 

Panna 
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Mynd 6.Yfirlitsmynd af pönnum sem ferjast með pönnubandi 1 yfir á brekkuband og þaðan á 

rennibraut sem hvolfir bökkunnum yfir á pönnuband 2 

 

 

Mynd 7. Yfirlitsmynd af tómpönnuböndunum 

Mynd 8 sýnir þegar pannan sem er á pönnubandi 3 fer á band sem gengur mun hraðar öll böndin 

á undan í kerfinu en það er til þess að pönnurnar slitni í sundur ef þær liggja þétt við hvor aðra 

á böndunum, þetta band nefnist slitband. Eftir slitbandið tekur pönnuband 4 við sem er síðasta 

bandið í kerfinu og gengur jafn hratt og slitbandið. Á bandinu er skynjari sem telur pönnurnar 

í þeim tilgangi að láta snúa þeim svo þeim sé raðað rétt á bretti. Pönnurnar komast á leiðarenda 

þegar þær raðast fyrir framan ýtu sem ýtir þeim yfir á dragplötu. Þegar komnar eru 5 pönnur á 

dragplötuna er hún dregin undan pönnunum með lofttjakki og þær raðast á bretti.  

 

 

 

 

Pönnuband 1 

Brekkuband Hvolfun 

Pönnuband 2 Lofttjakkur 

Tómpönnuband 1 

Tómpönnuband 2 
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Mynd 8. Yfirlitsmynd af pönnum sem flytjast með pönnubandi 3 yfir á slitband og þaðan á 

pönnuband 4 þar sem ýta ýtir þeim á dragplötu sem færist svo undan fyrir tilstuðlan lofttjakks 

svo pönnurnar falla á bretti á breyttalyftunni. 

 

Brettið er á lyftu sem heldur því uppi og þegar pönnur raðast á brettið þá fer lyftan neðar eða 

þar til 20 hæðir af pönnum hafa myndast, það samsvarar 100 pönnum á bretti. Pönnum er raðað 

sjálfvirkt á bretti í þeim tilgangi að hafa staflann eins stöðugan og hægt er. Stýringin raðar þeim 

líkt og á mynd 9 þar sem hver hæð á brettinu samanstendur af 5 pönnum en þetta raðast eins 

og hæð 1 og hæð 2 til skiptis þar til 20 hæðir hafa myndast. Ef pönnum yrði staflað ofan á 

hverja aðra, einungis eins og hæð 1, þá yrði staflinn óstöðugur. Bretti sem er tilbúið til 

útflutnings lítur út eins og mynd 10 gefur til kynna.  Brettið er síðan plastað og þar með tilbúið 

til útflutnings. 

 

Mynd 9. Pönnum er raðað sitt á hvað eftir hæðum svo staflinn verði stöðugur 

Pönnuband 3 

Slitband Pönnuband 4 

Dragplata Brettalyfta 

Ýta 
Teljaraskynjari 



 

8 
 

 

Mynd 10. Fullt bretti með 20 hæðum 
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2. Virknilýsing færibandakerfis með tæknilegum 

útskýringum 

Við lestur þessa kafla er gott að hafa yfirlitsmynd af kerfinu til hliðsjónar, en yfirlitsmyndir og 

rafmagnsteikningar voru unnar í forritinu Autocad Electrical 2018 (sjá viðauka A og C).  Notast 

var við forritið Unity Pro XL frá Scnheider Electric við forritun á kerfunum, myndir í kaflanum 

eru skjáskot úr forritinu, einnig er hægt að skoða forrit fyrir bæði kerfin í viðaukum E og F. 

2.1 Inngangur að forritun 

2.1.1 Hugtök  

HIGH:  Þegar merki er í hástöðu, þegar merki er ON. 

LOW:  Þegar merki er í lágstöðu, þegar merki er OFF. 

Breyta: Breyta kemur í allskonar formum og er heiti yfir gagnategund sem notuð er í 

tölvuheiminum. Í þessu verkefni eru tvær tegundir af breytum notaðar, Bool og 

Integer. 

Bool:   Bool breyta er merki sem eru annað hvort HIGH eða LOW.  

Integer: Integer er breyta sem les analog merki frá skynjara 4 mA til 20 mA, tölugildi á 

bilinu 0 til 10.000 eða eitthvað ákveðið tímagildi. 

Inngangur:  Inngangarnir í stýrivélunum eru af tvennum toga, bool og integer og fer það 

eftir því hvaða tegund aðgerðablokkar er notuð. Inngangar sem eru notaðir heita 

ýmist IN,1,2,3..., S, R eða PT (sjá viðauka B og D).  

Útgangur:  Flestir útgangar í stýrivélunum eru bool (HIGH, LOW) og heita annað hvort Q 

eða OUT (sjá viðauka B og D). Í teljararásinni sem telur pönnur á pallettu er 

notaður integer útgangur frá teljarablokk til þess að sýna fjölda panna á pallettu, 

sá útgangur er nefndur CV.  

Invertað:  Þegar merki er öfugt. Þetta er táknað með litlum hringjum inn og út af   

aðgerðablokkum á tengipunktunum. Sem dæmi má nefna að ef merki inn á 

aðgerðarblokk kæmi frá inngangi stýrivélar sem HIGH þá sér blokkin það sem 

LOW og öfugt. Á mynd 11 má sjá AND blokk þar sem inngangur IN2 er 

invertaður.  
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Mynd 11. AND blokk með invertuðum inngangi 

2.1.2 Forritunarmál 

FBD:  FBD er forritunarmál og stendur fyrir Function block diagram. Þetta  mál notast 

við allskonar aðgerðarblokkir, til að mynda samanburðar- og tímablokkir. 

Forritunarmálið lýsir virkni milli inngangs- og útgangsbreyta.  

Ladder:  Forritunarmálið Ladder er einnig notað í verkefninu, þó í aðeins minna mæli en 

FBD forritunarmálið. Eini munurinn á Ladder  og FBD er að þar eru notaðir 

svokallaðir contacts og coils (þ.e. snertur og spólur). Einnig eru notaðar 

nokkurskonar blokkir fyrir tímarás sem virka alveg eins og í FBD forrituninni. 

2.1.3 Virkni aðgerðablokka  

OR:  OR blokkum er oft líkt  við hlið. Þær hafa tvo eða fleiri innganga og einn útgang, 

sbr. mynd 12. Útgangur þeirra (OUT) verður HIGH ef einn eða fleiri inngangar 

eru HIGH, þ.e. til að útgangur hennar verði LOW þurfa allir inngangar að vera 

LOW. 

 

Mynd 12. OR blokk 

 

AND:  AND blokkir eru einfaldasta gerð samanburðarblokka og er þeim, líkt og OR 

blokkum, oft líkt við hlið. Þær hafa tvo eða fleiri innganga og einn útgang eins 

og sjá má á mynd 13. Til þess að útgangurinn verði HIGH þurfa allir 

inngangarnir að vera HIGH.  

 

Mynd 13. AND blokk 
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SR:  SR blokkir hafa tvo innganga; S (set) og R (reset), líkt og mynd 14 sýnir. Þegar 

inngangur S fær HIGH merki þá setur blokkin útgang sinn einnig í HIGH. 

Blokkin heldur útganginum í HIGH þar til hún fær HIGH merki á R inngang 

sinn, þá endursetur hún stöðu blokkarinnar og setur útganginn í LOW. 

 

Mynd 14. SR blokk 

TON:  TON stendur fyrir time on delay og TON blokkir hafa tvo innganga og einn 

virkan útgang í þessu verkefni líkt og mynd 15 sýnir. Þegar IN inngangur TON 

blokkar verður HIGH þarf að líða einhver ákveðinn tími þar til hún setur 

útganginn í HIGH.  Inná PT innganginn er tengd breyta sem inniheldur þennan 

ákveðna tíma. Þegar inngangsmerkið inná IN verður LOW  þá verður merkið 

útaf blokkinni einnig LOW.  

 

Mynd 15. TON blokk 

TOF:   TOF stendur fyrir time off delay og virkar öfugt við TON blokkir, sjá mynd 16. 

Þegar IN inngangur TOF blokkar verður HIGH, þá setur hún útganginn einnig 

í HIGH. Þegar inngangsmerkið verður LOW  líður sá tími sem er skilgreindur 

inn á PT innganginn og þá setur hún útganginn í LOW. 

 

Mynd 16. TOF blokk 
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LE_INT:  LE_INT stendur fyrir less than or equal to eða minna eða jafnt og, en blokkina 

má sjá á mynd 17. Þessi blokk er notuð í verkefninu til að bera saman tvö integer 

merki á inngöngum IN1 og IN2. Breyta með föstu gildi er tengd IN2 og þegar 

gildið á inngangi IN1 er minna eða jafnt og gildið á IN2 þá setur blokkin útgang 

sinn, sem er bool, í HIGH. Þegar gildið á IN1 er orðið hærra en gildið á IN2 þá 

fer útgangurinn á blokkinni í LOW. 

 

Mynd 17. LE_INT blokk 

 

GE_INT:  GE_INT stendur fyrir greater than or equal to eða stærra eða jafnt og, en 

blokkina má sjá á mynd 18. Líkt og LE_INT blokkin, þá ber þessi blokk saman 

tvö integer merki á inngöngum IN1 og IN2. Breyta með föstu gildi er tengd IN2 

og þegar gildið á inngangi IN1 verður stærra eða jafnt og gildið á IN2 þá setur 

blokkin útgang sinn, sem er bool, í HIGH. Þegar gildið á IN1 verður lægra en 

gildið á IN2 þá fer útgangurinn á blokkinni í LOW. 

 

Mynd 18. GE_INT blokk 

 
CTU:  CTU aðgerðarblokkin á mynd 19 er teljari sem notaður er til talningar á púlsum.                                    

Inngangurinn PV stendur fyrir „preset value“ og inná hann er eitthvað fyrirfram 

ákveðið gildi sett, til dæmis talan 10. Inngangurinn CU stendur fyrir „Count up“ 

og í hvert skipti sem sá inngangur fær HIGH púls þá telur blokkin einn. Blokkin 

ber saman fyrirfram ákveðna gildið á inngangnum PV og fjölda púlsa sem hafa 

skilað sér inn á CU innganginn, í þessu tilfelli 10 púlsar. Ekkert gerist fyrr en 

CU  inngangurinn fær 11. púlsinn, þá fer útgangur blokkarinnar úr LOW yfir í 

HIGH. Útgangurinn helst HIGH þar til inngangurinn R (reset) fær merki, þá 

endursetur blokkin talninguna. Einnig er möguleiki að nýta útganginn CV 

(count value) til þess að fylgjast með talningu blokkarinnar á skjámynd. 
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Mynd 19. CTU teljara blokk 

 

2.1.4 Virkni  Ladder tákna 

Contacts:  Snerturnar, á mynd 20, eru bæði opnar (NO) og lokaðar (NC) og virka eins og 

venjulegar snertur í rofum. Þær tákna bæði innri breytur í stýrivélinni og 

innganga fyrir skynjara og rofa. 

 

Mynd 20. Opin og lokuð snerta 

 

Coils:  Spólurnar, á mynd 21, eru bæði útgangar og innri breytur í stýrivélinni. Sumar 

spólurnar hafa bókstafina S (set) og R (reset) inní og virka því rétt eins og SR 

blokkin í FBD forritunarmálinu. 

 

Mynd 21. Spólur  

 

2.2 Forritun fyrir startrás 

Startrás kerfis er á forritunarmálinu Ladder og er sú sama fyrir Kerfi A og B, sjá mynd 22. Í 

upphafi, þegar ræsa á kerfið, er það í biðstöðu (standby). Ljósaturn sem auðveldar notanda að 

fylgjast með stöðu kerfisins er vel sýnilegur í vinnslusalnum. Grænt ljós á ljósaturni blikkar og 

það táknar að kerfið sé í biðstöðu. Starthnappurinn á skjámyndinni, sem sjá má á myndum 23 

og 24, er tengdur breytunni Kerfi_start og þegar þrýst er á hann og breyturnar í stýringunni 

gefa til kynna að merkið nái tengingu að breytunni Set_Kerfi_ON_OFF þá fer sírenan á 

turninum í gang í tvær og hálfa sekúndu til þess að upplýsa alla um að kerfið sé að fara í gang. 

Set_Kerfi_On_OFF  breytan setur HIGH merki inná inngang IN í TON blokkinni og gildið inná 



 

14 
 

innganginn PT er stillt á þrjár sekúndur. Að þremur sekúndum liðnum, setur blokkin HIGH 

merki á útganginn sem síðan setur breytuna Kerfi_i_gangi í HIGH. Það eru fjórar breytur  sem 

geta komið í veg fyrir að hægt sé að setja kerfið í gang eða valda því hreinlega að kerfið stoppi 

í miðri vinnslu. Þessar breytur eiga uppruna sinn í öðrum stýringum innan forritsins. Breyturnar 

Neydarstopp, Kerfi_Stopp og Error, valda því að kerfið geti stoppað í miðri vinnslu. 

Neydarstopp er breyta frá neyðarrásinni, Kerfi_Stopp er breyta tengd stöðvunarhnappinum á 

skjámyndinni og Error breytan er tengd stýringu sem vaktar mótordrifin. Ef kerfið væri í 

prufuham (testmode), sem líst er í kafla 2.4.8 kemur breytan Set_test í veg fyrir að hægt sé að 

ræsa kerfið. Til að afvirkja prufuham þarf að þrýsta á stöðvunarhnappinn á skjámyndinni. 

Kerfinu er stjórnað með skjámyndakerfi. Allir ræsi- og stöðvunarhnappar eru tengdir breytum 

innan forritsins sem eru aðgengilegir á skjánum. Neyðarstoppsrofarnir eru þeir einu sem ekki 

eru í skjámyndinni en þess í stað eru þeir staðsettir á áberandi stað víðsvegar í kerfinu. 

 

 

Mynd 22. Startrás fyrir Kerfi A og B 
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Mynd 23. Skjámynd þegar Kerfi A  er ræst og engar villur eru sjáanlegar, því logar grænt ljós 

fyrir framan öll færibönd 

 
 

 

Mynd 24. Skjámynd þegar þegar Kerfi B er ræst og engar villur eru sjáanlegar, því logar 

grænt ljós er fyrir framan öll færibönd 
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2.3 Forritun fyrir Kerfi A 

2.3.1 Pöntun afurðar 

Panta þarf afurð úr skipinu sem er dælt í sjóskiljuna en pöntunin berst með 24 Vdc merki til 

skips með relay sem stýrivélin stjórnar. Forritunarmál stýringarinnar er FBD. Sjálfstýring sér 

til þess að magn afurðar í sjóskiljunni helst alltaf á bilinu 30% til 80%. Ef sjálfstýringin bilar 

er hægt að panta handvirkt með því að velja á milli hand- og sjálfvirkni á Man/Auto takkanum 

á skjámyndinni á mynd 25 hér að neðan. Á handvirknistillingu logar gult ljós fyrir framan 

Panta hnappinn á skjámyndinni og hjá sjóskiljunni þegar hráefni vantar í tankinn en þetta gula 

ljós blikkar á sjálvirknistillingu.  

 

 

Mynd 25. Skjámynd þegar afurð er pöntuð í sjóskilju, skjámyndin sýnir hæð í sjóskilju 

 

2.3.1.1 Sjálfstýring fyrir pöntun afurðar 

Mynd 26 sýnir sjálfvirka stýringu kerfisins. Skynjarinn BGC_1 gefur út 4 mA til 20 mA, sem 

stýrivélin túlkar sem tölur á sviðinu  0 til 10.000 þar sem 0 þýðir að sjóskiljan sé tóm (0% magn 

afurðar) en 10.000 þýðir að sjóskiljan sé full (100% magn afurðar). Stýringin er stillt á þann 

veg að hún heldur magni afurðar í sjóskiljunni frá 30% til 80% en magn afurðar hverju sinni 

má sjá á skjámyndinni þegar afurð er pöntuð í sjóskilju. Þegar magn afurðar í sjóskilju nær 

80% stöðvast pöntunin enda gæti annar skammtur af afurð hæglega valdið því að sjóskiljan 

yfirfyllist, en þegar afurðin í henni er komin í 30% hefst pöntun á ný. Í sjálfstýringunni eru 
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notaðar tvær samanburðarblokkir, LE_INT og GE_INT, og ein SR blokk. EN inngangar 

samanbuurðarblokkanna fá HIGH merki þegar kerfið er sett í gang og þá verða blokkirnar 

virkar. LE_INT ber saman óskgildið 3.000 (30% magn afurðar) og merkið frá BGC_1. Þegar 

óskgildinu er náð (magn afurðar í tankinum fer niður í 30%) sendir LE_INT blokkin frá sér 

HIGH merki um útgang sinn yfir á S1 inngang SR blokkarinnar sem virkjast við það. SR blokkin 

sendir HIGH merki um útgang sinn og pöntun fer í gang og helst í þeirri stöðu þar til það er 

búið að panta það mikið í sjóskiljuna að magn afurðar í henni nær 80%. Ástæða þess að magnið 

í sjóskiljunni fer ekki yfir 80% er sú að GE_INT ber saman óskgildið 8.000 (80% magn afurðar) 

og merkið frá BGC_1. Þegar gildinu er náð (magn afurðar í tankinum fer upp í 80%) sendir 

blokkin GE_INT HIGH merki um útgang sinn yfir á R inngang SR blokkarinnar sem fær þá 

merki um að endursetja sig. SR blokkin sendir LOW merki um útgang sinn sem stöðvar 

pöntunina. Magn afurðar í sjóskiljunni minnkar síðan smám saman og nær loks 30%, þá hefst 

ferlið á ný.  

 

 

Mynd 26. Sjálfvirk pöntun hráefnis 

 

2.3.1.2 Handvirknistýring fyrir pöntun afurðar 

Mynd 27 sýnir handvirku pöntunaraðferðina en henni er stýrt í gegnum AND blokk. Við notkun 

handvirknistýringar skal ýtt á takkann Panta á skjámyndinni þegar skynjari, sem staðsettur er 

í sjóskilju, gefur þess merki, þ.e. þegar ljós hjá sjóskilju logar stanslaust. Á sjálfstýringu, 

blikkar ljós hjá skjóskilju þegar pöntun á sér stað. Inná EN innganginn í blokkinni er breytan  

Set_kerfi_ON_OFF sem virkjar blokkina. Inngangurinn IN1 er tengdur breytunni Man_Auto 

sem er invertuð. Skynjarinn BLB_1 er tengdur inná inngang IN2 og er einnig invertaður. Til 
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þess að panta afurð er ýtt á Panta hnappinn á skjámyndinni og þá eru öll skilyrði uppfyllt á 

AND blokkinni svo að hún setur útganginn sinn í HIGH og pöntunarmerki er sent út í skip. 

 

 

Mynd 27. Handvirk pöntun hráefnis 

 
 

2.3.2 Sjóskiljuband 

Sjóskiljubandið, sem liggur uppúr sjóskiljunni, sér um að mata inná kerfið og ef skoðuð er 

mynd 28, má sjá breytuna Safntankur_fylling  frá stýringu í safntanki í kafla 2.3.4 sem stöðvar 

og ræsir sjóskiljubandið.  

 

Mynd 28. Stýring á sjóskiljubandi 

 

2.3.3 Stærðarflokkari, bræðsluband og afurðarband 

Stærðarflokkari tekur við af sjóskiljubandinu og af honum fer afurðin ýmist á bræðslu- eða 

afurðarband. Öll böndin stýrast af einhverskonar skynjurum, að undanskildum 

stærðarflokkaranum og afurðarbandinu, þau bönd snúast allan þann tíma sem kerfið er í gangi 

líkt og má sjá á mynd 29. Ástæða þess er sú að ef kæmi til þess að það yrði langt stopp í kerfinu, 

þá myndi afurðin alltaf skila sér ofan í safntankinn í kælingu sem kemur í veg fyrir að afurðin 

skemmist. Bræðslubandið hefur tiltölulega einfalda stýringu; skynjarinn BGB_1 nemur hvort 

við enda færibandsins sé fiskikar þar sem afurðin fer í, ef karið er ekki til staðar þá er 

bræðslubandið ekki í gangi.  
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Mynd 29. Stýring stærðarflokkara, afurðarbands og bræðslubands 

 

2.3.4 Safntankur 

Magn afurðar í safntankinum stjórnast af hljóðbylgjuskynjara (Ultrasonic sensor) sem mælir 

hæðina og heldur henni ávallt í 40% til 90%. Stýringin er hönnuð til að stöðva og ræsa 

sjóskiljubandið út frá mældri hæð/magni af afurð í safntankinum en forritunarmál 

stýringarinnar er í FBD eins og sjá má á mynd 30. Á síðu eitt á skjámyndinni fyrir Kerfi A, sjá 

mynd 31, er hægt að sjá hæð í safntakinum. 

 Skynjarinn BGC_2 gefur út 4 mA til 20 mA, sem forritið í stýrivélinni túlkar sem 

tölur á sviðinu 0 til 10.000. Ástæða þess að magn afurðar í tankinum er haldið í 40% til 90% 

er annars vegar að koma í veg fyrir að kerfið svelti og hins vegar að koma í veg fyrir að 

safntankurinn yfirfyllist. Í upphafi vinnslu er krapa dælt í safntankinn. Magn krapa sem dælt er 

í tankinn er um 30% af hæð tanksins og er það gildi fyrirfram ákveðið í krapavél. Þegar 

safntankurinn er fullur upp að 90% hæð stöðvast innmötunin frá sjóskiljubandinu þar sem 

færiböndin þess á milli eru full af afurð og betra er að hafa borð fyrir báru því afurðin á eftir 

að skila sér í safntankinn og gæti hæglega valdið því að hann yfirfyllist. 

 Notast er við tvær samanburðarblokkir LE_INT og GE_INT og eina SR blokk. 

Samanburðarblokkirnar bera saman tvö gildi á inngöngum sínum IN1og IN2, þ.e.a.s gildið frá 

skynjaranum BGC_2 og fast gildi sem táknar óskgildin yfir hámarks- og lágmarkshæð í 

tankinum, 4.000 (40% hæð afurðar) til 9.000 (90% hæð afurðar).  SR blokkin er með 3 innganga 

og virkar þannig að hún þarf ávallt að fá merki inná EN inngang sinn til þess að virka. Þegar 

kerfið er í gangi fær EN inngangurinn HIGH merki. 

 Samanburðarblokkin LE_INT ber saman óskgildið 4.000 (40%) og merkið frá 

BGC_2. Þegar gildinu er náð (magn afurðar í safntankinum fer niður í 40%) sendir LE_INT 

blokkin frá sér HIGH merki um útgang sinn yfir á S1 inngang SR blokkarinnar sem sendir þá 

HIGH merki um útgang sinn yfir á breytuna Safntankur_fylling svo sjóskiljubandið fer í gang 
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eins og má sjá í kafla 2.3.2 og safntankurinn tekur inn á sig afurð. Þegar hæðin fer yfir 40% 

hættir LE_INT samanburðarblokkin að gefa frá sér merki en útgangurinn á SR helst í HIGH 

stöðu. Ekkert gerist í stýringunni fyrr en hæðin í safntankinum er kominn í 90% eða meira þá 

loks uppfyllir BGC_2 óskgildi GE_INT blokkarinnar og hún sendir HIGH merki á OUT útgang 

sinn yfir á R inngang SR blokkarinnar sem endursetur stöðu blokkarinnar og hún sendir LOW 

merki á útgang sinn yfir á breytuna Safntankur_fylling. Þá rífur breytan merkið sitt til 

færibandsins í sjóskiljunni. Þegar hæðin í safntankinum lækkar svo aftur í 40% endurtekur 

þetta ferli sig. 

 

 

Mynd 30. Stýring safntanks 

 

 

Mynd 31. Skjámyndin sýnir hæð í safntank 
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2.3.5 Stigaband og vigt  

Stigaband stígur upp úr safntankinum og upp að vigtinni, bandið er útbúið heldur djúpum 

skóflum svo það geti flutt afurðina upp mikinn halla. Stigabandinu er stýrt af vigtinni, hún 

stöðvar og ræsir stigabandið ásamt því að stjórna hraðanum á því. Hraðastillingarnar eru þrjár 

og fara þær eftir því hversu mikil þyngd er í vigtinni. Á mynd 32 má sjá þrjár breytur merktar 

Hradi_1-3 sem stýra þrem útgöngum í stýrivélinni. Útgangarnir eru síðan víraðir inná inngang 

í hraðabreytinum og skilgreindir í honum hversu hratt bandið á að fara hverju sinni.  

 

   

Mynd 32. Hraðastýring stigabands 

 

Vigtar- og hraðastýringin er hönnuð til að hraðastýra stigabandinu ásamt því að vigta og losa 

skammta úr vigtinni. Skammtarnir sem eru vigtaðir eru sagðir vera 20 kg, en afurðin og 

stýringin gerir það að verkum að kerfið verður að vinna með skekkjumörk og því eru 

skammtarnir í raun á bilinu 19,7 kg til 20,3 kg. Þegar 19,7 kg hefur verið náð, stoppar 

stigabandið sem matar inná vigtina. Þó svo kerfið sé forritað á þann veg að færibandið fari 

löturhægt rétt áður en þyngdinni er náð, er alltaf hætta á því að það fari aðeins meira af afurð 

en vantaði uppá í vigtina og því eru skammtarnir gefnir upp sem 19,7 kg til 20,3 kg. 

 Vinnusvið vigtarsellu eru 0 til 50 kg og hún skilar merkinu til stýrivélar í 

milliamperum á bilinu 4 mA til 20 mA sem stýrivélin túlkar sem tölur á sviðinu 0 til 10.000. 

Því er hvert kíló sem vigtin nemur 3,125 mA/kg, reiknað með jöfnu 1.  

 

50𝑘𝑔 ÷ (20𝑚𝐴 − 4𝑚𝐴) = 3,125𝑚𝐴/𝑘𝑔        (1) 
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Þar sem stýrivélin fær straummerki frá vigtarsellu í milliamperum en forritið vinnur með 

töluform, breytir það straummerkinu 4 mA til 20 mA í tölur á bilinu 0 til 10.000. Hvert kíló 

jafngildir því tölunni 200 líkt og jafna 2 sýnir.  

 

10.000 ÷ 50 𝑘𝑔 = 200          (2) 

 

 Hraða stigabandsins er stýrt með samanburðarblokkum, LE_INT og GE_INT en þær 

bera saman óskgildi og merki frá vigtarsellunni. Samanburðarblokkirnar senda síðan merki 

sem stjórna hraða bandsins um útganga sína. Hraði 1 er skilgreindur sem mesti hraðinn, Hraði 

2 er næstmesti hraðinn og svo framvegis, nánari lýsing er í skrefum 1 til 4 hér að neðan. 

2.3.5.1 Skref 1 

Mynd 33 sýnir virkni forritsins í skrefi 1. Samanburðarblokkin LE_INT ber saman óskgildið 

3.000 (15 kg) og merkið frá vigtarsellunni. Þegar vigtin er tóm er merkið frá vigtarsellunni 

minna en óskgildið, þá sendir samanburðarblokkin LE_INT HIGH merki um útgang sinn og 

bandið fer að ganga á Hraða 1. Þegar vigtin hefur náð 15 kg þá verður LE_INT blokkin óvirk. 

 

 

Mynd 33. Hraðastýring stigabands þegar magn afurðar á vigt er minna eða jafnt 15 kg 

2.3.5.2 Skref 2  

Mynd 34 sýnir virkni forritsins í skrefi 2. Á sama tíma og samanburðarblokkin LE_INT í skrefi 

1 verður óvirk verður samanburðarblokkin GE_INT virk vegna þess að gildin inná hana eru 

þau sömu og úr fyrra skrefi. Hún sendir frá sér HIGH merki um útgang sinn yfir á S innganginn 

í RS blokkinni svo RS blokkin sendir frá sér HIGH merki um útgang sinn og þar með verður 

breytan Hradi_2 virk. Þegar vigtin hefur náð óskgildinu 3.600 (18 kg) sendir LE_INT 

samanburðarblokkin LOW merki um útgang sinn yfir á EN inngang samanburðarblokkarinnar 

GE_INT sem sendir það áfram á S inngang RS blokkarinnar með þeim afleiðingum að breytan 

Hradi_2 afvirkjast. 
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Mynd 34. Hraðastýring stigabands þegar magn afurðar á vigt er á bilinu 15 kg til 18 kg 

2.3.5.3 Skref  3 

Mynd 35 sýnir virkni forritsins í skrefi 3. Á sama tíma og samanburðarblokkin GE_INT í skrefi 

2 afvirkist verður efri samanburðarblokkin GE_INT í skrefi 3 virk þar sem hún hefur sama 

óskgildi og samanburðarblokkin LE_INT í skrefi 2. Efri GE_INT samanburðarblokkin sendir 

HIGH merki um  útgang sinn yfir á S inngang í RS blokkinni svo RS blokkin sendir frá sér 

HIGH merki um útgang sinn og þar með verður breytan Hradi_3 virk, sem er hægasta 

hraðastilling bandsins. Neðri GE_INT samanburðarblokkin er með óskgildið 3.940 (19,7 kg), 

þegar vigtin nær þeirri þyngd sendir neðri GE_INT samanburðarblokkin HIGH merki um 

útgang sinn sem virkjar breytuna Vigt_full en hún endursetur RS  blokkina og  stoppar alla 

hraða á stigabandinu.  

 

 

Mynd 35. Hraðastýring stigabands þegar magn afurðar á vigt er á bilinu 18 kg til 19,7 kg 
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2.3.5.4 Skref 4 

Mynd 36 sýnir virkni forritsins í skrefi 4. Áður en vigtin losar sig við afurðina, þarf hún að 

ganga úr skugga um að ekkert sé á færibandinu sem tekur við skammtinum. Skynjarinn BGB_2 

á endanum á því færibandi sendir frá sér merki ef skammtur er nú þegar á færibandinu. AND 

blokkinn hefur tvo innganga; Vigt_full og invertað merki frá skynjaranum BGB_2, sem gerir 

það að verkum að um innganginn berst HIGH merki þegar ekkert er fyrir skynjaranum. Þegar 

bæði þessi skilyrði hafa verið uppfyllt, gefur AND blokkin HIGH merki um útgang sinn yfir á 

IN innganginn í  TOF blokkinni sem sendir þá strax HIGH merki um útgang sinn og breytan 

Losun_vigt virkjast. Í loftstýringunni sést hvar breytan Losun_vigt sendir boð um að opna 

vigtina. Þegar vigtin opnast heldur TOF blokkin henni opinni í 2 sekúndur eftir að þyngdin 

fellur úr henni og lokast síðan aftur. Þegar hér er komið er vigtin orðin tóm og sendir hún 

stýrivélinni 4 mA sem jafngildir tölunni 0 og bandið fer aftur á hraða 1 líkt og skref 1 sýndi. 

 

 

 

Mynd 36. Virkni forritsins þegar vigtin er full og losar skammtinn 

 

2.3.6 Skammtaband 

Þegar vigtin hefur náð 20 kg bíður hún með að sleppa skammtinum þar til skammtabandið sem 

tekur við skammtinum er tómt. Skammtinum frá vigtinni er sleppt á skammtabandið sem ferjar  

hann að skynjara BGB_2 við enda færibandsins, og um leið stoppar það. Þegar pokavélin, sem 

stjórnar skammtabandinu, sbr. mynd 37, sendir Release merki fer það í gegnum TOF blokkina 

og fær QNA_2 merki og lúgan opnast og skammtabandið fer aftur í gang. Þegar skammturinn 

er kominn framhjá BGB_2 þá helst lúgan opin í tvær sekúndur til að skammturinn hafi nægan 

tíma til þess að fara í gegnum lúguna. 
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Mynd 37. Stýring opnunar á lúgu og á skammtabandi 

2.3.7 Pokavél 

Pokavélin setur afurðina í poka og lokar þeim, á mynd 38 má sjá að ef það er tómur bakki til 

staðar hjá pokavélinni fyrir framan skynjara BGB_8 þá sendir kerfið merki til pokavélar, 

Release_pokavel um að sleppa pönnunni (skammtinum í pokanum) ofan í bakka og þetta sama 

merki hleypir öðrum skammti í pokavélina. Ef það er bakki með pönnu fyrir skynjara BGB_3 

á pönnubandinu þá verður bakkanum sem pokavélin var að setja pönnuna í ekki ýtt yfir á 

pönnubandið. Þegar merkin Realease_pokavel, BGB_3 og BGB_8 uppfylla áðurnefnd skilyrði 

þá verður TON blokkin virk og líða 250 ms áður en QNA_3 verður virkur og bakkanum með 

pönnunni er ýtt yfir á pönnubandið. Þetta er gert til að ganga úr skugga um að pannan sé komin 

í bakkann áður en honum er ýtt áfram yfir á pönnubandið.    

 

 

Mynd 38. Pokavél setur pönnu í bakka 
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2.3.8 Pönnuband og pönnufrystir 

Bakkinn með pönnunni leggur af stað frá pokavél að pönnufrysti. Þegar hann er kominn að 

ýtunni fyrir framan frystirinn þá stoppar bakkinn, en pönnubandið gengur áfram undir honum 

þangað til það eru komnar tvær pönnur til viðbótar fyrir framan ýtuna. Við þriðja bakkann er 

skynjarinn BGB_5, hann sendir HIGH merki inná neðri TON blokkina og eftir tvær sekúndur 

fer stoppari QNA_4 uppúr bandinu og helst uppi og stoppar næstu bakka sem eiga leið sína að 

frystirnum líkt og mynd 39 sýnir. Á sama tíma og stopparinn fer upp fær efri TON blokkin 

einnig HIGH merki ef BGB_11 gefur leyfi og breytan Set_yta_frystir verður HIGH og ýtan ýtir 

bökkum inní frystirinn. BGB_11 er skynjari sem sér til þess að ýtan ýti bökkunum ekki í 

gegnum frystirinn ef bakkar með frosnum pönnum eru fyrir aftan hann á pönnubandi 1 í Kerfi 

B. Þegar ýtan er kominn alla leið út nemur BGB_7 sem er staðsettur á ýtunni það og endursetur 

ýtuna svo hún fer til baka. BGB_6 nemur þegar ýtan er komin í heimastöðu og þegar enginn 

bakki er á pönnubandinu fyrir framan BGB_5 verður stopparinn endursettur og hann opnar fyrir 

umferðina.  

 

 

Mynd 39. Stýring fyrir stoppara á pönnubandi og ýtu á pönnufyrstir 
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Á mynd 40 má sjá að ef stoppið er til lengri tíma, raðast pönnur upp hjá stopparanum og þegar 

bakkar með pönnum eru orðnir þrír nemur skynjarinn BGB_4 þriðja bakkann og að tveimur 

sekúndum liðnum stoppar pönnubandið. Þegar stopparinn fer aftur niður rofnar merkið að TON 

blokkinni og pönnubandið fer aftur í gang.  

 

 

Mynd 40. Stopprás pönnubands  

2.3.9 Tómpönnubönd 

Tómpönnuband 2 liggur við pokavélina þar sem pokunum er hent ofan í tóma bakka. Á 

tómpönnubandi 2 eru tveir skynjarar á sitthvorum endanum, fyrri skynjarinn, BGB_9, er við 

byrjun bandsins og sá seinni, BGB_8, við ýtuna hjá pokavélinni. Mynd 41 sýnir að 

tómpönnuband 2 stoppar þegar bakkar hafa verið í tvær sekúndur fyrir framan báða skynjarana. 

Þegar ýtan ýtir bakkanum með pönnunni yfir á næsta band missir BGB_8 merkið, og þá fer 

tómpönnuband 2 aftur af stað. Sama gildir um tómpönnuband 1 sem tekur á móti tómum 

bökkum frá Kerfi B en á því er skynjarinn BGB_10. Þegar bakki hefur verið í þrjár sekúndur 

fyrir framan skynjarann stoppar tómpönnuband 1. 

 



 

28 
 

 

Mynd 41. Stýring tómpönnubanda 

2.4 Forritun fyrir Kerfi B 

2.4.1 Pönnuband 1, brekkuband og pönnuband 2 

Engin virk stýring er á færiböndunum í Kerfi B fyrr en við enda kerfisins, þ.e. þegar pönnur 

stoppa þar þá hefur það keðjuverkandi áhrif á alla línuna líkt og er útskýrt í kafla 2.4.5  Eftir 

frystingu er bökkum ýtt úr frystirnum og lenda þeir þrír saman á pönnubandi 1. Eins og kom 

fram í virknilýsingunni fyrir Kerfi A  er skynjari fyrir aftan frystirinn sem kemur í veg fyrir að 

bökkunum með pönnunum sé ýtt úr frystirnum séu bakkar fyrir aftan hann. Bakkarnir með 

pönnunum leggja af stað út á pönnuband 1 og upp brekkubandið. Þegar bakkarnir með 

pönnunum eru komnir upp brekkuna fara þeir í gegnum nokkurskonar rennibraut sem hvolfir 

bökkunum.  

2.4.2 Úrsláttur 

Eftir hvolfun flytur pönnuband 2 bakkana að úrslættinum þar sem bakkarnir og pönnurnar í 

þeim skiljast að. Bakkarnir skorðast í braut þar sem þeir hanga á hvolfi og renna síðan niður 

rennu að tómpönnubandi 1. Þverskurðarmynd af hvolfun og úrslætti má sjá á mynd 42. 

Pönnurnar falla úr bökkunum niður á pönnuband 3. Stundum kemur það fyrir að pönnur frjósa 

í bökkunum. Ef það gerist þá mun skynjarinn BGB_3, sem sjá má á mynd 43, nema það. Við 
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merkið frá skynjaranum fer lofttjakkur sem stjórnast af lokanum QNA_1 út og lemur á bakið á 

bakkanum og pannan hrekkur úr. Tómu bakkarnir fara niður rennu og til baka að pokavélinni 

með tómpönnuböndum 1 og 2. Pannan heldur áfram með pönnubandi 3 að slitbandinu sem 

snýst heldur hraðar en færiböndin á undan í kerfinu til þess að búa til bil á milli panna fyrir 

næsta skref.  

 

 

Mynd 42. Þverskurðarmynd fyrir hvolfun bakka og úrslátt panna sem sitja fastar í bökkum 

 

 

Mynd 43. Stýring fyrir úrslátt panna sem sitja fastar í bökkum  

 

2.4.3 Talning og röðun panna á bretti 

Eftir slitbandið tekur pönnuband 4 við og á því er skynjarinn BGB_6 sem telur pönnur í þeim 

tilgangi að þeim verði snúið bæði langsum og þversum á færibandinu svo þeim sé raðað rétt á 

bretti. Slitbandið og pönnuband 4 snúast hraðar en öll önnur bönd og því myndast bil á milli 

panna sem liggja saman þegar þær færast frá pönnubandi 3 yfir á slitbandið, þetta kemur í veg 

fyrir að skynjarinn BGB_6 telji tvær pönnur sem liggja þétt upp við hvor aðra sem eina. 

Pönnum er raðað sjálfvirkt á bretti. Forritunarmál stýringar er í FBD en útgangsbreytur eru 

teknar saman og þeim stjórnað í Ladder sem stjórnar loftlokanum QNA_2 sem sjá má á mynd 

44 en þar fyrir neðan er stýringunni líst nákvæmlega í undirköflunum; fyrsta skref, milli skref 

og lokaskref. 
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Mynd 44. Stýring fyrir útgang loftloka fyrir röðun panna 

 

2.4.3.1 Fyrsta skref 

Þegar nýtt bretti er á lyftunni byrjar stýringin á því að snúa þremur pönnum þversum á bandinu. 

Í Ladder hluta má sjá að skynjarinn BGB_6 sendir merki beint út á loftlokann QNA_2 sem snýr 

pönnunum þversum. Í fyrsta skrefinu á mynd 45 eru tvær CTU blokkir og ein OR blokk. Inná 

CU inngangana í CTU  blokkunum er BGB_6 tengdur. PV inngangurinn í efri CTU blokkinni 

er tengdur breytunni Telja_4. Þetta þýðir að BGB_6  skynjarinn hleypir þremur pönnum fram 

hjá sér, en þegar fjórða pannan fer fyrir skynjarann þá sendir efri CTU blokkin HIGH merki á 

útgang sinn og breytan Upphafsskref_1 verður HIGH. Í Ladder hlutanum opnast NC snertan 

fyrir Upphafsskref_1 og rífur hún tenginguna við QNA_2 svo að snúningurinn verður óvirkur. 

Skynjarinn BGB_6 heldur áfram að telja og fjórar pönnur fara framhjá snúningnum án þess að 

vera snúið þversum. Neðri CTU blokkin bíður eftir að talningin nái tölunni 8, þ.e. þar til fjórar 

pönnur, til viðbótar við fyrstu þrjár pönnurnar sem snúið var þversum, eru komnar framhjá 

snúningnum án þess að vera snúið þversum. Þegar áttunda  pannan fer fyrir teljarann þá setur 

neðri CTU blokkin útgang sinn í HIGH og breytan Upphafsskref_2 verður HIGH. Um leið 

lokast breytan fyrir Upphafsskref_2 í Ladder hlutanum og QNA_2 verður virkur og fer að snúa 

pönnunum. Þar með er fyrsta skrefinu í forritunu lokið. 

 

 

Mynd 45. Fyrsta skref pönnuröðunnar 
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2.4.3.2 Milliskref 

Milliskrefið raðar fjórum pönnum langsum og sex pönnum þversum til skiptis þar til 100 

pönnur eru komnar á brettið en stýringin er sýnd á mynd 46. Breytan Upphasskref_2 virkjar 

báðar CTU blokkirnar í milliskrefnu með því að gefa HIGH merki á EN innganga þeirra í 

gegnum OR blokkir. Þegar bæði efri og neðri CTU blokkin er virk þá byrjar talningin frá 

BGB_6 að telja. Efri blokkin telur upp að sex og þegar sjöunda pannan fer framhjá skynjaranum 

þá gefur efri CTU blokkin HIGH merki út á útganginn og breytan ponnur_6 verður HIGH. Í 

Ladder hlutanum má þá sjá að breytan ponnur_6 rífur tenginguna til QNA_2 og ýtan hættir að 

snúa pönnum. Neðri CTU blokkin heldur áfram að telja og þegar talninginn frá skynjaranum 

nær tölunni 10 sem er sett sem óskgildi í neðri blokkinni þá verður útgangur hennar HIGH. 

HIGH merkið skilar sér til TON blokkar sem bíður í tvær sekúndur eins og gildið inn á PT 

inngang hennar gefur til kynna og setur útgang sinn í HIGH og þar með virkjast breytan 

Ny_talning. Ástæða þessarar tveggja sekúndu seinkunar á merkið Ny_talning  er til að tryggja 

að pannan verði kominn framhjá skynjaranum. Ef merkinu verður ekki seinkað þá mun 

stýringin snúa fjórðu pönnunni sem ekki ætti að snúa því það tekur pönnuna smá tíma að fara 

framhjá skynjaranum. Inná OR blokkina lengst til vinstri í rásinni eru þrír inngangar, þessir 

inngangar þjóna allir þeim tilgangi að endursetja báðar CTU blokkirnar. Inná IN1 er breytan 

Palletta_full sem endursetur teljarann þegar 100 pönnum hefur verið raðað á brettið. 

Hnappurinn Reset pönnuteljari er tengdur breytunni Teljari_Reset inná IN2 sem endursetur 

einnig rásina. Þriðji inngangurinn, IN3, endursetur teljarann þegar breytan Ny_talning verður 

HIGH. Allir þessir inngangar seta útgang OR blokkarinnar í HIGH og talningin í milliskrefinu 

uppá nýtt og snýr sex pönnum þversum og hleypir síðan fjórum pönnum fram hjá snúningnum 

án þess að þeim sé snúið. Á þennan hátt gengur stýringin þar til BGB_6 hefur talið 100 pönnur 

 

Mynd 46. Milliskref pönnuröðunar  
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2.4.3.3 Lokaskref 

Stýringin í lokaskrefinu er eins og mynd 47 sýnir, frá byrjun hefur CTU blokkin í því skrefi 

talið allar pönnur sem fara framhjá BGB_6. Inná innganginn PV hefur verið komið fyrir 

óskgildinu 100 og nefnist breytan inná hann Heil_palletta. Þegar óskgildinu er náð setur CTU 

blokkin HIGH merki á útgang sinn inn á IN innganginn í TON blokkinni. Sama virkni gildir 

um þessa TON blokk eins og blokkina í milliskrefinu þar sem merkinu út af henni er seinkað 

um tvær sekúndur til að hleypa pönnunni framhjá. Þegar þessar tvær sekúndur eru liðnar þá 

setur TON blokkin HIGH merki á útgang sinn og breytan Palletta_full verður virk. Þá 

endursetjast allir teljarar í öllum skrefum, eins og hægt er að sjá þegar R inngangar blokkanna 

eru skoðaðir. Þegar nýju bretti er komið fyrir á lyftunni þá byrjar talningin í fyrsta skrefinu upp 

á nýtt. Á viðmótinu á skjámyndinni er hægt að sjá hversu margar pönnur eru komnar á brettið. 

Breytan Teljari_Skjamynd sem tengd er útaf teljaranum í lokaskrefinu er tengd inná 

skjámyndina. Einnig er hægt að endursetja pönnuteljarann ef það kemur eitthvað uppá í 

talningu með því að þrýsta á takkann Reset Pönnuteljari á skjámyndinni, sjá mynd 48, en hann 

er tengdur stýringunni fyrir teljarann á sama hátt og breytan Palletta_full sem endursetur alla 

teljarana.  

 

 

Mynd 47. Lokaskref pönnuröðunnar 

 

 

Mynd 48. Neðst á síðu 1 á skjámyndinni sést fjöldi panna sem eru á bretti ásamt reset takka 
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2.4.4 Ýta og dragplata 

Eftir að pönnunum er snúið annaðhvort þversum eða langsum á pönnubandi 4 eru þær komnar 

á leiðarenda fyrir framan ýtu sem loftlokinn QNA_3 stjórnar. Skynjarinn BGB_8 nemur hvort 

nægilega margar pönnur eru komnar fyrir framan ýtuna áður en hún ýtir þeim yfir á 

dragplötuna. Mynd 49 sýnir útlit ýtu, dragplötu og staðsetningu nema. Breidd þriggja panna 

sem snúa þversum á bandinu er jafn löng og lengd tveggja panna. Á mynd 50 má sjá þegar 

BGB_8 hefur sent merki stanslaust í tvær sekúndur þá verður breytan Stoppari HIGH og 

stopparinn QNA_5 lokar fyrir umferð að ýtunni. Á efri TON blokkinni má sjá til að ýtan ýtir 

pönnunum yfir á dragplötuna þurfa skynjarar BGB_11 og BGB_12 að uppfylla skilyrði. 

Skilyrðin eru þau að dragplatan má ekki vera full af pönnum (BGB_11) og hún verður að vera 

lokuð (BGB_12). Breytan yta_tilbaka verður HIGH og loftlokinn QNA_3 setur ýtuna út og 

pönnum er ýtt yfir á dragplötuna. Þegar ýtan er komin í fremstu stöðu gefur skynjarinn BGB_10 

HIGH merki og endursetur ýtuna svo hún fer aftur í heimastöðu. Stopparinn QNA_5 opnar svo 

aftur fyrir umferð þegar ýtan er kominn í heimastöðu (BGB_9) og engin panna er fyrir framan 

ýtuna (BGB 8).  

 

 

Mynd 49. Yfirlitsmynd af ýtu og dragplötu 
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Mynd 50. Stýring fyrir ýtu og stoppara við enda pönnubands 4 

 
Á mynd 51  má sjá forritunina fyrir dragplötuna sem er járnplata sem er í braut og færist fram 

og til baka fyrir tilstuðlan lofttjakks sem dregur hana undan pönnunum svo þær falla ofan á 

bretti í lyftunni. Skynjarinn BGB_11 nemur hvort nægilega margar pönnur eru komnar á 

dragplötuna og þegar lyftan gefur merki um að hún sé tilbúin að taka við pönnum, lyfta_rdy, 

fer lofttjakkurinn sem stjórnað er af QNA_4 út og dregur plötuna undan pönnunum svo þær 

falla á brettið. Um leið og pönnurnar detta niður þá missir BGB_11 merkið og dragplatan fer 

til baka og þegar hún lokast alveg þá nemur BGB_12 það og sendir merki um að dragplatan sé 

tilbúin í næstu pönnur.  
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Mynd 51. Stýring fyrir opnun og lokun á dragplötu 

2.4.5 Stöðvun færibanda 

Ef það tekur langan tíma að skipta um bretti í lyftunni eða eitthvað kemur uppá hefur það 

keðjuverkandi áhrif á alla línuna eins og minnst var á í byrjun kafla 2.4.1. Mynd 52 sýnir 

forritunarhlutann yfir keðjuverkun þegar stopp á sér stað. Þegar stopparinn er uppi og það eru 

komnar tvær til þrjár pönnur við skynjara BGB_7 þá fær TON blokkinn HIGH merki á IN 

inngang sinn. Eftir að tvær sekúndur eru liðnar ætti TON að gefa HIGH merki á útgang sinn, 

en þar sem útgangurinn er invertaður þá fer hann í LOW og breytan ponnuband_4_stopp verður 

LOW svo pönnuband 4 stoppar. Þegar þær pönnur sem eru á slitbandinu á undan eru komnar 

út í enda slitbandsins, fara þær fyrir skynjara BGB_5 og þá stoppar slitbandið. Við endann á 

pönnubandi 3 sem er á undan slitbandinu er skynjarinn BGB_4. Þegar panna fer fyrir framan 

hann, stoppa bæði pönnuband 3 og pönnuband 2. Áfram heldur keðjuverkunin á brekkubandið 

og það stoppar þegar panna á því fer fyrir framan skynjarann BGB_2 við enda brekkubandsins. 

Í lokin stoppar síðan pönnuband 1 þegar panna fer fyrir skynjaran BGB_1 við enda þess 

færibands. Þegar búið er leysa vandamálið sem átti sér stað við enda línunnar, til að mynda 

koma fyrir nýju bretti á lyftuna svo hún sé tilbúin að taka við pönnum á ný þá ýtir ýtan 

pönnunum yfir á dragplötuna. Þegar að ýtan fer aftur í heimastöðu þá fer stopparinn niður eins 

og kom fram í kafla 2.4.4 Nú fer önnur keðjuverkun í gang þar sem að stopparinn rífur merkið 

inná IN inngang TON blokkarinnar og útgangurinn frá blokkinni ætti að fara í LOW, en eins og 

áður segir er útgangurinn invertaður og útgangurinn verður HIGH. Við þetta fer pönnuband 4 

í gang. Öll böndin í línunni ættu að fara í gang á sama tíma og pönnuband 4 en þess í stað er 

sett einnar sekúndu seinkun á öll böndin með TOF blokk. Einni sekúndu eftir að pönnuband 4 

fer af stað, fer slitbandið í gang, síðan líður ein sekúnda og þá fara pönnubönd 2 og 3 í gang og 

svo koll af kolli. Ef stopp á sér stað, er möguleiki á því að stoppið vari ekki nægilega lengi til 

að öll böndin nái að stoppa. Til að mynda væri möguleiki á því að aðeins tvö færibönd stoppi 

áður en nýju bretti hefur verið komið fyrir í lyftunni eða greiða úr því sem olli stoppinu.           
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Mynd 52. Stýring keðjuverkunar færibanda þegar stopp á sér stað 
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Önnur ástæða gæti verið fyrir því að færibönd stoppi en skynjarinn BGB_13 sem staðsettur er 

við enda tómpönnubands 1 nemur hvort tómpönnubandið sé orðið fullt. Á mynd 53 má sjá  

þegar BGB_13 hefur skynjað tóman bakka í tvær sekúndur þá verður breytan 

Tomponnuband_fullt HIGH. Breytan Tomponnuband_fullt stoppar einungis pönnuband 1 og 

brekkubandið til þess að koma í veg fyrir að tómpönnubandið yfirfyllist ásamt því að leyfa 

kerfinu eftir úrsláttinn að halda áfram að vinna. 

 

 

Mynd 53. Stýringin þegar tómpönnuband fyllist og brekkubandið stöðvar pönnuband 1 

 

2.4.6 Neyðarrás 

Forritunarmál neyðarrásar er á FBD formi. Tilgangur stýringarinnar fyrir neyðarrás er að 

stöðva færibandakerfið og rjúfa straum að mótordrifum sem veldur því að færiböndin innan 

þess kerfis sem neyðarstoppið tilheyrir stöðvast og ljósastýring fyrir neyðarstopp á turni 

virkjast, nánar um ljósastýringu þegar kerfið er í neyðarstoppi í kafla 2.4.9.3 Einnig rofnar 

straumur að öryggisloka sem lofttæmir kerfið svo allir lofttjakkar verði loftlausir t.d. ef 

starfsmaður skildi hafa klemmt sig. Þegar ræsa á færibönd aftur skal tryggja að búið sé að 

greiða úr því hversvegna það var ýtt á neyðarstoppshnappinn. Neyðarstoppshnappur er tekinn 

út og síðan þarf að endurræsa kerfið á viðmóti á skjánum. 

Neyðarrásin er sú sama fyrir Kerfi A og B. Hún byggir á þremur neyðarstoppshnöppum fyrir 

hvort kerfi um sig en tvöfalt merki kemur frá hverju neyðarstoppi inná stýrivélina. Á mynd 54 

má sjá að merkin frá neyðarstoppinu eru tengd AND blokk (N.Stopp_1-3) svo að bæði merkin 

frá þeim þurfa að skila sér svo að AND blokkin hleypi útgangnum í HIGH. Útgangarnir á AND 

blokkunum þremur fara svo inná sitthvorn innganginn á annarri AND blokkinni sem sameinar 

neyðarstoppin. Í neyðarstoppunum eru lokaðar snertur, sem þýðir að þau gefa merki inná 

stýrivélina þegar þau eru úti og ekki er búið að slá á þau. Í forritinu má þá sjá að ef þau gefa 

öll HIGH merki þá ætti AND blokkin að setja útganginn í HIGH, það gerist þó ekki þar sem 

útgangurinn á AND blokkinni er invertaður, sem gerir það að verkum að útgangurinn virkar 
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öfugt við það sem hann gerir vanalega. Þetta þýðir að ef þrýst er á neyðarhnapp þá fer 

útgangurinn á þessari AND blokk í HIGH og sendir merki inná reset inngang á RS blokk. RS 

blokkinni er stýrt meðal annars með AND blokkinni sem tengd er inná reset innganginn ásamt 

breytu frá Reset hnappnum á viðmótinu á skjámyndinni sem tengt er inná S innganginn. Reset 

hnappurinn á viðmótinu setur útganginn á RS blokkinni í HIGH og þar af leiðandi verður 

breytan Neydarstopp virk. Inná inngang á OR blokkinni er breytan Neydarstopp, þegar hún 

verður HIGH setur OR blokkin einnig HIGH á útganginn sinn og breytan neyd_drif verður 

HIGH. Stýrivélin rýfur þá 24 Vdc inná spólurofana og mótordrifin missa spennuna. 

 

 

Mynd 54. Neyðarrás fyrir Kerfi A og B 

Á myndum 55 og 56 má sjá síðu eitt á skjámyndum fyrir Kerfi A og B þegar kerfin eru í 

neyðarstoppi. Græni hringurinn fyrir framan neyðarstopp, efst í hægra horninu á skjámyndinni 

bikkar rauðu og grænu og nafn viðkomandi neyðarstopps birtist einnig. Resethnappurinn 

blikkar einnig rauðu ef neyðarstopp er virkt, þrýsta þarf á hann til að endursetja kerfið eftir 

neyðarstopp. 
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Mynd 55. Skjámynd af síðu 1 þegar Kerfi A er í neyðarstoppi 

 

 

Mynd 56. Skjámynd af síðu 1 þegar Kerfi B er í neyðarstoppi 
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Á myndum 57 og 58 má sjá skjáskot af síðu tvö í kerfum A og B þegar neyðarstopp er virkt. 

Neðst við miðju á skjámynd blikkar rautt og grænt ljós hjá neyðarstoppi.  

 

 

Mynd 57. Skjámynd af síðu 2 þegar Kerfi A  er í neyðarstoppi 

 

 

Mynd 58. Skjámynd af síðu 2 þegar Kerfi B er í neyðarstoppi 
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2.4.7 Villurás 

Stýringin fyrir villumeldingar frá hraðabreytum í Kerfi A og B eru alveg eins uppbyggðar líkt 

og sjá má á myndum 59 og 60, en forritunarmál stýringarinnar er FBD. Öll mótordrif eru búin 

forritanlegu relay sem í þessu verkefni er notað þegar drifið fer í villu. Inná relayin eru tengd 

24 Vdc og útaf því er villumerki tengt inná stýrivélina. Merkið frá relayinu er alltaf HIGH 

þegar kerfið er í venjulegri stöðu en þegar drifið fer í villu rífur það merkið og setur það í LOW. 

Öll merki frá mótordrifunum eru tekin í gegnum AND blokk og fer inná S1 inngang í SR blokk. 

Eins og fram hefur komið eru öll merki frá drifum HIGH og þá skilar merkið sér í gegnum 

AND blokkina og inná SR blokkina sem LOW merki vegna þess að útgangur AND blokkarinnar 

er invertaður. Þegar eitthvað drif fer í villu þá verður það merki LOW sem lætur AND blokkina 

senda HIGH merki til SR blokkarinnar sem gerir það að verkum að SR blokkin festir útgang 

sinn í HIGH og þar með verður breytan Error virk og öll færiböndin stoppa og kerfi fer í villu. 

Þegar kerfið er í villu blikkar rautt ljós á turninum. Einnig má sjá hvaða færiband er í villu á 

skjámyndum í kerfum A og B þar sem það blikkar gult ljós við hlið viðkomandi færibands og 

við reset hnappinn, sjá myndir 61 og 62. Á síðu tvö á skjámyndinni má einnig sjá að kerfið er 

í villu, sjá mynd 63 og 64. Þegar búið er að greiða úr þeirri villu sem kom á drifinu, er hægt að 

endurræsa kerfið með því að þrýsta á Reset hnappinn á skjámyndinni og kerfið er ræst aftur 

með því að ýta á starthnappinn.  

 

 

Mynd 59. Stýring fyrir villumeldingar í Kerfi A  
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Mynd 60. Stýring fyrir villumeldingar í Kerfi B 

 

 

Mynd 61. Síða eitt í skjámynd fyrir Kerfi A sem sýnir hvaða færiband er í villu 



 

43 
 

 

Mynd 62. Síða eitt í skjámynd fyrir Kerfi B sem sýnir hvaða færiband er í villu 

 

 

Mynd 63. Síða tvö í skjámynd fyrir Kerfi A sem sýnir þegar kerfið í villu 
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Mynd 64. Síða tvö í skjámynd fyrir Kerfi B sem sýnir þegar kerfið í villu 

 

2.4.8 Prufuhamur (Testmode) 

Þegar viðhald á sér stað á færiböndum eða loftbúnaði í kerfi getur verið þægilegt að prufa 

einstök færibönd eða lofttjakka án þess að þurfa að ræsa allt kerfið í heild sinni. Þetta kerfi er 

útbúið þeim möguleika að keyra eitt færibandi í einu og virkja staka lofttjakka. Þetta gerir 

viðhaldsmönnum til dæmis kleift að stilla færibönd eftir að skipt er um reimar og mótora í 

þeim. Í prufuham snúast færiböndin á minni hraða en þau gera í venjulegri vinnslu, notaður er 

annar útgangur út af stýrivélinni sem er víraður inná annan inngang í mótordrifi en notaður er 

þegar kerfið erí venjulegri vinnslu. Lýsingin hér að neðan á við stýringu fyrir Kerfi A og Kerfi 

B. Forritunarmál stýringar er Ladder, sjá myndir 65 og 66. Í upphafi, þegar prufa á t.d. mótor, 

þarf kerfið að vera stopp og allir neyðarrofar úti (þ.e. ekki búið að þrýsta þeim inn). Möguleiki 

er að prufukeyra mótor jafnvel þó kerfið sé í villu. Á skjámyndinni er byrjað á því að ýta á 

TEST  hnappinn og ef kerfið er ekki í gangi, þ.e. þegar breytan Set_Kerfi_ON_OFF er ekki 

HIGH þá fer kerfið í prufuham og mun ljósaturninn gefa það til kynna með gulu blikkandi ljósi. 

Einnig blikkar ljós á báðum síðum á skjámyndinni, sjá myndir 67, 68, 69 og 70. Eftir að 

prufuhamur er ræstur þá er stýringinn mjög einföld, en á skjámyndinni eru hnappar sem kveikja 

á þar til gerðum útgöngum á stýrivélinni. Allir hnappar sem ræsa færibönd og lofttjakka í 

prufuham eru „latching“ svokallaðir, en það þýðir að þegar ýtt er á hnappana þá haldast þeir 

inni þar til ýtt er á þá aftur, þá slíta þeir merkinu. Ekki er hægt að ræsa kerfið fyrr en búið er að 

ýta á stöðvunarhnapp á skjámyndinni sem meðal annars tekur kerfið úr prufuham.  
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Mynd 65. Stýring fyrir prufuham kerfis A 

 

 

Mynd 66. Stýring fyrir prufuham kerfis B 
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Mynd 67. Síða eitt á skjámynd fyrir Kerfi A sem sýnir að kerfið er í prufuham og að eitt 

færibandanna er í villu 

 

 

Mynd 68. Síða eitt á skjámynd fyrir Kerfi B sem sýnir að kerfið er í prufuham 

 



 

47 
 

Á síðu númer tvö er hægt að setja kerfið í prufuham með því að ýta á TEST hnappinn og þá 

blikkar gult ljós á turni og neðst á skjámyndinni. 

 

 

Mynd 69. Síða tvö á skjámynd fyrir Kerfi A þegar kerfi er í prufuham  

 

 

Mynd 70. Síða tvö á skjámynd fyrir Kerfi B þegar kerfi er í prufuham  
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2.4.9 Ljósastýringar  

Útlit og stýring ljósaturnanna tveggja sem notaðir eru í Kerfi A  annars vegar og Kerfi B hins 

vegar eru alveg eins. Turnarnir eru til þess gerðir að veita notendum upplýsingar um stöðu 

kerfanna.  Ítarlegar upplýsingar um turnana má sjá á í kafla 3.7 Hjá sjóskiljunni er einnig 

ljósakúla sem veitir upplýsingar um pöntun á afurð úr skipi, nánari upplýsingar um hana má 

sjá í kafla 3.6 

2.4.9.1 Blikkrásir 

Á öllum ljósastýringunum þar sem ljósin blikka eru rásirnar eins uppbyggðar. Hér er virkni 

blikkrásar útskýrð í eitt skipti fyrir öll og skoða má þessa lýsingu þegar farið er yfir aðrar 

ljósastýringar í þessum kafla.  

 Blikkrásin á mynd 71 samanstendur af einni AND blokk, einni eða fleiri OR 

blokkum, og tveimur TON blokkum. AND blokkin er með tvo eða fleiri innganga. Inn um 

innganga AND blokkarinnar koma merki frá breytum sem virkja rásina og eitt þeirra merkja er 

einnig útgangsmerki frá blikkrásinni (sú breyta heitir blikk_xx). Í þessu verkefni eru 

blikkrásirnar þannig gerðar að inná IN inngang fyrri TON blokkar er útgangur á AND blokk. 

Inná AND blokkina eru tvö merki, þ.e. merki sem ræsir ljósastýringuna (t.a.m. að kerfið sé í 

villu eða prufuham) og merki sem er invertað útgangsmerki úr seinni TON blokkinni í 

stýringunni. Þegar inngangar inná AND blokkina eru uppfylltir setur hún HIGH merki á IN 

inngang fyrri TON blokkarinnar. Þegar tíminn sem er skilgreindur inná PT inngang hennar er 

liðinn setur hún HIGH á útgang sinn. Um leið og það gerist þá skilar merkið sér inná inngang 

seinni TON blokkarinnar. Á þessum tímapunkti í rásinni er þetta HIGH merki líka notað til 

þess að kveikja á útgöngum fyrir ljósin í gegnum OR blokkir. Seinni TON blokkin setur útgang 

sinn á HIGH þegar tíminn sem settur er á PT inngang hennar líður. Frá seinni TON blokkinni 

er síðan breyta sem er sú sama og fer inná annan inngang AND blokkarinnar. Þegar það merki 

verður HIGH rofnar merkið út af AND blokkinni, vegna þess að merkið frá seinni TON 

blokkinni var invertað. Við þetta má segja að rásin endurræsi sig og byrjar uppá nýtt. 
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Mynd 71. Virkni blikkrásar 

 

2.4.9.2 Ljósastýring fyrir kerfi í biðstöðu 

Þegar slökkt er á kerfinu og það ekki í neinskonar villu, þá er það í biðstöðu (standby) og græna 

ljósið á ljósaturninum blikkar fyrir tilstuðlan stýringarinnar sem sjá má á mynd 72. 

Til að uppfylla þau skilyrði að kerfið sé í biðstöðu eru teknar nokkrar breytur úr kerfinu og 

bornar saman í gegnum AND blokk. Inná AND blokkina eru fjórir inngangar IN1 til IN4 sem 

þurfa ýmist að vera HIGH eða LOW til að virkja blikkrásina. Fyrst ber að nefna 

Set_Kerfi_ON_OFF, sem lætur vita þegar kerfið er í gangi og hvenær ekki en merkið frá þeirri 

breytu er invertað. Breytan Neydarstopp segir til um hvort kerfið sé í neyðarstoppi eða ekki. 

Þriðja merkið er síðan frá breytunni Error þegar kerfið er í villu, það merki er einnig invertað. 

Fjórða merkið inná blokkina er invertað merki frá breytunni Set_test en það lætur vita þegar 

kerfið er ekki í prufuham. Þegar þessi fjögur merki skila sér til AND blokkarinnar þá setur 

blokkin HIGH á útgang sinn svo blikkrásin verður virk og græna ljósið byrjar að blikka. 

 

 

Mynd 72. Ljósastýring fyrir kerfi í biðstöðu 
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2.4.9.3 Ljósastýring neyðarrásar 

Á mynd 73 má sjá að þegar kerfið er í neyðarstoppi verður breytan Neydarstopp frá 

neyðarrásinni HIGH og virkjar hún blikkrás neyðarrásarinnar, á sama hátt og líst var í kaflanum 

um blikkrás hér að ofan, svo rautt og gult ljós blikka samtímis. Eini munurinn á neyðarrásinni 

og hinum stýringunum er að hún stjórnar tveimur útgöngum og þá er einfaldlega annarri OR 

blokk bætt við. 

 

 

Mynd 73. Ljósastýring fyrir kerfi í neyðarstoppi 

2.4.9.4 Ljósastýring kerfi í gangi 

Þegar kerfið er í gangi kveikir breytan Set_Kerfi_ON_OFF, á mynd 74, á útganginum fyrir 

græna ljósið í gegnum OR blokk svo ljósið logar stanslaust á turninum. 

 

 

Mynd 74. Ljósastýring fyrir kerfi í gangi 
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2.4.9.5 Ljósastýring Error rásar 

 Þegar kerfið er í villu verður breytan Error, sjá mynd 75, frá error rásinni HIGH og virkjar 

hún blikkrás Error rásarinnar svo rautt ljós blikkar á turninum.  

 

 

Mynd 75. Ljósastýring fyrir kerfi í villu 

 

2.4.9.6 Ljósastýring test mode 

Þegar kerfið er í prufuham verður breytan Set_test frá Test mode rásinni, sjá mynd 76, HIGH 

og virkjar hún blikkrásina svo gult ljós blikkar á turninum.  

 

 

Mynd 76. Ljósastýring fyrir kerfi í prufuham 

 

2.4.9.7 Sírenustýring 

Efst á báðum turnum er sírena sem þjónar þeim tilgangi að láta vita þegar kerfið er sett í gang. 

Hún flautar í tvær og hálfa sekúndu áður en kerfið ræsist. Þegar ýtt er á start hnappinn á 

skjámyndinni verður breytan Set_Kerfi_ON_OFF  HIGH og þá verður TOF blokkin á mynd 

77 virk og setur HIGH á útgang sinn sem veldur því að sírenan fer í gang. Þegar tíminn sem 

settur er inná PT innganginn er liðinn þá setur blokkin útganginn í LOW og sírenan stoppar.  
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Mynd 77. Stýring sírenu þegar kerfi er sett í gang 

2.4.9.8 Útgangar fyrir ljósaturna 

Vegna þess að það eru fleiri en ein ljósastýring sem kveikir á hverju ljósi fyrir sig eru breyturnar 

sem eru fyrir útgangana úr stýringunum teknar saman í eina OR blokk. Frá OR blokkunum eru 

síðan breytur tengdar útgöngum fyrir hvert ljós eins og sjá má á mynd 78. 

 

 

Mynd 78. Útgangar ljósastýringa fyrir ljós á turni 

 

2.4.9.9 Pöntunarljós fyrir sjálfvirka pöntun sjóskilju 

Í Kerfi A  er pöntunarljós sem er led kúla og blikkar þegar pöntun er í gangi. Á mynd 79 sést 

þegar breytan Pöntun_Auto virkjar blikkrásina fyrir ledkúluna. 

 

 

Mynd 79. Ljósastýring fyrir blikk ledkúlu á sjálfstýringu pöntunar 
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2.4.9.10 Pöntunarljós fyrir handvirka pöntun sjóskilju 

Þegar kerfið er stillt á handvirka pöntun logar led kúlan stanslaust ef afurðinn hefur ekki náð 

upp að skynjara BLB_1 í sjóskiljunni. Á mynd 80 sést þegar skynjarinn sendir stýrivélinni 

merki, verður breytan BLB_1 HIGH og útgangur OR blokkarinnar verður LOW vegna þess að 

hann er invertaður. 

 

 

Mynd 80. Ljósastýring fyrir stöðugt ljós ledkúlu á handstýringu. 

 

2.4.9.11 Útgangur fyrir Led kúlu 

Bæði handvirka- og sjálfvirka pöntunin nota breytuna Pontunarljos sem stýrir led kúlunni í 

gegnum OR blokk, sjá mynd 81. 

 

 

Mynd 81. Útgangur fyrir ledkúlu 
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3. Búnaður 

3.1 Pallettulyfta 

Lyftan  á mynd 82 tengist færibandakerfinu einungis á þann hátt að kerfið fær merkið Lyfta_rdy 

þegar dragplatan má sleppa pönnum á lyftuna. Á lyftuna er sett tómt bretti svo lyftist hún upp 

að dragplötunni og bíður eftir pönnum. Í hvert skipti sem dragplatan sleppir 5 pönnum á brettið 

færist lyftan niður um sem nemur einni hæð af pönnum. Þegar 20 hæðir eru komnar á brettið 

þarf lyftari að fjarlægja fullt bretti og koma tómu bretti fyrir á lyftunni í staðinn. Þegar nýtt 

bretti er komið á lyftuna fer hún aftur upp og tekur við næstu pönnum.  

 

 

Mynd 82. Pallettulyfta 
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3.2 Pokavél 

Pokavélin sem notuð er í verkefninu er af týpunni F1200, sjá mynd 83, og er frá danska 

fyrirtækinu Fisker Skanderborg A/S sem sérhæfir sig í pökkunarlausnum fyrir poka og sekki. 

Á vélinni er stórt plastkefli sem er þrætt í gegnum vélina. Plastið vefst utan um hólk sem 

myndar pokana. Neðst við hólkinn eru kjammar sem bæði eru lóðréttir og láréttir. Kjammarnir 

lokast á plastið og bræða það saman. Um leið og búið er að bræða saman plastið sendir 

pokavélin frá sér merki sem í færibandakerfið er skilgreint sem Poki_release en merkið hleypir 

af stað tvíþættu ferli. Fyrst ber að nefna að afurðinni er sleppt niður lúguna og það rennur niður 

hólkinn og lendir í botninum á plastinu sem kjammarnir bræddu saman. Þyngdin á afurðinni 

dregur plastið niður og botninn á plastinu lendir á einskonar sæti. Um leið lokast kjammarnir 

aftur og bræða efsta hlutann á plastinu og botninn á næsta plasti. Þar með hefur myndast poki 

sem inniheldur afurðina, þ.e. panna. Hinn hluti ferlisins er að þegar tómur bakki er fyrir framan 

vélina og merkið Poki_release kemur, þá hallar lofttjakkur sætinu sem pannan situr á  fram svo 

hún kastast í bakkann.  

 

Mynd 83. Pokavél (Fisker A/S, n.d.) 
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3.3 Pönnufrystir 

Pönnufrystirinn sem notaður er í verkefninu er frá fyrirtækinu Skaginn 3X, sjá mynd 84. 

Frystirinn er sjálfstæð eining með sjálfvirkum innmötunarbúnaði og frystigetan er um 100 tonn 

á sólarhring. Kerfið sendir merki til frystirsins þegar honum er óhætt að ýta pönnum inná sig. 

Ýtan í frystirnum er á keðju sem drifin er af mótor. Pönnum er ýtt inná fyrstirinn, hann telur 

pönnur inná sig og skiptir á milli hæða þegar hæðirnar fyllast. Þegar frystirinn er fullur hefst 

frystitíminn, að honum liðnum er frystirinn annað hvort tæmdur eða nýjum ófrosnum pönnum 

ýtt inná hann. Þegar fyrstir er tæmdur ýtir ýtan á frystirnum út þremur pönnum í einu. Ef frysta 

á fleiri pönnur er nýjum pönnum ýtt inn á frystirinn og á sama tíma er frosnu pönnunum ýtt út. 

 

Mynd 84. Pönnufrystir (Skaginn 3X, n.d.) 
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3.4 Stýrivél (PLC)  

Stýrivélarnar í verkefninu koma frá Scnheider electric og eru af gerðinni Modicon m340 sem 

er byggð á einingum. Kerfið er í tveimur hlutum og er ein stýrivél fyrir Kerfi A og önnur fyrir 

Kerfi B. Stýrivélarnar í kerfishlutunum eru settar upp með þeim inngangs- og útgangseiningum 

sem henta hverju sinni.   

• Spennubreytirinn í kerfunum er af gerðinni BMX CPS 2000.  

• Stýrivélinn (CPU) er BMX P34 1000.   

• Inngangseiningarnar eru með 16 innganga allar alveg eins af gerðinni BMX DDI 1602.  

• Útgangseiningarnar eru með 16 útganga og af gerðinni BMX DD0 1602. 

• Í Kerfi A eru notaðir analog skynjarar og vigtarsella og þeir þurfa analog einingu sem 

er af gerðinni BMX AMI 0410. 

Í Kerfi A  er stýrivélin uppbyggð eins og sjá má á mynd 85. 230 V spennugjafi er notaður ásamt 

8 raufa skinnu og á henni er ein CPU eining sem er heilinn á bakvið stýrivélina, þrjár 

inngangseiningar, þrjár útgangseiningar og ein analogeining. 

 

  

Mynd 85. Uppsetning stýrivélar fyrir Kerfi A  

 

Kerfi B þarfnast færri eininga, en er uppbyggð á sama hátt með 230 V spennugjafa og 8 raufa 

skinnu með einni CPU einingu, þremur inngangseiningum og tveimur útgangseiningum. 

Uppsetning stýrivélar fyrir Kerfi B má sjá á mynd 86. 
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Mynd 86. Uppsetning stýrivélar fyrir Kerfi B 

 

3.5 Skynjarar  

Fjórar tegundir af skynjurum eru notaðir í kerfinu.  

3.5.1 Banner T18SP6D 

Á mynd 87 má sjá algengasta skynjarann í kerfunum. Hann er af týpunni T18SP6D frá Banner. 

Það sem einkennir þessa tegund skynjara er að þeir virka sem sendar og móttakarar, skynjarinn 

sendir innrautt ljós og nemur endurkast ljóssins á hlutnum sem fer í veg fyrir hann. Skynjarar 

sem þessir koma í allskonar útfærslum en skynjarinn sem notaður er í þessu verkefni er með 

stillanlegt svið frá 0 mm til 500 mm. 

 

 

   

Mynd 87. Skynjarinn T18SP6D (Banner, n.d.-a) 
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 3.5.2 SMC D-M9P 

Afar smár skynjari er festur í raufar á lofttjökkum í kerfinu eins og sjá má á mynd 88. 

Skynjarinn er frá fyrirtækinu SMC (Sintered Metal Corporation) af gerðinni D-M9P og er 

einungis 22 mm á lengd og 4 mm á breidd. Inni í tjökkunum er sílinder og á honum er segull. 

Þegar sílinderinn er í sömu stöðu og skynjarinn hefur verið staðsettur birtist rautt ljós á 

skynjaranum og hann sendir merki. Á þennan hátt er auðveldlega hægt að nema stöðu 

lofttjakka. 

 

 

 

 

Mynd 88. Skynjarinn SMC D-M9P (SMC, n.d.) 
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3.5.3 Hæðarnemar 

3.5.3.1 Telemecanique XX930A2AM12 

Hljóðbylgjuskynjari (Ultrasonic senor) er af gerðinni Telemecanique XX930A2A2M12 og er 

þessi týpa notuð sem hæðarnemi fyrir bæði sjóskiljuna og safntankinn. Skynjarinn sendir 

analog merki á bilinu 4 mA til 20 mA eftir hæð hráefnis í tönkum. Svið skynjarans er á bilinu 

0.12 til 2 m og þarf að kenna honum sviðið sem hann á að nema þegar hann er settur upp í 

fyrsta skipti. Hljóðbylgjuskynjarar senda frá sér hátíðnihljóð sem endurkastast af yfirborði 

hlutar, skynjarinn reiknar svo út fjarlægðina út frá tímanum sem það tekur hljóðið að berast til 

baka. Á mynd 89 má sjá mynd af skynjara ásamt grunnupplýsingum um hann. 

 

 

 

Mynd 89. Hæðarnemi í sjóskilju og safntanki (Scnheider Electric, n.d.) 
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3.5.3.2 Carlo Gavazzi VN2 

Hæðarnemi fyrir handvirka pöntun á mynd 90 er frá Carlo Gavazzi af gerðinni VN2 og eru í 

raun tvö skaut sem tengdir eru við stýringu í rafmangstöflu sem nemur leiðni á milli 

skautanna. Hægt er að stilla næmni stýringarinnar eftir því fyrir hverskonar vökva/efni á að 

nema. 

 

 

Mynd 90. Hæðarnemi fyrir handvirka pöntun (Carlo Gavazzi, n.d.) 

 

3.6 Ljósakúla K90LYPQ  

Ljósakúla frá framleiðandanum Banner er fyrir pöntun á afurð. Kúlan er einföld, aðeins tveir 

vírar eru tengdir í hana líkt og má sjá á mynd 91 og þarf hún 12 Vdc til 30 Vdc til að loga. 

 

 

Mynd 91. Pöntunarljós (Banner, n.d.-b) 
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3.7 Ljósaturn TL50  

Ljósaturnarnir eru einnig frá Banner. Á mynd 92 má sjá turn ásamt grunnupplýsingum um 

hvernig turnarnir eru tengdir. „Modularnir“ byrja neðst sem þýðir að Module 1 er græni liturinn 

og Module 4 er efsti hluti turnsins sem er sírenan.  

 

 

Mynd 92. Ljósaturn ásamt tengiupplýsingum (Banner, n.d.-c) 

 

3.8 Snertiskjár 
Snertiskjáirnir eru tveir á sitthvorri rafmagnstöflunni. Líkt og stýrivtölvan eru þeir framleiddir 

af Schneider Electric og eru af gerðinni HMIDM7421. Skjáirnir eru 15 tommur að stærð sem 

er hæfileg stærð til að lesa villur og stýra kerfinu. Skjárinn tengist Modicon M340 stýrivélinni 

með ethernet tengingu og hann gengur fyrir 18 Vdc til 36 Vdc. Á mynd 93 má sjá snertiskjáinn 

sem notaður er í kerfinu. 

 

 

Mynd 93. Snertiskjár (Schneider Electric, n.d.) 
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3.9 Vigtarsella og – eining 
 
Skammtavigtin samanstendur af tveimur íhlutum; vigtarsellu og vigtareiningu. Sellan gefur frá 

sér spennumerki sem vigtareiningin breytir síðan í analog merki 4 mA til 20 mA. Á mynd 94 

eru upplýsingar um vigtarselluna APL50 frá framleiðandanum Laumas. Mynd 95 sýnir 

vigtareininguna frá framleiðandanum ATO af gerðinni ato-s-lctr-dy510. 

 

 

 

Mynd 94. APL50 vigtarsella og upplýsingar um hvernig hún er tengd (Laumas, n.d.) 

 

Mynd 95. ATO-s-lctr-dy510 vigtareining (ATO, n.d.) 
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4 Lokaorð 
 
Hannað var rafkerfi og PLC forrit fyrir færibandakerfi í lítilli uppsjávarvinnslu, sem tekur á 

móti afurð frá skipi, pakkar henni inn, frystir og raðar á bretti. Kerfið var hannað með það að 

leiðarljósi að gera það einfalt og notendavænt. Kerfið er í tveimur hlutum sem nefndir eru Kerfi 

A og B en rafkerfi hlutana er aðskilið. Við hönnun og gerð á kerfinu var notaður búnaður og 

tæki frá ýmsum þekktum framleiðendum. 

Í framhaldi af þessu lokaverkefni væri áhugavert að fara dýpra í forritun til að hámarka 

afkastagetu kerfisins. Til að mynda væri einfalt að betrumbæta vigtun á skömmtum sem gerir 

það að verkum að þyngd skammtanna yrði nákvæmari. Þar að auki væri hægt að bæta við 

skynjara sem nemur stöðu skammtabandsins svo hægt væri að rekja skammtana og fleiri 

skammtar kæmust fyrir á færibandinu. Þessi hluti kerfisins er að vissu leiti flöskuháls þar sem 

pokavélin sem skammtabandið matar getur afkastað mun meira en hún gerir í þessu verkefni. 

Einnig væri auðveldlega hægt að auka frystigetu um 100% með öðrum pönnufrysti en það 

kostar litla hugbúnaðarvinnu. Forritun og vinna á borð við þá sem unnin var í þessu verkefni 

er mikilvæg í ljósi þess hve verðmikil auðlind fiskurinn í sjónum er fyrir Íslendinga en það 

gefur  auga leið að skilvirk færibandakerfi og sjálvirknivæðing í sjávarútvegi er nauðsynleg. 
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