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MÆLINGAR FRAMKVÆMDAR: ÖRFIRISEY 



 
Framkvæmd mælinga 
 
Þykktarmælingu og hvirfilstraumsskönnun framkvæmdu Haraldur Baldursson og 
Andri Haraldsson hjá Aflvís ehf í Hafnarfirði. Upplýsingar varðandi aðstæður, notkun 
geyma o.fl. veitti Einar S Ólafsson. 
 
Framkvæmd mælinga á geyminum fór fram dagana 27 og 28. september 2007. 
Geymirinn er stálgeymir og var botn hans mældur, ásamt punktum lóðrétt í fyrstu 
plöturöð frá botni.  
Allar aðrar niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi teikningu af geyminum.  
 
Þykktarmælingar  
 
Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á geyminum er hér 
vísað á meðfylgjandi teikningu (1 stk.). Mældir voru minnst 3 punktar í stærri plötum 
og allar plötur mældar á svipaðan hátt. Sýnileg tæringarsvæði eða pyttir eru merktir 
inná teikningu með bókstafnum P, ef um það er að ræða, að öðru leyti má segja að 
ástand yfirborðs botnplatna hafi verið gott.  Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.  
 
Hvirfilstraumsskönnun 
 
Allur botn geymisins var skannaður á reglubundin hátt. Gólfskanni var kvarðaður og 
mögnun stillt samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda. Þar sem gólfskanni gaf 
rauðan útslátt á mæli voru nákvæmari mælingar framkvæmdar og mælt í kringum þau 
svæði. Ekki komu fram verulega tærð svæði eða pyttir. 
 

 
Hafnarfirði 22. október 2007 
 
Virðingarfyllst. 

 

 
_________________________ 
Haraldur Baldursson 

 
Meðf.:   
 1 bls.  teikningar frá Aflvís ehf. 
 1 bls.  Staðfesting þykktarmælinga. 

1 bls.  Statement of Calibration.  
  



 
 

STAÐFESTING ÞYKKTARMÆLINGA 
 
UTM SKÝRSLA NR.:   1201-16 
DAGS. SKÝRSLU:    5. nóvember 2007 
EIGANDI MÆLDS HLUTAR:  Olíudreifing ehf 
REKSTRARAÐILI DO:   Olíudreifing ehf 
DAGS. FRAMKV.:    27 og 28. september 2007 
STAÐUR (HVAR MÆLT):  Örfirisey 
HVAÐ MÆLT:                      Olíubirgðageymir 
FASTANÚMER GEYMIS:              T1048 
 
MÆLIBÚNAÐUR: Krautkrämer DM4 þykktarmælir, 5MHz og 

2MHz, serial nr. 16855 DOROM8 
Stilliklossar(Calibration blocks): 5mm, 8mm 
og 16mm. Meðf. er vottorð mælibúnaðar 
(Statement of Calibration). 
MFE 2412 MK II Tank Floor Scanner 

 
MÆLING FRAMKVÆMD AF: Haraldur Baldursson, Andri Haraldsson 

Aflvís ehf. 
SKÍRTEINI (CERTIFICATE): EN473/NORDTEST NDT LEVEL 2 Nr. 0966. 
 
Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar og hvirfil-
straumsskönnun á ofangreindum geymi, í eigu og rekstri Olíudreifingar ehf, að 
ósk rekstraraðila. 
Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi 1 blaðsíðu (teikning) og eru öll 
mál í mm. Alls eru þar skráðar 119 niðurstöður. 
Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreyndir og prófaðir með 
mælingum á stilliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum. 
 
 
Skoðað/dags./af:  5. nóvember 2007  Samþykkt/dags./af: 
        

 






