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Formáli 

 
Framleiðsla á lífdísilolíu(bíódísill) og fóðurmjöli úr repjufræjum er enn á tilraunastigi á 

Íslandi. Ég vissi strax að ég myndi tengja lokaverkefni mitt í byggingatæknifræði  við það 

verkefni sem ég fékk að fylgjast með og taka örlítinn þátt í þegar ég starfaði hjá 

Siglingastofnun Íslands sumarið 2009. Þar starfaði ég aðallega sem líkanasmiður. 

Þar voru Ólafur Eggertsson bóndi á Þorvaldseyri og Jón Bernódusson verkfræðingur og 

kennari minn við Háskólann í Reykjavík að gera tilraunir með pressun á repjufræjum til olíu-

og fóðurmjölsgerðar. Jón sá áhuga minn á þessu og dró mig inn í þetta að því leiti að ég fékk 

að setja í gang fyrir framan alþjóð skipamótor sem fyrstur allra á Íslandi sem gekk fyrir 

íslenskum repjulífdísil, eftir það var ekki aftur snúið. Um veturinn gerði ég ásamt þremur 

öðrum viðskiptaáætlun um framleiðslu og sölu á repjulífdísil og dýrafóðri í áfanga sem heitir 

Rekstur,stjórnun og nýsköpun, kennt af Páli Kr. Pálssyni. Við gerð viðskiptaáætlunarinnar 

frétti ég að  fyrirtækið N1 ætti autt iðnaðarhúsnæði á Hvolsvelli sem gæti mögulega nýst sem 

lífdísil- og fóðurmjölsverksmiðja. Ég ákvað að hamra á járnið á meðan það var heitt og  nota 

reynslu mína og kunnáttu til að hanna verksmiðjuna. 

Ég vill nota tækifærið og  þakka Jóni Bernódussyni verkfræðingi hjá siglingastofnun fyrir 

dyggan stuðning og handleiðslu við gerð verkefnisins. 
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1. Inngangur 
 

Við hönnun á lífdísilverksmiðju þurfa þættir hennar að vinna rétt saman til þess að vinnsla 

hennar nýtist sem best. En fyrst þarf að ákveða stærð verksmiðjunnar og framleiðslugetu. Hér 

var ákveðið að leggja fram þrjár hönnunartillögur að verksmiðjum og er framleiðslugeta 

þeirra eftirfarandi:   

 

Verksmiðjutillaga 1: Framleiðir 1.000 tonn af repjuolíu og 2.000 tonn af hrati á ári 

 

Verksmiðjutillaga 2: Framleiðir 4.000 tonn af repjuolíu og 8.000 tonn af hrati  á ári 

 

Verksmiðjutillaga 3: Framleiðir 8.000 tonn af repjuolíu og 16.000 tonn af hrati á ári 

 

Allar verksmiðjutillögurnar hafa sameiginlegan útgangspunkt sem er húsnæðið sem fer undir 

framleiðsluna. Húsnæðið sem um ræðir er autt iðnaðarhúsnæði á Hvolsvelli. Gerð verður gein 

fyrir ástandi hússins, útveggjum, gluggum, hurðum, þaki, og settar verða fram viðgerða- og 

breytingatillögur. Greinargerðin er unnin með tilliti til þess að í húsnæðinu verði starfrækt  

lífdísilverksiðja. Úttekt á húsnæðinu og nauðsynlegum nýbyggingum  er að finna í kafla 1. um 

húsnæði. Einnig verður tekin fyrir hönnun á brunavörnum, lögnum og loftræsingu. Inn í þessa 

þætti vefst svo framleiðsluferlið svo ekki er hjá því komist að fjalla eitthvað um tækin sem eru 

hjarta framleiðslunnar. Þá spilar reynsluleysi höfundar gagnvart vélum og hvað þá 

fræpressum stóran þátt. 

Auðveldasta leiðin til að leysa úr því  var að leggja land undir fót og hitta reynslubolta 

í þessum málum sem staðsettir er í Þýskalandi og Danmörku. Í Þýskalandi er framleiðsla og 

neysla á repju afurðum mest í Evrópu (European Gommission of statistics(1), 2010). Fjallað 

verður um pressutæki í sér kafla. 

Ein hindrun við gerð þessarar ritgerðar var að lagnateikningarnar brunnu í skjalasafni 

Selfossar fyrir nokkrum árum og var erfitt að gera nokkuð í lagnahönnun án þess að láta 

mynda lagnir. Einu þættir vatnslagnahönnunar sem unnið verður með er lausn á 

heitavatnsþörf fyrir ferli í framleiðslunni sem heitir vöskun, nánari útskýringar á vöskun er í 

kafla 5. um vatnslagnir. 
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2. Almennt um lífdísil og framleiðsluferli þess 

 

Framleiðslan byrjar á akrinum - þar ræktar bóndinn plöntu af kálætt sem heitir  repja  

(Brassica napus) og vinnur úr henni fræin. Hver hektari gefur um 3 tonn af fræjum. Því næst 

eru fræin þurrkuð þar til rakastig þeirra er  6-8%.  til að koma í veg fyrir gerlaniðurbrot en 

næst eru þau pressuð. Fyrir hvern hektara af repjurægt fæst um 1.200 lítrar  af repjuolíu, 2 

tonn af hrati og að auki falla til 3 – 3,5 tonn af stönglum ( hálmi) sem nota má sem áburð eða 

spæni fyrir skepnur. Hratið inniheldur 33% prótín, 12 -17% fitu, 10% trefjar og um 10% vatn. 

Einnig er hratið ríkt af ómega fitusýrum og hentar því  vel sem fóðurbætir fyrir flestar skepnur 

s.s. sauðfé, svín, hesta, hænsn, fiska og fl. (Ásger, Guðbjartur, Jón, & Pálmi, 2009) 

 

 

Sagan  

Til eru skráð tilfelli um að pressun repjufræja hafi átt sér stað fyrir 3.000 árum. En um sviðað 

leiti og iðnbyltingin byrjaði var byrjað að pressa fræ á iðnaðarskala, þá var repjuolía meðal 

annars  notuð á lampa til lýsingar og til kyndingar (Shahidi, 1990). framleiðsla hefur aukist ört 

síðustu ár og í öðru sæti yfir mest framleiddasta plöntuolía í heimi (Reymer, 2010). 

Framleiðsla á repjufræjum í 27 Evrópuríkjum hefur vaxið úr 11,5 milljón tonn árið 2000 yfir í 

22 miljón tonn árið 2009 (European Commission of statistics(2), 2010). Framleiðsla á 

repjulífdísill er nú um 9 miljón tonn á ári innan EU (European Biodiesel Board, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línurit1.. (Jón Bernódusson, 2010) 
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Efnaferlið 

 Repjuolíuna sem pressuð er úr fræjunum má nota til manneldis eða iðnaðar og er í raun 

venjuleg matarolía. En í sumum  verksmiðjum td. Emmelev í Danmörku  er henni breytt í 

lífdísil með efnafræðiferli sem kallast umestrun (Simonsen, 2010) (emmelev.dk, 2010). Í því 

ferli er bætt 5-10 % metanóli(CH3OH) og 0,23 % eitursóda (NaOH) út í repjuolíuna (Purcella, 

2008), við það virkar eitursódinn sem hvati og glýserólið binst við  metanólið og skilur sig frá 

Lífdíslinum (Ásger, Guðbjartur, Jón, & Pálmi, 2009). Þetta ferli er notað bæði á dýrafitu og 

plöntuolíu til að búa til lífdísil. Lífdísillinn kemur í stað hefðbundinnar  jarðefna dísilolíu og 

glýserólið er notað sem áburður á tún eða það hreinsað og notað í sápur og annan 

snyrtivöruiðnað (Ásger, Guðbjartur, Jón, & Pálmi, 2009) 

 

Mynd 1. Efnafræðiferlið frá repjuolíu að lífdísli (Simonsen, 2010). 

 

 



                                               Hönnun lífdísilverksmiðju á Hvolsvelli 

8 

 

Ármann Halldórsson 

Markaðurinn 

 

Innflutningur 

Ljóst er að markaðurinn er nægilega stór, notkun jarðefna dísilolíu (gasolíu) á Íslandi árið 

2007 var 380.000 tonn og eru möguleikarnir því miklir. Um 230 tonn af repjuolíu (matarolía) 

eru flutt inn til Íslands ár hvert til manneldis (Hagstofan, 2010). Auk þess er til svo kölluð b5 

biodisel olía sem seld er á bensínafgreiðslustöðvum sú olía er 5% repjuolía og 95% jarðefna 

eldsneyti (N1, n1.is, 2009) 
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3. Húsnæði 

 

Í þessum kafla verður fjallað um úttekt á ástandi 580 m
2
 verkstæðahúss við Dufþaksbraut 14,  

860 Hvolsvelli. Húsið var byggt 1977 og teiknað af Baldri Friðrikssyni byggingafræðingi. 

Við gerð þessarar greinargerðar var haft samband við Baldur sjálfan og hann man vel 

eftir húsnæðinu þrátt fyrir að 33 ár séu liðin frá því að það var byggt og ennþá lengra síðan að 

hann hannaði það. 

Hönnun byggingarinnar er einföld og praktísk eins og tíðkaðist á 20 öldinni sem gerir 

það auðveldara um vik að breyta gamaldags fyrrverandi steypustöð í nútíma lífdísil-

verksmiðju. 

Gerð verður gein fyrir ástandi hússins, útveggjum, gluggum, hurðum, þaki og settar 

verða fram viðgerða- og breytingatillögur. Greinargerðin er unnin með tilliti til þess að í 

húsnæðinu verði starfrækt  lífdísilverkmiðja. Húsið er steinsteypt, hraunað að utan og málað - 

en pússað og málað að innan, gluggar eru úr tré og með tvöföldu gleri, aðalhurð er úr járni og 

iðnaðarhurðir úr járni og blikki. 

   

  Mynd 2. Dufþaksbraut 14, endurgerð af teikningum frá Baldri Friðrikssyni 

     Mynd 3. Dufþaksbraut 14 endurgerð af teikningum frá Baldri Friðrikssyni 

 

Mynd 4. Dufþaksbraut 14 endurgerð af teikningum frá Baldri Friðrikssyni  
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3.1 Ástandslýsing og tillögur að úrbótum 

 

Húsið er í lélegu ástandi og ber þess öll merki að þar hafði verið rekin steypustöð. 

3.1.1 Veggir 

 

Við skoðun kom í ljós 

 

3.1.1.1 Brotnir kantar og horn ( sjá myndir 5 og 6). 

3.1.1.2 Mosavaxnar sprungur  í hraunhúð (sjá mynd 7). 

3.1.1.3 Vatnsbretti víða sprungin og skemmd (sjá mynd 8). 

3.1.1.4 Ryðsmituð málning eftir skorstein  (sjá mynd 9). 

3.1.1.5 Málning yfirleitt veðruð ( sjá mynd 10). 

3.1.1.6 Ómálað undan eldri þakklæðningu  (sjá mynd 11). 

3.1.2.7 Inniveggir eru skítugir og kalkskemmdir. 

3.1.2.8 Milliveggur í vélarsal verður fyrir komandi starfsemi. 

 

 

Tillögur um úrbætur 

 

3.1.1.1 Hreinsa burt skemmda og lausa steypu og endurbyggja kanta. 

 3.1.1.2 Háþrýstiþvo mosa í burt með minnst 500 bara þrýsting, bletthrauna í sárið og grunna 

með olíumálningu. 

3.1.1.3 Hreinsa burt skemmda og lausa steypu og endurbyggja vatnsbretti. 

3.1.1.4 Háþrýstiþvo með sandblönduðu vatni og grunna. 

3.1.1.5 Háþrýstiþvo með 400 bara þrýstingi. 

3.1.1.6  Háþrýstiþvo með 400 bara þrýstingi og grunna með olíumálningu. 

3.1.2.7 Skafa, fituhreinsa, blettsparsla og mála. 

3.1.2.8  Rífa vegg og gæta að asbestmengun !    

Að lokum skal mála yfir alla veggi. 
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3.1.1 Myndir af útveggjum  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 5 tilvísun 3.1.1.1 Mynd 6     

tilvísun 3.1.1.1 

Mynd 7 tilvísun 3.1.1.2 

Mynd 8 tilvísun 3.1.1.3 

Mynd 9 tilvísun 3.1.1.4 

Mynd 10 tilvísun 3.1.1.5 

Mynd 11 tilvísun 3.1.1.6 
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3.1.2 Gluggar og hurðir  

 

Við skoðun kom í ljós 

 

3.1.2.1 Gluggar og gler eru ónýt (sjá mynd 12 og 13). 

3.1.2.2 Hurð við aðalinngang er ryðguð (sjá mynd 14).  

3.1.2.3 Klæðning á iðnaðarhurðum skemmd að hluta (sjá mynd 15). 

3.1.2.4 Iðnaðarhurðir eru stirðar/veðraðar (sjá mynd 16). 

3.1.2.5 Iðnaðarhurð í miðju virkar ekki.  

3.1.2.6 Gluggar á iðnaðarhurðum brotnir (sjá mynd 17). 

 

 

Tillögur um úrbætur 

 

3.1.2.1 Skipta um glugga og gler, gler skal vera tvöfalt. 

3.1.2.2 Ryðslípa, hreinsa og mála. 

3.1.2.3 Saga burt skemmda búta, bæta nýjum í og þétta fyrir vatni.   

3.1.2.4 Hreinsa opnunarbúnað. Smyrja, slípa hurðir og mála. 

3.1.2.5 Setja upp nýjan opnunarbúnað. 

3.1.2.6 Skipta út plexigleri þar sem við á og þétta.  
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3.1.2 Myndir af hurðum og gluggum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 Tilvísun 3.1.2.1  
Mynd 13 Tilvísun 3.1.2.2  

Mynd 16 tilvísun 3.1.2.5 Mynd 17 tilvísun 3.1.2.6 

Mynd 15 tilvísun 3.1.2.4 Mynd 14 tilvísun 3.1.2.3 
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3.1.3 Loft og gólf 

 

Við skoðun kom í ljós  

 

3.1.3.1 Ílögn er brotin og höggin. 

3.1.3.2 Klæðning í loft er ónýt (sjá mynd 18 tilvísun 3.1.3.1). 

3.1.3.3 Gryfjur eru skítugar og höggnar. (sjá mynd 19 tilvísun 3.1.3.2). 

 

Tillögur um úrbætur 

 

3.1.3.1 Þrífa gólf, grunna og flota. Mála þarf vélarsal með 2 þátta epoxylakki með perlum. 

Flota þarf afmarkað rými fyrir metanólgeymslu ( sjá teikningar ) í miðju rýminu er niðurfall. 

Gólfið í þessu rými skal vera þannig að vökvi renni í þetta tiltekna niðurfall en dúkaleggja 

anddyri, rannsóknastofu,stiga og skrifstofu. 

3.1.3.2 Rífa klæðningu, háþrýstiþvo með minnst  400 börum og grunna loft (sjá mynd 13). 

3.1.3.3 Fjarlægja mannganga, múra í stór sár >1. cm, sparsla og mála gólf, veggi og loft  með 

tveggja þátta epoxylakki og yfirborð verður að vera slétt. ( á einungis við um gryfjur) og 

teknar út af málarameistara. ATH gryfjur eru notaðar sem frægeymsur  í verksmiðjutillögu 1 

en í verksmiðjutillögum 2 og 3 á að loka fyrir með járnhlerum en halda manngangi.  

Einnig skal  blettsparla og heilmála anddyri, rannsóknarstofu, klósett- og skrifstofurými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mynd 18 tilvísun 3.1.3.1 Mynd 19 tilvísun 3.1.3.2 
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3.2 Nýbyggingar 

 

3.2.1 Frægeymsla 

 

Séu fræin innflutt gef ég mér að 

frægeymslan þurfi að geyma eins mánaða 

birgðir af fræjum. Með þessu er hægt að 

taka á móti stærri sendingum í einu og 

minnka kostnað. 

Eðlisþyngd fræja fer eftir 

rakainnihaldi sem sjá má á töflu hér til hliðar 

 

Útreikningar á stærð rýmis 

Verksmiðjutillaga 1 

 

Óþarft er að byggja frægeymslu vegna þess hve framleiðslan er lítil. Frægeymsla er inn í 

gryfjum og/eða í sílói úti á lóð. 

 

Verksmiðjutillaga 2 

 

Eins mánaða birgðir af  12.000 tonna ársframleiðslu er 1.000 tonn. 

Ef miðað er við að raki sé eins og best er á kosið fyrir framleiðslu ( 7 %) þá ætti eðlisþyngd að 

vera um 610 (kg/m
3
) og þarf rýmið þá að vera rétt tæplega : 1.000.000 kg /610 (kg/m

3
)   = 

1.640 m
3
  þetta er öruggu megin við núllið - þar sem rakainnihald er yfirleitt mun hærra og 

fræin þar af leiðandi þyngri í sér. 

Ég vel formið : 

L= 18 m , B= 18 m og H=5 m    ( 18m x 18m x 5m = 1620 m
3
) 

Þá verða steyptir veggir  upp að 5 metrum þar sem þrýstingur frá uppstöflun fræja er til staðar. 

Þaðan tekur bogadregið braggaþak við með mæni í 8m hæð og þá er lögun byggingarinnar 

svipuð því sem fræin staflast. 

 

Línurit 2. hlutfall milli rakainnihalds ( x-ás ) og 

eðlisþyngdar (y-ás)  repjufræja (Journal of Food 

engineering, 2005) 



                                               Hönnun lífdísilverksmiðju á Hvolsvelli 

16 

 

Ármann Halldórsson 

 

Verksmiðjutillaga 3 

 

Eins mánaða birgðir af  24.000 tonna ársframleiðslu er 2.000 tonn. 

Ef miðað er við að raki sé eins og best er á kosið fyrir framleiðslu ( 7 %) þá ætti eðlisþyngd að 

vera um 610 (kg/m
3
) og þarf rýmið þá að vera rétt tæplega  2.000.000 /610 (kg/m

3
)  kg = 

3.280 m
3
  þetta er öruggu megin við núllið - þar sem rakainnihald er yfirleitt mun hærra og 

fræin þar af leiðandi þyngri í sér. 

Ég vel formið : 

L= 30 m , B= 20 m og H=6 m    ( 20m x 30m x 6m = 3600 m
3
) 

Þá verða steyptir veggir  upp að 6 metrum þar sem þrýstingur frá uppstöflun fræja er til staðar. 

Þaðan tekur bogadregið braggaþak við með mæni í 10m hæð og þá er lögun byggingarinnar 

svipuð því sem  fræin staflast. Ekki verður farið í nánari hönnun á frægeymslu að svo stöddu.  

3.3.2  Fóðurskemma 

 

 Í  verksmiðjutillögum 2 og 3 þarf nýja byggingu fyrir fóðurframleiðslu þar sem framleiðsla  í 

aðalbyggingu er orðin það mikil að ekki er pláss fyrir fóðurframleiðslu þar. 

Hér verður gert húsnæði fyrir framleiðsluna og nokkurra daga geymslu, eingöngu þar til 

fóðrið er geymt úti í plasti. 

2/3 af þyngd fræjanna sem koma inn verður að hrati sem er svo breytt í fóðurmjöl.  

 

 Útreikningar á stærð rýmis 

 

Verksmiðjutillaga 1 

 

Ekki er talin þörf á sérstakri fóðurskemmu í þessara tillögu en fóðrinu verður pakkað inn í 

hólfi 1.2 og þaðan fer það tilbúið út í gám sem er á lóð. 
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Verksmiðjutilaga 2  

 

Einnar viku birgðir af  12.000 tonna ársframleiðslu   er því 2/3 x 1/52 x 12.000  =  150.000 

kg. 

Pláss fyrir geymslu er því    150.000 /557 (kg/m
3
)  kg = 270 m

3
. 

Ég gef mér að það þurfi 150 m
2 

 fyrir framleiðslu og vel formið: 

L= 15 m , B= 15 m og H=4 m   ( 225 m
2 

)  

 steyptir veggir og vel einangrað til að halda hita inni. 

Gámur fyrir geymslu á tilbúnu og pökkuðu fóðri er staðsettur fyrir utan fóðurskemmu 

 

Verksmiðjutilaga 3  

 
 

Einnar viku birgðir af  24.000 tonna ársframleiðslu  er því 2/3 x 1/52 x 24.000  =   300.000kg. 

Pláss fyrir geymslu er því    300.000 /557 (kg/m
3
)  kg = 270 m

3
 . 

Ég gef mér að það þurfi 200 m
2 

 fyrir framleiðslu og vel formið: 

L= 20 m , B= 15 m og H=4 m   ( 300 m
2 

) 

 Veggir verða steyptir og vel einangrað til að halda hita inni. 

Gámur fyrir geymslu á tilbúnu og pökkuðu fóðri er staðsettur fyrir utan fóðurskemmuna. 

3.4.2 lóð 

Til þess að hindra sjálfrennsli frá olíutönkum og regnvatni inn í hús mun plan á vesturhlið 

halla frá húsi  

Malbika þarf aðkomu vörubíla að frægeymslu og aftöppunarstað. 

  



                                               Hönnun lífdísilverksmiðju á Hvolsvelli 

18 

 

Ármann Halldórsson 

4. Loftræsing 

Við hönnun á loftræsikerfi þarf að vita hvaða gagni hún gegnir. Hér verður fjallað um kerfi 

sem stjórnar hita, raka og loftgæðum. 

Byrjað verður á því að finna loftmagnsþörfina með tilliti til þæginda, heilsu og 

kæliþarfar á varma sem myndast frá starfsemi inni í húsi og sól sem skín inn um gler- en 

nánar er fjallað um það í kafla um varma. Einnig þarf að hafa til hliðsjónar hvaða rými er 

verið að loftræsa en eins og áður segir eru skrifstofur, rannsóknarstofa, vélasalur og 

dísilframleiðsla í byggingunni. Milli þessara rýma er mismunandi þægindahitastig sem fundið 

er í töflu 3 á bls 24. Farið verður yfir helstu hönnunarþætti í köflunum hér á eftir og 

útreikningum í viðauka 1 – 5 . 

4.1 Hönnunarforsendur   

 

184.4 grein segir : 

 „   Öll vinnu- og dvalarými fyrir fólk skal loftræsa þannig að meðalstyrkur koltvísýrings, CO2 

fari ekki upp fyrir 800 ppm ( ppm =  parts per million)  og hámarksgildið ekki yfir 1.000 ppm.  

Hafa skal hliðsjón af leiðbeiningarritum og stöðlum um ákvörðun ferskloftsmagns til 

loftræsingar   ʻʻ  (Dóms og kirkjumálaráðuneyti, 1998) 

Einnig þarf að taka hita og raka inn í dæmið  og verður gengið út frá eftirfarandi forsendum: 

4.1.1 Úti       

 

Hér er miðað við veðurfar yfir heitustu  sumarmánuðina og köldustu vetrarmánuðina, þessi 

tímabil eru þau sem  reyna mest á loftræsikerfið. Síðustu 7 ár náði hitastig  á Hvolsvelli lægst  

-17 °C, febrúar 2008 og loftgæði eru u.þ.b.  770 mg/m
3 

(385 ppm.). En fyrir  sumarmánuðina 

er notaður meðalhiti heitustu mánuðina síðustu 7 ára eða 14°C í júlí 2010 (Verkfræðistofa 

Suðurlands , 2010) og lofgæði 770 mg/m
3 

(385 ppm) (Umhverfisstofnun, 2009) 
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4.1.2 Vélarými 

 

Hér fer fram pressun og vinnsla á fræjum. Mismunandi hönnunarforsendur er á milli 

verksmiðjutillagna sem felst í því að rafmagnsmótorar sem knýja pressur er miss stórir eftir 

því hve mikið er pressað. Nýting rafmagnsmótora er aldrei 100%  þá fer um 10% af heildar 

afli mótors beint út í umhverfið sem hiti (Hagerfeld, 2010) Hér verður slakað á kröfum um 

kjörhita annars er hætta á að loftræsikerfið yrði of stórt. Í vélarsal verður lagskipt loftræsing 

(mynd 17). Vélræn loftræsing sér um helminginn af loftmagnsþörfinni og opnanlegir gluggar 

sjá um rest. Vélræna loftið er tekið inn að utan í gegnum samstæðu og síað áður en það kemur 

inní rýmið með 15 – 17 °C . Loftræsikerfið sér ekki um hitun heldur sjá hitablásarar sem fyrir 

eru um að halda réttu hitastigi í rýminu.Einnig má nota blásara til að auka hringrás lofts inní 

rýminu. 

 

 

 

 

 

  

Mynd 20.  lagskipt loftræsing í vélarsal. 
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4.1.3  Rannsóknarstofa  / gæðaeftirlit. 

 

Hér fer fram vinnsla á sýnum frá framleiðslu. Um er að ræða eiturefni í sumum tilfellum en 

unnið verður með þau undir útsogshjálmi sem tengdur er í viftu og beint í úttak. 

Á inntakslofti er hitari og sía, lofti er dælt inn með 3 – 4 loftskiptum og 100 l/s  á móti þess 

sem útsogshjálmurinn sogar út 30 l/s. Þetta er gert til að mynda yfirþrýsting og koma í veg 

fyrir að sýni spillist vegna áhrifa (mengunar) frá umhverfi. Í rannsóknarstofu  verður vélræn 

loftræsing og miðað er við að ein manneskja sé starfandi að meðaltali og tvö tæki sem gefa frá 

sér 100 W hvor.  Útreikningar í viðauka 1- 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mynd 21 .streymi lofts um rannsóknarstofu, Snið A 

Mynd  22 streymi lofts um rannsóknarstofu, Snið B 
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4.1.4  Aðalrými  

 

Hér fer fram framleiðsla lífdísils. Í vélarsal  er þægindahitastig  18,2°C og hlutfallsraki 30 – 70 

%  (sjá kafla 4.3.1 varmagjöf frá fólki). Loftgæðaflokkur A gefur að inniloft innihaldi 415 

ppm. (Ragnar Ragnarsson, á.á) (Umhverfisstofnun, 2009). Hér kemur í ljós að hiti frá tækjum 

er ráðandi við ákvörðun loftmagns inn í rýmið ( útreikningar í viðauka 1.). Útsog er í lofti á 

suður hlið rýmisins þar sem hæst er til lofts. Kerfið svipar til loftræsikerfisins í vélarsal sjá 

mynd 17. Útreikningar í viðauka 1 - 4 

4.1.5  Skrifstofurými 
 

Í  skrifstofu og matsal er reiknað þæginda hitastig  23.3°C  og hlutfallsraki 30 – 70 %  (sjá 

kafla 4.3.1 varmagjöf frá fólki).2 Loftgæðaflokkur A gefur að inniloft innihaldi 415 ppm. ( 

Ragnarsson , bls 58 - með breytingum frá Umhverfisstofnun). Hér verður hefðbundið 

blöndunar loftræsikerfi. Útreikningar í viðauka 1 - 4  

 

4.1.6  Fóðurskemma  

 

Hratið kemur inn frá pressun inn í fóðurskemmuna með 6 - 8 % rakainnihaldi (Gabriele 

Strupat, 2010), (Hagerfeld, 2010) (Egon Keller GMBH & co.KG, Á.á). Í fóðurskemmunni er 

hátt til lofts og ör loftskipti (2 loftskipti/klst). Öru loftskiptin eru höfð til að halda hratinu 

þurru (Jón Bernódusson, 2010). Til að afkasta þetta þarf  iðnaðar dreifarar af gerðinni RCW. 

Dreifarar af þessari gerð eru öflugir og með langa kastlengd (sjá viðauka 3. Um val á 

dreifurum). Dreiförum er svo fjölgað í takt við stærðir fóðurskemmanna. 
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4.2 Loftmagnsþörf  

 

Loftmagnsþörf er það magn lofts sem hvert rými þarf til að standast kröfur um þægindi, heilsu 

og varma. Einn af þessum liðum er ráðandi í hverju rými fyrir sig og verður hæsta gildið 

notað við val á samstæðu, dreifurum og stokkastærð. 

 

4.2.1 þægindi 

 Með öðrum orðum: lykt frá fólki, vélum og byggingu.  Þægindi eru reiknuð út með  

lyktarjöfnunni : 

Qc= 10 · Gc /(Cc,i – Cc,o) · 1/εv                                                              (Ragnar Ragnarsson, á.á) 

Þar sem : 

Qc= Loftmagnsþörf vegna þæginda (lyktar)             [l/s] 

Gc = Skynjuð mengunaráhrif                                      [olf] 

Cc,i = Óskagildi á skynjuð lofgæði innanhúss          [desipol] 

Cc,o = Skinjuð loftgæði útilofts í loftinntaki            [desipol] 

εv  = Virkni loftræsingar  

Útreikningar í viðauka 1 

  



                                               Hönnun lífdísilverksmiðju á Hvolsvelli 

23 

 

Ármann Halldórsson 

 

4.2.2 Heilsufar  

Við heilsufar er átt við að magn koltvísýrings sem mengunarefnis frá fólki, byggingu og 

umhverfi fari ekki yfir viðmiðunarmörk í loftgæðaflokki A. 

Loftmagnsþörf er reiknuð út með heilsujöfnunni : 

Qc= 10 · Gh /(Ch,i – Cc,o) · 1/εv                                                          (Ragnar Ragnarsson, á.á) 

Þar sem : 

Qc= Loftmagnsþörf af heilsufarsástæðum              [l/s] 

Gc = Mengunaráhrif efna                                           [μg/s]   

Cc,i = Óskagildi á skynjuð lofgæði innanhúss         [μg/l]  eða ppm 

Cc,o = Skynjuð loftgæði útilofts í loftinntaki          [μg/l]  eða ppm 

εv  = Virkni loftræsingar                                 

  Útreikningar í viðauka 1 

                               

 

4.2.3 Kæliþörf 

Við útreikninga á loftmagnsþörf í vélarsal kemur í ljós að kæliþörf er ríkjandi en það orsakast 

aðallega  af hita sem kemur frá rafmagnsmótorum sem knýja  pressurnar. 

( sjá kafla hér að neðan um varma)  

4.3 Varmi  

Varmamyndun er frá starfsemi hússins og umhverfi en varmatap á sér einnig stað út úr 

byggingunni. Í þessu verkefni verður stuðst við reynslutölur ( Ragnarsson, 2006), þessir þættir 

eru notaðir  til þess að reikna út kæliþörfina.Varmamyndun kemur frá tækjum s.s. ljósum, 

tölvum, mótorum sem knýja pressur í vélasal, sólarljósi og fólki og er gefin upp sem Q með 

eininguna w (wött) 
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Þegar þessi gildi eru fundin  er dregin frá sú leiðni sem húsið gefur á vetri til : 

Qtotal= Qfólk + Qsól + Qljós + Qtæki - Qvarmatap  (Ragnar Ragnarsson, á.á) 

Leiðnitalan Qvarmatap er 5 W/m
3
 er hún notuð til að auðvelda verkefnið og spara tíma (Sveinn 

Áki Sverrisson, 2009), Útreikningar í viðauka 1. 

 

Heildar varmamyndun er í wöttum og er henni breitt í loftþörf m
3
/s með formúlu  

Q= Qtot/(Δt·1200)     [m
3
/s]     

Þar sem  

Q = loftmagsþörf     [m
3
/s]Sjá nánari útreikninga í viðauka 1 

 

4.3.1 Varmagjöf frá fólki   

 

Varmi frá fólki er mældur í Wöttum og er reiknaður sem fall af virkni og klæðnaði. 

Um leið og  varmagjöfin er fundin  er fundið þægindahitastig við vissar aðstæður og er lesið 

út úr töflu 3 bls. 25.  

Fyrst  þarf að skoða  virkni manneskjunnar,  hve mikið hún klæðir sig og vindraða í rýminu. 

Klæðnaður er mældur í clo og er skalinn á bilinu 0 til 1,5. Þar sem 0 er nekt og 1,5 mikill vetrar 

klæðnaður. Virkni er í þrem flokkum,  kyrrstaða , meðalvirkni og mikil virkni. 

Í vélarsal  verður miðað við mann í meðal erfiðisvinnu (306W) , 0,5 clo og lofthraða um 0,5 m/s  sem 

gefur þægindahitastig 15,7°C .Inni á skrifstofu er miðað við 1 clo , kyrrstöðuvinnu ( 102 w) og 

vindhraða undir 0,1 m/s  sem gefur þægindahitastig  23,3 °C fundið í töflu 3  . 

Í rannsóknarstofu er miðað kyrrstöðuvinnu ( 102 w) og vindhraða undir 0,1 m/s  sem gefur 

þægindahitastig  23,3 °C fundið í töflu 3 . (Ragnar Ragnarsson, á.á) 



                                               Hönnun lífdísilverksmiðju á Hvolsvelli 

25 

 

Ármann Halldórsson 

 

Tafla 1  (Ragnar Ragnarsson, á.á) 

 

4.3.2 Varmi frá sól 
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Varmi frá sól er reiknaður með  formúlu 4.3.2  og gildi eru fundin úr töflum (Ragnar Ragnarsson, á.á) 

 

 Qrmax = (Imax *F1+F1*Idiff)*k1 *k2     (Ragnar Ragnarsson, á.á) 

 

Þar sem : 

 

Qrmax =   Mesta varmamagn  

Imax =   Mesta sólargeislun. Skv töflu
x 
 fyrir sólarálag í  

            gegnum einfalt gler sem snýr í ákveðna átt.       [W/m
2
] 

F1=   Glerflötur sem sól skín á [m
2
] 

Idiff = mesta óbeina geislun ( diffus) ,Skv töflu
x 
 fyrir sólarálag í 

           gegnum einfalt gler sem snýr í ákveðna átt.   [W/m
2
] 

k1   =  Afskermunarstuðull glers. Skv. Töflu
x
 fyrir k1 , Hér er m.v ljóst , 2-fallt gler 

k2  =  Ísogsstuðull bygginga skv. Töflu
heimild

 hér er gert ráð fyrir 24 klst notkun 

         og viðað  þyngd byggingar sé 750 kg/m2 gólfflöt 

 

Leiðnitala er 5 W/m
3
 er hún notuð til að auðvelda verkefnið og spara tíma (Sveinn Áki Sverrisson, 

2009) 

 

Útreikninga um varmagjöf frá fólki má finna í viðauka 1 

 

4.4 Dreifarar 

 

Valdir er dreifarar frá Lindab og þá aðallega vegna góðs aðgengis og 

mikils magns upplýsinga á vef þeirra lindab.dk   með þar til gerðum 

dreifara-skrám. Allt er þetta er mat sem fer fram með því að bera 

samann mismunandi dreifara úr skrám frá Lindab og finna þann / þá 

sem henta hverju rými fyrir sig.  

Nánar um val á dreifurum eru í viðauka 2. 

 

 

  

Mynd 23.   

Versio RS16-V með MBB  loftfylliboxi Dæmi 

um hentugan dreifara fyrir rannsóknarstofu. 

Kastlengd og afköst eru passleg 
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4.4.1  Kastlengd 

 

Kastlengd  dreifara er að finna í línuritum sem eru í  skrám frá Lindab og á sú lengd að samræmast 

reiknaðri kastlengd. Ef reiknuð kastlengd er hærri en gefin kastlengd frá Lindab (lindab, 2010) getur 

vindhraði í rýminu orðið óþægnilegur mikill vegna nálægð þeirra við hvorn annan, við þessar 

aðstæður þá magna þeir hvorn annan upp. Nánar í viðauka 2. 

 

4.5 Rakagjöf 

 

Á veturna reynir mest á innspýtingu raka og  getur inntaksloftið farið niður í -17° með  en miðað er við 

að innblástursloftið sé minnst 12°C en þá þarf að hita loftið upp og við það minkar hlutfallsrakinn (%) 

og þá þarf að bæta raka í loftið. Þegar loftið kemur  inn -17°C 80% og er hitað upp í 28 °C þá minkar 

hlutfallsrakinn í 7% ,þá er bætt raka út í loftið svo það verði 80% en við það kólnar það niður í 12 °C . 

Þessu ferli er fylgt eftir í Mollier línuriti og þá er fundið út magn þess raka sem kerfið þarf að geta 

framleitt. 

Í fóðurgeymslu verður ekki rakainnspýting heldur leitast eftir þurru lofti með hlutfalsraka 30% - 40%  

– þetta er gert til að halda hratinu þurru. 

Mollier línurit er í viðauka 5. 

 

4.6 Teikningar 

 

Sýnt er á grunnmyndum M.kv.: 1:50. leiðir, stærðir á stokkum og dreifurum. 

eru merktar inn á teikningar með heiti og afköstum (l/s) eða (m
3
/s) 

Tækjalisti er með útskýringum af öllum tækjum sem koma að kerfinu. 

  



                                               Hönnun lífdísilverksmiðju á Hvolsvelli 

28 

 

Ármann Halldórsson 

4.7  Stærðarákvörðun stokka 

 

Við stærðarákvörðun stokka kemur þrýstifall og lofthraði inn í spilið.Ég byrja á því að ákveða hver 

lofthraðinn í stokkunum má vera s.k.v töflu 2 (Ragnar Ragnarsson, á.á) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næst er loftmagn fært  inní forrit sem heitir Fduct (Sveinn 

Áki Sverrisson, 2009) og valið Stokkastærðir. á því bili 

sem lofthraði og þrýstifall leyfir.Stokkastærðir eru svo 

færðar inn á loftræsiteikningar. 

 

 

 

 

 

4.8 Þrýstitap 

 

Þrýstitap er reiknað á allar leiðir í  bæði á innblásturskerfi og útblásturskerfi. 

Þrýstitöp í stokkum, beygjum og t-stykkjum er fundið með línuritum (Sorensen, 2004) að viðbættu 

þrýstifalli í dreifurum sem er í skrám frá framleiðanda (lindab, 2010). 

Nánari útreikninga um þrýstitap í viðauka 1  

 

Mynd 24 gluggi í Fduct forriti  

Tafla 2.  Tekin úr bók Ragnars. 



                                               Hönnun lífdísilverksmiðju á Hvolsvelli 

29 

 

Ármann Halldórsson 

4.9 Samstæðublásari 

 

Stærðarákvörðun samstæðublásara byggist á því að hann afkasti heildar blástursþörf og útsogsþörf 

(m
3
/s) og   yfirvinni  heildarþrýsting kerfisins Δp(Pa) frá loftinntaki og að útsogsrist og svo öfugt. 

 

Verksmiðjutillaga 1. 

 

Þrýstitap lengstu leið  er 108 Pa  og loftmagnsþörf er 1,34 m
3
/s  með þessum forsendum  varð 

samstæða af gerðinni Swegon GOLD SD stærð 12 með 1,6 kW viftumótor  fyrir valinu,  útskýringar í 

viðauka 4. 

 

Verksmiðjutillaga 1. 

 

Þrýstitap er 2108 Pa  og loftmagnsþörf er 1,834 m
3
/s  með þessum forsendum  varð samstæða af 

gerðinni Swegon GOLD SD stærð 14 með 2,4  kW. viftumótor  fyrir valinu,  útskýringar í viðauka 4. 

 

Verksmiðjutillaga 1. 

 

Þrýstitap er 188 Pa.  og loftmagnsþörf er 3,056 m
3
/s  með þessum forsendum  varð samstæða af 

gerðinni Swegon GOLD SD stærð 30 með 4,0  kW viftumótor  fyrir valinu,  útskýringar í viðauka 4. 

 

5. Vatnslagnir 
 

Inntak heits vatns var lagt í húsið árið 1984  en ekki var hleypt á það vatni fyrr en árið 2008. Fyrir 

þann tíma var notaður olíuketill til þess að kynda upp húsið (Guðmundur Jónsson, 2010)Úttektar á 

ástandi lagna og staðsetningu þeirra með myndtækni er þörf og því verður ekki farið í heildar hönnun 

vatnslagna, einungis verður spjótunum beint að framleiðsluferli sem heitir vöskun, það ferli er það 

síðasta sem lífdísellin fer í  gegnum áður en lífdísillinn er tilbúinn til notkunar beint á Dísilvél 

(Sorensen, 2004).Við vöskun þarf að hita kalt inntaksvatn upp í 60 °C (vatnið má ekki koma frá 

heitavatnslögn vegna brennisteins mengunar). Gallinn við þetta er að heita inntaks vatnið er ekki nema 

61°C, því nægir ekki að vera með hefðbundinn varmaskiptir og í stærri verksmiðjutillögunum þarf 

mikið magn af hituðu inntaksvatni, því verður varmaskiptirinn notaður sem forhitari.Við stærðar 

ákvörðun er notað forrit frá fyrirtækinu  SWEP (SWEP, 2010). skjámynd úr forritinu með 

niðurstöðum er í viðauka 6. 
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  Til að full hita vatnið  kemur sér vel að nota olíuketilinn sem að sjálfsögðu er kyntur með repjuolíu 

og/eða hálmi en 3 kg af hálmi samsvarar einu kg af olíu í orku (Jón Bernódusson, 2010). 

5.1 Hönnunarforsendur  

Magn þess vatns sem  þarf að hita er um 1/3 af heildarframleiðslu lífdísills. 

Verksmiðjutillaga 1 

 

Framleiðir 120 kg/klst. Eðlisþyngd lífdísils er 0,9 kg/lítra við 15°C (Dr. Thomas Wilharm, 2004) sem 

gerir  120 /0, 9 = 133.3 l/klst.Vatnsmagnsþörf er því :  1/3 x 133,3 = 44,4  l/klst. =>  44.4/60 = 0,74  

l/sek.  Hér er nóg að setja upp varmaskipti af gerðinni Bx8Tx40,  skjámynd með niðurstöðum er í 

viðauka 6. 

 

Verksmiðjutillaga 2  

 

Framleiðir  500 kg/klst. Eðlisþyngd lífdísils er 0,9 kg/lítra  sem gerir  500 / 0,9 = 555,56 l/klst. 

Vatnsmagnsþörf er því :  1/3 x 555,56 = 185  l/klst. =>  185/60  =  3,1  l/sek.  Hér er nóg að setja upp . 

varmaskipti af gerðinniB28x124, skjámynd með niðurstöðum er í viðauka 6. 

 

Hér þarf að nota olíuketilinn til þess að fullhita vatnið en varmaskiptirinn er notaður sem forhitari. 

Verksmiðjutillaga 3  

 

Framleiðir  1000 kg/klst. Eðlisþyngd lífdísils er 0,9 kg/lítra  sem gerir  1000/9 = 1111,1 l/klst. 

Vatnsmagnsþörf er því :  1/3 x 1111,1 = 370,4   l/klst. =>  370/60 =  6,2  l/sek. Hér er nóg að setja upp 

varmaskipti af gerðinni 2B28x126, skjámynd með niðurstöðum er í viðauka 6. 
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6.Brunavarnir  
 

Brunavarnir sem fyrir eru miðast við steypustöð frá árinu 1976 -  því þarf að endurskoða þær 

algerlega. 

Við val á brunavörnum er húsnæðinu skipt í  brunahólf eftir áhættuflokkum og starfsemi í hverju rými 

fyrir sig.Taka þarf sérstakt tillit til þess magns eldfimra vökva sem eru í verksmiðjunni. 

Brunaslöngur verða staðsettar á brunavarnaruppdráttum, en slökkvitæki eru staðsett í samráði við 

Eldvarnareftirlitið. 

 

 

6.1 Eldfimir vökvar 

 

6.1.1 Metanól (tréspíri) 

Magn metanóls (e. Methanol) í framleiðslunni  er um 15% af heildar blöndunni (Jón Bernódusson, 

2010) Ákveðið var að eiga eins til tveggja vikna skammt af metanóli á svæðinu. Metanól  hefur 

blossamark  við 11°C (Skeljungur hf, 1999) Þ.a.l er það sett í flokki I sem eldfimur vökvi og þar sem 

metanól blandast við vatn er það í undirflokki 2 og kallast A – vökvi (Brunamálastofnun(1), 1990). 

Svæði fyrir geymslu á metanóli er afmarkað á teikningum og staðsett nálægt iðnaðarhurð, til þess að 

auðvelt sé að forða því ef til elds kemur.Einnig er niðurfall staðsett þannig að ef leki verðu fer 

metanólið í þar tilgerða þró nánari upplýsingar um þrær er að finna í kaflanum hér á eftir. 

Útisvæði sem hafa að geyma metanól verða afgirt með  mannheldum girðingum.  

 

 Þró 

 

Þar sem unnið er með metanól skal ganga þannig frá að ekki berist eldfimur vökvi til staða þar sem 

kviknað getur í td. rafmagnskassa eða rafmagnstækja. 

 Á svæðinu sem metanólið er geymt  verður komið  fyrir sér niðurfalli sem tengist olíuskilju sem 

grafin verður  í jörð og munu lagnir halla niður á við frá húsi til þess að koma í veg fyrir sjálfrennsli til 

baka. Reglur um rými þróa sem geyma A-vökva er eftirfarandi: 
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„ b) Þó um geyma, sem samanlagt rúma allt að 10.000 m
3 
 

Þróin skal rúma innihald stærsta geymis að viðbættum tíunda hluta (10%) af samanlögðu vökvarými 

allra annarra geyma í þrónni.“ (Brunamálastofnun(1), 1990) 

 

Verksmiðjutillaga 1  

 

Magn metanóls inní húsi er  15% x 2/52  x 1000.000L = 5.800L. Hver tankur tekur 1.000L og þarf 

þróin að rúma a.m.k 1 x 1.000 L + 0.1 x 5.800 L  = 1.580 L  

 

Verksmiðjutillaga 2.  

 

Magn metanóls inní húsi er  15% x 2/52  x 4000.000L = 23.000L. Hver tankur tekur 1.000L og þarf 

þróin að rúma a.m.k  1 x 1.000 L + 0.1 x 23.000 L  = 3.300 L  

 

Verksmiðjutillaga 3. 

 

Magn metanóls inní húsi er  15% x 2/52  x 8000.000L = 46.000L. Hver tankur tekur 1.000L og þarf 

þróin að rúma a.m.k  1 x 1.000 L + 0.1 x 46.000 L  = 5.6.00 L  

Við slökkvikerfi í þróm skal gilda eftirfarandi „ávallt skal vera nægjanlegt magn froðu til 30 mínútna 

notkunar við full afköst“ (Brunamálastofnun(1), 1990) 

 

6.1.2 Lífdísill 

 

Er með blossamark um 180°C (Ásger og fl. 2009) en til þess að vökvi teljist  eldfimur þarf blossamark 

að vera undir 100°C. En þar sem hér er verið að vinna með eldsneyti og mikinn eldsmat er best að 

setja lífdísilinn í flokk III.1 (Brunamálastofnun(1), 1990) 

Þ.e.a.s  segja flokk efna sem hafa blossamark frá 55°C að 100°C. Vökvar í þessum flokki kallast B-

vökvar. Þar sem unnið er með lífdísil skal ganga þannig frá að ekki berist eldfimur vökvi til staða þar 

sem kviknað getur í td. rafmagnstöflum og tækjum, Aftöppunarstaður verður a.m.k. 10 metra frá 

byggingu í næsta nágrenni og 12 metra frá verksmiðjunni sjálfri. 

(Brunamálastofnun(1), 1990) 

Lífdísill er til vandræða við -10°C  og er því settur frostlögur út í lífdíslin á veturna (sambærilegt og á 

jarðefnadíselolíu) (Jón Bernódusson, 2010). Þá er óþarft að grafa niður tanka. 
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 þró  

 

Í öllum verksmiðjutillögum er gert ráð fyrir að stærsti  lífdísiltankur sé jafn stór venjulegum tanki á 

tankbíl sem er 25 m
3
. Þrær og olíuskiljur skulu ver í samræmi við „ reglugerð um varnir gegn 

olíumengun frá starfsemi í landi “  ákvæði nr. „ 188/1990 um eldfima vökva“ og „ ákvæði 

mengunarreglugerðar nr. 396/1992“. 

Við slökkvikerfi í þróm skal gilda eftirfarandi „ávallt skal vera nægjanlegt magn froðu til 30 mínútna 

notkunar við full afköst“ (Brunamálastofnun(2), 1990) 

 

6.2 Forsenda slökkvikerfis. 

 

Yfirtendrun á sér stað þegar hiti í reyklaginu er milli 500-600°C (Guðmundur Gunnarsson, 2010)og 

þegar henni  er náð brennur allt rýmið og engu hægt að bjarga -  hvorki mannslífum né tækjum. Ein 

forsenda þess að vera með slökkvikerfi er að brunaálagið í  eldmatnum í rýminu sé það mikið að 

yfirtendrun geti átt sér stað. 

Opstuðull segir til um aðstreymi Súrefnis inn í rýmið. 

Opstuðull er reiknaður með formúlunni: 

                                                                                                    (m
1/2

)    

 

Þar sem: 

A = Samanlögð op í veggjum þ.e gluggar og hurðir.                                   (m
2
) 

h =  Vegin meðalhæð opa í veggjum að teknu tilliti til flatarmáls opa.       (m) 

(Guðmundur Gunnarsson(1), 2009) 

 

 

 

 

 

 

O
Av h 
Atotal
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Næst er  reiknað  brunaálag þ.e.a.s sá eldmatur sem er í hverju rými fyrir sig. 

Formúlan fyrir brunaálag er  

 

 

 

Þar sem  

∑Mki   =  Summa þess massa sem er að brenna            (kg) 

ΔHC   =  Orka sem hvert efni inniheldur                      (MJ/kg) 

 χ      =  Brunanýtingarstuðull .                                  (einingalaus) 

Ψ1   =   Verndunarstuðull.                                       (einingalaus) 

Notast er við brunanýtingarstuðul = 1 til þess að vera öruggu megin.  

Í verksmiðjutillögu 1 er reiknað brunaafl í hólfi 1.2 =  69 MW og í hólfi 1.3 er það 57 MW. 

Útreikningar í viðauka  7. 

Hættan  á yfirtendrun í brunahólfi fer eftir krítísku afli brunans þ.e. það afl sem þarf til að yfirtendrun 

myndist. það er fundið   með formúlunni : 

Formúlan fyrir krítist afl er 

 

                                                             (Kw.)  

Þar sem  

Atot   =    Hjúpflötur rýmis      (m
2
) 

A      =   Opflötur rýmis          (m
2
) 

H  = vegin hæð opanna    (m)                     

 (Guðmundur Gunnarsson(1), 2009) 

 

 

 

Q 7 8 Atot 378 A h 

Qflk M kiH c  1
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Í verksmiðjutillögu 1 er krítist afl í hólfi 1.2 =  65 MW og í hólfi 1.3 er það 44 MW. 

Niðurstaðan er sú að brunaálagið er  meira en krítíska aflið og er  möguleiki á yfirtendrun ef eldur 

breiðist út, þar með er forsenda fyrir slökkvikerfi orðin að veruleika.  

 Útreikningar í viðauka  7. 

  

6.3 Slökkvikerfi og brunahólf 

 

Vandasamt er að velja slökkvikerfi fyrir verksmiðju með svo mismunandi starfsemi í mismunandi 

rýmum. Hér snérist valið aðallega um að meta kosti og galla þeirra kerfa sem í boði eru. Þar sem hætta 

er á að eldfimir vökvar hellist niður er ekkert kerfi betra en froðukerfi og þar sem dýrmætur búnaður 

er, er gasslökkvikerfi besti kosturinn til að forða dýrmætum búnaði frá skemmdum. 

Eins og fyrr er kaflanum skipt í verksmiðjutillögur  1, 2 og 3.  

 

Hólf 1.1 og 2.2 eru eins fyrir allar verksmiðjutillögur  annars er farið í niðurröðun hólfa hér á eftir. 

 

Verksmiðjutillögur 1, 2 og  3 

Rannsóknarstofa Hólf 1.1 

 

Hér fer fram gæðaeftirlit og mun innihalda 

lítið magn af eldfimum efnum hverju sinni en 

viðkvæman og dýran búnað. Þar eru að 

jafnaði 1-2 starfsmenn hverju sinni. 

Hér verður gasslökkvikerfi sem hlífir frekar 

viðkvæmum búnað og hentar í lítil rými sem 

þetta. Gasslökkvikerfið er með  

þrýstiflöskum ( Þ.1.1 á teikningu brunavarnarútdráttur nr. 2) staðsettum í geymslu úti á austurhlið húss 

tengt inn í dreifara. (sjá brunavarnaruppdrætti nr. 2). Hér verður að bæta við neyðarútgangi á suðurhlið 

hússins ( sjá kafla 6.5 um útgönguleiðir) 

  

Mynd  25  dæmigert gasslökkvikerf i  (Guðmundur Gunnarsson(2), 

2009) 
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Aðalsalur ( Hólf 1.2)  

 

Hér fer fram framleiðsla á lífdísil , í salnum er mikið magn eldfimra efna s.s metanóls og lífdíselolíu. 

Hér verður froðuslökkvikerfi sem hentar einkar vel í stór rými með mikla útlofunarmöguleika og 

olíukenndan  eldfiman  vökva . 

Með útlofunarmöguleika er átt við sjálfvirkar iðnaðarhurðir. 

Opnun hurða  hlíður tveimur óháðum reykskynjurum og 

neyðaropnun er með tökkum við hlið iðnaðarhurða 

Froðukerfi virka á þann veg að þau fylla rýmið af froðu og 

loka á eldfima vökva (Sjá mynd 26 hér til hliðar). 

Gallar kerfisins eru þeir að þau geta verið flókin og krefjast 

viðhalds, skýru viðhaldsplani skal halda úti af eiganda og 

ábyrgðarmanni húsnæðisins í samráði við eldvarnareftirlit 

og  

 

„ávallt skal vera nægjanlegt magn froðu til 30 mínútna notkunar “ 

 (Brunamálastofnun(1), 1990) 

 

Reyklosun ( eða froðulosun) er í gegnum sjálfvirkar iðnaðarhurðir  sem hlíða tveimur óháðum 

reykskynjurum 

Skynjarar eru í loftinnsogi og útblæstri sem loka fyrir innblástur við boð frá brunaboða  en halda 

útblæstri áfram.  

Hér verður að bæta við neyðarútgangi á suðurhlið hússins ( sjá kafla 6.5 um útgönguleiðir) 

 

 

Vélarsalur (Hólf 1.3)  

 

Í vélasal eru stórar vinnuvélar sem framleiða repjuolíu og kjarnfóður  með 2-4 starfsmönnum  inni í 

hverju sinni. Hér verður hefðbundið vatnsúðakerfi. 

 Reyklosun er í gegnum sjálfvirkar iðnaðarhurðir  sem hlíða tveimur óháðum reykskynjurum 

Skynjarar í loftræsikerfi eru í loftinnsogi og útblæstri sem loka fyrir innblástur við boð frá brunaboða  

en halda útblæstri áfram.  

Hér verður að bæta við neyðarútgangi  á suðurhlið hússins ( sjá kafla 6.5 um útgönguleiðir) 

Mynd 26  Hér sést hvernig froðan fyllir rýmið 

(Guðmundur Gunnarsson(2), 2009) 
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Skrifstofa (Hólf 2.2)   

 

Er skrifstofa og fundarsalur/kaffistofa. Þar verður notað hefðbundið vatnsúðakerfi sem  tengt verður 

við kerfið inní vélasal. 

Hér verður að bæta við neyðarútgangi á norðurhlið hússins ( sjá kafla 6.5 um útgönguleiðir) 

Fóðurhús 

 

Hér  fer fram framleiðsla á fóðri og móttaka fyrir hrat.Tæki og búnaður eiga að þola vatn að mestu og 

verður því samskonar vatnsúðakerfi og er inná skrifstofu og í aðalsal. 

 

6.3 Eldþolnir veggir  

 

Setja þarf upp tvo eldvarnarveggi. 

 

6.3.1 Eldþolin veggur 

 

Sem skilur að lífdíselframleiðslu ( hólf 

1.2) og repjuolíuframleiðslu ( hólf 1.3) 

Er í brunaflokki EI90 mín. (Guðmundur 

Gunnarsson, 2010) 

  

6.3.2 Eldþolinn veggur nr: 2  

 

 

Sama á við vegg  sem skilur að  rannsóknarstofu (hólf 

1.1) frá repjuolíuframleiðslu (hólf 1.2) 

Hér gildir sama við og í 6.3.1 

 

6.4 Eldvarnarloft 

Búið verður að rífa loftaklæðningu , háþrýstiþvo og grunna. 

 Kítta skal allar opnar kverkar og sprungur með eldvarnarkítti af gerðinni Fire mate  (Einar Águstsonn 

& co, 2008) Sprauta skal yfir allt loft  með eldvarnarmálningu (nullifire, Á,á) 

Mynd 27 (Steinull hf, Á.á) 
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6.5 Útgönguleiðir  

 

Röðun útgönguleiða er þannig að sem jafnast bil er á milli þeirra. Leið er mæld meðfram veggjum, þar 

sem vélar og tæki geta hindrað göngu fólks. Í öllum verksmiðjutilfellum  þarf að bæta við 4 nýjum 

útgönguleiðum þar af tveimur hurðum og tveimur  mannopum  í gegnum glugga.  

 

Nýjum hurðaropum er komið fyrir inní rannsóknarstofu og í lífdíselrými (sjá brunavarnaruppdrætti). 

Mannop virka eins og opnanlegir gluggar nema með auðlesanlegum merkingum um hvernig þeir 

opnast upp á gátt. Þeim er komið fyrir á skrifstofu og í pressurými  (sjá brunavarnarútdrætti). Neyðar 

opnanir á iðnaðarhurðum eru vel merktar og staðsettar við hliðina á iðnaðarhurðum. 
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7.0 Tæki og búnaður til framleiðslu 
 

Tæki  sem valin eru og raðað  upp eru pressur sem pressa fræin svo út komi  olía og hrat. Ekki verður 

fjallað um tæki til framleiðslu á lífdíslinum. Þar sem reynsla höfundar er ekki mikil á þessu sviði var 

ákveðið að leita beint til framleiðanda pressanna og heimsækja þá í Neuss og Mönchengladbach í 

Þýskalandi.Valdar voru 2 mjög ólíkar verksmiðjur til að skoða þ.e.a.s IBGMonforts  í  

Mönchengladbach  sem framleiðir aðallega litlar sjálfvirkar  vélar og svo Reinartz verksmiðjuna í 

Neuss sem er sérhæfir sig í stærri iðnaðarvélum. Miklu fleiri framleiðendur eru til en eins og gefur að 

skilja var ekki hægt að heimsækja alla. En útfrá þeim heimsóknum sem farið var í gafst skilningur á 

hvernig pressurnar virka og hægt var að vinna út frá  bæklingum og heimasíðum annarra framleiðanda. 

Því næst eru valdar vélar fyrir hverja útgáfu af verksmiðjunni fyrir sig. Allar vélar sem valdar er skila 

hratinu út með 6-8 % rakainnihaldi og er hratið þá tilbúið sem dýrafóður (Hagerfeld, 2010), (Egon 

Keller GMBH & co.KG, Á.á), (Gabriele Strupat, 2010) 

Verksmiðjutillaga 1 

 

Framleiðandi : IBG Monforts 

Tegund pressu :   K 240V  

Afl :  4 x 3 KW.                                                                                     

Vinnslugeta : 360 kg fræ /klst. 

Lýsing : 4 mótorar knýja 16 pressur  í stálrekka 

með sjálfvirkum matara 

Verð  án síu  : 11.400.000 kr. 

Pláss:  l= 1,76 m, b= 2,55 , h= 1,5 m 

  

Kostir : Margar litlar vélar og lítil áhætta ef ein bilar, sjálfvirkur matari er internet tengdur við 

stjórnstöð sem sparar vinnuafl. 

Þessi stærð hentar vel í þetta rými og framleiðsluþörf. 

 

Ókostir: Lítil framleiðslugeta miðað við pláss og býður ekki upp á mikla stækkun í framtíðinni án þess 

að bæta við húsnæði. (IBG Monforts Oekotec GmbH & Co.KG, 2010) 

Mynd 28fengin af heimasíðu IBG 
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Verksmiðjutillaga 2 

 

Framleiðandi :  Egon Keller GMBH & CO. KG 

Tegund pressu :  po500 

Afl : 22 kW 

 Vinnslugeta: 500 kg fræ /klst.  

Lýsing : Iðnaðarpressa                                                                                      

Verð án síu : 10.000.000 kr 

Pláss : l = 3,61 m, b = 1,4 m, h = 1,91 m 

Uppsetning:  3 pressur (sjá teikningar) 

Kostir : Frekar mikil framleiðslugeta miðað við pláss, mögulega hægt að koma fyrir 3 stk. og 

framleiða 4.000 tonn af repjuolíu  á ári. 

Ókostir : Fáar vélar , ef ein bilar hægist mikið á framleiðslu 

(Egon Keller GMBH & co.KG, Á.á) 

 

Verksmiðjutillaga 3 

 

Framleiðandi : Reinartz 

 

Tegund pressu :  AP 15  

Afl : 45 kw 

vinnslugeta :1000 kg fræ /klst. 

Lýsing : Iðnaðar snigilpressa 240V                                                                                       

Verð  án síu : 22.000.000 kr. 

Pláss:  l = 4,8m, b = 1,2 , h = 1,7 m 

Uppsetning:  3 pressur  (sjá teikningar) 

Kostir : Mikil framleiðslugeta miðað við pláss og verð. 

Auðveldlega hægt að koma fyrir þremur stykkjum og ná 

framleiðslu upp í 8.000 tonn af repjuolíu á ári. 

Hratið kemur út með lágu rakainnihaldi ( 7-8%)  

Ókostir: Fáar vélar , ef ein bilar hægist mikið á framleiðslu. 

(Reinartz, á.á) 

 

Mynd 29 fengin af heimasíðu 

Kek 

Mynd 30 fengin af heimasíðu Reinartz 
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Afskermunarstuðull k1 =0,18 m.v ljóst , 2-fallt gler

Ísogsstuðull k2miðast við þyngd byggingar sé 750 kg/m2 gólfflöt 

og 24 klst rekstur loftræsikerfis við stöðugt hitastig

Nánari útskýringar á varma frá sól

Qrmax = (Imax *F1+F1*Idiff)*k1 *k2

Gluggi A k1 k2 I Idiff Qrmax 

nr m2 W/ m2 W/ m2
W

Norður 1.1 3 0,18 0,16 203 19 19,2

norður 1.3 18,3 0,18 0,16 203 19 117

Norður 1.2 14,2 0,18 0,16 203 19 90,8

Norður 2.1 4 0,18 0,16 203 19 25,6

Norður2.2 4 0,18 0,16 203 19 25,6

varmagjöf (W) lofþörf

Hlutverk A A  m2/ pers. fólk Tæki Tæki Tæki  ljós Ljós Sól heild Δt Q kjörhiti lykt heilsa max Qloftgæ vélræn 

Rými m2 m3 mann stk. w á pers  w stk w á tæki w W/ m2 W w W C° l/s C° l/s l/s m3/s loftskipti loftskipti

1.1 Ransókarst. 37,7 113 37,7 1 102 102 2 100 200 32 1206,4 19,181 962,1 8 100,22 18,2 113 22,9 0,1 3 4

1.3 Vélas.1 160 880 80 2 306 612 4 600 2400 16 2560 117 1289 3 358,06 18,2 480 22,9 0,5 2 1

1.3 Vélas.2 160 880 80 2 306 612 3 2200 6600 16 2560 117 5489 10 457,42 18,2 756 22,9 0,8 2 1

1.3 Vélas.3 160 880 80 2 306 612 3 4500 13500 16 2560 117 12389 10 1032,4 18,2 134 45,9 1,0 4 2

1.2 Aðalsalur 252 1386 126 2 306 612 0 16 4032 90,789 -2195 3 -609,8 18,2 756 114,7 0,8 2 1

2.1 skrifst 44,5 134 11,1 4 102 408 4 100 400 16 712 25,574 878,1 8 91,466 18,2 134 34,4 0,1 2 1

2.2 Kaffist. 21 63 5,25 4 102 408 2 100 200 16 336 25,574 654,6 8 68,185 23,3 63 34,4 0,1 4 2

3.0 Fóðurrými 2 324 1620 2 2

3.0 Fóðurrými 3 600 3600 2 2

Heild 3366 23300

Útreikningar á loftmagnsþörf m.t.t loftmeingunar frá fólki

pers. A Gc Ghi-Gh0 Gh,0 εv l/h heild

stk m2
heild co2/persl/s*m2

l/s

1.1 Ransókarst. 2 37,7 3E-04 415*10^-63600 1 19 0,6087 22,9469

1.2 Vélas. 2 160 7E-05 415*10^-63600 1 19 0,1434 22,9469

1.3 vélas. 2 252 4E-05 415*10^-63600 1 19 0,0911 22,9469

2.1 skrifst 4 44,5 5E-04 415*10^-63600 1 19 1,0313 45,8937

2.2 Kaffist. 10 21 0,003 415*10^-63600 1 19 5,4635 114,734

3.0 Fóðurrými 2 3 100 2E-04 415*10^-63600 1 19 0,3442 34,4203

3.0 Fóðurrými 3 3 200 8E-05 415*10^-63600 1 19 0,1721 34,4203

anddyri 1 5 0,001 415*10^-63600 1 19 2,2947 11,4734

 

Viðauki 1. loftmagnsþörf 
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Útreikningar á loftmagnsþörf m.t.t lyktar

pers. A Gc Gci Gi,0 εv Q

stk. heild l/s

1.1 Ransókarst. 2 37,7 0,3 0 1 1 113,1

1.3 Vélas. 2 160 0,3 0 1 1 480

1.2 Aðalsalur 2 252 0,3 0 1 1 756

2.1 skrifst 4 44,5 0,3 0 1 1 133,5

2.2 Kaffist. 10 21 0,3 0 1 1 63

3.0 Fóðurrými 2 4 100 0,3 0 1 1 300

3.0 Fóðurrými 3 4 100 0,3 0 1 1 300

anddyri 1 5 0,3 0 1 1 15

Leiðnitölur

m3 W/m3 w Leiðnitap

1.1 Ransókarst. 113 5 565,5

1.2 Vélas. 880 5 4400

1.3 vélas. 1386 5 6930

2.1 skrifst 134 5 667,5

2.2 Kaffist. 63 5 315

3.0 Fóðurrými 1620 5 8100

3.0 Fóðurrými 3600 5 18000

Anddyri 12 5 60

Alls 20978 w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   
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 Viðauki 2.   val á stokkum og dreifurum 

 

Rannsóknarstofa  

 

( hólf 1.1) gildir fyrir öll verksmiðjutilfelli  

Reiknuð loftþörf er 100  l/s m.v. kæliþörf  

Valið er Versio PS1 + MBB sem gefur mv. 30 db,   

124 l/s. Dreifari af þessari gerð henta vel þar sem 

loftskipti eru ör. Merkt á teikningu : D 1.1 

 

 

 

 

 Fylgihlutur :  

loftfyllibox af gerðinni MBB 250/315Með því að velja 

Ød1 = 250 fæst lofthraði í deili -og tengistokkum inn í 

rýminu undir viðmiðunarmörkum ( 3 m/s) 

 

 

 

. 

 

Þrýstitap dreifara  er 80 Pa 

 

 

 

Tafla  fengin á lindab.dk 

Tafla   tekin af lindab.dk 

Línurit  tekið af lindab.dk 
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Kastlengd 

Leitast er eftir  að hafa lengd milli blásara og 

vegg jafna og og tvöfalda lengd milli blásara. 

Kastlengdarlínurit fyrir versio PS1600 

 ( línur gefur kastlengd 2,65  m) 

Reiknuð kastlengd er (lengd frá blásara að 

vegg x 0,75) = 6.6/2 x 0,75 =  2,5  m. Sem er 

innan viðmiðunarmarka. Staðsetningu og 

málsetningar má sjá á loftræsiteikningum. 

 

Val á stokkum  

 

Útsog. 

Útblástur er í gegnum sérsmíðaðan  útsogshjálm tengdan við viftu sem tekur 30 l/s   beint út, við þetta 

myndast yfirþrýstingur inni í rannsóknarstofunni sem heldur óæskilegum efnum  út úr rýminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m

Aðalstokkur D 1.1 26 120 250 2,44 0,2

Línurit  tekið af lindab.dk 
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Vélarsalur (hólf 1.2) verksmiðjutillaga 1  

Innblástur 

Reiknuð loftþörf  fyrir rýmið er 480 l/s 

m.t.t. Lyktar. Hér skiptist loftmagnið til 

helminga og  er hluti  vélrænnar 

loftræsingar því 240  l/s Valið er  dreifari 

að gerðinni  CHA2510  Merkt inn á 

teikningu d 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér til hliðar sést hvernig dreifing fersklofts er í gegnum 

rýmið. Samkvæmt þessu nær ferskloftið yfir meirihluta 

rýmisins.   

 

 

 

Þrýstifall dreifara er 20 Pa  

 

 

 

Mynd  CHA dreifari  tekin af lindab.dk 

Mynd 37  kastlengd CHA 

dreifara tekin af lindab.dk 

Línurit  tekið af lindab.dk 
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Útsog 

Hér verður loft sogað út á suður hlið   rýmisins 

með  2 stk. versio   16v + MBB –E  

 merkt inná teikningu sem :  S 2.1 og S 2.2 sem 

taka 120 l/s hver og mynda undirþrýsting til að 

vinna yfirþrýsting sem myndast Í rannsóknarstofu. 

 

 

  

 

Fylgihlutur : loftfyllibox af gerðinni MBB 250/315 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þrýstifall er 60 Pa  

 

 

 

 

 

Tafla tekin af lindab.dk 

Tafla  tekin af lindab.dk 

Línurit  tekið af  lindab.dk 
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Val á stokkum  

Fduct gefur: 

 

 

 

 

Vélarsalur (hólf 1.2) verksmiðjutillaga 2 

 

Innblástur 

Reiknuð loftþörf  fyrir rýmið er 756 l/s m.t.t. 

Lyktar. Hér skiptist loftmagnið til helminga og  

er hluti  vélrænnar loftræsingar því 378  l/s  

Valdir eru  dreifarar að gerðinni  CHA 3115   

Þrýstifall í dreifara er 12 Pa 

 

  

 

Hér til hliðar sést hvernig dreifing 

fersklofts er í gegnum rýmið. 

 

.   

Val á stokkum Mælt frá blásara að síðasta dreifara

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m

Aðalstokkar D 2.1 11 200 250 4,7 0,8

Heildarþrýstifall á leið 
Aðalstokkar S 2.1 3,3 240 250 4,90 1,2

S 2.1 6,4 120 200 3,80 1

Heildarþrýstifall á leið 

Deilistokkur S 2.2 1 120 200 3,80 1

Mynd  PR1 dreifari tekin af 
lindab.dk 

Línurit  tekið af lindab.dk 

Mynd   kastlengd CHA 

dreifara tekin af lindab.dk 
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Útsog 

Hér er loft sogað út á suður hlið   rýmisins með 

3 stk. versio  16v + MBB merkt inná teikningu:  

S 4.1  - S 4.3, sem taka 120 l/s hver.  Þetta er 

aðeins meira en innblásturinn og myndar 

undirþrýsting til að vinna yfirþrýsting sem myndast Í 

rannsóknarstofu. 

 

 

  

Fylgihlutur : loftfyllibox af gerðinni MBB 250/315 

 

 

 

 

 

 

Þrýstifall dreifara er 60 Pa 

 

 

 

Tafla 1 tekin af lindab.dk 

°° 

Línurit tekið af lindab.dk 

Tafla fengin á lindab.dk 
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Val á stokkum Mælt frá blásara að síðasta dreifara

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m

Aðalstokkar D 4.1 11,5 321 300 4,5 0,8

Heildarþrýstifall á leið 

Aðalstokkar S 4.3 1 360 250 4,5 0,8

S 4.3 4,8 240 200 3,30 0,6

S 4.3 4,8 120 200 3,3 0,6

Deilistokkur S 4.3 1 120 200 3,3 0,6
Heildarþrýstifall á leið 

Deilistokkur S 4.2 1 120 200 3,3 0,6

Deilistokkur S 4.1 1 120 200 3,3 0,6

 

 

Val á stokkum  

Fduct gefur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélarsalur (hólf 1.2) 

verksmiðjutillaga 3 

 

Innblástur  

Reiknuð loftþörf  fyrir rýmið er 1030 l/s 

m.t.t. Lyktar. Hér skiptist loftmagnið til 

helminga og  er hluti  vélrænnar 

loftræsingar því 500  l/s  

Valið er dreifara af gerðini CHA 4020. Þrýstifall í dreifara er 11 Pa. 

   

 

 

Hér til hliðar sést hvernig 

dreifing fersklofts er í gegnum 

rýmið.  

Línurit fengið á lindab.dk 

Mynd  kastlengd CHA dreifara 

tekin af lindab.dk 
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Val á stokkum Mælt frá blásara að síðasta dreifara

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m

Aðalstokkur D 7.1 11 400 315 5,1 1
S 7.2 1 600 355 6,1 1,1

 

 

 

 

Útsog 

Í útsog er notað  Versio GS23-V-E-0  315  

án loftfylliboxa.  

Slíkur blásari ræður við allt að 600 l/s  

með þrýstifalli undir 20 Pa  

 

 

 

Val á stokkum  

Fduct gefur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línurit tekið af lindab.dk 
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Aðalsalur (hólf 1.2) Gildir fyrir öll 

verksmiðjutilfelli  

 

Innblástur 

Reiknuð loftþörf  fyrir rýmið er 756  l/s m.t.t. 

Lyktar. Hér  skiptist loftmagnið til helminga og  er 

hluti  vélrænnar loftræsingar því 378  l/s  

Merkt inná teikningu D 3.1  

 

  

 

 

 

 

 

 

Hér til hliðar sést hvernig dreifing fersklofts er í gegnum 

rýmið.  

 

 

 

 

 

 

Mynd  PR1 dreifari tekin af 
lindab.dk 

Línurit  tekið af lindab.dk 

Mynd  kastlengd PR1 dreifara 

tekin af lindab.dk 
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Útsog 

Hér verður loft sogað út á suður hlið   rýmisins með 2stk. versio  16v + MBB merkt inná teikningu:      

S 3.1og S 3.3  sem taka 120 l/s hver . 

 

 

 Fylgihlutur : loftfyllibox af gerðinni MBB 250/315 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þrýstifall fyrir dreifara er 60 Pa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línurit tekið af lindab.dk 

Tafla fengin á lindab.dk 
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Val á stokkum 

Fduct gefur: 

 

 

Skrifstofa og kaffistofa 

 

Innblástur 

Reiknuð loftþörf  fyrir skrifstofu  er 92 l/s og 68 l/s 

fyrir kaffiaðstöðu bæði m.t.t. kæliþarfar.  

Hér skiptist loftræsing til helminga. Valið er Versio 

RS14-V+MBB  og til að dreifa loftinu sem best er valið  

2 stk. sem gefa mv. 30db -   38 l/s hver. Þessir 

blásarar gefa hentugasta lofhraðan í stokkum. 

 

 

Fylgihlutur : loftfyllibox af gerðinni MBB 160/200 

 

  

 

Val á stokkum Mælt frá blásara að síðasta dreifara

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m
Aðalstokkar D 3.1 13 360 300 4,60 0,8

D 3.2 1 90 200 2,90 1

D 3.1 1 90 200 2,90 1

D 3.3 1 90 200 2,90 1

Aðalstokkar S 3.3 3,7 360 300 4,60 0,8
S 3.3 7 240 250 4,90 1,2

Deilistokkar S 3.3 1 120 200 3,80 1

Heildarþrýstifall á leið 

Deilistokkur S 3.2 1 120 200 3,80 1

Deilistokkur S 3.1 1 120 200 3,80 1

Tafla  tekin af lindab.dk 

Tafla fengin á lindab.dk 
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Þrýstifall  dreifara er 40 Pa 

 

 

 

 

 

Kastlengd 

Leitast er eftir  að hafa lengd milli blásara 

og vegg ja jafna Kastlengdarlínurit fyrir 

versio 14 v+ MBB 

 ( línur gefur kastlengd 1.55  m) 

skrifstofa 

 (lengd frá blásara að vegg x0,75)  er  

5,73  m/2  x 0,75 =  2,1 

 

 

Kaffistofa (fundarsalur) 

(lengd frá blásara að vegg x0,75)  er  3,7  m/2  x 0,75 =  1,4 

Sem er innan viðmiðunarmarka 

 

Útsog 

Útsog er í gegnum viftur í gluggum 

 

Línurit  tekið af lindab.dk 

Línurit  tekið af lindab.dk 
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Val á stokkum   

Fduct gefur :  

 

 

 

 

Fóðurskemma 2 ( verksmiðjutilfelli 2) 

Innblástur  

Loftmagnsþörf  er 2  Loftskipti , sem er þá : 

(2 loftskipti/kls. x 1620 m3) x (1/60 sek x 60 sek) x 1000 

= 900 l/s 

Valið er  iðnaðardreifara dreifara RCW 400 og til að 

dreifa loftinu sem best verða  3 stk. sem gefa  361 l/s 

hver með þrýstifall  22 Pa. 

   

 

 

 

 

 

Þrýstifall dreifara er 20 Pa 

 

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m

Aðalstokkur D 8.1 14,5 74 200 3,18 0,4

D 8.1 6,3 37 150 2,10 0,5

Deilistokkur D 8.1 2 37 150 2,10 0,5

Tafla tekin af lindab.dk 

Mynd   RCW dreifari 

Línurit  tekið af lindab.dk 
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Kastlengd 

Ekki er gert ráð fyrir því að kastlengd trufli starfsemi. 

 

 

Útsog  

Í útsog eru notaðir  2 x  Versio GS23-V-E-

0  315  án loftfylliboxa.  

Þrýstifall er 20  Pa 

 

 

 

 

Val á stokkum  

Fduct gefur  

 

 

 

 

 

 

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m

Aðalstokkur D 5.3 13 900 450 5,7 0,8

Aðalstokkur D 5.3 9 300 300 4,2 0,7
Heildarþrýstifall á leið 

Deilistokkur D 5.2 6,2 300 300 4,2

Deilistokkur D 5.1 2,1 300 300 4,2

Aðalstokkur S 5.1 9,5 800 400 6,4 1,1

Deilistokkur S 5.1 7 400 315 5,1 1

Línurit tekið af lindab.dk 
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Fóðurskemma 3 ( verksmiðjutilfelli 3) 

Innblástur  

Loftmagnsþörf  2 Loftskipti sem er þá :  

(2  loftskipti/kls. x 3600 m3) x (1/60 sek x 60 sek) x 1000 = 

2000 l/s .Valið er  iðnaðardreifara RCWB 400 með mótor og til að dreifa 

loftinu sem best eru 4 stk. sem gefa  541 l/s hver mv. LWA = 60.  

   

 

   

 

 

 Þrýstifall er 50 Pa 

 

 

 

 

Kastlengd  

Ekki er gert ráð fyrir því að kastlengd trufli 

starfsemi. 

 

 

 

Mynd   RCWB dreifari 

Línurit tekið af lindab.dk 

Tafla fengin á lindab.dk 
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Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m

Aðalstokkur D 6.4 20 2000 560 8,1 1,1

Aðalstokkur D 6.4 10 1000 450 6,3 0,9

Deilistokkur D 6.4 8 500 355 5,1 0,9Heildarþrýstifall á leið 

Deilistokkur D 6.3 6 500 355 5,1 0,8

Deilistokkur D 6.2 10 500 355 5,1 o,8

Deilistokkur D 6.1 6 500 355 5,1 0,8

Aðalstokkur S 6.4 15 2000 560 8,1 1,1

Deilistokkur S 6.4 3 1000 450 6,3 0,9

Deilistokkur S 6.4 9,5 500 355 5,1 0,9Heildarþrýstifall á leið 

Tengistokkur S 6.3 1

Deilistokkur S 6.1 3 1000 450 6,3 0,9

Deilistokkur S 6.2 9,5 500 355 5,1 0,9

Tengistokkur S 6.1 1 500 355 5,1 0,9

 

Útsog  

Í útsog er notað 4 x Versio 

GS23-V-E-0  315  án 

loftfylliboxa.Þrýstifall er 20 Pa. 

 

 

 

 

 

 

 

Val á stokkum 

 

 

Fduct gefur :  

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Línurit tekið af lindab.dk 
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Viðauki 3.  Þrýstifallsútreikningar 
 

 

 

Val á stokkum og útreikningar á þrýstifalli þyngstu lagnaleiðina með hjálp Fduct forrits. 

Mælt frá blásara að síðasta dreifara. Dreifari er tákaður með D og útsogdreifari með S

Verksmiðjutillaga 1

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap Dreifari            90°Beygjur   T-stykki Heild

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m pa stk Pa stk pa Pa

Aðalstokkur D 1.1 26 120 250 2,44 0,2 80 1 1 6,2
Heildarþrýstifall á leið 86,2

Aðalstokkar D 2.1 11 200 250 4,7 0,8 1 2 1 11 21,8

Heildarþrýstifall á leið 20 41,8

Aðalstokkar S 2.1 3,3 240 250 4,90 1,2 1 1,8 1 7 12,76
S 2.1 6,4 120 200 3,80 1 1 6,4

Heildarþrýstifall á leið 60 79,16
Deilistokkur S 2.2 1 120 200 3,80 1 1

Aðalstokkar D 3.1 13 360 300 4,60 0,8 1 4,5 1 10 24,9

Heildarþrýstifall á leið 25 49,9

D 3.2 1 90 200 2,90 1

D 3.1 1 90 200 2,90 1

D 3.3 1 90 200 2,90 1

Aðalstokkar S 3.3 3,7 360 300 4,60 0,8 1 11 13,96

S 3.3 7 240 250 4,90 1,2 1 13 21,4

S 3.3 7 120 200 3,80 1 1 4,5 11,5
Deilistokkar S 3.3 1 120 200 3,80 1 1

Heildarþrýstifall á leið 12 59,86

Deilistokkur S 3.2 1 120 200 3,80 1

Deilistokkur S 3.1 1 120 200 3,80 1

Aðalstokkur D 8.1 14,5 74 200 3,18 0,4 1 1 1 5 11,8

D 8.1 6,3 37 150 2,10 0,5 3,15
Deilistokkur D 8.1 2 37 150 2,10 0,5 1 1

Deilistokkar D 8.2 2 37 150 2,10 0,5
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Val á stokkum og útreikningar á þrýstifalli þyngstu lagnaleiðina með hjálp Fduct forrits. 

Mælt frá blásara að síðasta dreifara. Dreifari er tákaður með D og útsogdreifari með S

Verksmiðjutillaga 2

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap Dreifari            Beygjur   T-stykki Heild

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m pa stk Pa stk pa Pa

Aðalstokkar D 4.1 11,5 321 300 4,5 0,8 1 3,5 1 11 23,7

Heildarþrýstifall á leið 30 53,7

Aðalstokkar S 4.3 1 360 250 4,5 0,8 1 2 1 7 9,8

S 4.3 4,8 240 200 3,30 0,6 1 2,88

S 4.3 4,8 120 200 3,3 0,6 1 0,8 3,68

Deilistokkur S 4.3 1 120 200 3,3 0,6

Heildarþrýstifall á leið 60 76,36

Deilistokkur S 4.2 1 120 200 3,3 0,6

Deilistokkur S 4.1 1 120 200 3,3 0,6

Aðalstokkur D 5.3 13 900 450 5,7 0,8 1 1,5 1 11 22,9

Aðalstokkur D 5.3 9 300 300 4,2 0,7 1 6,3

Heildarþrýstifall á leið 20 49,2

Deilistokkur D 5.2 6,2 300 300 4,2

Deilistokkur D 5.1 2,1 300 300 4,2

Aðalstokkur S 5.1 9,5 800 400 6,4 1,1 1 6 1 16 32,45

Deilistokkur S 5.1 7 400 315 5,1 1 7

Heildarþrýstifall á leið 20 59,45

Deilistokkur S 5.2 3 400 315 5,1 1
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Val á stokkum og útreikningar á þrýstifalli þyngstu lagnaleiðina forrits. 

Mælt frá blásara að síðasta dreifara. Dreifari er tákaður með D og útsogdreifari með S

Verksmiðjutillaga 3

Leið að Lengd Loftmagn Þvermál Hraði Þrýstitap Dreifari            Beygjur   T-stykki Heild

dreifara nr. m l/s mm m/s Pa/m pa stk Pa stk pa Pa

Aðalstokkur D 6.4 20 2000 560 8,1 1,1 1 8 2 32 94

Aðalstokkur D 6.4 10 1000 450 6,3 0,9 1 27 36

Deilistokkur D 6.4 8 500 355 5,1 0,9 7,2
Heildarþrýstifall á leið 50 187,2

Deilistokkur D 6.3 6 500 355 5,1 0,8

Deilistokkur D 6.2 10 500 355 5,1 o,8

Deilistokkur D 6.1 6 500 355 5,1 0,8

Aðalstokkur S 6.4 15 2000 560 8,1 1,1 1 9 1 45 70,5

Deilistokkur S 6.4 3 1000 450 6,3 0,9 1 20 22,7

Deilistokkur S 6.4 9,5 500 355 5,1 0,9 8,55

Heildarþrýstifall á leið 20 121,75

Tengistokkur S 6.3 1

Deilistokkur S 6.1 3 1000 450 6,3 0,9

Deilistokkur S 6.2 9,5 500 355 5,1 0,9

Tengistokkur S 6.1 1 500 355 5,1 0,9

Aðalstokkur D 7.1 11 400 315 5,1 1 11 1 2 1 12 36Heildarþrýstifall á leið 36

S 7.2 1 600 355 6,1 1,1 20

Heildarþrýstifall á leið 36
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Viðauki 4.  val á samstæðublásara   

  

Verksmiðjutillaga 1 

Loftmagnsþörf er 1,34 m
3
/s  eða 4824 m

3
/klst. 

Þrýstifall á þyngstu leið er  76  Pa.                 Við stærðarákvörðun er notast við gröf frá swegon.se    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafið hér að ofan er fyrir samstæðu af gerðinni Gold SD stærð 12. Neðra grafið er notað til að finna 

þrýstifallið í samstæðunni. Bláa línan línan í neðra grafinu táknar þrýstifallið í hitaelementinu og rauða 

línan táknar þrýstifallið í síuni. Með því að setja inn 1,34 m/s fæst þrýstifall í síu  =  160 Pa. Og 295 

Pa. Í hitaelementi. Því næst er farið með samanlagt þrýstifall 76  Pa + 160 Pa + 295 = 531 Pa og 4800 

m
3
/klst.  í efra grafið og athugað hvort línurnar mætist inn á dökk gula svæðinu, ef svo er þá ræður 

samstæðan við þetta magn af þrýstingfalli og loftmagnsþörf  (græna línan) 

Línurit  sem notað er til þess að ákveða hvort tiltekin blásarasamstæða ráði við 

gefnar hönnunar forsendur   (Swegon) 
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Verksmiðjutillaga 2 

Loftmagnsþörf er 1,83 m
3
/s  eða  6602 m

3
/klst. 

Þrýstifall á þyngstu leið er  76  Pa.                 Við stærðarákvörðun er notast við gröf frá swegon.se    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neðra grafið er notað til að finna þrýstifallið í samstæðunni. Bláa línan línan í neðra grafinu táknar 

þrýstifallið í hitaelementinu og rauða línan táknar þrýstifallið í síuni. Með því að setja inn 1,834 m/s 

fæst þrýstifall í síu  = 78  Pa. Og 220 Pa. Í hitaelementi. Því næst er farið með samanlagt þrýstifall 76 

Pa + 78 Pa + 220 = 376 Pa og 6600 m
3
/klst.  í efra grafið og athugað hvort línurnar mætist inn á dökk 

gula svæðinu, ef svo er þá ræður samstæðan við þetta magn af þrýstingfalli og loftmagnsþörf  (græna 

línan) 

Línurit  sem notað er til þess að ákveða hvort tiltekin blásarasamstæða ráði við 

gefnar hönnunar forsendur   (Swegon) 
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Verksmiðjutillaga 3 

Loftmagnsþörf er 3.06 m
3
/s  eða  11001,7 m

3
/klst. 

Þrýstifall á þyngstu leið er  187  Pa.                 Við stærðarákvörðun er notast við gröf frá swegon.se    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neðra grafið er notað til að finna þrýstifallið í samstæðunni. Bláa línan línan í neðra grafinu táknar 

þrýstifallið í hitaelementinu og rauða línan táknar þrýstifallið í síuni. Með því að setja inn 3 m/s fæst 

þrýstifall í síu  = 107  Pa. og 250 Pa. Í hitaelementi. Því næst er farið með samanlagt þrýstifall 187 Pa 

+ 78 Pa + 220 = 547 Pa og 6600 m
3
/klst.  í efra grafið og athugað hvort línurnar mætist inn á dökk 

gula svæðinu, ef svo er þá ræður samstæðan við þetta magn af þrýstingfalli og loftmagnsþörf  (græna 

línan) 

Línurit sem notað er til þess að ákveða hvort tiltekin blásarasamstæða ráði við gefnar 

hönnunar forsendur   (Swegon) 
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Viðauki 5.  Mollier líunrit 

                                                               SUMAR 

Δt =  22°C  – 14°C =  8°C  
HR = 80% 
Δi = 44 kJ/kg  -  34 kJ/kg  =  10 kJ/kg 
Δx = 0,0109 kg/kg  - 0,0091 =  0,0018  kg/kg 
 

                                                          VETUR 

 
 
Δt =  24°C – (17°C) =   41°C  
HR = 80% 
Δi = 44 kJ/kg  -  34 kJ/kg  =  10 kJ/kg 
Δx = 0,0068 kg/kg – 0,0008 kg/kg  = 0,006 kg/kg  
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Viðauki 6. Varmaskiptir 

 

Verksmiðjutillaga 1.  

 

Skjámynd af  niðurstöðum úr forriti frá SWEP 
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Verksmiðjutillaga2.  

 

Skjámynd af  niðurstöðum úr forriti frá SWEP  
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Verksmiðjutillaga 3.  

 

Skjámynd af  niðurstöðum úr forriti frá SWEP 
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Viðauki 7 – Eldvarnir   
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Opstuðull útreikningar

Hólf 1.3 Veggir Op

B1 B2 L H1 H2 A b1 h1 A3 Fjöldi ∑Av

m m m m m m2 m m m2 Stk. m2

11,6 11,65 14,5 5,4 6,5 Gluggar 0,9 1,7 1,53 8 12,24

Veggur 1 x2 = ((B1*H1)+((H2-H1)/2)*2 =138,04 b2 h2 A3 Fjöldi ∑Av

Veggur 2         = L*H2= 94,25 m m m2
Stk. m2

Veggur 3         =    H1*L = 78,3 Hurðir 4,5 4,45 20 2 40,05

Þak                   = B2 *L 168,93

Gólf      = B1*L  = 168,2      ∑Flatarmál (Av) 52,29

∑Flatarmál (Atoal) 647,72

h = 3,8063

O     = 0,1575 m1/2

O
Av h 
Atotal


h

h
A v hv 
A v


A v
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Brunaafl Hólf 1.2

Atot 876,19 m2

A 78,435 m2 153,0243

h 3,8 m

Krísist brunaafl fyrir yfirtendrun

Q       = 64852,7 kW = 64,85 MW

Brunaafl Hólf 1.3

Atot 647,715 m2

A 52,29 m2

h 3,8 m

Q       = 43743,84 kW = 43,74 MW

Q 7 8 Atot 378 A h 

Q 7 8 Atot 378 A h 

Útreikningar á brunaálagi hólf 1.2

Eldmatur A ∑Mk,i ΔHc χ Ψ1

m2 Kg MJ/kg MJ

Hrat 876,19 40000 24,5 980000 0,7 1

Qflk     = 686000 MJ eða 

Útreikningar á brunaálagi hólf 1.3

magn

Eldmatur A ∑Mk,i ΔHc

m2 Kg MJ/kg MJ χ Ψ1

Lífdísill 660,0175 20000 36 720000 0,7 1

Metanól 660,0175 5000 20 100000 0,7 1

Qflk     = 574000 MJ eða

Qflk M ki H c  1 M ki

Qflk M ki H c  1 M ki
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Viðauki 8. Teikningar 

 

Yfirlit teikninga. 

 

Kerfismynd 

Skrifstofurými 

Verksmiðjutillaga 1 

Verksmiðjutillaga 2 

Verksmiðjutillaga 3 

Brunavarnauppdráttur 1.hæð 

Brunavarnauppdráttur 2.hæð 

Loftræsiteikningar  1,2,3,4,5,6,7 og 8 
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