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1. Inngangur 

 

Við leit að lokaverkefni í Rafiðnfræði horfði ég til þess að sameina áhuga minn á Kleifum í 

Ólafsfirði að námsefninu og gera þar af leiðandi eitthvað hagnýtt fyrir samfélagið á Kleifum. 

Árið 2015 var fjárfest í nýjum rafall fyrir virkjun sem þar stendur og ber nafnið  

Gunnólfsárvirkjun. Virkjunin sem byggð var árið 1933 hafði ekki verið í rekstri síðustu árin 

þar sem fyrri rafall varð ónýtur árið 2012. Nýji rafallinn hefur þó enn ekki verið ræstur af því 

að einnig kom í ljós að stýring virkjunarinnar var orðin biluð. Þess vegna var þetta kjörið 

tækifæri fyrir mig að nýta í lokaverkefni. 

Verkefnið snýst um að hanna, teikna og forrita stýringu fyrir virkjunina. Velja og útvega 

þann búnað sem upp á vantar til að virkjunin sé starfhæf. Í virkjunina þarf að smíða stýriskáp 

og að lokum að tengja við rafall og dreifiskáp til notanda. 
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1. Gunnólfsárvirkjun 

 

Heimavirkjanir hafa verið reistar á Íslandi frá því árið 1904 þegar fyrsta smávirkjunin var ræst 

við lækinn í Hafnarfirði af Jóhannesi Reykjalín [1]. Gunnólfsárvirkjun á Kleifum í Ólafsfirði 

var reist nánast sléttum 29 árum seinna. Hún var þrefalt stærri virkjun en sú sem reist var í 

Hafnarfirði. Gunnólfsárvirkjun hefur þjónað sínum tilgangi síðan árið 1933, þegar 

framtakssamir ábúendur á Kleifum við utanverðan Tröllaskaga tóku sig saman og byggðu 

virkjun á hálfu ári sem þjónaði samfélaginu sem þar var. Í vatnsaflsvirkjunum er vatnsorka 

beisluð með því að leiða vatn inn á vatnshjól sem getur verið af ýmsum gerðum, það hjól snýr 

síðan öxli sem tengdur er við rafall sem býr til raforku úr þessari hreyfiorku. 

 

 

Í upphafi var Gunnólfsárvirkjun með jafnstraums rafall en var síðar breytt. Í kringum 

1970 brennur sá rafall og stendur þá virkjunin ónotuð í nokkurn tíma eða þar til keyptur er 

riðstraums rafall sem var 32kW að stærð. Sá rafall varð ónýtur árið 2014 og virkjunin aftur 

orðin óstarfhæf. Árið 2015 var keyptur nýr 37 kW rafall hann er en óhreyfður í stöðvarhúsinu 

því seinna kom í ljós að stýringin fyrir vatnslokann inn á vatnshjólið var orðin ónýt [2].  

 

 

Mynd 1 - Kort [5] 
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Heimavirkjanir sem þessi eru að venju flokkaðar í þrjá megin flokka eftir uppsettu afli, 

flokkarnir eru eftirfarandi: 

1. Örvirkjanir með uppsett afl undir 100kW. 

2. Smávirkjanir með uppsettu afli frá 100kW til 300kW.  

3. Litlar virkjanir með uppsettu afli undir 1000kW [3].  

 

Gunnólfsárvirkjun fellur í flokk með örvirkjunum þar sem nýr rafall sem nú er búið að 

koma fyrir inni í stöðvarhúsinu er 37 kW. Auk þessarar flokkunar þá eru virkjanir líka 

flokkaðar eftir fallhæð. Fallhæð virkjunarinnar er einungis 9 metrar og þess vegna fellur hún í 

flokk með virkjunum með litla fallhæð eða minni en 50 m. 

1. Lítil fallhæð miðast við minna en 50 m.  

2. Meðalfallhæð miðast við 50-250 m.  

3. Mikil fallhæð eða meira en 250 m [3].  

Rafallar í heimavirkjanir eins og þessa sem notaðar eru af einungis einum notanda eða 

fyrir afmarkað svæði en ekki keyrðar inn á rafdreifikerfi með öðrum raforkuframleiðendum.  

Þessar heimavirkjanir nota samfasa rafalla þar sem þeir eru með innbyggðri segulmögnun og 

því ekki háðir raforkukerfi til að framleiða rafmagn eins og ósamfasa rafall sem verður að fá 

Mynd 2 - Gunnólfsárvirkjun [6] 
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segulmögnun frá rafdreifikerfi til að framleiða rafmagn. Ef dreifkerfið með ósamfasa rafall 

verður spennulaust getur hann ekki framleitt raforku. 

Fallhæð Gunnólfsárvirkjunar er einungis 9 metrar, inntakslónið er ca 700-800m3 að 

stærð. Úr inntakslóni er vatn leitt eftir steyptum stokk að fallturni virkjunarinnar. Í botni 

turnsins er vatnshjól staðsett ásamt loka til að stýra rennsli inn á hjólið. Rafallinn er ótengdur 

og hefur prófun ekki farið fram, búið er að tengja hann við öxul vatnshjólsins og stilla af. Sú 

breyting sem nú var gerð er að þessi rafall er beintengdur með öxultengjum við vatnshjólið en 

áður var rafall tengdur með reimum sem gíruðu snúning upp því sá rafall var 1500 sn/mín. 

 

  

Nýji rafallinn er af gerðinni EME generatoren, framleiddur í Þýskalandi og er eins og 

rafallinn á myndinni hér að ofan. Rafallinn er 37 kW, samfasa, 50 Hz,  400 Volt í 

stjörnutengingu, 8 póla, hann snýst 750 snúninga á mínútu og er með hitanema á vöfum. Þessi 

rafall á að geta gefið 60,6 Amper við fullt álag. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 - Rafall [7] 
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2. Val á búnaði 

 

Eins og fram hefur komið var búnaður sem fyrir var bilaður eða ekki hentugur þeirri hugmynd 

sem upp var kominn um hvernig byggja ætti upp stýringuna. Uppsetning eldra kerfis virkaði 

þannig að þegar ræsa átti raforkuframleiðslu þurfti að byrja á að opna vatnsloka handvirkt svo 

vatnshjólið færi að snúast. Þetta orsakaðist af því að vökvadælan var reimdrifin frá öxli 

vatnshjólsins sem gerði það að verkum að virkjunin gat aldrei keyrt upp eða slökkt á sér nema 

með handafli.  

 

 

 

 

 

 

Við val á nýjum búnaði var horft til þess verkefnis sem búið var að móta. Þann búnað sem 

vantaði að finna í verkefnið í stað annars sem var orðin ónýtur, er eftirfarandi. 

• Iðntölvu 

• Rafmagnstjakk 

• Mælastöð 

• Spennir 

• Snertiskjá 

• Varaafl 

Verkefnið var að nota stýrivél til að stýra rafmagnstjakk sem opnar vatnsloka, mælastöð 

sem gefur stýrivél upp tíðni, spennu og straum. Rafmagnstjakknum er stýrt eftir tíðni 

riðstraums sem rafall gefur frá sér. Notaður verður snertiskjár til að stjórna virkjuninni svo 

sem ræsa og slökkva á rafmagnsframleiðslu, ásamt því að lesa aflmælingar til notanda. 

 

Mynd 4 - Eldri stýring 
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Við hönnun stýringarinnar var ákveðið að hafa allan stjórnbúnað á varaafli til þess að geta 

brugðist við ef eitthvað kæmi fyrir í kraftrás veitunnar. Búið var til flæðirit (Mynd 5) þar sem 

sýnt er hvernig áhrif eða samskipti eru á milli búnaðar, einnig sést á flæðiriti hvað búnaður er 

spennufæddur á 24 Voltum og hvar varaaflið kemur að búnaðinum. Þá getur stjórnbúnaðurinn 

lokað inn á vatnshjólið og stöðvað raforkuframleiðslu virkjunarinnar óháð því hvað er að gerast 

í rafkerfinu.  

Þegar leitað var af tjakk til að stýra vatnslokanum var horft til þess að fara í 

rafmagnsbúnað frekar en vökvadrifin tjakk. Einnig var skoðað að smíða stýringuna við 

núverandi vökvatjakk en fallið var frá því vegna hugmyndar um að einfalda bæði stýringuna 

og búnað sem fyrir var. Með því að velja rafmagnstjakk var hægt að losna við reimdrifnu 

vökvadæluna, með því að hafa tjakkinn með stöðuskynjun er einnig hægt að sýna stöðu 

vatnslokans á einfaldan hátt. Stöðuskynjunin hentar vel þegar að því kemur að keyra upp 

virkjun í fyrir fram ákveðna stöðu og láta reglun taka þar yfir. 

 

Mynd 5 - Nýja stýring 
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Stýrivél 

  

Stýrivélin frá Siemens 1214c DC/DC/RLY er með 14 stafrænum inngöngum og 2 hliðrænum 

(0-10V) inngöngum, 10 stafrænum útgöngum og möguleika á 8 viðbótar einingum af hinum 

ýmsu gerðum svo sem stafræna, hliðræna eða öðrum möguleikum. Þessi vél býður upp á 

profinet tengingu sem notuð er í samskiptum við annan lykilbúnað í stýringunni. Stýrivélin er 

með möguleika á að vera með svokallaðan high counter á inngangi sem getur numið upp í 100 

KHz, sem hentar vel þegar notaðir eru stöðuskynjarar við vélina. Við hana er sett RTD eining 

fyrir hitanemana, ásamt hliðræni inn/útgangs einingu með 4 inngöngum og 2 útgöngum. Þannig 

verður hægt að taka hitanema aflestur inn á stýringuna og önnur merki fyrir framtíðar notkun 

[8]. 

Ákveðið var að velja þessa vél frekar en aðra vegna góðrar reynslu af Siemens búnaði 

til margra ára ásamt þeim möguleikum sem taldir eru upp hér að ofan. Einnig vegna  

grunnþekkingar á forritinu Tia portal sem er notað við að forrita stýrivélar og skjái frá Siemens.  

 

 

 

 

 

Mynd 6 - Stýrivél [8] 
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Snertiskjár 

 

Siemens KTP700 Basic snertiskjár er með profinet tengi möguleika við stýrivélar. Þessi skjár 

er 7“ eða 154,1 mm að breidd og 85,9 mm á hæð. Skjárinn er með baklýsingu og er litaskjár, 

þéttleiki á framhlið upp á IP65 [9]. Skjárinn verður notaður til að stjórna virkjuninni svo sem 

ræsingu á raforkuframleiðslu og stöðvun hennar, handkeyrsla og annað verður mögulegt í 

gegnum skjámynd. Með snertiskjám sem þessum er möguleiki að sleppa við alla hnappa eða 

rofa á staðnum og nota í staðin skjámyndir. Með því að velja þessa stærð af skjá var horft til 

þess að hægt væri að búa til skjámyndir með snertifletum í góðri stærð og einnig væri hægt að 

setja mikið af tölugildum á sömu skjámyndina án þess að það kæmi niður á stærð þess. 

Notendur þyrftu ekki að fletta í mælastöð sem hefur ekki eins þægilegt notendaviðmót heldur 

gæti notandi séð öll þau gildi sem nauðsynleg eru á skjá og líka til að skapa notendavænna 

aðgengi en mæltastöðin býður upp á. Skjárinn býður upp á þann möguleika að gera 

aðgangshömlur fyrir ákveðna notendur, sem getur hentað vel þegar skilja þarf á milli þeirra 

sem einungis eiga að hafa lesheimild og þeirra sem hafa heimild til að breyta stillingum. 

Mynd 7 - Snertiskjár [9] 
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Rafmagnstjakkur 

   

Isotech IT 100 R rafmangstjakkur er framleiddur á Íslandi og er úr riðfríu efni sem hentar vel 

í það umhverfi sem er í stöðvarhúsinu þar sem það stendur ekki nema 100 metra frá sjó (mynd 

1) og þarna er mikil selta í loftinu. Isotech tjakkurinn er búinn stöðuskynjun svo hægt sé að sjá 

stöðu hans. Tjakkurinn hefur slaglengd upp á 350mm sem er innan þess sviðs sem þarf til 

hreyfa vatnslokan og hefur 2500N afl og lyftigetu upp á 400Kg. Við val á tjakk var hægt að 

velja milli þriggja keyrsluhraða. Ákveðið var að taka lægsta hraðan sem er 12mm/sek, þar sem 

ekki er þörf á miklum hraða en með þessum hraða næðist að öllum líkindum meiri nákvæmni 

í reglun [10]. Með tjakknum var tekið stýrikort (mynd 9) fyrir raftjakk sem þennan. Þetta 

stýrikort er með stillanlegum álagsútslætti sem er forstillt frá framleiðanda en uppgefið getur 

rafmangstjakkur tekið hámark 6 Amper. Í stýrikortinu eru útskiptanlegir spólurofar og 

inngangar fyrir rofa sem í þessu tilfelli tengjast beint í stýrivél. Útgangar eru á kortinu fyrir ljós 

sem tákna endastöðu tjakks, þegar tjakkur hefur náð endastöðu tekur kortið hann út á yfirálagi 

og gefur út að endastoppi sé náð [11]. 

 

Mynd 8 - Isotech rafmagnstjakkur [10] 

Mynd 9 - Stýrikort [11] 
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Varaafl 

 

 

Varaafls búnaðurinn er 230Vac af gerðinni Legrand, 1200W og með rekstartíma upp að 10 

mínútum á því afli sem stýring dregur af straum frá búnaðinum. Það ætti að gefa virkjun nægan 

tíma til að loka inn á vatnshjólið og undirbúa straumrof á stýringu. Sá tími sem að virkjunin 

þarf til að stöðva rafmagnsframleiðslu er hægt að reikna út. Ef við gefum okkur það að 

rafmagnstjakkurinn sé alveg full opinn þá er dæmið svona. Þar sem lengd rafmagnstjakks er 

350 mm og keyrslu hraði 12 mm ( 𝑇í𝑚𝑖 =
350𝑚𝑚

12mm
= 29,2 𝑠𝑒𝑘ú𝑛𝑑𝑢𝑟) er tjakkurinn rúmlega 29 

sekúndur að loka fyrir vatnsflæði inn á vatnshjólið. 

 

 

 

Mynd 10 - Varaafl [12] 
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Spennir 24Vdc 

 

Murr E.R spennugjafi 24VDC 10A. Þessi spennir er með yfirálagsvörn, skammhlaupsvörn og 

230VAC inngangspennu. Spennirinn ræður við allt að 10Amper út á 24VDC hliðinni. Þessi 

spennir hentar vel því afli sem rafmagnstjakkurinn getur dregið sem er hámark 6 Amper og á 

því inni fyrir öðrum hlutum í stýringuni sem keyra á 24VDC. 

 

 

 

 

Mynd 11 - Spennir [13] 
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Mælastöð 

 

Janitza UMG 96 RM-PN mælastöðin hefur profinet tengingu sem einfaldar tenginu við stýrivél. 

Hún mælir spennu á bilinu 0 til 520Vrms á milli fasa og 300Vrms á milli fasa og núll. 

Mælastöðin getur mælt straum með straumspennum og tíðni sem nýtist við að stjórna hraða á 

rafall. Við mælastöðina er hægt að tengja hitamælir. Notuð er GSD skrá í stýrivél frá 

framleiðanda mælastöðvar. Þessi skrá er samskipta brú á milli Siemens stýrivélar og 

mælastöðvar í gegnum profinet tengingu. Þannig er valið á einfaldan hátt inn í Siemens forriti 

hvaða gildir eru sótt í mælastöðina. Ákveðið var að velja þessa mælastöð frekar en aðra  

mælastöð vegna profinet tengingu yfir í stýrivél og afgreiðslutíma frá heildsölu. 

 

 

 

Mynd 12 - Mælastöð [14] 
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Skjástýrikerfi my Scada og my Box 

 

Í framtíðinni væri gott að geta fylgst með virkjuninni í gegnum fjartengingu en þá er notandinn 

ekki bundin við að heimsækja stöðvarhúsið reglulega. Hægt er að nota skjástýrikerfi, eins og 

mySCADA og keyra það á tölvu eins og myBox.  

MySCADA styður step 7 frá Siemens og er tenging á milli stýrivélar og myBOX í 

gegnum ethernet. MyBOX er með internet tengi mögleika í gegnum ethernet prot eða þráðlaust 

net, ef þeir valmöguleikar eru ekki til staðar er möguleiki á 4G með simkorti. Þannig er kominn 

möguleiki á fjarvöktun, sendingar á aðvörunum eða bara stöðu virkjunarinnar. Í gegnum 

myBOX er líka möguleiki á að forrita virkjun í gegnum fjartengingu, vegna þess innbyggðra 

möguleika á VPN tengingu [15]. 

Inn í skjámyndina væri hægt að tengja vefmyndavél þannig að hægt væri að fylgjast 

með stöðvarhúsi og inntakslóninu til að skoða hvort farið sé að safnast upp ísing eða krapi. Það 

eitt og sér getur verið ákaflega hentugt til að fylgjast með rekstri virkjunarinnar, þar sem mikil 

krapa uppsöfnun veldur vandræðum í inntaki og einnig ef krapi færi inn í fallturn. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13 - my Box [15] 
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3. Lýsing á forriti. 

 

Við hönnun á stýrikerfinu var horft til ýmissa þátta og gilda sem við vildum sjá í kerfinu. Einnig 

hvort þau höfðu beinan tilgang í stýringu á rafalinum eða aðeins fyrir upplýsingagildi 

notandans. Með iðntölvustýringu verða möguleikarnir á breytingum eða viðbætum við 

stýringuna einfaldar. Sem dæmi má nefna að upp kom hugmynd um að gera gosbrunn í 

inntakslóninu sem sýndi afltöku til notenda með vatnssúlu. Umframorkan yrði notuð til að 

knýja dælu en þess vegna var einn útgangur á hliðrænu einingunni forritaður til þess að gefa 

merki út á hraðabreytir dælunnar. Þannig væri hægt að láta vatnssúlu sýna hversu mikið 

umfram afl er tiltækt. Þessi hugmynd er svo sem bara skemmtileg viðbót sem hægt væri að 

framkvæma ef áhugi væri fyrir. Forritað var í Tia Portal hugbúnaði frá Siemens þar sem bæði 

stýrivél og skjár eru frá þeim framleiðanda. Forritið er byggt upp á Function block, reynt var 

að halda sameiginlegum þáttum í forritinu í sér block eftir því sem við á.  

 
Mynd 14 - Function block listi 
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Tenging milli Búnaðar 

 

Tenging milli búnaðar fer fram í gegnum profinet samskipti. Stýrivélin, snertiskjárinn og 

mælastöðin hafa hver sína IP tölur sem er þeirra heimilisfang.  

 

Tíðni 

Í grunninn er horft til þess að byggja stýringu vatnslokans upp með þeim hætti að horfa á tíðni 

sem rafall skilar frá sér. Með mælastöð fáum við raungildi tíðninnar út af rafall. Gildi tíðninnar 

er lesin upp í stýrivél í gegnum profinet tengingu, sem reglar það merki við kerfistíðnina sem 

á að vera 50 Hz. Á þessu eru vikmörk og eru þau fenginn upp úr úr reglugerð um gæði raforku 

og afhendingaröryggis gr. 11 um tíðnistýringu og spennugæði. Þar er þess getið að við eðlileg 

rekstrarskilyrði á að mæla meðalgildi rekstrartíðni í 10 sekúndur og á hún að vera innan 

eftirfarandi marka; 50 Hz +/- 99,5% tímans og 50 Hz +4/ -6% (þ.e. 47-52 Hz) allan mælitímann 

[4]. Búin var til function block til að halda utan um þessa mælingu og tímann sem þarf að mæla 

í kringum þessi vikmörk. Ef innstillt vikmörk í snertiskjá fara út fyrir uppgefin mörk þá tekur 

K1 (sjá einlínuteikningu) segulliði notendur út af kerfinu. Þegar það gerist reynir stýringin að 

Mynd 15 - Samskipti 

Mynd 17 - Reglun Mynd 16 - Viðmiðunar block tíðni 
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koma jafnvægi á kerfið áður en notandi er aftur settur sjálfvirkt inn. Þetta er mögulegt að gera 

3 sinnum og ef ekki kemst jafnvægi á kerfið innan 15 mínútna þá slekkur kerfið á 

raforkuframleiðslu. 

 

Spennuvöktun 

Eftirlit verður haft með spennu á hverjum fasa fyrir sig og notendur fá ekki raforku afhenta fyrr 

en tíðni og spenna hafa náð sínum óskgildum. Spenna á milli fasa skal vera 400 Volt og á milli 

núll og fasa 230 Volt. Ef spenna fer út fyrir vikmörk sem eru 10% þá mun K1 (sjá 

einlínuteikningu) segulliðin taka notendur út af kerfinu þar til jafnvægi er komið á kerfið aftur. 

Vikmörk í kerfinu eru eins og segir hér að ofan, þau eru tekin upp úr reglugerð um gæði raforku 

og afhendingaröryggis gr. 11 um tíðnistýringu og spennugæði. Spennu vikmörk eru: +10/-10% 

og það er miðað við afhendingarstað notanda [4]. Forrituð var Function block til að halda utan 

um þessa virkni, sú block býr til meðaltals gildi af þremur mælingum milli fasa og les síðan 

vikmörk frá snertiskjá. Spennu verður líka hægt að sjá í snertiskjá eins og sjá má á mynd 19. 

Við uppkeyrslu á virkjun er horft á vikmörk og notandi er ekki settur inn á kerfið fyrr en bæði 

tíðni og spenna er innan viðmiðunarmarka í x tíma. 

Mynd 19 - Skjámynd af spennu 

Mynd 18 - Viðmiðunar block Spennu 
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Aflmæling 

Aflmæling er hluti af stýringunni og hún sýnir heildarafl rafalls í rauntíma. Það verður líka 

hægt að sjá heildar afl sem virkjun hefur framleitt svo sem árs uppsöfnun og heildar notkun frá 

upphafi rafalls. Þær upplýsingar verða teknar frá mælastöð, safnað upp í stýrivél og sýndar í 

upplýsingaskjá. Möguleiki væri á að hafa frádráttamæla fyrir hvern notanda svo hægt sé að lesa 

notkun hvers og eins á upplýsingaskjá í stöðvarhúsi.  

Vöktun gilda 

Kerfið býður upp á marga möguleika á vöktun til dæmis hæsta og lægsta gildi ýmissa þátta svo 

sem tíðni, straums og spennu. Þessar upplýsingar eru fengnar frá mælastöð og færðar yfir í 

stýrivél sem heldur utan um þessi gildi í gagnagrunni sem snertiskjár sækir í. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20 - Aflmæling skjá 

Mynd 21 - Gagnagrunnur 
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Aðvaranir 

Í kerfinu eru aðvaranir vegna hárra og lágrar spennu og þegar hámarks afkasta í afli er náð eða 

vegna tíðni flökts í kerfinu. Einnig eru aðvaranir vegna  hitastigs á vöfum í rafall. 

Neyðarstopp er í stýringunni og notaðar eru tvær snertur þar sem tveir inngangar á 

iðntölvunni eru notaðir ef annar þeirra skildi bila. Tengt er í gegnum snertu frá varaaflsbúnaði  

ef upp kemur bilun í varaafli þá virkjast tímaliði sem telur 20 sekúndur og þá keyrir virkjunin 

sig niður ásamt því að stöðva raforkuframleiðslu. Að lokum sendir stjórnkerfið út aðvörun um 

að kerfið sé bilað. 

Snertiskjár  

Í snertiskjá verður þrepaskipt aðgengi. Á upphafsskjánum verða almennar upplýsingar um 

kerfið. Þegar ræsa eða stöðva á virkjun kemur upp sprettigluggi sem spyr notanda hvort hann  

sé viss á að framkvæma aðgerð. Notendur geta séð spennu, straum, tíðni, aflnotkun, opnun á 

loka inn á vatnshjól í prósentum, hreyfingar á tjakk og hitastig á vöfum rafals. Hægt verður að 

breyta stillingum á reglun sem sér um stjórnun á tjakknum. Handkeyrsla á tjakk verður líka 

möguleg en sú skjámynd verður aðgangsstýrð. 

Mynd 25 - Sprettigluggi Mynd 24 - Stýriskjár 1 

Mynd 23 - Tímaliði varaafl 
Mynd 22 - Neyðarstopp 
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Skjámyndakerfi 

Möguleiki er að setja mySCADA skjámyndakerfi við stýringuna sem gerir notanda kleift að 

fylgjast með virkjuninni hvaðan sem er í gegnum fjartengingu. MySCADA kerfið gerir 

notendunum líka kleift að fá aðvaranir og aðrar upplýsingar sendar til sín hvort sem er í síma 

eða tölvupóst.  

MySCADA kerfið gefur líka meiri möguleika á lifandi skjámyndum svo sem 

myndrænar hreyfingu á því hvað ákveðnir hlutar virkjunarinnar eru að gera hverju sinni, ásamt 

ýmsum möguleikum í síritun og fleira í þeim dúr. 
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4. Teikningar 

 

4.1. Stýriteikningar 

Teikningar voru gerðar af stýringu fyrir virkjunina. Þar koma fram allir þeir íhlutir sem í 

stýringunni eru svo sem merki til og frá rafmagnstjakk, hitanemar á vöfum, ásamt öðrum 

íhlutum stýringar. Einnig hvernig íhlutirnir tengjast inn á stýrivél eða annan búnað. Ásamt 

stýriteikningum var teiknuð útlitsteikningu af stýriskáp hvernig hann hugsanlega gæti litið út. 

Ekki náðist að klára smíði á stýriskáp fyrir skil á skýrslu. Þessar teikningar voru gerða með 

forriti sem heitir AutoCAD og er mikið notað í gerð teikninga sem þessara.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26 - Stýriteikning 
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4.2. Einlínuteikning 

Einlínuteikning var gerð af kraftrás veitunnar þar sem ekki fannst nein teikning af þeim skáp. 

Nauðsynlegt var að gera þetta til þess að geta sýnt hvar ákveðnir hlutir sem fjallað er um í 

skýrslunni verða staðsettir. Við teikninguna var bætt við sólúri sem ekki er á útiljósum í dag. 

Einnig var bætt við öryggi fyrir Stýriskáp, ásamt einu auka öryggi til að eiga möguleika á að 

bæta við notanda. 

 

 

Mynd 27 - Einlínumynd 
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5. Prufuborð. 

 

Við forritun á stýringunni var ákveðið að smíða prufuborð til að sjá hvernig virkni reglunar og 

annarra þátta kæmi út með búnaðinum í raun. Með þessu var hægt að koma í veg fyrir ef  gallar 

leyndust í forritinu. Prufuborðið var smíðað á krossviðsplötu. Þar sem ekki var búið að versla 

allan þann búnað sem stýriskápur kemur til með að innihalda var leitast við að nota 

sambærilegan búnað sem til var. Annars var allt tengt eins og búnaðurinn í raun verður 

uppsettur og kerfið prófað. Til þess að líkja eftir rafall þá var notaður hraðabreytir sem tengdur 

er við mótorálag og þannig hægt að gefa út mismunandi tíðni. Þá var hægt að sjá hvernig reglun 

bregst við breytingum á tíðni og spennu. Það reyndist erfitt fyrir mælastöð að lesa spennugildið 

rétt nema í 50 Hz þar sem hraðabreytir skilar bjagaðri sýnusbylgju út. Prófaður var 

stöðuskynjari á rafmagnstjakk og hann kvarðaður inn í stýrivél. Með því var hægt að sýna á 

upplýsingaskjá hve langt tjakkurinn væri keyrður út í prósentum. Prófað var að keyra tjakk 

fram og til baka og sjá hvort inngangur á stýrivél væri að ná öllum merkjum frá stöðuskynjara. 

Ekki reyndist inngangur vera að ná öllum merkjum stöðuskynjara og fékkst aldrei sama talning. 

Þegar inngangur var síðan stilltur á high counter kom alltaf sami fjöldi púlsa eða 1126. 

 

 

Mynd 28 - Prufuborð 
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6. Prófanir á verkstað. 
 

Þegar kemur að því að ræsa virkjun aftur á komandi sumri þarf að huga að ýmsum hlutum 

varðandi rafall og nýju stýringuna. Það þarf að gera prófanir á sjálfri stýringunni. Prófa þarf 

þau atriði sem talin eru upp í forrits lýsingunni til dæmis það sem varðar aðvaranir og 

spennuleysi í kraftrás. Þegar virkjun er ræst til raforkuframleiðslu keyrir hún upp í fyrirfram 

ákveðna stöðu á rafmagnstjakk. Þá stöðu þarf að finna út með því að handkeyra vatnsloka og 

sjá hvar rafall er að gefa u.þ.b 50 Hz út og eftir það tekur sjálfvirkni við. Framkvæma þarf 

álagsprófun á kraftrásar hluta virkjunarinnar til þess að sjá hvort hægt sé að ná uppgefnu afli 

út af rafall. Sú prófun verður gerð með því að tengja hámarks afl í kW með hitablásurum við 

kraftrásina. Ekki gerist nein þörf á að prófa rafall að öðru leiti þar sem prófanir á yfirálagi og 

öðrum þáttum hafa nú þegar farið fram fyrir afhendingu frá framleiðanda. 
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7. Lokaorð  
 

Í byrjun verkefnisins lagði ég upp með að finna hentugan búnað í virkjunina. Einnig þurfti að 

hanna stýringu og stýriteikningar fyrir rafall virkjunarinnar. Á prufuborðinu er hægt að sýna 

fram á að stýringin virkar með öllum búnaðinum sem mér þótti nauðsynlegt að sjá.  Það á síðan 

eftir að koma í ljós við ræsingu virkjunarinnar, sem áætluð er í sumar, hvort breytingar þurfi 

að gera á reglun vatnslokans eða annara þátta sem í stýringunni er. Ekki er hægt að sjá fyrir sér 

hvernig stýring bregst við miklum álagssveiflum sem gætu orðið til vandræða varðandi 

spennuflökt. Hægt verður að bregðast við með því að setja inn álag á móti því sem fellur út 

með einföldum hætti. Við smíði á stýringunni kom upp þessi vangavelta og brugðist verður við 

með því að virkja útganga á stýrivél sem stýra álagi inn á kerfið eftir því sem það fellur út frá 

notanda. Að lokum langar mig að þakka fjölskyldunni minni fyrir ómetanlegan stuðning og 

þolinmæði við gerð verkefnisins. Stefáni Karli fyrir alla aðstoðina við forritun og yfirlestur. 
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