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VERKLAGSREGLA  SOPRPEYÐINGARSTÖÐ BV 
 
SKJALASTÝRING 
 
 
1.   Tilgangur og gildissvið 
 

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja að skjölum viðhaldskerfisins sé stýrt þannig 
að ávallt sé verið að vinna með réttar útgáfur skjala sem hafa verið samþykktar. 
 
Verklagsreglan gildir um öll skjöl viðhaldskerfisins 

 
 
2.   Ábyrgð 
 

Rekstraraðili ber ábyrgð á skjalastýringu. 
 
 
3.  Framkvæmd 
 

3.1 Til að gera skjalastýringu sem markvissasta er aðalskjalalisti kerfisins 
uppfærður þannig að ávallt sé til yfirlit yfir réttar útgáfur skjala. 

3.2 Verklagsreglur og önnur skjöl viðhaldskerfisins eru auðkennd með 
skjalaheiti og dagsetningu.  

3.3 Viðhaldshandbókin er til í 2 eintökum: Eitt eintak er í vörslu rekstraraðila, 
annað í vörslu tilsjónarmanns Bæjarveitna. 

3.4 Í hvert skipti sem skjali er breytt skal fjarlægja eldri útgáfur skjalsins og á 
það jafnt við um eyðublöð sem önnur skjöl. 

3.5 Eldri útgáfur verklagsreglna eru geymdar í sérstakri möppu rekstraraðila 
í a.m.k. 3 ár. 

 
 
4. Tilvísanir 
 

Aðalskjalalisti 
 
 

 
 

SKJAL: SKJST.DOC DAGS.: 09.03.98 

HÖFUNDUR:  ÚTGÁFA: 1 

SAMÞYKKT:  BLS.: 1 AF 1 

 



 
VERKLAGSREGLA  SOPRPEYÐINGARSTÖÐ BV 
 
VIÐHALD OG EFTIRLIT 
 
 
1.   Tilgangur og gildissvið 
 

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja að viðhald og eftirlit sé framkvæmt og að 
hægt sé að fylgjast með hvort viðhald og viðgerðir hafi farið fram.  
 
Verklagsreglan gildir fyrir viðhald og eftirlit. 

 
 
2.   Ábyrgð 
 

Rekstraraðili ber ábyrgð á viðhaldi og eftirliti. 
 
 
3.  Framkvæmd 
 

3.1 Framkvæma skal viðhald og eftirlit samkvæmt vinnulýsingum.  Yfirfara 
skal hvert tæki fyrir sig og fylla út skýrslur um leið og eftirlit er framkvæmt 
eða að loknu viðhaldi á einstöku tækjum  

3.2 Ávallt skulu vera til réttar upplýsingar á skýrslum um hvað búið sé að 
gera og hvað eigi eftir að lagfæra eða yfirfara. 

3.3 Afriti af dagsskýrslum skal koma til tilsjónarmanns BV ef hann óskar 
þess.  Afrit af öllum öðrum skýrslum skal komið til tilsjónarmanns BV í 
síðasta lagi á næsta þriðjudegi eftir að skýrslurnar eru fylltar út. 

 
 
4. Tilvísanir 
 

Vinnulýsingar 
Dagsskýrslur 
Vikuskýrslur 
Mánaðarskýrslur 
3ja mánaðar skýrslur 
Ársskýrslur 
 

SKJAL: Eftirlit.rtf DAGS.: 26.02.05 

HÖFUNDUR:  ÚTGÁFA: 1 

SAMÞYKKT:  BLS.: 1 AF 1 

 



 
VERKLAGSREGLA  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV 
 
KVARTANIR 
 
 
1.   Tilgangur og gildissvið 
 

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja að móttaka og meðhöndlun kvartana sé 
með skipulögðum hætti. Verklagsreglan gildir fyrir allar kvartanir sem berast frá 
viðskiptavinum. 

 
 
2.   Ábyrgð 
 

Rekstraraðili ber ábyrgð á móttöku kvartana og á því að brugðist sé við kvörtunum. 
 
 
3.  Framkvæmd 
 

3.1 Þegar kvartanir berast fyrirtækinu eru þær skráðar og fyllt út eyðublað 
fyrir kvartanir. 

3.2 Rekstraraðili móttekur allar kvartanir sem berast og tekur hann ákvörðun 
um hvernig skuli brugðist við þeim. Viðbrögðin eru skráð á 
kvartanaeyðublaðið.  

3.3 Rekstraraðili tilkynnir tilsjónarmanni Bæjarveitna um allar kvartanir og 
sendir afrit af útfylltu kvartanaeyðublaði. Orsaka kvartana er leitað undir 
stjórn starfsmanna og vinna þeir að úrbótum á þeim þáttum í vinnslunni 
sem talin er þörf á að breyta í kjölfar kvartana. 

3.4 Allar úrbætur sem gerðar eru vegna kvartana eru skráðar á 
kvartanaeyðublaðið. 

3.5 Skrár um kvartanir eru geymdar hjá rekstrarstjóra og tilsjónarmanni 
Bæjarveitna í a.m.k. 5 ár. 

 
 
4. Tilvísanir 
 

KVEYDUBL Eyðublað fyrir kvartanir 
 
 

 
 

SKJAL: KVART.DOC DAGS.: 26.02.05 

HÖFUNDUR:  ÚTGÁFA: 1 

SAMÞYKKT:  BLS.: 1 AF 1 

 



REKSTRARGILDI  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV 
 
 
NEMATRON iðntölva 
 
 
   

Skjár 1 Parameter incin  

Skjár 2 Lykilorð  

Skjár 3 Silo. 2. Fram 16 sek 

Skjár 4 Silo. 2. Bak 8 sek 

Skjár 5 Innmötunarband fram 8 sek 

Skjár 6 Öskuband gangtími 300 sek 

Skjár 7 Öskusnigill áfram 60 sek 

Skjár 8 Öskusnigill afturábak 20 sek 

Skjár 9 Eftirbrennsla tilbúin 700 °C 

Skjár 10 Hámarkshiti í forbrennslu 850 °C 

Skjár 11 Lágmarkshiti í forbrennslu 550 °C 

Skjár 12 Inginnhiti 950 °C 

Skjár 13 Start ofninn er heitur 680 °C 

Skjár 14 Stop ofninn er heitur 730 °C 

Skjár 15 Olíubrennari eftirbr. Start spiss 2 850 °C 

Skjár 16 Olíubrennari eftirbr. Stop spiss 2 830 °C 

Skjár 17 Olíubrennari eftirbr. Stop spiss 2 30 BACH 

Skjár 18 Olíubrennari eftirbr. Stop spiss 1 950 °C 

Skjár 19 Forbrennsluhiti hár 1175 °C 

Skjár 20 Eftirbrennsluhiti hár 1175 °C 

Skjár 21 Skorsteinshiti hár 350 °C 

Skjár 22 Tími brennslulotu 1200 sek 

Skjár 23 Kælilota 1200 sek 

Skjár 24 Tími fyrir þrep 1 240 sek 

Skjár 25 Þrep 2 fullopið 11000 DIG.WORD 

Skjár 26 Tími fyrir þrep 2 (prentvilla í iðntölvunni) 300 sek 

Skjár 27 Þrep 3 fullopið 11000 DIG. WORDS 

Skjár 28 Tími fyrir þrep 3 90 sek  

Skjár 29 Tími fyrir þrep 3 30 sek 

Skjár 30 Þrep 3 fullopið 15000 DIG. WORDS 

 

Rekstrg.doc  26.02.05 



 
Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.  

DAGSSKÝRSLA  Er búið að lagfæra athugasemdir síðasta dags
 Tilv. Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur
 Dags. bls. Mælig. J N J N Athugasemdir, bilanir og viðgerðir
SORPFLUTNINGSKERFI
Hlaupakettir
Athuga hvort einhver merki séu um olíuleka á hlaupaköttunum VL-1  
Athuga hvort hlaupakettirnir virki eðlilega og hvort bremsur séu í lagi VL-1  
Skoða hvort einhverjar skemmdir séu á vír endurnýja vírinn ef það þarf. VL-1  
Forbrennsluhólf
Athuga öskuhæð í forbrh., stilla rétta öskuhæð ef nauðsyn er á því. VL-5  
Loftstjórnun
Ath. að spjaldlokur fyrir loft for- og eftirbrennsluhólfi vinni eðlilega. VL-7  
Loftpressa
Tappa vatni af öllum safnglösum á þrýstiloftslögn. VL-10  
Varmaskiptir
Athuga hvort nokkur leki sé á varmaskiptinum VL-14
Spjaldloka
Athuga undirþrýsting í forbrennsluhólfi ofnins, VL-14  
 aflesið við spjaldregulator (10-20 mm vatnssúla)  
STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR
Athugun á perum í stjórntöflu, þrýstið á "Lampaprófun". VL-16  
Stjórntölva
Athuga hvort tölvan vinnur á réttum innsláttargildum VL-17  
Ryknemi
Athuga hvort mælir fyrir ryknema  sýni 0 mA VL-17  

Athugasemdir
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.  

VIKUSKÝRSLA   Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku
Vika.___________ Tilv.  Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur

Vikuskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV á þriðjudegi næstu viku. bls Dags. Mælig. J N J N Athugasemdir, bilanir og viðgerðir.
SORPFLUTNINGSKERFI
Kvörn   
Hnífar skoðaðir í kvörninni, sjá leiðbeiningar í viðhaldsbók. VL-2   
Athuga olíuhæð í gírkassa og lager á kvörninni.   
Glussakerfi fyrir kvörn
Athuga þrýsting og olíuhæð á kerfinu. VL-2  
Innmötunarband
Innmötunarband yfirfarið, hreinsað og smurt VL-3
Glussakerfi fyrir lúgur
Athuga þrýsting (45-50 bör) og glussamagn á kefinu. VL-4   
Efri lúga  
Athuga að efri lúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu. VL-4  
Neðri lúga
Athuga að neðri lúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu. VL-4  
OFN
Forbrennsluhólf
Hreinsa burt allt gjall úr hólfinu VL-5  
Fjarlægja allt gler og járn sem getur skemmt öskusnigilinn.  
Múrverk í forbrennsluhólfi skoðað með tilliti til sprungna og skemmda.   
Athuga vel múr í kringum loftspíssa  
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.
Eftirbrennsluhólf
Hreinsa ösku út úr hólfinu VL-5   
Múrverk í eftirbrennsluhólfi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.   
 Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.
Reykgangur eftirbrennslu
Reykgangur ofnsins hreinsaður af ösku og gjalli. VL-6  
Múrverk í reykgangi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.   
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.
Kæliloftsblásari
Athuga hvort rafmótorinn gangi titringslaust VL-6  
Loftspíssar í forbrennslu
Yfirfara loftþrýsing á spíssagrind: VL-9  
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.  

VIKUSKÝRSLA   Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku
Vika.___________ Tilv.  Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur

Vikuskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV á þriðjudegi næstu viku. bls Dags. Mælig. J N J N Athugasemdir, bilanir og viðgerðir.
Loftpressa
Athuga hvort loftpressan gengur eðlilega VL-10  
Athuga hvort rakaskilja virkar, hitastig lægra en 4°C  
ÖSKUFERILL
Öskulúga VL-11
Athuga að öskulúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu.  
Öskuband
Hreinsað undan öskubandi VL-11  
Olíubrennari forbrennslu
Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslöngutengingum VL-13  
Hreinsa fotosellu á  brennaranum.  
Olíubrennarar eftirbrennslu
Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslöngutengingum VL-13  
Hreinsa fotosellu á  brennaranum.  
REYKGANGUR
Varmaskiptir
Varmaksiptir skoðaður og aska hreinsuð úr rörunum. VL-14  
Spjaldloka
Hreinsun á loftröri milli ofns og spjaldregulators. VL-14  
Athuga hvort allir yfirfærsluvírar séu strekktir.  
Athuga hvort spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega.  
KÆLIKERFI
Athuga hvort dæla gengur titringslaust. VL-16  
STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR
Ryknemi
Hreinsun á linsum á ryknema. VL-17  
Framkvæma eftirlit samkvæmt eftirlitsblaði ryknema.  
HÚS OG ANNAR BÚNAÐUR
Almennt viðhald hússins
Þrífa starfsmannaaðstöðu og stjórnherbergi VL-18

Athugasemdir
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.  
 Er búið að lagfæra athugasemdir mánaðarskýrslu

MÁNAÐARSKÝRSLA:____________ Tilv.  Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur
Mánaðarskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu. bls. Dags. Mæligildi J N J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar

SORPFLUTNINGSKERFI
Hlaupakettir
Athuga olíu á gír VL-1
Smyrja hjól og rúllur á stöðvunarrofum.
Smyrja tannhjól.  Smyrja vírinn.
Krabbi
Athuga glussa á glussakerfinu VL-1
Kvörn   
Athuga hvort eitthvert slag er í kvörninni, herða hana upp ef það þarf. VL-2
Glussakerfi fyrir kvörn
Athuga hvort einhver óeðlilegur titringur eða hávaði er í kerfinu VL-2
Innmötunarband
Innmötunarband yfirfarið, hreinsað og smurt VL-3
Sjúkrahússfæriband
Stilla og strekkja keðju VL-3
Smyrja legur og rúllur
Hreinsa bandið
Athuga hvor rafmótor gengur titringslaust.
Neðri lúga
Athuga hvort nokkrar sprungur eða aðrar skemmdir séu í múr lúgunnar. VL-4
Neðri innmötunarlúga hreinsuð og óhreinindi skafin burt.
OFN
Kæliloftsblásari
Athuga hvort blásarinn virki eðlilega VL-6
Hitaskynjarar í ofni
Hitaskynjari í forbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður. VL-8
Hitaskynjari í eftirbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður.
Hitaksynjari í reykgasröri tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður.
O2 skynjari
O2  skynjari í eftirbrennsluhólfi tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður. VL-8
Athuga virkni skynjarans
Hitaliði í forbrennslu
Hitaliði skal tekið út úr rörinu og hreinsaður með stálbursta. VL-9
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.  
 Er búið að lagfæra athugasemdir mánaðarskýrslu

MÁNAÐARSKÝRSLA:____________ Tilv.  Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur
Mánaðarskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu. bls. Dags. Mæligildi J N J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar
Loftspíssar í forbrennslu
Loftspíssar í forbrennsluhólfi yfirfarnir og hreinsaðir. VL-9
Endurnýja þá spíssa sem eru mikið slitnir
ÖSKUFERILL
Öskulúga
Athuga hvort einhver leki er á glussatjakk VL-11
Smyrja legur
Öskuband
Stilla og strekkja keðju VL-11
Hreinsa bandið og smyrja síðan bandið og rúllurnar.
Smyrja legur
OLÍUKERFI
Olíukerfi
Athuga hvort nokkur olíuleki sé á kerfinu VL-12
Olíubrennari forbrennslu
Hreinsa og skipta um ef það þarf: Spíss, eldrör, electróðu,rafkapal VL-12
Olíubrennarar eftirbrennslu
Hreinsa og skipta um ef það þarf: Spíss, eldrör, electróðu,rafkapal VL-12
REYKGANGUR
Útsogsblásari
Athuga hvort gúmmípúðar og boltar séu fastir VL-15
Ahuga mjúktengi við stokk.
KÆLIKERFI
Athuga hvort mótorloki vinni á réttu gildi VL-16
STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR
Stjórntölva
Athuga hvort tölvan vinnur á réttum innsláttargildum VL-16
 

Athugasemdir
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.  
  Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu 3 mánaðaskýrslu

3 MÁNAÐASKÝRSLA:__________ Tilv.  Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur

3 mánaðaskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu. bls. Dags. Mæligildi J N J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar

SORPFLUTNINGSKERFI
Hlaupakettir
Athuga alla bolta og rær, skipta um ef það þarf. VL-1
Krabbi
Skipta um glussasíu (S2.0613-05). VL-1
Athuga glussaslöngur og pakkdósir.
Kvörn   
Athuga hvort olía á gír er hrein og í lagi VL-2
Athuga rafkapal.
Glussakerfi fyrir kvörn
Athuga rafmótor og legur. VL-2
Skipta um glussasíu,  athuga glussak. og glussasl. (sía F10-100/3)    
Innmötunarband
Smyrja legur VL-3
Athuga hvort rafmótor titrar óeðlilega og smyrja rafmótor
Athuga olíuhæð á gír og hvort olía sé í lagi
Smyrja keðju og strekkja ef þörf er á, smyrja legur (Keðjufeiti)
Sjúkrahússfæriband
Athuga olíu á gírmótor.  VL-3    
Glussakerfi fyrir lúgur
Athuga hvort rafmótor titrar óeðlilega, hvort legur séu í lagi VL-4
Skipta um glussasíu (Bosch 1457431601)    
Efri lúga
Athuga hvort glussatjakkar leki VL-4
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum
Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum
Neðri lúga
Athuga hvort glussatjakkar leki VL-4
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum
Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.  
  Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu 3 mánaðaskýrslu

3 MÁNAÐASKÝRSLA:__________ Tilv.  Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur

3 mánaðaskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu. bls. Dags. Mæligildi J N J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar

OFN
Snigill undir ofni
Athuga rafmótor og hvort legur séu í lagi. VL-7
Athuga olíuhæð á gír og hvort olían sé í lagi
Athuga hvort keðjan sé mátulega strekt.
Smyrja legur
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)
ÖSKUFERILL
Öskulúga
Athuga hvort lúgan er þétt, skipta um pakkningu ef lúgan er óþétt VL-11
Öskuband
Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust, hvort legur séu í lagi. VL-11
Athuga oliuhæð á gír
 Útsogsblásari
Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust VL-15
Smyrja legur og yfirfara tengi
KÆLIKERFI
Athuga orkumæli  hvort hann mæli rétt gildi og reikni út orku VL-16
 

Athugasemdir
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  Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.   
Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu ársskýrslu

ÁRSSKÝRSLA:_______ Tilv.  Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur

Ársskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu. bls. Dags. Mælig. J N J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar

SORPFLUTNINGSKERFI
Hlaupakettir
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) VL-1
Heildarskoðun á hlaupaköttunum.  
Athuga hvort allar kröfur vinnueftirlits séu uppfylltar.  
Krabbi
Skipta um glussa (Texaco Rando HD-AZ 32) VL-1
Kvörn   
Skipt um olíu á gír (Texaco Miropa 320) VL-2
Glussakerfi fyrir kvörn
Skipta um glussa (Texaco Rando HDZ 68) VL-2
Innmötunarband
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) VL-3
Sjúkrahússfæriband
Smyrja færibandið og láta það ganga í einn tíma VL-3  
Skipta um olíu á gírmótor (Texaco Miropa 320)  
Glussakerfi fyrir lúgur
Skipta um glussa á kerfinu (Texaco Rando HD-AZ 32) VL-4
Prófa köfnunarefnislokun 
OFN
Forbrennsluhólf
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum. VL-5
Eftirbrennsluhólf
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum. VL-5
Reykgangur eftirbrennslu
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum. VL-6
Snigill undir ofni
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) VL-7
Hitaskynjarar í ofni
Athuga hvort allir þrír hitanemarnir gefa rétt gildi VL-8
Loftpressa
Skipta um síu VL-10  
Útlit ofns
Bletta í allar skemmdir sem eru á ofninum, grunna og mála með lakki VL-10 

Skyrslur.xls/Árs. 1/2 



  Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.   
Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu ársskýrslu

ÁRSSKÝRSLA:_______ Tilv.  Lokið ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur

Ársskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu. bls. Dags. Mælig. J N J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar
ÖSKUFERILL
Öskuband
Skipta um olíu á gír VL-11 
Öskugámur
Bletta gáminn, ryðhreinsa grunna og lakka VL-12 
OLÍUKERFI
Olíukerfi
Skipta um olíusíur. VL-12 
Olíubrennari forbrennslu
Heildaryfirferð á brennaranum, blásari lagfærður ef þörf er á VL-13
Olíubrennarar eftirbrennslu
Heildaryfirferð á brennaranum, blásari lagfærður ef þörf er á VL-13 
REYKGANGUR
Varmaskiptir
Athuga hvort múr er sprunginn eða skemmdur. VL-14 
Athuga hvort tæring sé í vatnshluta varmaskiptisins.
Spjaldloka
Skipta um olíu á mismunaþrýstistilli VL-14 
Mæla hvort mismunaþrýstistillir sýni rétt gildi, stilla ef þarf.
Útsogsblásari
Reykblásari yfirfarin.    VL-15 
Skorsteinn
Athuga hvort efsti hluti skorsteinsins  sé tærður. VL-15 
Athuga hvort tæring sé í skorsteininum að öðru leiti.
KÆLIKERFI
Prófa öryggisloka. VL-16 
STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR
Ryknemi: Athuga hvort neminn sýni rétt gildi. VL-16 
HÚS OG ANNAR BÚNAÐUR
Loftræsikerfi ofan á stjórnherbergi
Yfirfara kerfið og skipta um síur VL-18 
Athuga virkni á öllum dyrum hússins. VL-18 
Sápubúnaður: Yfirfara og hreinsa. VL-19 
Sjónvarpsbúnaður: Hreinsa og yfirfara. VL-19 

Athugasemdir
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VINNULÝSING  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV

 
 

HLAUPAKETTIR 
 

Tilvísanir Gírolía: Texaco Miropa 320. 

Hjálpargögn Viðhaldsbók yfir hlaupakettina MUNCK. 

Framkvæmd 

Daglega : Athuga hvort einhver merki séu um olíuleka á hlaupaköttunum.   
Athuga hvort hlaupakettirnir virki eðlilega og hvort bremsur séu í lagi.  
Skoða hvort einhverjar skemmdir séu á vír, endurnýja vírinn ef það 
þarf. 

Mánaðarlega : Athuga olíu á gír.  Smyrja hjól og rúllur fyrir stöðvunarrofa. Smyrja 
vírinn.  Smyrja tannhjól. 

3 mánaðarlega : Athuga alla bolta og rær, skipta um ef einhverjar skemmdir eru. 

Árlega : Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)  Heildarskoðun á 
hlaupaköttunum.  Athuga hvort allar kröfur vinnueftirlits séu uppfylltar. 

 

KRABBI 
 

Tilvísanir Glussi: Texaco Rando HD-AZ 32 

Hjálpargögn Viðhaldsbók yfir hlaupakettina. MUNCK 

Framkvæmd 

Mánaðarlega : Athuga glussa á glussakerfinu. 

3 mánaðarlega : Skipta um glussasíu (S2.0613-05). Athuga glussaslöngur og 
pakkdósir. 

Árlega : Skipta um glussa  (Texaco Rando HD-AZ 32). Heildarskoðun á 
krabbanum.  Athuga hvort allar kröfur vinnueftirlits séu uppfylltar. 
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VINNULÝSING  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV

 
 

KVÖRN 
 

Tilvísanir Gírolía: Texaco Miropa 320. 

Hjálpargögn   

Framkvæmd 

Vikulega : Sjónskoðun.  Olíuhæð báðu megin á kvörninni, fyllið á ef olíu vantar.  
Athuga hvort hnífar séu í lagi. 

Mánaðarlega : Athuga hvort eitthvert slag er í kvörninni, herðið hana upp ef það er 
nauðsynlegt. 

3 mánaðarlega : Gír: Athuga olíuhæð og hvort olían sé í lagi. 
Hnífar: Framkvæma “Hamarprófið” þ.e. láta kvörnina ganga tóma og 
hlusta hvort óeðlilegur hávaði sé í kvörninni og skoða hvort tennurnar 
hafi nokkuð aflagast, sem skapi þvingun á millilegg.  Ef svo er skal 
stöðva kvörnina og fara með slaghamar, rétta tennurnar og losa um 
þvingunina. 

Árlega : Skiptið um olíu gír (Texaco Miropa 320). 

 

GLUSSAKERFI FYRIR KVÖRN 
 

Tilvísanir Glussi: Texaco Rando HDZ 68. 

Hjálpargögn Leiðarvísir yfir glussakerfi. 

Framkvæmd 

Vikulega : Athuga þrýsting og olíuhæð á kerfinu. 

Mánaðarlega : Athuga hvort einhver óeðlilegur titringur eða hávaði er í kerfinu 

3 mánaðarlega : Athuga rafmótor og legur. Skipta um glussasíu,  athuga glussakæli og 
glussaslöngur (sía F10-100/3) 

Árlega : Skipta um glussa (Texaco Rando HDZ 68) 
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VINNULÝSING  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV

 
 
INNMÖTUNARBAND 
 

Tilvísanir Gírolía: Texaco Miropa 320. 

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Daglega : Athuga hvort bandið gengur liðlega og hvort allar skóflur séu ílagi. 

Mánaðarlega : Smyrja rúllur á bandi með því að hella yfir þær blöndu af glussa og 
disilolíu. 

3 mánaðarlega : Athuga og hlusta hvort rafmótor gangi eðlilega.   
Athuga olíuhæð og hvort olía sé í lagi.   
Smyrja keðju og strekkja ef þörf er á  (Keðjufeiti). 
Smyrja legur. (Legufeiti) 

Árlega : Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) 

 

SJÚKRAHÚSSFÆRIBAND 
 

Tilvísanir Gírolía: Texaco Miropa 320. 

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Mánaðarlega : Stilla og strekkja keðju. Smyrja legur og rúllur. Hreinsa bandið.  
Athuga og hlusta hvort rafmótor gangi eðlilega.   

3 mánaðarlega : Athuga olíu á gírmótor. 

Árlega : Smyrja færibandið og láta það ganga í einn tíma.  Skipta um olíu á 
gírmótor (Texaco Miropa 320) 
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VINNULÝSING  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV

 
 

GLUSSAKERFI FYRIR LÚGUR 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega : Athuga þrýsting (45-50 bör) og glussamagn á kefinu. 

3 mánaðarlega : Athuga og hlusta hvort rafmótor gangi eðlilega, hvort legur séu í lagi.  
Skipta um glussasíu (Bosch 1457431601) 

Árlega : Prófa köfnunarefnislokun. Skipta um glussa á kerfinu (Texaco Rando 
HD-AZ 32). 

 

INNMÖTUNARLÚGUR 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Mánaðarlega : Athuga að lúgur falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á 
stjórntöflu sýni stöðu á lúgunum.  Athuga hvort múr sé sprunginn eða 
skemmdur í neðri lúgunni, lagfæra ef þörf er á. Neðri innmötunarlúga 
hreinsuð og óhreinindi skafin burt. 

3 mánaðarlega : Athuga hvort glussatjakkar eru þéttir. 
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum.  Athuga stöðuskynjara 
á glussatjökkum. 
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FORBRENNSLUHÓLF 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Daglega : Athuga öskuhæð í forbrennsluhólfi, stilla rétta öskuhæð ef nauðsyn er 
á því 

Vikulega : Hreinsa burt allt gjall úr hólfinu. . Fjarlægja allt gler og járn sem getur 
skemmt öskusnigilinn. Múr í forbrennsluhólfi skoðaður og sprungur og 
skemmdir lagfærðar. Athuga vel múr í kringum loftspíssa 

Árlega : Heildar skoðun á hólfinu.  Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar 
skemmdir í ofninum.  Mæla innanmál brennsluhólfs í þremur hæðum 
og meta þykkt múrklæðningar. 

 

EFTIRBRENNSLUHÓLF 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega : Hreinsa ösku út úr hólfinu.  Múr í eftirbrennsluhólfi skoðaður með tilliti 
til sprungna og skemmda. 

Árlega : Heildar skoðun á hólfinu.  Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar 
skemmdir í hólfinu. 
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REYKGANGUR EFTIRBRENNSLU 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega : Reykgangur ofnsins hreinsaður af ösku og gjalli. Múr í reykganginum 
skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda lagfært ef það þarf. 

Árlega : Heildar skoðun á hólfinu.  Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar 
skemmdir í hólfinu. 

 
 

KÆLILOFTSBLÁSARI 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega : Athuga og hlusta hvort mótorinn gangi eðlilega og hvort legur séu í 
lagi. 

Mánaðarlega : Athuga hvort blásarinn virki eðlilega og hvort titringspúðar séu í lagi. 
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VINNULÝSING  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV

 
 

LOFTSTJÓRNUN 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega : Aðgætið að spjaldlokur fyrir loft forbrennslu- og eftirbrennsluhólf vinni 
eðlilega. Spjaldlokan fyrir loft til eftirbrennsluhólfs opnar 5 sek eftir 
hverja innmötun, hún er síðan opin í 50 sek. Eftir 50 sek stjórnast 
spjaldlokan af O2 skynjaranum.  O2>12%=lokuð, O2<=12% opin.  2 
stk. spjaldlokur á efri loftspíssagrind opna smásaman 150 sek. eftir 
innmötun, P= 150 mm vatnssúla.  1 stk. spjaldloka á stóru 
bakloftsgreininni undir brennurum í forbrennsluhólfi, opnast á 15 sek. 
270 sek. eftir hverja innmötun.  P= 60 mm vatnssúla 

 
 

SNIGILL UNDIR OFNI 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

3 mánaðarlega : Athuga og hlusta rafmótor, hvort legur séu í lagi.  Athuga olíuhæð á 
gír og hvort olían sé í lagi. Athuga hvort keðjan sé mátulega strekt, 
stilla hana og strekkja ef þörf er á því. Smyrja legur. 

Árlega : Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) 
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VINNULÝSING  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV

 
 

HITASKYNJARAR Í OFNI 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Mánaðarlega : Hitaskynjari í forbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður, taka skal 
skynjarann út úr sæti sínu. Hitaskynjari í eftirbrennsluhólfi yfirfarinn og 
hreinsaður, taka skal skynjarann út úr sæti sínu. Hitaksynjari í 
reykgasröri tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður.   

Árlega : Athuga hvort allir þrír hitanemarnir gefa rétt gildi og leiðrétta þá ef það 
þarf. 

 

O2 SKYNJARI 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Mánaðarlega : O2 (súrefnis)  skynjari í eftirbrennsluhólfi tekinn út, yfirfarinn og 
hreinsaður. Athuga virkni skynjarans 
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VINNULÝSING  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV

 
 

HITALIÐI Í FORBRENNSLU 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Mánaðarlega : Yfirþrýstingsskynjarinn hreinsaður.  Hitaliðinn tekinn út úr rörinu og 
hreinsaður með stálbursta. 

 

LOFTSPÍSSAR Í FORBRENNSLU 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega : Yfirfara loftþrýsing á spíssagrind: Neðri grindin:  250 mm vatnssúla. 
Efri grindin: 150 mm vatnssúla. Bakloft:  60 mm vatnssúla.  

Mánaðarlega : Loftspíssar í forbrennsluhólfi yfirfarnir og hreinsaðir.  Reka skal 12 
mm tein í hvern spíss utanfrá. Endurnýja þá spíssa sem eru mikið 
slitnir 
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VINNULÝSING  SORPEYÐINGARSTÖÐ BV

 
 

LOFTPRESSA 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Daglega : Tappa vatni af öllum safnglösum á þrýstiloftslögn, einnig af loftkút á 
loftpressu. 

Vikulega : Athuga hvort loftpressan gengur eðlilega. Athuga hvort rakaskilja 
virkar, hitastig á að vera lægra en 4°C. 

Árlega : Skipta um síu. 

 
 

ÚTLIT OFNS 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Árlega : Bletta í allar skemmdir á ofninum, grunna og mála með lakki. 
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ÖSKULÚGA 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega : Athuga að öskulúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós 
á stjórntöflu lýsi rétt. 

Mánaðarlega : Athuga hvort glussatjakkur er þéttur. Smyrja legur.   

Árlega : Athuga hvort lúgan er þétt, skipta um pakkningu ef hún er óþétt 

 

ÖSKUBAND 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega : Hreinsað undan öskubandi 

Mánaðarlega : Stilla og strekkja keðju. Hreinsa bandið og smyrja það síðan og 
rúllurnar (með hráolíu og glussa). Smyrja legur.  

3 mánaðalega : Athuga og hlusta hvort rafmótor gengur eðlilega, hvort legur séu í lagi. 
Athuga oliuhæð á gír 

Árlega : Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) 
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ÖSKUGÁMUR 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Árlega : Bletta gáminn, ryðhreinsa grunna og lakka blettina. 

 

OLÍUKERFI 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Mánaðarlega : Athuga hvort nokkur olíuleki sé á kerfinu. 

Árlega : Skipta um olíusíur. 
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OLÍUBRENNARAR 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn Viðhaldsbók um brennara. 

Framkvæmd 

Vikulega : Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslöngutengingum. 
Hreinsa fotosellur á  brennurunum. 

Mánaðarlega : Hreinsa eftirfarandi og skipta um ef það er nauðsynlegt: Spíss, eldrör, 
electróðu,rafkapal 

Árlega : Heildaryfirferð á brennaranum, blásari lagfærður ef þörf er á. 

 

RÖR FRÁ OFNI AÐ VARMASKIPTI 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Mánaðarlega : Reykrör milli eftirbrennsluhólfs og varmaskiptis hreinsað með sköfum.  
Athuga hvort múr sé sprunginn og lagfæra ef það þarf. 
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VARMASKIPTIR 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Daglega : Athuga hvort nokkur leki sé á varmaskiptinum 

Vikulega : Varmaksiptir skoðaður og aska hreinsuð úr rörunum. 

Árlega : Athuga hvort múr er sprunginn eða skemmdur. Athuga hvort tæring 
sé í vatnshluta varmaskiptisins. 

 

SPJALDLOKA 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn Handbók 

Framkvæmd 

Daglega : Athuga undirþrýsting í forbrennsluhólfi ofnins, aflesið við 
spjaldregulator (10-20 mm vatnssúla). Ef að fram kemur frávik frá 
ofangreindu gildi þá skulu eftirfarandi atriði athuguð: 
 A:  Loftrör (milli ofns og spjaldregulators) fyrir boðmerki frá ofni sé 
opið.  
B:  Að reykblásari vinni eðlilega.  
C:  Að ofn dragi ekki falskt loft (að lúgurnar séu þéttar) við öskulúgu, 
efri- og neðri lúgu.  
D:  Að spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega.  
E:  Að ekki sé fyrirstaða (sót eða útfellingar) í reykröri milli 
eftirbrennsluhólfs og varmaskiptis eða í reykrörum í katli.  
F:  Ef allir liðir hér að ofan eru í lagi skal stilla spjaldregulatorinn 
samkvæmt lýsingu í handbókinni (21. regulator) 

Vikulega : Athuga hvort allir yfirfærsluvírar séu strekktir.  Athuga hvort spjaldloka 
í útblástursröri vinni eðlilega, sé vel liðug og létt. Athuga olíu og 
olíuhæð á mismunaþrýstistilli.   

Árlega : Skipta um olíu á mismunaþrýstistilli.  Mæla hvort mismunaþrýstistillir 
sýni rétt gildi, stilla ef þarf. 
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ÚTSOGSBLÁSARI 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Mánaðalega : Athuga hvort gúmmípúðar og boltar séu fastir. Ahuga mjúktengi við 
stokk. 

3 mánaðalega : Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust. Smyrja legur og yfirfara 
tengi. 

Árlega : Reykblásari allur skoðaður og yfirfarin.  Ef þörf er á skal hreinsa sót af 
blásaraspöðunum.  

 

 

SKORSTEINN 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Árlega : Athuga hvort efsti hluti skorsteinsins  sé tærður, endurnýja ef það 
þarf. Athuga hvort tæring sé í skorsteininum að öðru leiti. 
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KÆLIKERFI 
 

Tilvísanir  

Hjálpargögn  

Framkvæmd 

Vikulega :  Athuga hvort dæla gengur titringslaust. 

Mánaðarlega : Athuga hvort mótorloki vinni á réttu gildi. 
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja. Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku

Viðhaldstímabil ef ekki þarf að skrifa athugasemdina aftur
Yfirlit yfir eftirlit og viðhald.   Dgl. Vikul.   

TilvísunMæligildi J N J NMánaðarl 3 Mán. 6 Mán.Árlegt. J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar
SORPFLUTNINGSKERFI
Hlaupakettir
Athuga hvort einhver merki séu um olíuleka á hlaupaköttunum X  
Athuga hvort kettirnir virki eðlilega og hvort bremsurnar séu í lagi X  
Skoða hvort einhverjar skemmdir séu á vír endurnýja vírinn ef það þarf. X
Athuga olíu á gír X
Smyrja hjól og rúllur á stöðvunarrofum. X
Smyrja vírinn. X
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) X
Krabbi
Athuga glussa á glussakerfinu X
Skipta um glussasíu (S2.0613-05). X
Athuga glussaslöngur og pakkdósir. X  
Skipta um glussa (Texaco Rando HD-AZ 32) X
Kvörn VL-00-0  
Hnífar skoðaðir í kvörninni, sjá leiðbeiningar í viðhaldsbók.   X
Athuga olíuhæð í gírkassa og lager á kvörninni. X  
Athuga hvort eitthvert slag er í kvörninni, herða hana upp ef það er nauðsynlegt X
Athuga hvort olía á gír er hrein og í lagi X
Skipt um olíu á gír (Texaco Miropa 320) X
Glussakerfi fyrir kvörn
Athuga þrýsting og olíuhæð á kerfinu. X
Athuga hvort einhver óeðlilegur titringur eða hávaði er í kerfinu X
Athuga rafmótor og legur. X
Skipta um glussasíu,  athuga glussakæli og glussaslöngur (sía F10-100/3) X     
Skipta um glussa (Texaco Rando HDZ 68) X
Innmötunarband
Innmötunarband yfirfarið, hreinsað og smurt X
Smyrja legur X
Athuga hvort rafmótor titrar óeðlilega og smyrja rafmótor X
Athuga olíuhæð á gír og hvort olía sé í lagi X
Smyrja keðju og strekkja ef þörf er á, smyrja legur (Keðjufeiti) X
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) X
Sjúkrahússfæriband
Stilla og strekkja keðju X
Smyrja legur og rúllur X
Hreinsa bandið X
Athuga hvor rafmótor gengur titringslaust. X
Athuga olíu á gírmótor.  X      
Smyrja færibandið og láta það ganga í einn tíma  X    
Skipta um olíu á gírmótor (Texaco Miropa 320)  X    
Glussakerfi fyrir lúgur
Athuga þrýsting (45-50 bör) og glussamagn á kefinu.  X  
Athuga hvort rafmótor titrar óeðlilega, hvort legur séu í lagi X
Skipta um glussasíu (Bosch 1457431601) X    
Skipta um glussa á kerfinu (Texaco Rando HD-AZ 32) X
Prófa köfnunarefnislokun X
Efri lúga
Athuga að efri lúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á stjórntöflu lýsi rétt. X
Athuga hvort glussatjakkar leki X
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum X
Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum X
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja. Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku

Viðhaldstímabil ef ekki þarf að skrifa athugasemdina aftur
Yfirlit yfir eftirlit og viðhald.   Dgl. Vikul.   

TilvísunMæligildi J N J NMánaðarl 3 Mán. 6 Mán.Árlegt. J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar
Neðri lúga
Athuga að neðri lúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á stjórntöflu lýsi rétt. X
Athuga hvort nokkrar sprungur eða aðrar skemmdir séu í múr lúgunnar. X
Neðri innmötunarlúga hreinsuð og óhreinindi skafin burt. X
Athuga hvort glussatjakkar leki X
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum X
Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum X
OFN
Forbrennsluhólf
Athuga öskuhæð í forbrennsluhólfi, stilla rétta öskuhæð ef nauðsyn er á því. X
Hreinsa burt allt gjall úr hólfinu X
Fjarlægja allt gler og járn sem getur skemmt öskusnigilinn. X
Múrverk í forbrennsluhólfi skoðað með tilliti til sprungna og skemmda.  X
Athuga vel múr í kringum loftspíssa X
Heildar skoðun á hólfinu.  Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum. X
Eftirbrennsluhólf
Hreinsa ösku út úr hólfinu X
Múrverk í eftirbrennsluhólfi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.  X  
Heildar skoðun á hólfinu.  Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum. X
Reykgangur eftirbrennslu
Reykgangur ofnsins hreinsaður af ösku og gjalli. X  
Múrverk í reykgangi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.  X  
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.  X
Kæliloftsblásari
Athuga hvort rafmótorinn gangi titringslaust X
Athuga hvort blásarinn virki eðlilega X
 
Loftstjórnun
Aðgætið að spjaldlokur fyrir loft forbrennslu- og eftirbrennsluhólf vinni eðlilega. X
Spjaldlokan fyrir loft til eftirbrennsluhólfs opnar 5 sek. eftir hverja innmötun, hún er síðan opin í 50 sek.
Eftir 50 sek. stjórnast spjaldlokan af O2 skynjaranum.  O2>12%=lokuð, O2<=12% opin.
     2 stk. á efri loftspíssagrind opnar smásaman 150 sek. eftir innmötun, P= 150 mm vatnssúla
     1 stk. á stóru bakloftsgreininni undir brennurum í forbrennsluhólfi, 
    opnast á 15 sek. 270 sek. eftir hverja innmötun.  P= 60 mm vatnssúla
Snigill undir ofni
Athuga rafmótor og hvort legur séu í lagi, gengur mótorinn titringslaust X
Athuga olíuhæð á gír og hvort olían sé í lagi X
Athuga hvort keðjan sé mátulega strekt, stilla hana og strekkja ef þörf er á því X
Smyrja legur X
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) X X
 Hitaskynjarar í ofni
Hitaskynjari í forbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður, taka skal skynjarann út úr sæti sínu. X
Hitaskynjari í eftirbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður, taka skal skynjarann út úr sæti sínu. X
Hitaksynjari í reykgasröri tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður. X
Athuga hvort allir þrír hitanemarnir gefa rétt gildi X
O2 skynjari
O2 (súrefnis)  skynjari í eftirbrennsluhólfi tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður. X
Athuga virkni skynjarans X
Hitaliði í forbrennslu
Yfirþrýsingsskynjari hreinsaður.  Hitaliði skal tekið út úr rörinu og hreinsaður með stálbursta. X
Loftspíssar í forbrennslu
Yfirfara loftþrýsing á spíssagrind: X
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja. Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku

Viðhaldstímabil ef ekki þarf að skrifa athugasemdina aftur
Yfirlit yfir eftirlit og viðhald.   Dgl. Vikul.   

TilvísunMæligildi J N J NMánaðarl 3 Mán. 6 Mán.Árlegt. J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar
Neðri grindin:  250 mm vatnssúla X
Efri grindin:     150 mm vatnssúla X
Bakloft:            60 mm vatnssúla X
Loftspíssar í forbrennsluhólfi yfirfarnir og hreinsaðir.  Reka skal 12 mm tein í hvern spíss utanfrá. X
Endurnýja þá spíssa sem eru mikið slitnir X
Loftpressa
Tappa vatni af öllum safnglösum á þrýstiloftslögn, einnig af loftkút á loftpressu. X
Athuga hvort loftpressan gengur eðlilega X
Athuga hvort rakaskilja virkar, hitastig lægra en 4°C X
Skipta um síu  X
Útlit ofns
Bletta í allar skemmdir sem eru á ofninum, grunna og mála með lakki X
ÖSKUFERILL
Öskulúga
Athuga að öskulúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á stjórntöflu lýsi rétt. X
Athuga hvort einhver leki er á glussatjakk X  
Smyrja legur X  
Athuga hvort lúgan er þétt, skipta um pakkningu ef lúgan er óþétt  X
Öskuband
Hreinsað undan öskubandi X
Stilla og strekkja keðju X
Hreinsa bandið og smyrja síðan bandið og rúllurnar (með hráolíu og glussa) X
Smyrja legur X
Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust, hvort legur séu í lagi. X
Athuga oliuhæð á gír X
Skipta um olíu á gír X
Öskugámur
Bletta gáminn, ryðhreinsa grunna og lakka X
OLÍUKERFI
Olíukerfi
Athuga hvort nokkur olíuleki sé á kerfinu X  
Skipta um olíusíur.  X
Olíubrennari forbrennslu
Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslöngutengingum X
Hreinsa fotosellu á  brennaranum. X
Hreinsa eftirfarandi og skipta um ef það er nauðsynlegt: Spíss, eldrör, electróðu,rafkapal X
Heildaryfirferð á brennaranum, blásari lagfærður ef þörf er á X
Olíubrennarar eftirbrennslu
Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslöngutengingum X
Hreinsa fotosellu á  brennaranum. X
Hreinsa eftirfarandi og skipta um ef það er nauðsynlegt: Spíss, eldrör, electróðu,rafkapal X
Heildaryfirferð á brennaranum, blásari lagfærður ef þörf er á X
REYKGANGUR
Rör frá ofni að varmaskipti
Reykrör milli eftirbrennsluhólfs og varmaskiptis hreinsað með sköfum.
Varmaskiptir
Athuga hvort nokkur leki sé á varmaskiptinum X
Varmaksiptir skoðaður og aska hreinsuð úr rörunum. X
Athuga hvort múr er sprunginn eða skemmdur. X
Athuga hvort tæring sé í vatnshluta varmaskiptisins. X
Spjaldloka
Athuga undirþrýsting í forbrennsluhólfi ofnins, aflesið við spjaldregulator (10-20 mm vatnssúla) X
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Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja. Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku

Viðhaldstímabil ef ekki þarf að skrifa athugasemdina aftur
Yfirlit yfir eftirlit og viðhald.   Dgl. Vikul.   

TilvísunMæligildi J N J NMánaðarl 3 Mán. 6 Mán.Árlegt. J N Athugasemdir, bilanir og lagfæringar
Ef að fram kemur frávik frá ofangreindu gildi þá skulu eftirfarandi atriði athuguð: X
A:  Loftrör (milli ofns og spjaldregulators) fyrir boðmerki frá ofni sé opið. X
B:  Að reykblásari vinni eðlilega. X
C:  Að ofni dragi ekki falskt loft (að lúgurnar séu þéttar) við öskulúgu, efri- og neðri lúgu. X
D:  Að spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega. X
E:  Að ekki sé fyrirstaða (sót eða útfellingar) í reykröri milli eftirbrennsluhólfs og ketils eða í rey X
F:  Ef allir liðir hér að ofan eru í lagi skal stilla spjaldregulatorinn samkvæmt lýsingu í handbóki X
Hreinsun á loftröri milli ofns og spjaldregulators með háþrýstilofti og með stálbursta í ofninum. X
Athuga hvort allir yfirfærsluvírar séu strekktir. X
Athuga hvort spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega, sé vel liðug og létt. X
Athuga olíu og  olíuhæð á mismunaþrýstistilli 
Skipta um olíu á mismunaþrýstistilli (olía ?) X
Mæla hvort mismunaþrýstistillir sýni rétt gildi, stilla ef þarf. X
 Útsogsblásari
Athuga hvort gúmmípúðar og boltar séu fastir  X
Ahuga mjúktengi við stokk. X  
Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust X
Smyrja legur og yfirfara tengi X  
Reykblásari allur skoðaður og yfirfarin. X
Reykblásari yfirfarin.  Ef þörf er á skal hreinsa sót af blásaraspöðunum.  X
Skorsteinn
Athuga hvort efsti hluti skorsteinsins  sé tærður, endurnýja ef það þarf. X
Athuga hvort tæring sé í skorsteininum að öðru leiti. X
KÆLIKERFI
Athuga hvort dæla gengur titringslaust. X  
Athuga hvort mótorloki vinni á réttu gildi X
Athuga orkumæli  hvort hann mæli rétt gildi og reikni út orku X
Prófa öryggisloka. X

STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR
Athugun á perum í stjórntöflu, þrýstið á "Lampaprófun". X

Stjórntölva
Athuga hvort tölvan vinnur á réttum innsláttargildum X
Ryknemi
Athuga hvort mælir fyrir ryknema (sem er við dyr að töfluherbergi) sýni O mA X
Hreinsun á linsum á ryknema. X  
Athuga hvort rykneminn sýni rétt gildi X
HÚS OG ANNAR BÚNAÐUR
Lýsing
Athuga hvort öll ljós séu í lagi, skipta um perur eða lagfæra ef það þarf.
Loftræsikerfi ofan á stjórnherbergi
Yfirfara kerfið og skipta um síur X
Almennt viðhald hússins
Þrífa starfsmannaaðstöðu og stjórnherbergi X
Athuga virkni á öllum Dyrum X
Sápubúnaður
Yfirfara og hreinsa sápubúnaðinn. X
Sjónvarpsbúnaður
Hreinsa og yfirfara búnaðinn. X
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