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Formáli 
 

Verkefnið sem þessi skýrsla fjallar um er unnið í samvinnu við nokkra samstarfsfélaga í 

fyrirtækinu Set ehf. Þegar ég vissi að þetta verkefni væri að fara af stað, þá sá ég strax gullið 

tækifæri til lokaverkefnis í rafiðnfræði, einkum vegna tímasetningar þess og flækjustigs. 

 Verkefnið heppnaðist mjög vel og reyndust vera svo gott sem engir hnökrar þegar allt 

hafði verið tengt til fyrstu prófunar, fyrir utan þau atriði sem við var búist að gætu orðið til 

vandræða. 

 

Verkefnið reyndi á mig á mörgum sviðum. Skipulagi, hönnun, samræmingu gamals 

og nýs búnaðar, smíði, tengingu, uppsetningu, og gangsetningu. Má því segja að verkefnið 

hafi reynt á mig á öllum mögulegum sviðum, að undanskildu iðntölvuforritun. 
Samstarfsmaður minn hefur í gegnum tíðina séð um þau mál, en þó í samráði við mig.  

 

 Ég vill þakka fjölskyldu og vinnuveitanda mínum fyrir ómetanlegan stuðning og 

lipurleika til að gefa mér svigrúm við vinnu í lokaverkefninu og hinum tveimur áföngunum.  



 4 

Efnisyfirlit 

Formáli ...................................................................................................................................... 3 

1. Inngangur.......................................................................................................................... 6 

2. Einangruð stálrör ............................................................................................................ 10 

2.1. Framleiðsluferlið .............................................................................................................. 10 

3. Drifbúnaðurinn ............................................................................................................... 13 

3.1. Lýsing á búnaðinum og virkni ........................................................................................ 13 

3.2. Hraðastýringar ................................................................................................................ 13 

3.2.1. Hvernig virka hraðstýringar? ..................................................................................................... 14 

3.2.2. Afhverju þessar hraðastýringar .................................................................................................. 15 

3.2.3. Stillingar hraðastýringana .......................................................................................................... 17 

3.2.4. Frágangur hraðastýristrengja og fræðin á bakvið það ................................................................. 18 

3.3. Mótorarnir ....................................................................................................................... 20 

3.3.1. Afhverju þessir mótorar? ........................................................................................................... 20 

3.4. Tveir mótorar á einni hraðastýringu .............................................................................. 22 

3.5. Rafkerfi drifbúnaðs ......................................................................................................... 24 

3.5.1. Staðall ....................................................................................................................................... 24 

3.5.2. Töfluvírar .................................................................................................................................. 24 

3.5.3. Rafbúnaður ................................................................................................................................ 25 

4. Glussakerfið .................................................................................................................... 28 

4.1. Glussadælan ..................................................................................................................... 28 

4.1.1. Mótorinn ................................................................................................................................... 28 

4.1.2. Stýring dælu og tjakka ............................................................................................................... 28 

4.2. Hæðarstilling rúllubúkkaborðsins .................................................................................. 29 

5. Rafmagnsteikning ........................................................................................................... 31 

5.1. Hönnunar ferlið ............................................................................................................... 31 

5.2. Samræming við gamla teikningu .................................................................................... 32 

5.3. Umfjöllun teikningarinnar .............................................................................................. 32 

6. Niðurstaða ....................................................................................................................... 34 

7. Heimildaskrá ................................................................................................................... 35 



 5 

8. Viðaukar .......................................................................................................................... 37 

 

 
  



 6 

1. Inngangur 
 

Heitt vatn er í dag orðið að sjálfsögðum hlut á hverju heimili á Íslandi í dag. Íslendingar eru 

lánsamir land vegna landfræðilegar staðsetningar Íslands á heitum reit, sem þýðir að mikið af 

heitu vatni er til á landinu og því hægt að nota heita vatnið nánast eins og mikið og manni 

þóknast. [1] Engin þörf er á hitakút inni á flestum heimilum Íslands, nema þar sem stofnar 

fyrir heitu vatni eru í mikilli fjarlægð og ekki búið að leggja einangruð hitaveiturör að þeim. 

 Einhversstaðar og einhvernveginn eru þessi hitaveiturör búin til. Þetta verkefni snýst 

um smíði á vél sem notuð er við framleiðslu hitaveituröra. Vélin er kölluð drifbúnaður. 

Drifbúnaðurinn sér um að þræða stálrör inn í plaströrakápu. Þegar stálrörið er komið inn í 

kápuna, þá heldur það af stað í næsta hluta framleiðslunnar. Þessi drifbúnaður hefur getuna til 

að þræða stálrör frá 20mm í þvermáli, alveg uppí 900mm í þvermál. Einnig er hægt að þræða 

2 x 250mm stálrör. 

 Set ehf. er með framleiðsluverksmiðju á tveim stöðum. Önnur er staðsett á Selfossi en 

hin í bænum Haltern Am See í Þýskalandi. Framleiðsla einangraðra stálröra sem eru 500mm 

eða stærri, fer allra jafna fram í Þýskalandi, en þar eru líka framleiddar stærðir alveg niður í 

minnstu stærðir ef þörf er á því. Set hefur í mörg ár verið að hanna og smíða sínar eigin vélar 

af ýmsum stærðum og gerðum. Oft þykir það auðveldara, fljótlegra og ódýrara heldur en að 

kaupa sumar vélar sem teljast sérhæfðar. Allar vélar eru hannaðar og framleiddar í 

verksmiðjunni hjá Set á Selfossi, og svo annaðhvort notast vélin hér heima eða hún er send út 

til verksmiðjunnar í Þýskalandi. 

 Það er nú þegar drifbúnaður til staðar í verksmiðjunni í Þýskalandi sem líkt og nýji 

drifbúnaðurinn, var hannaður og smíðaður hér á Íslandi, en sá búnaður ræður ekki við nema 

700mm stálrör. Sá búnaður er einungis búinn einum drifmótor og á erfitt með að ná að þræða 

svo stóru röri. Set ehf ákvað að byrja að selja hitaveiturör með 900mm stálrörum og því var 

ljóst að nauðsynlegt væri að skipta út drifbúnaðinum. Það er þannig sem þetta verkefni fer af 

stað. 

 Nýi drifbúnaðurinn er hannaður, smíðaður og prófaður hér á Íslandi. Þar sem um er að 

ræða breytingar á kerfi sem þegar er til og er staðsett í Þýskalandi, var það krefjandi að hanna 

rafkerfi sem gengur upp með því sem er til staðar, sérstaklega þar sem upprunlega teikningin 

er gerð á forriti sem er alls ekki ætlað til að hanna rafmagns stjórnkerfa teikningar. Gerði það 

höfundi lífið leitt við að samræma nýju teikninguna við þá gömlu til þess að hafa þetta sem 

mest “plug and play”. Það var meira að segja ekki hægt að fullklára hönnun heima á Íslandi 
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þar sem t.d. engin auðkenni voru á raðtengjum upprunalegu teikningunni og merkingum á 

öðrum búnaði var ábótavant og nokkrir inn- & útgangar iðntölvunnar voru ekki alveg í 

samræmi við teikningu. Nauðsynlegt var að mæla og prófa alla inn- & útganga til að gera sér 

grein fyrir hvernig víringar voru og tengja samkvæmt því. 

 Verkefnið þótti tæknilega krefjandi og krafðist mikillar útsjónarsemi til þess að allt 

gengi upp. Mikil undirbúningsvinna og gott skipulag skilaði góðu verki sem kláraðist á mun 

skemmri tíma en reiknað var með. 

 

 

Mynd 1.1- Drifbúnaðurinn í  heild sinni  
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Mynd 1.2 - Drifbúnaðurinn frá öðru sjónarhorni.  

Séð frá þeim enda sem rörið kemur út 

Mynd 1.3 - Drifeiningarnar. Efri  og neðri . 
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Mynd 1.4 - Drifbúnaðurinn með 800mm stálröri í  þræðingu 
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2. Einangruð stálrör 
 

Einangruð stálrör eru rör sem Set hefur frammleitt til margra ára. Mikil notkun er á slíkum 

rörum hér á landi þar sem reynt er að tryggja aðgengi að hitaveitu eins víða og hægt er. Því 

hefur þótt nauðsynlegt að sem flest hitaveiturör sem lögð eru séu einangruð til þess að geta 

flutt heitt vatn á milli staða án þess að tapa of miklum varma úr vatninu. 

 Hefbundið einangrað stálrör skiptist í þrjú grunnefni. Polyethylene(PE100), 

polyurethane(PUR) og stálrör. Polyehtylene er notað í kápuna á rörinu, sem allra jafna er 

svört. Polyurethane er eingangrunarefnið, og svo er stálrörið til þess að flytja heita vatnið. 

 

Mynd 2.1 – Foreinangrað stálrör. Mynd úr tæknigögnum Set ehf 

2.1. Framleiðsluferlið 

 Framleiðsluferli einangraðra hitaveituröra er tvískipt hjá Set. Fyrst er framleidd 

rörakápan úr extruder. Extruder þrýstir bræddu plastkurli í gegnum upphitaðann haus, og svo 

ákveðið mót sem er breytilegt eftir hvaða stærð er verið að framleiða. Kápan fer svo í 

gegnum þrjá kælitanka, þar sem í fyrsta tankinum er einnig lofttæmi. Lofttæmi er í tanknum 

til þess að plastkápan falli ekki saman þar sem kápan er ennþá mjúk og bráðin fyrstu metrana 

í gegnum kælitankinn eftir að hafa komið út úr heitum extrudernum. Næst á eftir kælunum 

kemur aðdráttur, en hann sér um að „draga“ kápuna út úr extrudernum. Þar á eftir kemur 

sögin sem sagar kápurnar í réttar lengdir. Nokkrar kápur eru sagaðar og geymdar saman í 

búnti og eru þá tilbúnar til næsta skrefs í framleiðslunni.  
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Nákvæmlega sama framleiðsluferli eins og lýst er hér að ofan, er notað við 

framleiðslu kaldavatnlagna án þess að þau haldi áfram í einangrunarferlið. 

 Plastkápurnar eru næst fluttar inn í næstu deild þar sem tekur við að þræða stálrörin 

inn í kápurnar og sprauta einangruninni í rörið. Plastkápurnar eru settar á borð fyrir framan 

drifbúnaðinn þar sem eitt rör í einu er klemmt niður. Nokkur stálrör eru svo líka sett upp á 

lyftiborð sem lyftir einu röri í einu á rúlluborð þegar búið er að þræða rörið á undan. Því er 

svo ýtt undir drifbúnaðinn um einn meter með handafli þangað til drifeiningarnar geti klemmt 

stálrörið. Stálrörið er svo þrætt u.þ.b. einn meter í einu, þar sem á hverjum meter er settur 

klossi sem heldur stárörinu við miðju innan plastkápunnar.  Þetta er endurtekið þangað til 

stálrörið er komið út um hinn endann á plastkápunni. Rörinu er svo lyft yfir á sprautuborðið 

þar sem endunum á rörunum er lokað með þéttiklossum á milli stálrörsins og plastkápunnar, 

til þess að halda einangrunarefninu inni í rörinu. Næst er efnum sprautað inn í rörið. 

Mynd 2.2 – Battenfeld extruder. [13] Mynd 2.3 – Battenfeld lofttæmi tankur. [13] 

Mynd 2.4 – Battenfeld aðdráttur [13] 
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Efnablandan samanstendur af þremur efnum. Tvö aðal hráefni búa til polyurethane efnið á 

meðan þriðja efnið hagar sér sem svokallaður blástursmiðill. Aðalhraéfnin tvö heita 

isocyanate og polyol, en þeim er blandað saman til að mynda hart polyurethane. Svo er 

blandað í pentane gasi, en það hagar sér sem blástursmiðill fyrir efnin tvö með því að erta þau 

til að frauðið blási meira út og verði þéttara. Þegar frauðið hefur blásið út og orðið hart, þá er 

eitt stykki einangrað hitaveiturör tilbúið. 
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3. Drifbúnaðurinn 
 

3.1. Lýsing á búnaðinum og virkni 

Drifbúnaðurinn er til þess gerður að taka stálrör og þræða þau inn í plastkápur til þess að 

síðan einangra þau. Stálrörin eru geymd uppi á glussadrifnu lyftiborði sem nefnist „steel 

magazine“ á teikningum. Eitt og eitt rör er síðan lyft upp í einu, og vegna þess að lyftiborðið 

er ögn hallandi, þá rúllar rörið sjálfkrafa yfir rúlluborðið og svo er lyftiborðið sett aftur niður 

þannig að rörið setjist á rúlluborðið. Rörinu er svo ýtt með handafli, eða með lyftara u.þ.b. 

einn meter og þá er það komið nógu langt inn í drifbúnaðinn til að hann geti klemmt rörið. 

 Í grunnin samanstendur drifbúnaðurinn af tveimur glussatjökkum, fjórum 

drifmótorum, einni glussadælu og fjórum hjólum. Glussatjakkarnir tveir halda í sitthvora 

drifeinininguna, efri og neðri, sem svo pressa rörið á milli sín að ofan og neðan. Á hvorri 

drifeiningu eru tveir öxlar með tvö hjól hvort, knúin af sitthvorum mótorunum. Eitt hjól á 

hvorum öxli er geymt til hliðar þegar ekki er þörf á því. Þegar rörið er orðið klemmt á milli 

hjólanna er það svo þrætt inní rörakápuna með því að láta mótorana snúast. Mótornir fjórir 

knúa hver sinn öxul og snúast þá hjólin í þá átt sem beðið er um með fótstigi á pedala.  

3.2. Hraðastýringar 

Hraðastýringarnar sem notast í þetta verkefni eru af gerðinni Commander C200 frá Control 

Techniques og eru þær tvær talsins. Nákvæmt týpunúmer stýringanna er C200-

03400056A10100AB100. Hraðastýringarnar eru þriggja fasa og hafa afkastagetu upp að 

2,2kW með 5,6A sem stöðugan straum út í mótor.  

 

 

  

Mynd 3.1 - Commander C200 2.2kW hraðastýring. [17] 
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Hraðastýringingarnar knúa sitthvora tvo mótorana. Í stað þess að beintengja mótorana við 

veituspennu, er notast við hraðastýringar til þess að geta stýrt hraðanum á rörinu með 

nákvæmni, ásamt því að fá mýkt í keyrsluhreyfinguna. Með notkun hraðastýringa er hægt að 

fá mjúkræsingu svo mótorarnir seú ekki komnir á fullan snúning á augabragði. Mýktin 

hjálpar til við stillingu stálrörana inní kápunni með nokkra millimetra skekkjumörkum. 

3.2.1. Hvernig virka hraðstýringar? 

Hraðastýringar eru einnig þekktar sem tíðnibreytar. En í einföldu máli þá taka þær spennu inn 

á sig með ákveðinni tíðni, sem annahvort væri 50Hz eða 60Hz, umbreytir svo spennunni yfir 

í DC spennu, og með notkun transistora umbreytir stýringing þessari DC spennu yfir í 

riðstraum með stillanlegri tíðni. Þessi stillanlega tíðni ákveður hraða mótorsins. Samkvæmt 

jöfnu 3.1, hægari tíðni hægir á mótornum, hraðari tíðni eykur hraða mótorsin.  

 Fyrsta skref hraðastýringa er að taka spennuna inn og búa til DC Bus voltage. Það er 

gert með einfaldri þriggja fasa, 6-púlsa díóðubrú. Þar eftir fer spennan í gegnum síu sem 

sléttir spennuna og eyðir út gáruspennunni. Út úr því er fengin DC bus spenna. DC bus 

spennuna er hægt að reikna út með jöfnunni 3.2. 

Næst er spennuni stýrt út í mótor í gegnum sex IGBT transistora. Transistorarnir eru 

PWM(Pulse witdh modulation) stýrðir í ákveðinni röð til þess að búa til AC spennu út með 

breytilegri tíðni. Þeim er stýrt þannig að alltaf eru tveir transistorar í einu að leiða spennu á 

milli tveggja af fösunum þremur. Fyrir hvern púls í skiptitíðninni, mun einn transistor opna 

og annar loka, og heldur það svoleiðis áfram í hring til að búa til stöðuga þriggja fasa AC 

spennu. 

𝑛 = 𝑠𝑛ú𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑟𝑎ð𝑖 
𝑓 = 𝑡íð𝑛𝑖 
𝑝 = 𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑝ó𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎 í 𝑚ó𝑡𝑜𝑟 

𝑛 =
𝑓 ∗ 60

𝑝
  

Jafna 3.1 

 

𝑈𝐷𝐶 = 𝐷𝐶 𝐵𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 
𝑈𝐼𝑁 = 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑛 á 𝑠𝑡ý𝑟𝑖𝑛𝑔𝑢 

√2 = 1,414 − 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟 𝑎ð 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑒𝑟 𝑠í𝑢ð 

𝑈𝐷𝐶 = √2 ∗ 𝑈𝐼𝑁  

Jafna 3.2 
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Með þessari stýriaðferð, þá breytist ekki eingöngu tíðnin út úr hraðastýringunni, 

heldur breytist spenna líka, og við það, straumurinn yfir mótorinn. Þó raunverulega spennan 

út sé jöfn UDC eins og sýnt er í jöfnu 3.2, þá verður breyting á meðalspennunni út úr 

stýringunni. Meðalspenna er þá hversu mikil spenna er gefin út með tilliti til tíma. Mótorinn 

mun þá í rauninni sjá spennu sem samsvarar jöfnu 3.3. 

𝑓1

𝑓2
=

𝑈1

𝑈2
 

Jafna 3.3 

𝑓1 = 𝑇íð𝑛𝑖 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢 
𝑓2 = 𝑇íð𝑛𝑖 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢 
𝑈1 = 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢 
𝑈2 = 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢 

 

3.2.2. Afhverju þessar hraðastýringar 

Þessi hraðastýring varð fyrir valinu vegna nokkra ástæðna. Mikil reynsla er af þessum 

stýringum hjá tæknimönnum innan Set. Allur vélbúnaður sem smíðaður hefur verið í gegnum 

árin og notast við hraðastýringar, nota hraðastýringar frá Control Techniques. Oft voru líka 

notaðar Unidrive M hraðastýringar frá sama framleiðanda, en þær eru mjög sambærilegar í 

notkun. Einnig var þessi hraðastýring fyrir valinu vegna þjónustunnar í kringum hana. Set 

hefur haft góða reynslu af söluaðilanum vegna góðrar þjónustu og verðlagningu þessara 

Mynd 3.3 - Þrír meginhlutir í  uppbyggingu hraðastýringa [14] 

Mynd 3.2 - Sínus bylgja úr hraðastýringu  [14] 
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hraðastýringa og á Set í góðum samskiptum við söluaðilann. Gott er að leita til þeirra ef þörf 

er á frekari sérfræðiþjónustu tengdri hraðastýringunum eða öðrum búnaði sem þeir selja til 

Set. 

 Þessar hraðastýringar hafa einnig í gegnum árin reynst mjög vel fyrir Set og sjaldan 

orðið vandræði vegna þeirra. Þær eru auðveldar í uppsetningu þó þær hafi fjölda stilli 

möguleika ef kafað er djúpt í stillingarnar. 
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3.2.3. Stillingar hraðastýringana 

Þær stillingar sem breytt var fyrir verkefnið eru listaðar hér. Aðrar stillingar eru eins og þegar 

hraðastýringin kemur ný upp úr kassanum. [2] 

Parameter 01{01.007}: Minimum speed: 10 Hz 
Lágmarks hraði sem hraðastýring leyfir. 

 

Parameter 02{01.006}: Maximum speed: 50Hz 
Hámarks hraði sem hraðastýring leyfir. 

 

Parameter 03{02.011}: Acceleration rate: 1s/Maximum frequency  
Uppkeyrslu hraði mótors. Stillt þannig að uppkeyrslu hraði er 50Hz/s 

1s/Maximum frequency. Maximum frequency = 50Hz. Stillanlega gildið er hversu margar sekúndur tekur 

hraðastýringuna að hækka um hámarkshraðann(50Hz) sem er stillt í parameter 02. 

 

Parameter 04{02.021}: Deceleration rate: 0.3s/Maximum frequency 
Niðurkeyrslu hraði mótors. Stillt þannig að niðurkeyrslu hraði er 166Hz/s 

0.3s/Maximum frequency. Maximum frequency = 50Hz. Stillanlega gildið er hversu margar sekúndur tekur 

hraðastýringuna að lækka um hámarkshraðann(50Hz) sem er stillt í parameter 02. 

 

Parameter 05{11.034}: Drive configuration: AV 
Nokkrir stillimöguleikar á hvernig hraðastýringunni er stýrt. Það getur ýmist verið með ábyggðu takkaborði, 

stilliviðnámum, digital input sem stilla þá hraða mótorsins eftir fyrirfram ákveðnum gildum sem kallast 

„presets“, o.s.frv. Með þessari stillingu er notast við stilliviðnám með 0-10V ásamt 24VDC digital inngöngum 

til að stýra hraðastýringunni. 

 

Parameter 06{05.007}: Motor rated current: 5.38A 
Hámarks straumur sem hraðastýring mun gefa út áður en hún fer í „trip“ ástand. Trip ástand gefur til kynna að 

einhver bilun sé að eiga sér stað. Hraðastýringin leyfir 180% álag í mesta lagi 3 sekúndur. 

 

Parameter 07{05.008}: Motor rated speed: 945 rpm 
Hraði mótors á upplýsingaplötu. 

 

Parameter 08{05.009}: Motor rated voltage: 400V 
Spennugildi mótors samkvæmt upplýsingaplötu. 

 

Parameter 09{05.010}: Motor rated power factor: 0.73 
Fasvik mótors samkvæmt upplýsingaplötu 

 

Parameter 10{11.044}: User security status: LEVEL.2 
Öryggis stilling hraðastýringar. Stilling til að takmarka aðgengi að ýmsum stillimöguleikum. Level 2 er milli 

stigið, en hægt er að stilla þessa stillingu svo ekki sé hægt að komast lengra en stillimöguleikar 0-10, eða allir 

mögulegir stillimöguleikar eru opnir. Level 2 opnar mun fleiri en level 1, en ekki alveg alla stillimöguleika. 

 

Parameter 37{05.018}: Maximum swtiching frequency: 4kHz 
Skiptitíðni hraðastýringar. Hærri skiptitíðni tryggir lægri hitamyndun í mótor og lægri hljóðmyndun frá 

mótorunum. Grunnstilling er 3kHz. Vegna þess samanlagður hámarksstraumur mótorana tveggja er næstum því 

að botnkeyra hraðastýringuna, er ekki æskilegt að fara hærra en 4kHz samkvæmt tæknibækling 

hraðastýringanna. 
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3.2.4. Frágangur hraðastýristrengja og fræðin á bakvið það 

Ekki er sjálfsagt að ganga hvernig sem er frá köplum sem tengjast milli hraðastýringa og 

mótora. Þriggja fasa hraðastýringar vinna á mjög háum tíðnum. Hefbundin skiptitíðni 

hraðastýringar er u.þ.b. 2-16 kHz, en þó er hún stillanleg. Grunn stilling Commander 

hraðastýringa er 3 kHz, og mest hægt að fara í 16 kHz. Við þessa skiptitíðni og miklu 

strauma sem hraðastýringar gefa frá sér, samanborið við það sem hefundinn stýristrengur 

væri að leiða ef um væri að ræða einhversskonar analog merki, verður til mikið af 

rafsegulsviðstruflunum (Electromagnetic interference(EMI)). 

 Rafsegulsviðstruflanir eru skæðar fyrir rafeindabúnað og þráðlaus merki sem eru í 

nálægt við truflanirnar. Fyrir rafeindabúnað getur orðið til svokalla rafsegulsviðs 

span(electromagnetic induction) sem getur eyðilagt rafeindabúnað. Því er mikilvægt að 

takmarka rafsegulsviðstruflanir eins mikið og kostur er. 

 Sérhannaðir strengir sem heita hraðastýristrengir, eru þeir strengir sem ætlast er til að 

séu notaðir til tenginga hraðastýringa og mótors. Hraðastýristengir eru með mun meiri 

skermingu en hefbundinn stýristrengur. Bæði er notast við fortinaða kopar fléttukápu, ásamt 

álfilmukápu utan um leiðarana til að leiða rafsegulsviðs truflanirnar til jarðar. Oft eru líka 

notaðir þrír litlir jarðleiðarar í stað eins leiðara sem er jafn stór og fasarnir. Jarðvírarnir þrír 

dreifast jafnt hringinn innan kápunnar til þess að allir fasavírarnir liggi jafn þétt saman við 

hvern annan til þess að minnka rýmd kapalsins, sem skiptir máli í svona hátíðni umhverfi. 

Hraðastýristrengir eru einnig gerðir úr sterkari og betri einangrun heldur en hefbundinn 

powerflex, gúmmí eða PVC strengur. Í hraðastýrðum kerfum verða til miklar spennusveiflur 

sem geta náð einhverjum þúsundum volta sem kaplar geta skemmst við vegna svokallaða 

partial discharge áhrifa sem verða til við svo háar spennur.  

 

Mynd 3.4 - Hraðastýristrengur [3] 

 Partial discharge er þegar spenna milli tveggja leiðara er orðin svo mikil að 

einangrunin ræður ekki spennumismuninn og byrjar að leiða á milli. Það heitir dielectric 

breakdown, en við það mun einangrun breytast í leiðara og byrja að brotna upp og eyðast. 

Partial discharge á sér yfirleitt stað vegna smávægilegra galla í strengjum, en þeir þurfa ekki 

að vera sýnilegir til að geta ollið vandræðum. Agnarsmá holrými geta verið í kápunum utan 
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um leiðara, þar sem partial discharge getur átt sér stað. Þá verða til coronu áhrif innan 

holrýmisins og einangrunin byrjar að skemmast. Coronu áhrif er dielectric breakdown milli 

leiðara þar sem einangrun á milli leiðara er einhversskonar gastegund, þ.m.t. andrúmsloftið. 

Þegar það gerist, sjást plasma neistar á milli leiðarana í loftinu og gastegundin byrjar að 

jónast. Við jónun sundrast gastegundin upp í tæringarmikil efni, eins og t.d. Ozone. [4] 

 

Mynd 3.5 - Skýringarmynd fyrir partial discharge  [5] 

Það er þekkt meðal rafiðnaðarmanna að það eigi ekki eigi að tengja skerminguna í 

báða enda til þess að búa ekki til svokallað ground-loop í smáspennustrengjum. 

Hraðasrýristrengi á hins vegar að tengja í báða enda. Hraðastýringar mynda svokallað 

„common mode current“ sem verður að skila sér aftur til jarðar. Best er fyrir þessa strauma að 

skila sér til jarðar í gegnum skerminguna, en ef skermingin er ekki tengd í báða enda, munu 

þessir straumar reyna að skila sér með öðrum hætti, eins og t.d. í gegnum rammann á 

mótornum og þar af leiðandi í annan búnað, þangað til hann skilar sér á endanum aftur í 

hraðastýringuna. Við þetta mun einhver straumur leiðast í gegnum legurnar á mótornum ef 

vélbúnaður er þess eðlis, og þar af leiðandi skemma legurnar á mun skemmri tíma heldur en 

það myndi annars taka. Ground-loop í hraðastýrikerfum er því ekki áhyggjuefni, og raunar er 

æskilegt að hafa gott ground-loop. [6] 

 Til eru mismunandi leiðir til að ganga frá skermingu hraðastýristrengja. Ein aðferð 

sem er algeng að nota er með skerm-nipplum, sé það hægt. Ef tengihús mótors er úr plasti, er 

það t.d. ekki hægt. En þá þarf að taka eitthvað af skermingunni utan af leiðurunum og búa til 

tengipunkt með því, algengast með kaplskó og herpihólk til að einangra skerminguna. Með 

skerminippil er smá hluta af skermingunni við enda kapalsins troðið inn í nippilinn þannig að 

það myndist góð leiðni á milli skermingu og nippils. Straumarnir munu því skila sér í 

gegnum nippilinn og þaðan í skerminguna. 
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Mynd 3.6 - Frágangur skermingar  [7] 

3.3. Mótorarnir 

Keypt voru 4 stk af eins þriggja fasa mótorum frá AC-Motoren GmbH frá Þýskalandi. AC-

Motoren framleiðir gæða mótora sem reynst hafa Set vel í fyrri smíðum og útskipti á 

mótorum sem hafa bilað. Mótorinn hefur eftirfarandi málgildi: 

 1,1kW   B34 festinga aðferð 

 945sn/min  Ramma stærð: 90 

 2,69A 

 Cos 0,73 

IE3 (81% nýtni)  

 

Mótorarnir eru 6 póla og ættu að geta, m.v. formúlu, framleitt 11,12Nm af togi. Það stemmir 

einnig við bækling mótorsins sem gefur hann upp sem 11,12Nm af togi. 

𝑇 =
9,55 × 𝑃

𝑛
=

9,55 × 1,1𝑘𝑊

945𝑟/𝑚𝑖𝑛
= 11,12𝑁𝑚 

 

 

Sjá viðauka 1 fyrir tæknibækling mótors. 

3.3.1. Afhverju þessir mótorar? 

Hægt hefði verið að fara í 8 póla mótora til að hafa gírhlutfall dribúnaðarins ennþá minna og 

fengið ennþá meira tog beint út úr mótorunum. M.v. jöfnu 3.4 og sama afl, ætti 8 póla mótor 

að geta skilað rúmlega 15Nm af togi. 

Það getur reynst erfiðara að finna 8 póla mótora til á lager hjá birgjum vegna sjaldgæfrar 

notkunar þeirra. Því var valið að fara í 6 póla mótora til þess að tryggja fljótlegra og 

auðveldara aðgengi í nýja mótora ef einhver þeirra skyldi bila og skipta þyrfti út í hvelli. 

Líkt og með birgjann sem Set keypti hraðastýringarnar af, þá eiga þeir í góðu samstarfi 

við aðilann sem selur þessa mótora. Set velur að versla við þennan aðil sökum góðs úrvals af 

mótorum og hagstæðra kjara. Einnig býður birginn upp á stutta biðtíma ef þeir eru ekki til á 

Jafna 3.4 
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lager. Vefsíða framleiðandans er notendavæn og góð til þess að afla upplýsinga um alla 

mótora sem þeir framleiða, svo sem rafmagnsfræðilegar upplýsingar og málsetningar þeirra. 
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3.4. Tveir mótorar á einni hraðastýringu 

Sérkennilegt þykir að tveir eða fleiri mótorar séu tengdir inn á eina hraðastýringu, þó er það 

þekkt aðferð. Í tilfelli þessa verkefnis eiga mótor pörin alltaf að snúast á nákvæmlega sama 

hraða og er því fínt að nota bara eina hraðastýringu á tvo mótora. Það er þá alveg öruggt að 

annar mótorinn geti ekki byrjað að skrika frá hinum, nema að um vélræna þvingun sé að 

ræða. En það þykir ólíklegt að það muni eiga sér stað í þessari vél. 

 Tvær aðferðir eru notaðar við tenginga margra mótora á eina stýringu. Raðtenging 

(chain connection), eins og sýnt er á mynd 3.7, og hliðtenging, eins og sýnt er á mynd 3.8. 

Framleiðandi hraðastýringanna sem notast í þessu verkefni, telur það betra að nota 

raðtengingu. Ef tengt er í hliðtengingu, þá samkvæmt tilmælum framleiðanda þarf 

spólu(inductor(sinusoidal filter)) tengdan á milli útgang hraðastýringar og mótora. Í ljósi 

hentugleika og hagkvæmni raðtengingar, var ákveðið að notast við hana frekar en 

hliðtengingu. 

  

Mynd 3.7 - Raðtenging Mynd 3.8 - Hliðtenging 



 23 

Æskilegt þykir að tengja yfirálags- og skammhlaupsvörn fyrir hvern mótor fyrir sig. 

Hraðastýringar hafa getuna til þess að veita yfirálags- og skammhlaupsvörn fyrir mótor ef 

einungins einn mótor er tengdur, en hraðastýringin getur ekki vitað álagið á hverjum mótor 

fyrir sig. Hins vegar í þessari vél þá ganga mótorarnir aldrei lengi í senn. Þeir ganga sjaldan í 

meira en 15 sekúndur í senn, með a.m.k. 30 – 60 sekúndna hléi á milli vegna þess hvernig 

framleiðsluferlinu er hegðað. Það þykir því ólíklegt að mótorarnir upplifi nokkurn tímann 

langvarandi yfirálag og nái að hitna almennilega ef eitthvað skyldi koma uppá til þess að 

valda því. Báðir mótorar eru líka á einskonar hátt kúplaðir saman á mekanískann hátt vegna 

þess að drifeiningarnar þvinga bæði fremra og aftara hjól saman á rörið. Mótorarnir deila þess 

vegna álaginu mjög jafnt á milli sín. Þess vegna var ekki sett yfirálags- né skammhlaupsvörn 

fyrir hvern mótor. Það var ákveðið til þessa að spara skápapláss og fyrirhöfn, ásamt 

einhverjum smá kostnaði sem hefði verið á bakvið það. En ef bilun mun eiga sér stað, þá mun 

það alltaf koma í ljós nær strax. Mótorarnir ganga aldrei nema með mannlegri skipun í 

gegnum hnappa eða pedala og munu stjórnendur vélarinnar þá alltaf sjá, eða verða varir við 

eitthvað óeðlilegt strax, ef mótorarnir haga sér sérkennilega. 
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3.5. Rafkerfi drifbúnaðs 

3.5.1. Staðall 

Við smíði og hönnun rafkerfisins er stuðst við staðalinn ÍST EN 60204-1:2018 Öryggi véla – 

Rafbúnaður iðnaðarvéla – Hluti 1: Almennar kröfur. 

3.5.2. Töfluvírar 

Litakóðun víranna fer eftir meðmælum staðalsins sem nefndur er í kafla 3.5.1, að 

undanskildum mínus vírnum á DC spennunni [8]:  

Svartur – AC og DC kraftrásir 
Rauður – AC stýrirásir (Ekki notað í þessari vél) 
Blár – DC stýrirásir (DC 24V +) 
Blár & hvítur – DC stýrirásir (DC 24V -) (Ekki í staðli, en algengt notaður sem mínus í 

vélasamstæðum) 

Appelsínugulur – utanaðkomandi spennufæðing. (Á ekki við þessa vél) 

ATH þegar talað er um bláan, þá er það dökkblár. Ekki hefbundinn N-leiðara blár(Cyan). 

 

Grunnstærðir víra: 

 Stýrirásir – Nota skal 0,5 - 1mm2 vír í stýrirásir allra jafna 

Kraftrásir – Nota skal vír sem getur borið strauminn sem fer um hann hverju sinni, en þó 

aldrei minni en 1,5mm2. 

 

Tegund víra skal vera eftirfarandi: 

Vírastærðir ≤ 1mm2 = H05V-K 

Vírastærðir ≥ 1,5mm2 = H07V-K 
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3.5.3. Rafbúnaður 

Botnplötuskápur: 

Skápurinn sem allur rafbúnaður er geymdur í er af gerðinni Spacial S3D frá Schneider 

Electric. Málstærðir skápsins eru 800x600x250mm í hæð, breidd og dýpt. Íhugað var að 

notast við minni skáp en þótti óæskilegt í ljósi mögulegra breytinga á búnaði í framtíðinni. 

Skápurinn er IP66 og IK10 varinn og kemur í litnum RAL7035. 

Þessi botnplötuskápur varð fyrir valinu vegna þekktra gæða sem eru frá Schneider Electric og 

hann er á góðu verði til Set frá birgja. 

 

Mynd 3.9 – Schneider Electric Spacial S3D botnplötuskápur  [9] 

Hraðastýringar: 

Commander C200-03400056A10100AB100. Hraðastýringarnar eru þriggja fasa og hafa 

afkastagetu upp að 2,2kW með 5,6A sem stöðugan straum út í mótor. Fyrir frekari 

upplýsingar og myndir, sjá kafla 3.2. 

 

Spólurofi: 

Allen Bradley 100-C16EJ10. 7,5kW, 16A, 24VDC. Hægt hefði verið að fara í 4kW 

spólurofa, en hann var ekki til hjá birgja meðan smíði stóð yfir. 

Þessi spólurofi varð fyrir valinu þar sem hann var hægkvæmastur í innkaupum. 

 

 

Mynd 3.10 – A-B 100-C16EJ10 spólurofi 

[3] 
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Mótorvarrofi: 

Allen Bradley 140M-C2E-B63. Stillanlegur mótorvarrofi sem býr yfir skammhlaupsvörn og 

yfirálagsvörn. Mótorvarrofinn er stillanlegur milli 4-6,3A. 

Þessi mótorvarrofi varð fyrir valinu þar sem hann var hægkvæmastur í innkaupum. 

 

Mynd 3.11 - A-B 140M-C2E-B63 mótorvarrofi  [3] 

Stýriliðar: 

Stýriliðar eru oft notaðir sem milliliður milli útgangs á iðntölvu og einhvers endabúnað eins 

og t.d. spólurofa, segulliða, ljós, o.s.frv, til þess að vernda útganga iðntölvunnar fyrir 

yfirálagi. Stýriliðar eru til í margskonar stærðum og gerðum, en algengast þykir að nota 

svokölluð „terminal block relay“ vegna stærðar þeirra og þægindi, en þeir eru 6,8mm að 

breidd. Ekkert breiðari heldur en hefbundið raðtengi sem notuð eru í merkjaflutninga. 

Allen Bradley 700-HLT2U24 stýriliðar urðu fyrir valinu í þessu þar sem hann var 

hægkvæmastur í innkaupum. Stór kostur við svona stýriliða er að kubbarnir sem smellast í 

sökklana, eru útskiptanlegir og ganga oft upp á milli framleiðanda. T.d. virkar að nota kubb 

frá Pheonix Contact og Finder í sökkla frá Allen Bradley, og öfugt.  

 

 

Mynd 3.12 - 700-HLT2U24 stýriliði  [15] 
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Hnappabúnaður 

Allur hnappabúnaður er úr  RMQ 22mm línunni frá Eaton. Eaton línan varð fyrir valinu 

vegna áreiðanleika á að birginn eigi allt efni til sem þörf er á.  

 Efni sem var keypt samanstendur af t.d. 

• Stilliviðnám 10kΩ  

o Stýra hraðastillingu með 0-10V analog merki. 

• Þrýstihnappar einfaldir 

• Þrýstihnappar töfaldir 

• 1-0-2 snarar 

• Neyðarstopp 40mm 

• Snertur NO & NC og festiflöngs ásamt öðrum smáefnum. 

  

Mynd 3.13 - Samansafn af Eaton hnappaefni  [7] 
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4. Glussakerfið 
 

4.1. Glussadælan 

Glussakerfið er ein heildstæð eining sem kemur með mótor, dælu og glussatank. 

Glussatankurinn rúmar 5 lítra af glussa, dælan hefur dælugetu upp að 6 lítra/mín, upp að 

150bar. 

4.1.1. Mótorinn 

Mótorinn sem knýr glussadæluna hefur eftirfarandi málgildi: 

1,8kW   B34 festinga aðferð 

 1390 sn/min  Ramma stærð: 90 

 4,4A 

 Cos 0,80 

IE gildi ekki gefið upp (78,2% nýtni) 

 

4.1.2. Stýring dælu og tjakka 

Dælan virkjast með útgang frá iðntölvu, með stýriliða á milli. Dælan fer í gang ef ýtt er á 

annaðhvort upp eða niður hnapp, til að stýra tjökkunum sem halda drifeiningunum. Fjórar 

hreyfingar er hægt að framkvæma með tveimur hnöppum og einum snara. Upp og niður 

takkinn stýrir hvort þú viljir færa tjakk upp eða niður, en snarinn ræður því hvort hreyfingin 

sem maður vill framkvæma gerist á efri eða neðri tjakknum. 

 Snarinn merktur -15S5 á teikningu stýrir hvort hreyfa eigi efri tjakk, neðri tjakk eða 

hvorugan. Merki kemur svo frá útgöngum iðntölvu með stýriliða á milli, fer svo í gegnum 

aðra hvora snertuna á -15S5 snaranum, til þess að virkja einn af fjórum segulliðum (-15Y1 til 

-15Y4). 

 Algengt er að glussakerfi noti einn segulliða sem aðalloka í glussakerfið. Þannig ef 

ekki er verið að hreyfa einhvern glussabúnað, og aðallokinn ekki virkur, þá flæðir glussinn í 

hringrás til þess að skemma ekki dæluna. Þetta glussakerfi hefur þó ekki slíkan segulliða og 

ef ekki er neinn glussabúnaður á hreyfingu, þá myndi enginn glussi flæða og dælan myndi 

skemmast ef hún gengi svoleiðis of lengi. Vegna þess, er dælan aldrei í gangi nema þegar 

verið er að hreyfa annanhvorn tjakkinn. Hins vegar þegar upp eða niður hnöppunum er 

sleppt, gengur dælan í 0,5 sekúndu lengur til þess að tryggja að enginn þrýstingur hafi fallið á 

meðan einhver segulliðanna er að lokast. Einnig er líftími spólurofans sem knýr 

glussadæluna(-12Q1) lengdur, þar sem stundum er ýtt á upp eða niður hnappanna nokkrum 

sinnum með nokkurra millisekúndna millibili ef verið er að reyna stilla þrýstinginn á rörið 
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með einhverri nákvæmni. Dælan er því ekki að slökkva og kveikja á sér í hvert einasta skipti 

þegar ýtt er á hnapp, heldur helst hún í gangi í augnablik eftir að hnapp er sleppt. 

 

4.2. Hæðarstilling rúllubúkkaborðsins 

Stálrörin liggja á 12 metra, hæðarstillanlegu rúllubúkkaborði fyrir aftan drifbúnaðinn áður en 

rörið er komið inn á kápuna. Hæðarstillingin er til þess að stilla aðkomu rörsins að 

ísprautunarvagninum. Plastkápan liggur ofaná ísprautunarvagninum, og ef stálrörið liggur 

skakkt að á leiðinni inn í kápuna, er hætta á að eitthvað skemmist eða að átakið verði of 

mikið fyrir annaðhvort drifbúnaðinn eða klemmuna sem heldur kápunni í stað vegna skakks 

álags. 

 

Mynd 4.1 - Yfirl itsmynd af þræðingu í ferli.  Stálrör í  drifbúnaði og 

plastkápa klemmd föst á ísprautunarvagni.  
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 Fjórir hnappar stýra hreyfingu borðsins, upp & niður að aftan og að framan. Á 

teikningu heitir rúllubúkkaborðið „inserting table rear/front“. Hnapparnir gefa merki inn á 

iðntölvu, sem svo gefur merki inn á stýriliða sem hleypir straum að viðeigandi segulliðum    

(-14Y1 til -14Y4). 

 

Mynd 4.2 - Hnappaviðmót fyrir hæðarstýringu.  
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5. Rafmagnsteikning 
 

5.1. Hönnunar ferlið 

Ferlið byrjaði á að gamla teikningin var skoðuð í samráði við hönnuð hennar til að auðvelda 

endurhönnun. Eldri teikningin var ekki gerð á viðurkenndu forriti til að hanna slíkar 

stjórnkerfa teikningar og var hún einnig gerð í miklum flýti á sínum tíma. Vegna þessa er 

margt sem var ábótavant m.v. almennilega gerðar teikningar á viðurkenndum forritum. Það 

var því erfitt verkefni að ætla að samræma nýja teikningu við þá eldri. 

 Lagt var til að endurgera teikninguna fyrir allt stjórnkerfið, jafnvel það sem snýr ekki 

að drifbúnaðinum sem slíkum. En vegna umfangs vinnu og tíma sem það hefði tekið, og 

tíminn af skornum skammti, var ekki farið í að endurgera alla teikninguna, heldur eingöngu 

það sem viðkemur drifbúnaðinn. Eldri teikningin er því enn í gildi, nema það sem viðkemur 

drifbúnaðinum. 

 Hönnunarferlið hófst og byrjað var á að gera gróft efnisyfirlit og áætlun fyrir hvernig 

það ætti að ganga fyrir sig. Grein var gerð fyrir hvaða rafbúnaður yrði notaður, t.d. mótorar, 

hraðastýringar, glussabúnaður, hnappar o.s.frv, og það flokkað niður. Að því loknu var byrjað 

að koma íhlutum niður á blað og teiknað með ákveðið skipulag í huga. 

 Þegar kraftrásarhluti teikningar var kominn langt á leið var farið að huga að inn- og 

útgöngum iðntölvu. Reyndist það vera erfitt vegna ósamræmis nafna á inn- og útgöngum 

m.v. eldri teikningu. 

 Á ákveðnum tímapunkti uppgötvaðist að ekki væri hægt að fullklára teikninguna 

vegna íhluta sem skorti skilgreiningu og voru jafnvel skilgreindir með vitlausu íhlutanúmeri. 

Vinna við teikninguna var því sett í biðstöðu þar til farið væri í uppsetningu búnaðarins í 

Þýskalandi og unnt að klára hana samhliða uppsetningunni.              

 Heildartími hönnunar á nýrri teikningu og rýni í eldri teikningar náði 45 vinnutímum 

áður en teikningin var svo fullkláruð í Þýskalandi, en þar fóru 2 tímar af vinnu í að klára 

teikninguna. 
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5.2. Samræming við gamla teikningu 

Á nýrri teikningunni er alltaf hægt að rekja skilgreiningarnúmer íhluta við þá eldri. 

 

Mynd 5.1 - Rakning íhluta til  eldri teikningar. Nýja teikning in vinstra meginn, eldri 
hægra mginn 
 

Neðsti skýringartextinn á íhlutnum sem sést á mynd 5.1, lýsir því nákvæmlega hvar hægt er 

að finna þann íhlut sem þjónar sama tilgangi á eldri teikningunni.  

Drawing MPI 800 = Vísar í nafnið á eldri teikningunni. 

Page 400.1 = Vísar í blaðsíðunúmerið 400.1 á eldri teikningunni. 

S401 = Vísar í skilgreiningarnúmer íhlutsins á eldri teikningunni. 

SK2 = Vísar staðsetningu íhlutarins, sem þarna er staðsettur á/í skáp SK2. 

Allir íhlutir sem eru ekki ný viðbót eða það mikil breyting að það þyki óæskilegt að rekja það 

til eldri teikningar, hafa skýringartexta eins og sýnt er á mynd 5.1. 

 Eldri teikningin fylgir ekki fyllilega reglum um hvernig skilgreina eigi hlutverk og 

staðsetningar íhluta. Í stað þess að vera með þrískipt kerfi eins og lýst er í kafla 5.3, er kerfið 

tvískipt, þar sem einungis er tekin fram staðsetning (SK1 eða SK2) og skilgreiningarnúmer 

íhlutar.  

5.3. Umfjöllun teikningarinnar 

Teikningin er gerð með staðalinn ÍST EN 61082-1:2015 Samning skjala sem notuð eru í 

raftækni - Hluti 1. Reglur. [10], til hliðsjónar. 

Teikningin skiptist í forsíðu, 4 blaðsíður af upplýsingablöðum, 12 blaðsíður af 

rafmagnsteikningum og 32 blaðsíður af tengigögnum fyrir alla strengi vélarinnar ásamt 

raðtengjum. Teikningin er gerð í forriti sem heitir Eplan Electric P8, en það er sérhæft forrit 

til hönnunar stjórnkerfateikninga. Eplan býr yfir flottum gagnagrunni (data portal) með 

víðtækri flóru tæknigagna um ýmiskonar rafbúnað og svokölluð „macro“ af rafbúnaði til að 

setja í teikningar. Macro flýta fyrir gerð stjórnkerfateikninga og gera þær meira lýsandi fyrir 

stjórnkerfið ef einstaklingur ætlar að bilanagreina með teikninguna sér til hliðsjónar.  
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 Eins og kemur fram í kafla 5.2, þá skiptist eldri teikningin í tvennskonar 

skilgreiningu. Nýja teikning skiptir upp í þrennt eins og hefbundin stjórnkerfa teikning gerir. 

Hefbundin skipting lítur svona út: 

Function designation (=): Lýsing á hlutverki úhlutsins sem er undir þessari skilgreiningu. 

Location designtion (+): Lýsir staðsetningu íhlutsins. 

Definiton tag (-): Skilgreinda númer íhluts á teikningu. 

 

Sem dæmi getur heildarskilgreining íhlutar verið =SK2 +MP1 – 27K1, en það er þá stýriliði 

númer -27K1, staðsettur á annaðhvort botnplötu, eða skápahurð, í skáp 2. 

=SK1 +MP1 -S001, er hnappur númer -S001, staðsettur á botnplötu eða skápahurð, í skáp 1. 

 Eftirfarandi samsetningar eru til í nýju teikningunni. 

=SK1 +MP1 Skápur 1, botnplata eða skápahurð 

=SK2 +MP1 Skápur 2, botnplata eða skápahurð 

=SK2 + CP1 Skápur 2, fót pedali(control pedal 1) 

=SK2 +OEC Skápur 2, utan rafmagnsskáps (outside elecrical cabinet) 

 Nýja teikningin skiptir ekki út þeirri eldri, nema þeim búnaði sem viðkemur nýja 

drifbúnaðinum. Eldri teikningin er þvi enn í gildi, en við skoðun teikninga þarf alltaf að hafa 

báðar teikningar til hliðsjónar.  

Mynd 5.2 - Macro af kraftrás hraðastýringar  

Mynd 5.3 - Macro af stýrirás hraðastýringar  
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6. Niðurstaða 
 

Verkefni þetta heppnaðist vonum framar og má draga þann lærdóm af því hvenær það getur 

verið hentugt að nota eina hraðastýringu til að knúa fleirri en einn mótor. Einnig varðandi 

hraðastýringar er það alveg ljóst að góður frágangur kapla og búnaðs í kringum 

hraðastýringar er mikilvægur til að halda gæðum kerfisins í lagi. Sér í lagi vegna truflana sem 

geta orðið í nærumhverfi hraðastýringanna, og viðhaldsþörf í kringum þær, sé t.d. notaður 

óhentugur kapall milli mótors og hraðastýringa. 

 Með þessu verkefni lokið, er framleiðslugeta Set aukin stórlega, bæði í hraða og 

stærðargetu, en það reyndist nauðsynlegt vegna stækkandi markaðar og mikillar endurnýjunar 

gamalla lagna sem einnig er verið að stækka til aukinnar afkastagetu vegna mikillar fjölgunar 

húsnæðis. 

 Mikill lærdómur var dreginn frá verkefninu og ljóst að alltaf er hægt að teygja svona 

verkefni lengra og lengra til að reyna að fullkomna þau eins mikið og hægt er. Þetta 

heppnaðist að mestu leyti vel, þó tíminn í þetta verkefni væri af skornum skammti vegna 

annara verkefna sem einnig þurfti að sinna.   
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