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Abstract 

The purpose of this project is to describe the process of transportation, stowering and 

storage of pelagic fish in purse seiners from catch to processing on shore.  

Factors which describe the changes in the quality of the raw material are explained as 

follows: Dissolution of the raw material, the amount of Total Volatile Nitrogen 

(TVN), and Free Fatty Acids (FFA) in raw material.  Factors which influence the 

quality of the raw material were evaluated, these are: Krill in fish stomach, 

temperature of sea water, stowering techniques, storage time, storage temperature and 

hygiene of all parts touching the raw material. 

The influence of two different fishing gears and two different fishing pumps on the 

raw material were analysed.  The fishing gears are seine and fleeting trawl, and the 

pumps are centrifugal pump and vacuum pump. 

The main objective of this project is to examine storage and transportation of the 

catch on board of a ship and analysis of different chilling systems which are in use for 

that purpose.  These different chilling systems are: RSW System, CSW System, Slush 

Ice System and Liquid Ice System.  Advantages and disadvantage of these systems 

will be described. 

Calculations of how much power are needed for chilling the catch with different 

chilling systems in a certain purse seiner.  Finally, a profitability of expanding the 

RSW system with addition of CSW System, Slush Ice System or Liquid Ice System 

on board this purse seiner was estimated.  The conclusion suggests that it is profitable 

to expand the system, with addition of Slush Ice System, because it would increase 

the chilling of the catch and would therefore give better price for it. 



Flutningur og geymsla á uppsjávarfiski frá veiðum til vinnslu í landi. 

Dagur Björn Agnarsson LOK 0115  iv 

Útdráttur 

Verkefnið fjallar um flutning og geymslu á uppsjávarfiski frá veiðum til vinnslu í 

landi.   

Til að byrja með er fjallað um þætti sem eru notaðir til að meta gæði hráefnis, sem eru 

upplausn hráefnis, magn reikulla köfnunarefnissambanda í hráefni og magn frírra 

fitusýra í hráefni.  Skoðuð verða þau atriði sem hafa áhrif á gæðin sem eru áta í 

hráefni, hitastig sjávar, geymslutækni, geymslutími, hitastig við geymslu, þrifnaður á 

öllu sem kemst í snertingu við hráefnið o.fl. 

Skoðað er hvaða áhrif mismunandi veiðarfæri og dælubúnaður hafi á hráefnið. 

Veiðarfærin eru nót og flottroll.  Það eru notaðar tvær tegundir af fiskidælum, 

vakumdæla og miðflóttaaflsdæla sem hafa misgóð áhrif á hráefnið. 

Aðalatriðið í þessu verkefni er geymsla og flutningur á aflanum um borð í skipi og 

verður gerður samanburður á mismunandi kælikerfum sem notuð eru til þess.  

Kælikerfin eru RSW kerfi (Refrigerared Sea Water System), CSW kerfi (Chilled Sea 

Water System), krapaískerfi  (Slush Ice System) og vökvaískerfi (Liquid Ice System). 

Hvert þessara kerfa hefur sína kosti og galla og verður gerð grein fyrir þeim, m.t.t. 

hráefnis. 

Farið verður í útreikninga á hve mikils afls er þörf við að kæla afla um borð í 

uppsjávarveiðiskipi.  Að síðustu er könnuð arðsemi þess að bæta kæligetuna um borð 

í því, með því að bæta við RSW kerfið, sem fyrir er því, eitt af eftirfarandi þremur 

kerfum: CSW kerfi, krapaískerfi eða vökvaískerfi.  Niðurstaðan gefur vísbendingar 

um að það sé arðbært að bæta krapaískerfi við RSW kerfið þar sem betri kæliafköst 

nást, og aukið skilaverð fæst því fyrir aflann. 


