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Formáli 

    Þetta hönnunarverkefni er mjög ólíkt fyrri verkefnum sem ég hef unnið bæði hvað varðar 

stærð þess og útfærslur á hinum ýmsu hlutum. Hér er um að ræða hreyfiafl þannig að í byrjun 

þurfti að finna út réttar forsendur til þess að byggja útreikningana á. Auk þess er hér um að 

ræða vél sem krefst nokkuð mikillar hönnunar og teiknivinnu. Þegar að forsendurnar voru 

komnar, og einnig  grunnútfærslan, var sett upp verkáætlun og hún síðan uppfærð nokkrum 

sinnum, en verkefnið varð mun tímafrekara en ég gerði ráð fyrir í upphafi.  

    Víða hefur þurft að leita upplýsinga og er þar helst að nefna kennslubækurnar, góð ráð frá 

leiðbeinanda og kennara, internetið og svo að sjálfsögðu upplýsingar frá birgjum í sambandi við 

ýmsan aukabúnað. Einnig komu gögn og þjálfun frá fyrri námskeiðum að góðum notum eins og 

til að mynda í AutoCAD og Inventor, vélhlutafræði, og hönnunaráfanganum. Mér fannst gaman 

að fást við lokaverkefnið þó að tímafrekt væri og við véliðnfræðinámið í heild og tel þetta vera 

gagnlegt nám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags. 12.05.2011                  Undirskrift: 

 

.................................................................................................... 

 



 VI LOK 1006 
                                                                 Lokaverkefni í Véliðnfræði 2011 Sigurvin Jónsson 

  
Bls 2 

 
  

 

Efnisyfirlit 

Inngangur........................................................................................................................bls.3 

Skissa af Kvörn.................................................................................................................bls.4 

Meginskýrsla og útreikningar: 

             Kvörnin (mulningsvél fyrir raflausnarköggla)................................................bls.5 og 6 

             Forsendur fyrir hönnun á vél  ..............................................................................bls.7 

             Útreikningar á aflþörf...........................................................................................bls.8 

             Styrktarreikningar fyrir brothjól...........................................................................bls.9 

             Styrktarreikningar á öxli og kíl fyrir brothjól........................................................bls.10 

             Styrktarreikningar á kíl fyrir reimskífu og brotjárni.............................................bls.11 

             Styrktarreikningar á bolta fyrir stilliklossa og  öryggisbolta................................bls.12 

             Útreikningur á líftíma lega og afköstum vélar.....................................................bls.13 

Kostnaðaráætlun.............................................................................................................bls.14 

Tæknilegar upplýsingar...................................................................................................bls.15 

Herslutafla fyrir bolta......................................................................................................bls.16 

Fyrirbyggjandi viðhald.....................................................................................................bls.17 

Niðurstaða.......................................................................................................................bls.18 

Heimildaskrá....................................................................................................................bls.19 

Fylgigögn:  

           Verkáætlun 

           Teikningar 

           Mótor / Mjúkræsibúnaður / Skynjari (snúningsvaki) / Titringsskynjari / Legur / Reimskífur,                        

           Klemmfóðringar / Reimar / Brottennur / Þéttiefni. 



 VI LOK 1006 
                                                                 Lokaverkefni í Véliðnfræði 2011 Sigurvin Jónsson 

  
Bls 3 

 
  

 

Inngangur 

    Í álveri fellur mikið til af raflausnarefni sem þarf að endurvinna. Bráðið raflausnarefni (krýólít) 

er notað til þess að leysa upp súrál í kerjunum. Efnatáknið er Na3AlF6. Þetta efni storkar og 

myndar skel ofan á fljótandi raflausnarefninu og forskautunum í kerjunum. þegar skipt er um 

skaut fer um leið talsvert af storknaðri raflausn með þeim úr kerjunum. Nýtt skaut er síðan sett í 

kerið og ofan á það er dreift fínmuldu raflausnarefni. Þannig heldur hringrásin áfram. 

    Hjá Norðuráli eru tvö svæði þar sem unnið er með raflausnarefni. Annað svæðið er 

Efnisvinnslan, en þar er unnið úr öllu raflausnarefni sem til fellur í verksmiðjunni. Annars vegar 

er því tappað af kerjunum þegar of mikið er orðið af fljótandi raflausn í þeim og hins vegar berst 

það með skautleyfunum (notuðum skautum) í Skautsmiðjuna. Í Skautsmiðjunni er hitt 

vinnslusvæðið, en þar er hreinsað af skautleyfunum og það efni síðan flutt í Efnisvinnsluna. 

Þessir raflausnarkögglar sem berast með skautunum eru oft nokkuð stórir til að byrja með.  

Þegar búið er að brjóta þá af skautunum fara þeir niður í forbrjóta sem brjóta þá niður í aðeins 

smærri einingar.  

    Í þessu verkefni er um að ræða mulningsvél, nokkurskonar kvörn, til þess að brjóta þessa 

raflausnarköggla, sem koma frá forbrjótunum, niður í enn smærri einingar. Við hönnun þessarar 

vélar leitast ég að hafa vélina nægilega öfluga og afkastamikla fyrir það hlutverk sem henni er 

ætlað og einnig að hún sé  með nauðsynlegan varnarbúnað þ.a. ef eitthvað fer úrskeiðis ætti 

hugsanlegt tjón að verða í lágmarki. Samt er það þannig að efni sem vélin getur ekki unnið á 

eins og t.d. málmur á ekki að fara í hana, heldur á að vera búið að skilja slíkt efni frá 

raflausnarkögglunum áður.  
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Skissa af Kvörn 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 
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Kvörnin 

Mulningsvél fyrir raflausnarköggla 

    Mótor og drifbúnaður. Þessi vél er ætluð til þess að brjóta raflausnarköggla niður í hæfilega 

stóra mola þannig að þeir skaði ekki færiböndin sem á eftir koma. Kvörnin er drifin með mótor 

frá SEW DV200LS6 18,5Kw, 970sn/min og á hann að vera rúmlega sú stærð sem vélin þarf. 

Mótorinn verður einnig með mjúkræsibúnað af gerðinni Cutler Hammer S8011T. Hlutfallið á 

milli reimskífa er 1:3 þ.e.a.s. reimskífa mótors er PD=212mm, en reimskífa vélar er með PD=630. 

Hægt er að kaupa á vélina reimahjól frá SKF  sem heitir 3 Groove SPC með PD=630 með 

klemmfóðringu 4040, en þar sem ég vil hafa öryggisbolta sem klippast í sundur ef að vélin 

verður fyrir yfirálagi vel ég að teikna reimskífuna sjálfur og hafa í henni þessa bolta. Reimskífan 

á mótornum er frá SKF og heitir 3 Groove SPC með PD=212 með klemmfóðringu 3020.  

     Annar varnarbúnaður. Kvörnin á einnig að vera varin með snúningsvaka / skynjara á 

hlutlausa enda öxuls. Þessi skynjari er frá Ultrasonic og heitir XX512A1KAM8. Vélin á einnig að 

vera með titringsskynjara frá Bruel & Kjær Vibro sem heitir VIBOCONTROL 1100 C11 – VS 068. 

Þessi búnaður samanstendur af tveimur nemum, staðsettum lárétt við sitthvora leguna og auk 

þess stjórntölvu þar sem hægt er að framkvæma allar stillingar. Þessi búnaður skynjar titring 

vélarinnar auk þess að fylgjast með ástandi leganna og gefur aðvörun og/eða stoppar hana ef 

að skynjarinn nær því gildi sem hann er stilltur á. Á þessari vél er það fyrst og fremst hlutverk 

þessa varnarbúnaðar að gefa viðvörun og stöðva vélina til þess að hún verði fyrir sem minnstu 

tjóni ef að eitthvað kemur upp á. Ef að t.d. jafnvægið á rótornum raskast verulega þá stoppar 

titringsskynjarinn vélina. Ef að óæskilegt efni kemur í vélina, sem hún getur ekki brotið, t.d. 

álklumpur þá eiga öryggisboltarnir að gefa sig og vélin að stoppa og þá stöðvast mótorinn í 

framhaldinu vegna snúningsvakans.  

    Legurnar. Þær eru frá SKF og heita 23222 CCK  W33 með normal rýmd, leguhúsið heitir  

SNL 522. Legan drifmegin er föst í húsinu þ.e. hún getur ekki gengið til. festihringir eru settir sitt 

hvoru megin við ytri banann inni í legubúkkanum. Legan á hlutlausa endanum er hins vegar laus 

þ.e. hún getur gengið til í legubúkkanum og við samsetningu skal hún staðsett í miðju 

leguhúsinu. Einnig þarf að hafa í huga hersluna á klemmfóðringunni, en leiðbeiningar þar um 

eru í fylgigögnum.  

    Brottennurnar. Þær eru frá KENNAMETAL  og eru til á lager Norðuráls, en þessar tennur eru 

notaðar í borkrónu deiglufræsivélar og hafa staðið sig mjög vel (sjá upplýsingar í fylgigögnum).  

    Brothjólin eiga að vera smíðuð samkvæmt teikningu og brottennurnar rafsoðnar á. Eftir að 

smíði á brothjóli líkur þarf að setja það saman og jafnvægisstilla það og merkja saman þ.a. öll 

hjól sem fara í vélina séu í jafnvægi.  



 VI LOK 1006 
                                                                 Lokaverkefni í Véliðnfræði 2011 Sigurvin Jónsson 

  
Bls 6 

 
  

 

 

    Vélarhúsið. Hina ýmsu parta vélarhúss á að skera út úr stálplötum og vinna samkvæmt 

teikningum. Vélarhúsið á að sjóða saman ásamt legusætum og fræsa legusætin í mál eftir 

suðuvinnuna, sjá viðeigandi teikningar. 

    Stilling á grófleika efnis frá vél. Hæð bogaplötu er stillanleg um 60mm með því að snúa 

stilliklossanum um 180° eða skipta um hann og setja í klossa með annari lengd frá snittgati.  

Sjá stilliklossa í teikningum. 

    Viðhald. Sjá töflu um fyrirbyggjandi viðhald á blaðsíðu 17. Við fyrirbyggjandi viðhald á legum 

skal nota upplýsingar frá birgja sem er að finna í fylgigögnum. Allt viðhald vélarinnar vil ég að sé 

bæði aðgengilegt og auðvelt. Þess vegna er t.d. ytra völundarhúsþéttið samsett, hlerarnir stórir 

þ.a. vélarhúsið opnast vel og hægt er að skipta um brothjól í staðinn fyrir að sjóða haldara fyrir 

brottennur á inni í vélinni. 

Við strekkingu og endurstrekkingu á reimum skal nota upplýsingar frá birgja sem eru í 

fylgigögnum.  

    Samsetningar. Nota gengjufeiti (Copaslip eða sambærilegt) á alla bolta og rær. Nota 

Molykote G-N plus á samsetningu öxuls og stærra reimahjóls. Til þéttingar á allar samsetningar 

skal nota fljótandi pakkningarefni sem límir ekki saman fletina, bara þéttir. Mælt er með að 

nota t.d.  RTV Silíkon frá WURTH eða sambærilegt (sjá upplýsingar í fylgigögnum). 

    Fylgigögn. í fylgigögnum eru ýtarlegar upplýsingar um þá vélarhluti sem eru keyptir beint frá 

birgjum.  
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Tilraunir á því hve mikinn kraft þarf til að brjóta raflausnarköggla. 

     Við prófun á raflausnarmolum var notuð pressa (mynd 2) sem er staðsett á Vélaverkstæði 

Norðuráls. Þessi pressa sem er glussadrifin er með þrýstimæli og  kvarða sem sýnir tonnafjölda 

miðað við glussaþrýsting (mynd 3) þ.a. hún er mjög nákvæm. Hraði pressunnar er u.þ.b.  

0,015 m/sek.  

  

                                   

    Tilraun 1:  Náð var í u.þ.b. 20 misstóra mola, bæði raflausnarköggla 

og skautmola, en skautmolar geta líka slæðst með raflausninni.  Síðan 

var pressan notuð til að brjóta molana og suma var hægt að brjóta 

nokkrum sinnum þ.a. nokkuð margar tilraunir voru gerðar.  Niðurstaðan 

var að mælirinn sem byrjar að hreyfast í 5 börum hreyfðist ekki neitt 

þ.a. brotkrafturinn var allavega undir 5 börum.                               

    Tilraun 2:  Nú var sett á pressuna mælir 

með skalanum 0 – 6 bar og náð í slatta af kögglum.  

Niðurstaðan var að það þarf u.þ.b. þriggja 

bara þrýsting til að brjóta þessa mola í 

pressunni ef fræsitönnin er notuð.   

    Tilraun 3:  Einnig prófaði ég að brjóta án 

fræsitannar þ.a. fletirnir voru sléttir og þá 

fór þrýstingurinn í 20 bar. 

Mynd 3 Mynd 2 
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    Þar sem 26 bör samsvara 10 tonnum þá eru 3 bör sama og 1,15 tonn. Vegna þess að við 

tilraunina var aðeins notað u.þ.b. 40 mola af annars mjög miklu magni raflausnar sem til  fellur 

ákvað ég að nota niðurstöðuna úr tilraun 3, þ.e.a.s. 20 bar = 7,7 tonn við 0,015 m/sek.                        

Brotkrafturinn = F1 = 7.700Kg * 9,8 = 75.460N og V1 = 0,015m/s. 

    Til að komast að því hvaða kraft þarf til að brjóta kögglana í 

kvörninni við n = 320sn/min nota ég:  P = F * v.  Þar sem ég ætla 

að hafa sama aflið við hraða 1 og 2 nota ég    F1 * v1 = F2 * v2 .   

Hraði við fullan snúning,  n = 320sn/min:  

V2 = U * n = 0,52 *   * 
   
  

 = 8,7 m/s 

Mesta álag á eina brottönn við fullan snúning,  n = 400sn/min: 

F1 * v1 = F2 * v2     F2 = 
       

  
 = 

                    

       
 = 130N 

    Það er u.þ.b. 3/8 brottanna sem lendir í fullu álagi í einu og 
líklega eitthvað álag á 1/8 í viðbót ef mikið af efni berst að vélinni í 
einu. Þess vegna reikna ég með því að helmingur brottanna lendi í 
hámarksálagi. 

Heildarálag á helming brottanna við fullan snúning, 400 sn/min: 
                                                    64 tennur * 1/2 * 130N = 4.160 N 

Aflið er þá á eina tönn við fullan snúning,  n = 400 sn/min:  
P = F2 * v2 =  130N * 8,7 m/s = 1.131 N*m/s 

Aflið er þá, m.v. að fullt álag geti verið á helmingi brottanna í einu við fullan snúning :                         

1.131 * 32 = 36.192 N*m/s  =  36.192 W 

Aflþörfin sem þarf til að brjóta með fullum afköstum er þess vegna  ≈ 36,2Kw 

Gert er ráð fyrir að töp í mótor, drifbúnaði og legum sé ca. 10%   P =  
        

   
 = 40.2 Kw .    

 Þar sem snúningshraðinn er 970 sn/min á mótor en 320 sn/min á vélinni er hlutfallið   3.   

Mótor =  
        

 
  = 13,4 Kw.    Þar sem verðmunur á milli stærða rafmótora er til þess að gera 

lítill og vélin á að vera með nægilegt afl til að ráða við erfiðustu aðstæður, t.d. ef að mikið af efni 

berst að í einu, er valinn 18,5 Kw mótor.   
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Styrktarreikningar. 

Notast er við upplýsingar úr bókinni Styrkelære eftir Preben Larsen og                                

Konstruktionselement och maskinbyggnad eftir Gunnar Dahlvig 

Suður á haldara brottannar:  

Mesta samsetta spennan á haldarann þegar rótor er á fullri ferð er: 

 F = 130N,   Armur = 80mm,  M = (80 - 4) * 130 = 9.880 Nmm 

Beygjuspenna.                                                                                                     

Breytilegt  álag samkvæmt töflu 10. Reikna með St – 52.   btill = 125MPa  

W = 1/6 * b * h² = 1/6 * ( 4 * 36² * 2) + 1/6 * (43 * 4²) = 1.843mm³ 

 b =  
 

  
     til        = 

        

        
     5,4MPa   125MPa 

Skerspenna.                                                                                                                

Breytilegt  álag samkvæmt töflu 9. Reikna með St – 52.  til = 90MPa 

  = 
 

 
  =       = 

    

      
    0,28 MPa   90 MPa 

 

Samsetningarboltar fyrir brothjól: 

Togspenna.                                                                                                                                                              

Breytilegt álag samkvæmt töflu 7.  

Þó að um sé að ræða 12.9 bolta sem er mun sterkari er hér reiknað 

með St – 52.   till = 115MPa        

Tveir boltar (M24, 12.9) verða fyrir togspennu í hverju brothjóli.  

Minnsta þvermál kjarna 20,7mm. Reiknað með 4 brottönnum undir álagi. 

F1 * a1 = F2 * a2    F2 =  
       

  
  = 

            

    
 = 2.790 N             

A = 
      

 
  = 

         

 
  = 673mm²          =  

 

 
  =  

      

      
    4,2 MPa   115 MPa  



 VI LOK 1006 
                                                                 Lokaverkefni í Véliðnfræði 2011 Sigurvin Jónsson 

  
Bls 10 

 
  

 

Kíll fyrir brothjól. 

Að sjálfsögðu reynir ekki mikið á kílinn ef að boltar eru ekki lausir.                 

Skerspenna.   [ Styrkelære bls. 99, Gunnar Dahlvig bls. 3:37 ] 

Breytilegt  álag samkvæmt töflu 9. Reikna með St – 52.    til = 90MPa                          

  P = 36Kw       Kíll: h=20mm, b=36mm, L= 110mm 

  ω = 
         

     
 = 33,5    

  μ = 0,05  

 Mv =  
 

 
  = 

     

    
 = 1.075Nm         = 

   

     
           = 

               

                  
    9,9 MPa   90 MPa    

F = 
  

 
  = 

            

    
 = 10.858 N       Fs = μ * F = μ * 10.858N = 543 N 

 

 

Öxull. 

Öxullinn er reiknaður þar sem hann er með minnsta þvermálið og að 

frádregnum kíll (100mm – 10mm = 90mm). 

Snúningsspenna.                  

Breytilegt  álag samkvæmt töflu 11. Reikna með St – 52.   til = 70MPa    

T = 9550 * 
 

 
 = 9550 * 

      

         
  = 1.074.375Nmm 

Wp = 0,2 * d³ = 0,2 * 90³ = 145.800mm³ 

 

 t =  
 

  
  =  

            

          
      7,4 MPa   70 MPa              
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Kíll fyrir stærri reimskífu.  

Skerspenna.     [ Styrkelære bls. 99, Gunnar Dahlvig bls. 3:37 ] 

Breytilegt  álag samkvæmt töflu 9. Reikna með St – 52.   til = 90MPa     

P = 36Kw     

ω = 
         

     
 = 33,5    

 μ = 0,05   

Mv =  
 

 
  = 

     

    
 = 1.075Nm 

  = 
   

     
           = 

               

                  
    27 MPa   90 MPa    

F = 
  

 
  = 

            

    
 = 21.500 N       Fs = μ * F = μ * 21.500N = 1.075 N   

 

 

Suður á brotjárni á bogaplötu föstu hliðar:  

Mesta spennan á brotjárnið er þegar rótor er á fullri ferð og m.v. að álag sé 

af 8 tönnum: 

 F = 130N * 8 = 1040N,   Armur = 50mm,  M = (50 - 4) * 1040 = 47.840Nmm 

Beygjuspenna.  Breytilegt  álag samkvæmt töflu 10. Reikna með St – 52.   til = 125MPa  

W = 1/6 * b * h² = 1/6 * (980 * 4²) = 2.613mm³ 

 b =  
 

  
     til        = 

         

        
     18,3 MPa   125 MPa 

Skerspenna.                                                                                                                

Breytilegt  álag samkvæmt töflu 9. Reikna með S – 52.  til = 90MPa 

  = 
 

 
  =      = 

       

        
  =  12,2   12,2 MPa   90 MPa    
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Bolti fyrir stilliklossa.  

Boltinn er M30, st 3.5, 8.8 

Skerspenna.   Breytilegt  álag samkvæmt töflu 9. Þó að um sé að ræða 8.8  

bolta sem er mun sterkari er hér reiknað með St – 52.  til = 90MPa  

Minnsta þvermál kjarna 26,2mm. Helmingur brottanna undir álagi. 

A = 
      

 
  = 

       

 
  = 539mm²     

  = 
 

 
         = 

      

      
     15,4 MPa   90 MPa 

 

Ég tek ekki tillit til þyngdar bogaplötu og styrkingar fyrir hana v.þ. að 10 

boltar (einnig 30mm) festa þennan búnað við hlerann. 

 

 

Öryggisboltar í stærri reimskífu. 

Skerspenna.   Breytilegt  álag samkvæmt töflu 9. Reikna með S – 37.    til = 65MPa 

Þegar álag er 100% yfir hámarksálagi eiga öryggisboltarnir, sem eru 

tveir, að klippast í sundur þ.a. finna þarf rétta þvermálið miðað við 

það.                      

F2 =  
       

  
  =    

              

    
  = 10.400N                

F2 = 10.400 * 2 * 2 = 41.600N 

Flatarmál hvors bolta: 

  = 
 

    
         = 

       

        
  = 320mm² 

Þvermál hvors bolta: 

d² = 
    

 
 = 

         

 
 = 251mm²       d =          ≈ 16mm 
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Útreikningur á líftíma keflalega (23222 CC/W33) 

[SKF General Catalogue 2005 bls. 52] 

    Radial álag er mest undan eigin þunga öxuls, reimskífu og að 
auki efnis sem kemur að vélinni. Reiknað er með aðeins meira 
álagi á leguna drifmegin.                                                                                   
Öxull 850/2 = 425kg, reimskífa = 90kg og efni = 200kg. Samtals 
gera þetta 715kg á drifendaleguna. 715 * 9,8 / 1000 = 7KN.    
Ef einnig er gert ráð fyrir brotálaginu sem er 4,15KN er  
P = 4,15 + 7 = 11,15KN. 

     ( 
 

 
 )    

    

     

 
      

   580.521 x 10⁶ snúningar        

      
        

      
   

            

       
   30.235.468klst   

 

 

 

Afköst vélarinnar     

    Til þess að reikna út afköst vélarinnar nota ég minnsta bilið á 

milli brottanna og brotjárna sem er ca. 30mm, margfalda það 

með innri lengd vélarhúss sem er 960mm, margfalda það með 

ummáli brothjóls sem er 1600mm og síðan með 

snúningshraðanum. Vegna þess að nýtingin er örugglega ekki 

100% reikna ég aðeins með 25% af þessari tölu. Útkoman úr 

þessu er 3,6m³/min sem margfaldað með 60 gerir 216m³/klst 

ef nægilegt efni berst að vélinni allan tímann.                                                       
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Kostnaðaráætlun  

Öll verð eru án vsk og innihalda bæði efni og vinnu 

Heiti  
Kostnaður á 

stk. 
Fjöldi í 
vélinni 

Kostnaður 
samt. 

Öxull  300.000 1 300.000 

Brothjól 160.000 8 1.280.000 

Stærra reimahjól með fylgihlutum, smíðað 300.000 1 300.000 

Stærra reimahjól með klemmfóðringu frá SKF 86.949 1   

Vélarhús með legusætum  650.000 1 650.000 

Burðargrind 200.000 1 200.000 

Þéttihringir (sett) 70.000 2 70.000 

Reimahlíf með festingum 50.000 1 50.000 

Mótor   SEW 18,5Kw   300.000 1 300.000 

Mjúkstart 282.000 1 282.000 

Rofar og annað raflagnaefni 100.000 1 100.000 

Reimahjól mótors með klemmfóðringu 17.625 1 17.625 

Reimar 7.312 3 21.936 

Búkkalegur með öllu 125.145 2 250.290 

Skynjari (snúningsvaki) 15.000 1 15.000 

Titringsskynjari 650.000  1 650.000  

Samsetning vélarhlutanna og málningarvinna 300.000 1 300.000 

  Heildarkostnaður:  4.786.851 

(Gert er ráð fyrir að 10% geti bæst við vegna frávika)  Heildarkostnaður + 10%:    5.265.536  
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Helstu tæknilegar upplýsingar 

  

Hönnunarár 2011 

Stærð vélar:  (hæð / breidd / lengd) 1342mm / 1705mm / 2560mm 

Heildarþyngd vélar 3.390  Kg 

Snúningshraði mótors  970 sn/min 

Snúningshraði vélar 320 sn/min 

Stærð mótors 18,5 Kw 

Afköst 200 m³/klst 
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Herslur á boltum 

Gerð bolta og styrkur Hersla í Nm 

    

Stálbolti með sexkanthaus M8              (8.8) 25 

Stálbolti með sexkanthaus M16            (8.8) 210 

Stálbolti með sexkanthaus M18 x 1,5  (8.8) 320 

Stálbolti með sexkanthaus M20           (8.8) 400 

Stálbolti með sexkanthaus M24           (8.8) 650 

Stálbolti með sexkanthaus M30           (8.8) 1400 

Snitteinn M16                                          (8.8)                 200 

Innansexkantbolti M8                          (12.9) 35 

Innansexkantbolti M10                        (12.9) 75 

Innansexkantbolti M12                        (12.9) 135 

Innansexkantbolti M16                        (12.9) 360 

Innansexkantbolti M24                        (12.9) 1300 
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Fyrirbyggjandi viðhald 

Verklýsing Daglegt Vikulegt Mánaðarl. 6 Mánaða 

70°C  
17.200klst 
       50°C 
30.000klst 

Fjöldi  Klst 

Sjónskoða skal vélina og líta 
eftir því hvort titringur hafi 
aukist eða eitthvað sé 
óeðlilegt 

x         1 0,25 

Stöðva vélina, læsa/merkja. 
Opna skoðunarlúgu og ath. 
vélina að innan t.d. 
brottennur, bogaplötu og 
hvort allir boltar séu fastir 

  x       1 2 

Smyrja í völundarhúsþéttin 
ca. 10slög í hvern smurkopp                                
(4 koppar í allt) 

  x       1 0,25 

Stöðva vélina, læsa/merkja. 
Opna aðra stóru lúguna 
(hlerann) og herða upp á 
festiboltum fyrir brothjólin. 
Herða skal samkvæmt 
herslutöflu bls.16 

    x     2 3 

Stöðva vélina, læsa/merkja. 
Herða upp á öllum boltum 
sem aðgengi er að. Herða 
skal samkvæmt herslutöflu 
bls.16 

    x 
 

  2 2 

Stöðva vélina, læsa/merkja. 
Skoða vel ástand á reimum 
og reimskífum.  
Ath. strekkingu á reimum. 

    x     1 0,5 

Smyrja í legur. Fara eftir 
upplýsingum frá 
framleiðanda.                      
Sjá í fylgigögnum 

      x   1 0,25 

Stöðva vélina, læsa/merkja. 
Skipta um feiti á legum.  
Fara eftir upplýsingum frá 
framleiðanda.                      
Sjá í fylgigögnum 

        x 1 2 
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Niðurstaða verkefnisins 

    Hanna átti vél sem gæti fínmulið raflausnarköggla með ásættanlegum afköstum, eins og lýst 

er í inngangi skýrslunnar. Hönnun vélarinnar er lokið og tel ég að vélin uppfylli þær kröfur sem 

lagt var upp með. Í raun eru afköstin vel yfir þeim lágmarksafköstum sem þurfti að uppfylla og 

það er bara gott. Einnig álít ég að vel hafi tekist til við að hafa vélina einfalda í byggingu, 

sterkbyggða, vel búna öryggisbúnaði og aðgengi til viðhalds gott. Efnisnýtingin ætti að vera 

nokkuð góð, en ég prófaði að raða upp pörtunum og sjá hvernig nýtingin yrði á þeim pörtum 

sem skornir eru úr plötustáli.  

    Í stuttu máli er niðurstaðan sú að það sem lagt var upp með (hönnun á brotvél fyrir 

raflausnarköggla) hafi tekist ásættanlega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 
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