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Úrdráttur: 

Í nokkur ár hafa kartöflubændur í Þykkvabænum velt 

fyrir sér möguleikum á því að geyma kartöflurnar við 

betri aðstæður. Með betri geymslu má bera fram 

vandaðri og betri vöru. Grunnhugmyndin er ávalt sú að 

ná niður rakanum í geymslunni en hann stafar af því 

hve mikinn raka kartöflurnar gefa frá sér í 

geymsluferlinu. Með því að nota útiloft, með lágu 

rakastigi, til kælingar á geymslunni má ætla að 

kartöflurnar missi ekki jafn mikinn raka frá sér og halda 

því upprunalegum eiginleikum mun lengur. 

Lykilorð: Kartöflur 

   Geymslur 

    Hitastig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

 

 

 

 

 

     Efnisyfirlit 

 

 

Inngangur  bls. 4-5 

Geymslurýmið  bls. 6 

Gamla kælikerfið  bls. 7 

Nýja kælikerfið  bls. 8 

Búnaður  bls. 9-12 

Forritun  bls. 13-23 

Niðurstaða og lokaorð  bls. 24-25 

Viðauki 1 hitaskynjari TF14 TRV8  bls. 26-29 

Viðauki 2 rakaskynjari FP type VS  bls. 30-33 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

 

 

Inngangur 

Verkefnið er unnið sem lokaverkefni í 

rafmagnsiðnfræði í Háskólanum í Reykjavík vorið 

2017. 

Höfundur verkefnisins hefur verið búsettur í Skarði í 

Þykkvabænum og hefur alist upp við kartöfluræktun frá 

fæðingu. Við ræktun á kartöflum er margt sem þarf að 

huga að. Ræktunin sjálf tekur ekki langan tíma eða um 

það bil þrjá mánuði. Veðurfarið á þessum stutta tíma 

er það sem skiptir hvað mestu máli upp á að fá góða 

uppskeru. Eftir að sumarið skilar góðri uppskeru tekur 

við langt geymsluferli. Geymsla á kartöflum er í grófum 

dráttum mjög einföld en bestu skilirði við geymsluna 

eru um 4 gráður og 85-90% raki, en þegar allir fletir 

geymsluaðferðarinnar eru skoðaðir, út frá því að halda 

kartöflunni eins ferskri og hægt er, er málið stórflókið.  

Sigurbjartur Pálsson, faðir höfundar þessa verkefnis, 

hefur unnið sem kartöflubóndi í Þykkvabænum í 

bráðum 40 ár. Hér á árum áður var minna hugsað um 

geymsluna en gert er í dag. Þá voru kartöflurnar 

geymdar í torfkofum og ein eða tvær viftur látnar duga 

til þess að blása inn fersku lofti.  

Árið 1997 var byggð ný kartöflugeymsla í Skarði. Í 

geymslunni er kælivél sem á þeim tíma var það 

fullkomnasta sem menn hér á landi þekktu.  
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Fyrir nokkrum árum kom upp sú hugmynd að nýta 

útiloftið meira til þess að kæla geymsluna. Eftir 

rafvirkjanám höfundar þessa verkefnis kom það í ljós 

að hægt er að hanna góða stýringu til þess að lámarka 

notkun kælivélarinnar og nýta útiloftð meira til kælingar 

á geymslunni. Góð veðurskilirði til þess að kæla 

geymsluna með útilofti koma nefninlega töluvert oftar 

fram en okkur grunar. 
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Geymslurýmið 

Eins og áður sagði var byggð ný kartöflugeymsla í 

Skarði fyrir um 10 árum. Geymslan sjálf er um 250 

fermetrar á stærð. Í enda geymslunnar er loftstokkur 

sem er hugsaður til þess að blása útilofti niður með 

gólfinu og fram eftir geymslunni. Í stokknum eru tvær 

viftur og aftan við vifturnar eru hlerar sem hægt er að 

opna. Vifturnar blása þá útilofinu niður í stokkinn og 

niður með gólfinu.  

 

Mynd 1 

Ofan við vifturnar eru svo lok sem hægt er að fjarlægja 

en ef það er gert er möguleiki á því að láta vifturnar 

blása inniloftinu í hring.  

 



7 
 
 

 

 

Gamla kælikerfið. 

Kælikerfið, sem notað er í dag til þess að kæla 

geymsluna, eftir að allri uppskerunni hefur verið komið 

fyrir, er heldur einfalt kerfi með þremur 

kælabúntum(eimum) sem innihalda tvær 220W viftur 

hver. Eimsvali er svo utan við geymsluna sem kælir 

niður vökvann áður en hann fer aftur í þjöppuna. 

Áður en lengra er haldið ætla ég að útskýra svokallað 

sáraferli sem er mjög mikilvægt við upphaf kælingar á 

kartöflunum. Eftir að allri uppskerunni hefur verið 

komið fyrir í geymslunni er hitastigið þar inni 15-20 

gráður og rakinn rúmlega 100%. Næstu dagar fara í 

það að opna hlerana tvo sem eru á endanum á 

geymslunni og blása inn fersku útilofti til þess að fá 

hreyfingu á inniloftið.  

Þremur vikum síðar er kælivélin sett í gang. Þegar 

geymslan er full eru um það bil 400 tonn af kartöflum 

þar inni svo það getur tekið kælivélina allt að 6 vikur að 

ná hitastiginu niður í 4 gráður sem er gríðarlega 

kostnaðarsamt. Eftir það heldur kælivélin hitastiginu 

niðri allan veturinn en hún fer í gang 5-10 sinnum á 

dag. 
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Nýja kælikerfið. 

Aðalmarkmið nýja kælikerfisins er að lámarka 

notkunina á því gamla sem mun leiða til mikillar 

lækkunnar á kostnaði. Það er hinsvegar góður kostur 

að hafa gamla kælikerfið til staðar því það verður tengt 

við forritunina á nýja kerfinu. Það munu koma kaldir 

vetrardagar þar sem ekki verður möguleiki á því að 

nýta útiloftið til kælingar sökum frosts og mun gamla 

kælikerfið þá grípa inní.  

Aðrir kostir nýja kerfisins eru meðal annars handvirkar 

aðgerðir sem hægt er að framkvæma á snertiskjá. 

Þegar t.d. sáragræðslan fer fram á haustin vilja 

kartöflubændur fá að stjórna loftuninni meira eftir eigin 

fingri. Ástand kartöflunnar getur verið misjafn ár frá ári 

og því er ekki hægt að forrita eina ríkisstýringu sem 

myndi sjá um sáragræðsluna. Ef kartöflurnar eru t.d. 

mjög blautar þegar þær koma inn í geymsluna á 

haustin væri æskilegt að dæla mikið af lofti í gegnum 

geymsluna til þurrkunar. Ef þær eru hins vegar þurrar 

myndi of mikill blástur geta haft slæm áhrif.  
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Búnaður 

Einn af kostum þessa verkefnis er það hve einfaldur 

búnaðurinn sem tengist því er. Fyrir utan iðntölvuna 

sjálfa verða notaðir fjórir rafmagnstjakkar, fjórir 

skynjara og þrjár viftur. Tvær blása lofti inn og ein blæs 

loftinu út um stromp. 

Iðntölva. 

Iðntölvan sem notuð er í verkefninu kemur frá 

Siemens. Hún heitir S7-1200 og fær aðstoð frá 

aukaeiningu sem tekur inn analog merkið frá 

skynjurum. Sú eining kallast SIM 1231 AI. 

Snertiskjárinn sem verður notaður kemur einnig frá 

Siemens og kallast KTP700 Basic. 

 

 

 

 

 

 

 

    Mynd 2 
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Rafmagnstjakkar. 

Eftir fund hjá Fálkanum ehf. Komst ég yfir 

framleiðanda sem heitir Concens. Þeir framleiða 

gríðarlega sterka og endingargóða rafmagnstjakka í 

öllum stærðum og gerðum. Verkið kallar á tvær gerðir 

af tjökkum. Tiltörlega stutta til þess að opna hlerana, 

sem hleypa útilofti inn, en lengri til þess að opna lokin 

eins og þau eru kölluð í þessu verkefni. Tjakkarnir sem 

verða notaðir til þess að opna hlerana verða með 30 

sm opnun og þeir sem notaðir eru í lokin verða með 70 

sm opnun.  

 Tjakkarnir hafa varnarstuðluinn IP66, góð ryk- og 

vatnsvörn. 

 Tjakkarnir þola hitastig frá -40°C til +70°C. 

 

Mynd 3 
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Viftur 

Í stokknum eru nú þegar tvær gamlar plötuviftur sem 

verða endurnýjaðar. Geymslan er um það bil 1200 

rúmmetrar á stærð svo það þarf öflugar viftur til þess 

að skipta um loft í henni hratt og örugglega. Í stokkinn 

verða notaðar tvær plötuviftur sem afkasta 1400 

rúmmetra á klukkustund og í strompinn verður notuð 

vifta sem afkastar 2300 rúmmetra á klukkustund. 

Þegar geymslan er full af kartöflum ættu þessar viftur 

að vera fljótar að skipta loftinu út.  

 

 

   Mynd 4 
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Skynjarar 

Verkefni sem þetta kallar á öfluga og nákvæma 

skynjara. Eins og áður hefur verið talað um eru 4 

skynjarar notaðir. 2 hitaskynjarar og 2 rakaskynjarar. 

Skynjararnir senda frá sér analog merki sem virkar 

þannig að þeir senda 0-10V inn á iðntölvuna en nánar 

verður farið yfir það hér neðar. Hitatækni ehf. er 

fyrirtæki sem sérhæfir sig í allskyns stýringum og 

bjóða þeir uppá alla flóruna í hita-og rakaskynjurum. 

Eftir að hafa skoðað marga skynjara voru valdir þeir 

bestu í þetta tiltekna verkefni en þeir koma frá þýska 

framleiðandanum Thermokon.  

Mynd 5 
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Forritun.  

Á annari önn í iðnfræðinni fengu nemendur nokkuð 

góðan grunn í forritun á iðntölvum. Notast var við forrit 

sem kallast Tia og er frá Siemens. Í þessu verkefni 

hefur verið forritað góð stýring á hita- og rakastýringu 

fyrir kartöflugeymsluna í Skarði. Mikil áhersla var lögð 

á nákvæm skilirði til þess að nýta kerfið sem allra best.  

Forritið bíður uppá sjálfvirka keyrslu sem virkar þannig 

að hita- og rakanemar eru alltaf að leita að 

hagstæðum veðurskilirðum úti til þess að viðhalda 

hita- og rakastigi inni í geymslunni. Inni í geymslunni 

eru svo hita- og rakanemar sem segja til um stöðuna 

inni í geymslunni. Þegar hagstæð veðurskilirði eru úti 

opnar forritið hlerana og setur vifturnar í gang. Nánar 

verður farið í skilirðin hér neðar. Þegar réttum hita og 

raka hefur verið náð lokar forritið hlerum og slekkur á 

viftunum.  
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Forritið bíður einnig upp á allskonar möguleika á 

handvirkum aðgerðum. Þegar geymslan er tóm yfir 

sumartímann er gott að geta opnað hlerana handvirkt 

á meðan þrif fara fram. Handvirkar aðgerðir eru sem 

hér segir; 

 Opna og loka hlera. 

 Opna og loka lokum. 

 Hringblástur.  

 Innblástur 

 Vifta í stromp On/Off. 

 Kælivél On/Off. 

 

Skilirði fyrir sjálfvirka keyrslu. 

Þegar sjálfvirk keyrsla er í gangi eru nokkrir þættir sem 

þarf að huga að. Óskgildi hita eru 4°C og óskgildi raka 

er 90%. Fari rakinn yfir 95% og möguleiki er á þurrara 

lofti úti fer kerfið í gang. Það sama á við um hitann. 

Fari hitinn yfir 5°C og möguleiki er á kaldara lofti úti fer 

kerfið í gang. Kerfið stoppar svo ef hitastigið inni nær 

3°C eða ef rakinn fer í 85%.  

Hagstæðar úti aðstæður sem kerfið sér eru 1°C - 6°C 

og 70% - 95% raki. Ástæðan fyrir svona breiðu bili á 

rakagildinu er sú að rakinn er helsta vandamálið. Það 

er auðveldara að ná hitanum niður í óskgildið en 
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rakinn er mjög gjarnan nálægt 100% inni í geymslunni 

sökum þess hve mikinn raka kartöflurnar gefa frá sér.  

Þar sem mest öll vinnan í þessu verkefni liggur í 

forritunni sjálfri og erfitt er að koma allri þeirri vinnu í 

orð, koma hér að neðan nokkrar skjámyndir sem voru 

teknar yfir forritunarferlið. 

Á mynd 6 má sjá upphaf forritunarinnar. Þá er valin vél 

sem að þessu sinni er S7-1200. Við hlið vélarinnar er 

viðbótareining en hún er nauðsynleg sökum þess að 

S7-1200 vélin er einungis með 2 analog innganga. 

Verkefnið fer fram á 4 slíka innganga sem kallar á 

þessa auka einingu.  

 

Mynd 6 
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Á mynd 7 má svo sjá næsta skref. Þarna erum við 

stödd í flipa sem kallast PLC tags en þar eru búnar til 

allar þær breytur sem notaðar eru í verkefninu. Þarna 

er markt sem þarf að huga að eins og addressur sem 

hver breyta fær. Addressurnar eru einskonar kennitölur 

sem hver breyta fær. Inngangsbreyturnar sem analog 

skynjararnir munu notast við hafa bókstafina IW sem 

merkir einfaldlega inngangur. Útgangsbreyturnar sem 

vifturnar, tjakkarnir og kælikerfið notast við eru merkar 

Q og svo aðrar innri breytur í vélinni með M, sem má 

kalla marker breytur. Þessar M breytur notast ekki við 

innganga eða útganga heldur virka þær sem innri 

breytur inni í iðntölvunni. 

 

 Mynd 7 



17 
 
 

 

 

Á mynd 8 er svo forritunin sjálf komin af stað. Þegar 

þarna er komið við sögu er búið að hanna allar þær 

skipanir sem munu stýra tjakknum fyrir hlerana. 

Athuga þarf að það má aðeins notast við hvern útgang 

einu sinni í öllu forritinu s.s. allar þær skipanir sem 

munu hafa áhrif á þennan útgang þurfa að vera þarna 

fyrir framan. Sjá má að það eru 3 AND hlið sem fara 

svo í eitt OR hlið áður en komið er að útgangnum 

sjálfum. Til að byrja með eru tvær handvirkar skipanir 

en í þeirri fyrri er það innblásturs-skipunin og sú seinni 

opna/loka hlera skipunin. Sú þriðja á svo við þegar 

kerfið er að keyra sjálfvirkt. Þegar loftið inni er ekki í 

lagi og úti aðstæður eru hagstæðar mun útgangurinn 

verða virkur. 

Mynd 8 
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Á mynd 9 (á næstu síðu) er búið að forrita sérstakt 

kerfi fyrir analog skynjarana. Merkið sem skynjararnir 

gefa frá sér er spenna á bilinu 0 til 10V. Þetta er aðferð 

til þess að breyta því merki í annaðhvort hitastig eða 

rakastig. Hliðin sem notast er við kallast NORM X og 

SCALE X. Merkið frá skynjaranum fer inn á NORM X 

hliðið sem og gildi integer breytunnar sem eru 0 og 

27648. Þessar tölur stilla sig svo af miðað við þá 

spennu sem kemur inn á hliðið. S.s. sé spennan 10V 

þá gefur hliðið frá sér töluna 27648. SCALE X tekur 

svo við þessu merki og breytir því í hita- eða rakastig. 

En til að það komi út rétt tala þarf að skilgreina á 

hvaða sviði skynjarinn er að vinna á. Hitaskynjarinn til 

dæmis vinnur á sviðinu -15°C til 35°C og eru þær tölur 

því settar inn í MIN og MAX á SCALE X breytunni. 

Ímyndum okkur að hitaskynjarinn gefi frá sér 5V. Þá 

sendir NORM X hliðið frá sér töluna 13824 inn á 

SCALE X hliðið sem síðan breytir þeirri tölu miðað við 

gefnar MIN og Max tölur og út koma 10°C. Það sama 

á svo um rakaskynjarann nema hann vinnur á 0% til 

100% 
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Mynd 9 

Skjámyndin 

 

Þegar forritið er farið að virka er næsta skref að búa til 

skjámynd fyrir snertiskjáinn. Það getur reynst nokkuð 

flókið og þarf að fara varlega í hvert skref til þess að 

rugla ekki öllu kerfinu. Á mynd 10 má sjá þegar lögð er 

lokahönd á skjámyndina. Þarna er verið að skrá inn 

hvað á að gerast þegar ýtt er á hnappinn „Hleri“. Þá 

þarf að byrja á því að velja hvernig hnappurinn á að 

virka. Á hann bara að virka á meðan honum er haldið 

niðri eða á hann að virka eftir að ýtt hefur verið einu 

sinni á hann? Í þessu tilfelli var valið að ýta þarf á hann 

til að virkja skipunina og ýta aftur til að slökkva á 

henni. Því næst þarf að hengja við hann breytu af TAG 
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listanum. Það er að segja, hverju á þessi hnappur að 

stýra. Á myndinni er hann að opna/loka hlerunum. Það 

er nauðsynlegt að sjá á skjámyndinni hvaða skipun er í 

gangi hverju sinni en það er gert með því að setja inn 

svokallað animation á rofann. Þarna hefur verið valið 

að rofinn skuli vera grár þegar merkið er 0 en grænn 

þegar merkið er 1. Sjá má að það er einnig hægt að 

láta hann blikka en það getur reynst vont fyrir 

taugaveiklaða kartöflubænur. 

 

 

Mynd 10 
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Á mynd 11 hefur handvirka kerfið verið valið. Það þýðir 

að þá er hægt að velja einhverja af handvirku 

skipununum á vinstri hluta skjásins. Valinn hefur verið 

hringblástur en skipunin á bak við hann er að blása 

inniloftinu í hring. Lokin inni í geymslu er orðin rauð 

sem merkir að þau eru opin. Á myndinni eru vifturnar í 

stokknum ekki á sýnum stað en það stafar af því að 

þegar vifturnar eru í gangi þá blikka þær. Þegar þessi 

skjámynd var tekin hafa vifturnar greinilega verið í 

miðju blikki.  

Mynd 11 
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Á mynd 12 má ímynda sér að það sé byrjun október 

og kominn tími til þess að keyra nýja kerfið af stað. 

Valið hefur verið að hafa kerfið sjálfvirk og má sjá að 

útiloftið er mjög hagstætt til kælingar. Hlerarnir eru 

orðnir rauðir og allar vifturnar 3 blikka, en það sést 

auðvitað ekki á þessari skjámynd. Það væri forvitnilegt 

að sjá hve lengi þetta kerfi væri að skipta loftinu út 

miðað við þessar aðstæður. Eins og sagði í upphafi er 

gamla kælivélin í allt að 6 vikur að ná hitanum niður í 4 

°C eftir að hún er gangsett á haustinn. 

 

Mynd 12 
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Á mynd 13 má sjá að útiloftið er alls ekki hagstætt til 

kælingar sökum frosts. En það má einnig sjá að hitinn 

inni er kominn upp í 7 gráður og nauðsynlegt að kæla 

geymsluna niður. Þá er það gamla kælivélin sem 

grípur inn í. 

 

 

Mynd 13 
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Lokaorð og niðurstaða. 

Vinna við lokaverkefni sem þetta hefur verið gríðarlega 

reynslumikið. Að sökkva sér í jafn fullkomið forrit og 

TIA frá Siemens er hefur ekki alltaf verið auðvelt. Þrátt 

fyrir ágæta kennslu á forritið í náminu sjálfu má með 

sanni segja að verkefnið hafi verið virkilega krefjandi. 

Mikill tími fór í það að læra betur á forritið sem og að 

finna út úr öllum þeim vitleysum sem upp komu við 

forritunina. Það getur verið mjög erfitt að leita uppi þær 

villur sem upp koma þegar kerfið er prófað. Marg oft 

kom það fyrir að forritið gerði allt nema það sem það 

átti að gera.  

Niðurstaða þessa verkefnis er tvístæð. Telja má að 

forritunin eins og hún er í dag muni virka þrátt fyrir 

mikilar sveiflur í veðurfari austur í Þykkvabæ. Það er 

alls ekki ólíklegt að fínstilla þurfi skilirðin til þess að 

koma í veg fyrir að kerfið sé að slá inn og út of þétt. Þó 

eru það eflaust mjög litlar breytingar. Hinsvegar er það 

svo gott sem ákveðið að prófa uppsetningu á hluta af 

kerfinu. Til að byrja með ætlar höfundur þessa 

verkefnis, í samstarfi við Sigurbjart kartöflubónda í 

Skarði, að setja upp tölvuna og það sem henni fylgir 

en nota gaumljós í stað fyrir vélvirka útganga. Með því 

má prófa kerfið í eitt ár án þess að leggja of mikinn 

kostnað í verkið. Ef það hinsvegar kemur vel út 

stendur til að setja upp allan þann búnað sem þarf. 
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Skipta út gömlu vitunum fyrir stærri og afkastameiri 

sem og að setja tjakka á hlerana og lokin. Ef það síðan 

reynist vel mun undirritaður ganga á bæi og bjóða 

öðrum kartöflubændum kynningu á verkefninu.  


