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Útdráttur 

Í þessu verkefni  voru skoðaðar hitastigsbreytingar síldar í gegnum landvinnslu og flutning 

frá Íslandi yfir í frostgeymslu erlendis. Þar sem hitastig fiskafurða hefur mest áhrif á 

geymsluþol og gæði afurða er nauðsynlegt að kortleggja hitaprófíl síldar í gegnum ferlið. 

Mælingar voru gerðar þegar blokkfryst síld var flutt erlendis bæði með frystiskipum og 

frystigámum. Frystiskip hafa verið lítið rannsökuð og talin veikur hlekkur í 

flutningskeðjunni. Gerðar voru tillögur til þess að bæta ferlið með því að lágmarka 

hitaálagið sem afurðin verður fyrir í ferlinu. 

Helstu niðurstöður voru að afurð verður fyrir miklu hitaálagi í landvinnslu þegar hún var 

geymd í sílóum fullum af 5,8°C heitum sjó. Þetta gerðist tvisvar sinnum í vinnslunni og fór 

hitastig síldar frá -0,7°C upp í 5°C þegar hún fór í gegnum vinnsluna.  Þegar varan var flutt 

með frystiskipum varð hitaálag bæði við útskipun og uppskipun þar sem afurð var tekin úr 

kælingu og fór hitastigið upp í allt að -16°C við uppskipun. Hitastigið í frystiskipunum 

hélst stöðugt ólíkt því sem búist var við en ekki var stillt á næginlega lágt hitastig í 

flutningum þar sem afurðin var geymd við -22°C í stað -25°C. Veiki hlekkurinn í ferlinu 

var nýja frostgeymslan í Póllandi en brettin voru geymd þar í 72 daga við -18,5°C sem 

getur stytt geymsluþol síldar um nokkra mánuði miðað við að hú sé geymd við -25°C. 

Abstract 

In this thesis temperature changes of herring were analyzed through processing and 

transportation overseas to a cold storage. Because temperature has the most effect on shelf 

life of fish products it is necessary to map its temperature through the supply chain. 

Temperature in transportation was measured in freezer ships and in reefers. Temperature 

changes in freezer ships have not been researched enough and are thought to be a weak link 

in the supply chain. Suggestions for improvements in logistics were made to minimize heat 

load on products in the supply chain. 

The main results were that temperature in herring went up in processing when it was stored 

in buffers filled with 5,8°C water. Two buffers are in the processing line and the 

temperature in herring went from -0,7°C in the beginning of processing and increased to 

5°C through processing. When the product was transported with freezer ships temperature 

increased while the product was loaded and unloaded from the ships and the temperature 

went as high as 16°C when unloading. The temperature in the freezer ships were stable 

unlike what was expected before the research but was set to -22°C instead of -25°C. The 

weak link in the supply chain was the new cold storage in Poland where the product was 

stored for 72 days in -18,5°C temperature which can shorten herrings shelf life by few 

months compared to storing it at 25°C. 
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1 Inngangur 

Fiskveiðar er ein elsta atvinnugrein Íslendinga, þær hafa fært okkur gríðarlega fjármuni 

sem hafa hjálpað okkur að byggja upp það þjóðfélag sem við þekkjum í dag. Rekja má 

upphaf síldveiða hér á landi til ársins 1867 þegar norskur kaupmaður keypti sér land á 

Seyðisfirði og hóf veiðar. Sökum velgengni hans komu fleiri síldveiðimenn og tónninn var 

gefinn. Ný atvinnugrein varð til, síldveiðar og síldarvinnsla (Benedikt Sigurðsson o.fl., 

2007). 

Með hnattvæðingu hefur vegalengd milli landa orðið minna vandamál en áður fyrr en þrátt 

fyrir það er þessi vegalengd mikilvæg þegar flytja þarf viðkvæmar vörur sem hafa 

geymsluþol. Því lengri og flóknari sem birgðakeðjan er því meiri líkur eru að varan 

skemmist á leiðinni. Viðkvæmar vörur eins og matvæli missa gæðin sín með tímanum þar 

sem efnahvörf eiga sér stað en hægt er að draga úr hraða skemmdarferla með kælingu eða 

frystingu. Því er notast við kælikeðju sem er venjuleg birgðakeðja sem sér til þess að vara 

sé kæld frá seljanda til kaupanda. Tafir í ferli eða veikir punktar geta haft gríðarleg áhrif á 

gæði afurðar þar sem hitasveiflur í flutningsferlinu og í geymslu hafa neikvæð áhrif á 

geymsluþol. Geymsluþol afurðar er ekki hægt að bæta heldur er aðeins hægt að viðhalda 

gæðunum. Því er nauðsynlegt að leggja áherslu á góða vörustjórnun strax frá veiðum og 

halda markvissri ferlavöktun í gegnum allt ferlið. Þetta á sérstaklega við um frysta síld þar 

sem fita í vöðvum hennar er viðkvæm fyrir þránun ef ekki er haldið réttu og stöðugu 

hitastigi. 

Fiskiðnaðurinn hefur þróast gríðarlega hratt á síðustu árum þar sem krafan um betri gæði er 

alltaf að aukast. Árið 2014 skiluðu frystar afurðir 53% af útflutningsverðmæti sjávarafurða 

eða 129 milljörðum, þar af var fryst síld 11,5 milljarðar (Hagstofa Íslands, 2015). Ferlið frá 

veiðum til kaupanda getur verið langt þar sem margir þættir geta haft áhrif á gæði vöru. Til 

þess að standast vaxandi kröfur neytenda og hámarka aflaverðmæti á frystri síld þarf að 

kanna þá þætti sem hafa áhrif á gæði síldar og fá yfirlit yfir þá ferla sem eiga sér stað í dag.  

1.1 Markmið 

Fyrirtæki hafa í auknum mæli orðið vör við að erlendir kaupendur geri auknar kröfur til 

gæði síldar. Þar sem hitastig fiskafurða hefur mest áhrif á geymsluþol og gæði afurða er 

nauðsynlegt að kortleggja hitaprófíl síldar í gegnum ferlið. Megin markmið þessarar 

ritgerðar er að fá yfirlit yfir ferlið þegar blokkfryst síld er flutt frá Íslandi til Póllands, bæði 

með frystiskipum og gámaskipum. Flutningar með stórum frystiskipum sem kallast 

„tramparar“ hafa verið lítið rannsakaðir og er talið að þau séu veiki hlekkurinn í ferlinu.  

Fiskgæðum er aðeins hægt að viðhalda en ekki bæta, ef illa er farið með afurð í byrjun er 

ekki hægt að bæta þau gæði sem glötuðust fyrr í ferlinu. Því er einnig markmiðið að skoða 

hitaprófíl síldar í gegnum vinnsluna eftir veiði. Mælingar voru gerðar þegar þegar afli frá 

3600 tonna nóta- og togveiðiskipi fór í gegnum vinnsluna þar sem rannsakað var hvar í 

ferlinu síldin verður fyrir mesta hitaálaginu.  
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Reiknaður verður aukinn orkukostnaður sem fyrirtæki verða fyrir vegna hitastigsbreytinga í 

afurð og settar verða fram tillögur til þess að bæta ferlið og gert grein fyrir 

kostnaðaraukningunni vegna breytinganna. Leitað verður svara við spurningum: 

 

Hvar í ferlinu verður síld fyrir hitaálagi í gegnum landvinnslu og flutning erlendis með 

frystiskipum og frystigámum? 

 

Hvernig er hægt að bæta ferlið til þess að lágmarka hitasveiflur og tryggja rétt hitastig? 

1.2 Takmarkanir 

Verkefnið takmarkast við landvinnslu hér á Íslandi og flutningum frá frostgeymslu í 

Reykjavík yfir í frostgeymslu erlendis með bæði frystiskipum og frystigámum. Ekki voru 

gerðar mælingar í tönkum skipsins á meðan á veiðum stóð heldur var landvinnslan mæld 

sem byrjar á því að aflanum er dælt upp úr skipinu. Mælingum á landvinnslu líkur áður en 

afurð er plötufryst og sett í frostgeymslu. Flutningur og frostgeymsla hér á landi er ekki 

mæld en mælingar byrja aftur þegar afurð er tekin úr frostgeymslunni hér á landi og send 

út. Frostgeymslan í Póllandi er mæld en þar sem brettunum er skipt upp í Póllandi og afurð 

send á marga mismunandi staði er flutningar til endalegs kaupanda ekki mældir. Á mynd 1 

má sjá yfirlit yfir ferlið sem blokkfryst síld fer í gegnum og umfang verkefnis merkt með 

grænum kössum. Verkefnið afmarkast við hitastigsmælingar á afurð í gegnum ferlið og tap 

á gæðum metið út frá rannsóknum sem hafa verið gerðar á geymsluþoli síldar. 

 

Mynd 1: Yfirlit yfir ferli blokkfrystar síldar og umfang verkefnis merkt með grænum kössum. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í kafla 2 er farið í bakgrunn verkefnisins sem nauðsynlegt er að kunna til þess að skilja 

verkefnið til fulls en þar verður farið í fræðin og gert grein fyrir öðrum rannsóknum sem 

hafa verið gerðar á þessu sviði. Í kafla 3 er farið yfir þau aðföng og hráefni sem notuð voru 

ásamt því að fara yfir hvernig mælingarnar voru settar fram. Niðurstöður úr mælingum og 

tillögur um úrbætur er að finna í kafla 4 og við tekur umræðukafli og næstu skref. 
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2 Bakrunnur 

2.1 Síld 

Síld er uppsjávarfiskur sem hægt er að finna um öll höf og eru til yfir 15 tegundir af síld. 

Algengasta tegundin er Atlantshafs síldin (An, 2008) sem finnst beggja vegna Norður-

Atlantshafsins. Síld er skilgreind sem feitur fiskur en hún safnar holdfitu en ekki lifrarfitu 

líkt og magur fiskur gerir (Stevenson & Scott, 2005). Á hrygningartímabili notar síld 

fituforðann til að næra sig, til æxlunar og hrygningar, þess vegna er fituinnihald vöðvans 

mjög breytilegt eftir árstímum. Á mynd 2 má sjá meðalfituinnihald hjá sumargotssíldinni 

sem veiðist við Ísland en hún er yfirleitt með fituinnihald undir 20%. Vorgotssíldin sem 

hrygnir við strendur Noregs er feitari og er meðalfituinnihald hennar í kringum 25% þegar 

hún er veidd. Til þess að síld sé hæf til vinnslu þarf hún að hafa fituinnihald yfir 12%. 

Sumargotssíldin er því ekki veidd fyrr en í september en vorgotssíldin hrygnir fyrr á árinu 

og er því byrjað að veiða hana í júlí (Gunnarsson, 2001).  

 

Mynd 2: Meðalfituinnihald sumargotssíldar og loðnu (Gunnarsson, 2001). 

Jónsson o.fl. (2007) gerðu tilraun til þess að komast að því hvernig líffræðilegar aðstæður 

hafa áhrif á mismunandi þætti síldar. Til þess að hægt sé að bæta gæði síldar eftir vinnslu 

er nauðsynlegt að vita hvernig óstjórnanlegir þættir hafa áhrif á vöruna. Síldarsýni voru 

tekin til mælingar í kringum Ísland, Noreg og Kattegat/Skagerak frá nóvember 2004 til 

desember 2005. Notuð voru skip í hefðbundnum rekstri og þess vegna voru síldarsýni 

aðeins tekin um haustið og veturinn þegar síldin er í vinnsluhæfu ástandi. Sýnin voru 

geymd við -20°C og þau mæld eftir 6 mánuði, 12 mánuði og 18 mánuði. Einnig var notast 

við viðmiðunarsýni sem geymd voru við -80°C. Mælt var bragð, oxun lípíða, 

efnabreytingar, áferð og uppbygging vöðva. Niðurstaðan var sú að enginn mælanlegur 

munur var á milli mismunandi veiðistaða eða veiðitíma fyrir hvern stofn. Það sem hafði 

mest áhrif á gæði síldar var frystingin. Eftir 12 mánaða geymslu við -20°C var PV gildið 



4 

10-18 mmol/kg lípíða en hámarks ráðlagt magn til manneldis er 10 mmol/kg lípíða. Aðeins 

örlitlar breytingar urðu á gæðum síldar við -80°C geymslu (Jónsson o.fl., 2007).  

Vísbendingar voru um afar lélega nýliðun í síldarstofninum og því var aflamark lækkað 

vertíðina 2015/2016. Léleg nýliðun hefur verið hjá fleiri fiskstofnum en ekki er vitað um 

ástæðu þessarar neikvæðu þróunar. Aflaheimildir hafa dregist saman síðustu ár bæði á 

sumargots- og vorgotssíldinni og má gera ráð fyrir frekari samdrætti næstu árin. Frystar 

afurðir skiluði 53% af heildar útflutningsverðmæti sjávarafurða árið 2014 eða 129 

milljörðum króna. Þar af skilaði fryst síld 11,5 milljörðum króna árið 2014 og því er 

nauðsynlegt að hafa ferla í lagi þar sem miklir fjármunir eru í húfi. Útflutningsverðmæti 

uppsjávartegunda var 63 milljarðar króna 2015/2016 og dróst saman um 23,1% frá árinu 

áður sem rekja má til minnkandi aflaheimildar (Hagstofa Íslands, 2015), því er nauðsynlegt 

að hámarka gæðin til þess að hámarka verðmætin. 

2.2 Skemmdir 

Þegar fiskur skemmist þá er það helst vegna baktería, oxunar/þránunar eða niðurbrot 

ensíma. Skemmdareinkennin koma fram sem breyting á áferð, lykt og myndun slíms  

(Amos, 2007). 

Í nýveiddum fisk er holdið alveg laust við allar bakteríur, þær eru eingöngu í roði, tálknum 

og innyflum. Mest er um bakteríur í maga fisksins og byrja þær að fjölga sér eftir 

dauðastirðnun. Bakteríur fjölga sér með skiptingu og geta þær skipt sér á 20 mínútna fresti 

við góðar aðstæður. Vöxtur baktería takmarkast af óbundnu vatni sem er til staðar og því er 

ein helsta aðferðin til þess að minnka örveruvöxt að minnka vatnsvirknina eða binda vatn í 

ískristöllum með frystingu. Bakteríur brjóta TMAO (trimethylamine oxide) niður í TMA 

(trimethylamine) sem myndar rokgjörn efnasambönd sem tengja má við vont bragð og lykt 

(Amos, 2007; Ghaly o.fl., 2010).  

Eitt helsta vandamál við geymslu á uppsjávarfiski er oxun/þránun á fitu en það er vegna 

þess að fiskar eins og síld og makríll safnar fituforða í holdi og hafa því mun meira magn af 

lípíðum í vöðvunum en bolfiskar. Þess vegna er oxun lípíða mun meira vandamál hjá síld 

heldur en t.d. þorski. Við oxun lípíða myndast peroxíð sem er bragðlaust en veldur 

litabreytingum á fiskholdinu. Peroxíð brotnar síðan niður og myndar aldehýð og ketón sem 

mynda vont bragð  (Amos, 2007).  

Fjöldi prótínsundrandi ensíma er að finna í fiskvöðvanum og stuttu eftir að fiskur hefur 

verið veiddur byrja ensím að brjóta niður TMAO í DMA (dimethylamine) og FA 

(formaldehyde), hægt er að hægja á ferlinu með frystingu en niðurbrotið heldur engu að 

síður áfram. Skemmdir af völdum ensíma eru: próteinasar sem hafa aðallega áhrif á 

áferðina og gera þær fiskholdið seigt og gúmmíkennt og lípíðasar sem brjóta niður 

lípíða/fitu og mynda fríar fitusýrur. Við niðurbrot próteina í fiskvöðvanum með ensímum 

geta einnig myndast peptíð sem auka bakteríuvöxt (Ghaly o.fl., 2010). 

2.3 Áhrif kælingar og frystihraða 

Vöxtur gerla, oxun/þránun og niðurbrot ensíma takmarkast af óbundu vatni sem er til 

staðar og því er ein helsta aðferðin til þess að hægja á skemmdum að binda vatn í 

ískristöllum með frystingu. Með því að lækka hitastigið er hægt á vexti baktería, ef afurð er 
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kæld niður fyrir 15°C hættir örveruvöxtur. Kuldinn drepur ekki bakteríurnar, ef hitastigið 

hækkar byrja þær að fjölga sér aftur. Kæling afurðar hægir einnig á oxun/þránun og 

niðurbroti ensíma en þau ferli er ekki hægt að stoppa heldur aðeins hægt að hægja á þeim. 

Gæðum fisks er aðeins hægt að viðhalda en ekki bæta, ef illa er farið með afurð í byrjun 

ferils er ekki hægt að bæta þau gæði sem glötuðust. Þess vegna er mikilvægt að hitastigið í 

vörunni haldist stöðugt gegnum keðjuna til þess að viðhalda gæðum og auka geymsluþol 

afurðar (Ghaly o.fl., 2010). 

Fiskur hefur ekkert sérstakt frostmark, þegar fiskur er kældur er varmi fjarlægður úr honum 

og vatnið í afurðinni byrjar að kristallast.Eftir því sem stærra hlutfall af vökvanum er frosið 

þarf meiri orku til að fjarlægja vatnið sem er eftir. Það er vegna þess að styrkurinn af salti 

og öðrum efnasamböndum eykst í ókristallaða vatninu sem lækkar frostmark þess 

(Johnston o.fl., 1994). Afurð er talin frosin þegar 50% af vatninu er frosið en það hitastig 

fer eftir efnasamsetningu afurðar. Á mynd 3 er hægt að sjá hlutfallið á frosnu vatni að 

gefnu vatnsinnihald afurðar og hitastig. Við -4°C er 75% af vatninu frosið hjá þorski en 

aðeins 55% af vatnsinnihaldinu er frosið hjá síld við sama hitastig. Til þess að frysta jafn 

mikið vatn þarf því hitastig síldar að vera -10°C. Erfiðara er þegar geyma þarf makríl þar 

sem hann hefur aðeins 50% vatnsinnihald sem gerir það að verkum að aðeins 6% af 

vatninu er frosið við -4°C. Þessi mismunur veldur því að feitur fiskur er mun viðkvæmari 

fyrir hitasveiflum og dýrara er að flytja og geyma þá afurð þar sem þörf er á meiri kælingu.  

 

Mynd 3: Graf sem sýnir varmaorku hvers kg af afurð að gefnu hitastigi og vatnsinnihaldi. Mismunandi 

tegundir merktar inn við -4°C: Makríll (A), síld (B) og þorskur (C). 
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Ekki er farið neðar en -25°C þar sem natríum klóríð myndar ískristala við -21,6°C og er 

ekki lengur uppleyst og hægist þá mikið á öllum skemmdarhvörfum (Arason & Ásgeirsson, 

1984). Reynt er að hafa hraða frystingu til þess að lágmarka skemmdareinkenni sem ensím, 

oxun/þránun og bakteríur valda en ekki það hraðan að það rýri gæði afurðar. Með því að 

kæla afurðina hratt niður myndast smáir ískristallar  í vöðvanum og helst lögun fiskvöðans 

næstum óbreytt. Ef frystihraðinn er hægur streymir hluti vatns út úr frumunum og myndar 

ískristalla á milli frumanna. Við þetta verða til stórir ískristallar sem skemma frumuveggi 

og afmynda prótín. Þetta getur flýtt fyrir óæskilegum efnabreytingum sem hafa áhrif á gæði 

afurðar. Hæg ískristalsmyndum hefur einnig áhrif á vatnsbindieiginleika fiskholdsins þar 

sem mýósín, sem er eitt af megin vöðvaprótínunum, afmyndast. Þegar afurð sem hefur 

stóra ískristalla þiðnar missir hún mikinn vökva, það kallast drip og rýrir það bragðgæði og 

nýtingu (Arason & Stefánsson, 1999). 

2.4 Kælikeðjan 

Kælikeðjan er birgðakeðja þar sem hitastiginu er stjórnað til að viðhalda gæðum vöru. Eins 

og kom fram í kaflanum um skemmdir þá er nauðsynlegt að kæla afurðina til þess að hægja 

á skemmdarvöldum og lengja geymsluþol hennar. Geymsluþol er sá tími sem fiskafurð er 

neysluhæf þ.a.s. þegar bragð, lykt, fjöldi örvera og útlit er ásættanlegt fyrir manneldi 

(Arason & Stefánsson, 1999). Geymsluþol skiptir því miklu máli í vöruferlinu þar sem 

hægt er að geyma afurðina lengur á lager ef þess er þörf og markaðslega þar sem gæðin eru 

betri. Rannsókn var gerð á tilapiu þar sem einn hópurinn var geymdur í frostgeymslu við 

stöðugt hitastig -18°C. Hópur númer tvö var settur í frystigám við -18°C í 8 klukkustundir 

en hitastigið sveiflaðist til og var komið upp í -17°C í lok ferðarinnar. Þriðji hópurinn fór í 

ókældan gám í 8 klukkustundir og síðan voru öll sýnin sett saman í frostgeymslu þar sem 

hitastigið var stöðugt í -18°C. Geymsluþol hópanna var síðan mælt og kom í ljós að hópur 

eitt hafði tveggja mánaða lengra geymsluþol en hópur tvö og fjórum mánuðum lengra en 

hópur eitt (Tingman o.fl., 2010). Því er nauðsynlegt að fyrirtæki haldi góðu eftirliti yfir 

kælikeðjuna og sjái til þess að afurð sé geymd við rétt hitastig og hitasveiflur lágmarkaðar í 

ferlinu. Kæling getur aðeins viðhaldið gæðum en ekki bætt þau og því er mikilvægt að 

halda keðjunni óbrotinni og passa upp á hitastigið frá veiðum til neytanda. Ef gæðin eru 

léleg í byrjun verða þau léleg í lokin, eins og Sigurjón Arason sagði í viðtali við 

Morgunblaðið, „við breytum aldrei skít í gull“ (Ásgrímsson, 2013).  

2.4.1 Hitastigsbreyting í brettum 

Þegar afurð er flutt og geymd á bretti er mismunandi hvernig hitasveiflurnar verða eftir 

staðsetningu á brettinu. Þar sem varminn kemur frá ytra umhverfi í vöruna verður mesta 

hitaálagið við yfirborðið. Á hornunum á brettinu þar sem þrjár hliðar mætast verður því 

mesta hitaálagið á meðan miðjan á brettinu verður fyrir minnstu hitasveiflunum 

(Margeirsson o.fl., 2009; Moureh & Derens, 2000; Löndahl, 1977). Margeirsson o.fl. 

(2009) framkvæmdu tilraun þar sem bretti af grálúðu var látið standa í 12°C umhverfishita 

til þess að líkja eftir því þegar bretti bíða við hafnarbakkann við útskipun og uppskipun. 

Hitadreifingu má sjá á mynd 4 en þá sést hvað ysta lagið á brettinu verður fyrir miklum 

hitastigbreytingum á meðan miðjan á brettinu verður fyrir litlum.  
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Mynd 4: Hitadreifing (°C) í lóðréttu þversniði gegnum miðju grálúðustafla eftir 3 klukkustundir af hitaálagi. 

Upphaflegur vöruhiti var -22,5°C (Margeirsson o.fl., 2009). 

Löndahl gerði svipaða tilraun þar sem  bretti af spínati við -25°C var látið standa við 15°C 

umhverfishita og hitastigsbreytingar voru mældar. Þá hækkaði hitastigið í horninu upp í 

15°C á einum klukkutíma á meðan miðjan hækkað aðeins um eina gráðu (Löndahl, 1977). 

Þessar tilraunir sýna hversu fljót varan er að hitna á tilteknum stöðum á brettinu ef hún er 

ekki meðhöndluð rétt. Ef brettið stendur út í rigningu eða sól myndu þessar hitasveiflur 

verða meiri þar sem vatn hefur hærri varmaleiðni en loft og varmageislun frá sólinni ætti 

sér einnig stað. Þegar hitastig í ferlum er mælt er því nauðsynlegt að setja hitanema á 

veikustu staði brettisins til að tryggja að öll varan á brettinu fylgi þeim gæðakröfum sem 

lofað er. 

2.4.2 Frostgeymsla 

Gæði afurðar fyrir frystingu hefur mikil áhrif á geymsluþol hennar en helstu breytingarnar 

verða í frostgeymslunni þar sem hún er oft geymd þar í langan tíma, þá skiptir hitastig 

miklu máli. Frostgeymslur eru ekki hannaðar til þess að kæla afurð heldur til þess að 

viðhalda jöfnu hitastigi. Ef afurð sem hefur of hátt hitastig er sett inn í frostgeymslu getur 

það tekið langan tíma að ná hitastiginu í afurðinni niður. Geymsluþol afurðar getur því 

verið skert til muna við of hátt hitastig í nokkurn tíma en einnig er hætta að stórir 

ískristallar myndist þar sem um er að ræða hæga frystingu (Arason & Ásgeirsson, 1984).  

Þegar hanna á frostgeymslu þarf að gera sér grein fyrir þeim varma sem þarf að fjarlæja á 

tiltekinni tímaeiningu. Sá varmi sem fjarlægja þarf er fræðilega séð nær eingögnu vegna 

umhverfisþátta. Helstu varmatöpin eru: 

 

 Varmatap í gegnum gólf, veggi og loft. 

 Varmatap vegna loftskipta. 

 Varmi frá mótorum, fólki og lífrænum efnahvörfum. 
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En þá er gert ráð fyrir að afurð komi inn við rétt hitastig. Þess vegna er nauðsynlegt að 

athuga ferilinn og mæla hitastig afurðar áður en hún fer inn í frostgeymsluna og 

frostgeymsluna sjálfa til þess að hægt sé að stilla frostgeymsluna rétt. Eftirsótt hitastig vöru 

fer síðan eftir fitu-, prótín- og vatnsinnihaldi afurðar. 

Fjölgun örvera stoppar við -15°C en niðurbrot ensíma og oxun lípíða skemma vöruna. 

Virkni flestra ensíma lækkar með hitastiginu, það ensím sem brýtur niður TMAO er mjög 

virkt niður að -21,6°C sem er storknunarhitastig NaCl (Arason & Ásgeirsson, 1984). 

Rannsóknir sýna fram áað geymsluþol á feitum fiski  tvöfaldast með því að halda afurð 

undir -25°C á móti því að halda henni í -18°C (Arason & Ásgeirsson, 1984; Johnston o.fl., 

1994). Ekki er talið mögulegt að geymsluþol síldar geti verið meira en tvö ár (Arason & 

Ásgeirsson, 1984; Tolstorebrov o.fl., 2013). 

2.4.3 Frystigámur 

Flutningar með gámum er mikilvægur hlekkur í kælikeðjunni og hafa þeir verið 

rannsakaðir í þaula. Rannsóknir hafa sýnt að ójöfn kæling á sér stað eftir því hvar afurð er 

staðsett í gámnum (Tanner & Amos, 2003; Moureh & Flick, 2004). Loftstreymið á erfitt 

með að komast út í enda gámsins hjá hurðinni og getur ekki myndað góða lofthringrás. 

Mesta hitaálagið er þá í enda gámsins og við veggina vegna varmasrstreymis frá ytra 

umhverfi. Tilraunir með að stjórna loftstreymi með loftrásum voru gerðar og má sjá 

hvernig hitastigsprófíll í gámnum breytist þegar þær voru settar í gáminn á mynd 5 

(Moureh & Flick, 2004). 

 

Mynd 5: Hitaprófíll í frystigámi fyrir og eftir að loftrásum var komið fyrir (Moureh & Flick, 2004). 

Montsman o.fl. (2011) gerðu tilraun með mismunandi uppraðanir á brettum. Enginn 

teljanlegur munur fékkst frá því að raða brettum upp með mismunandi mynstri. Tilraunir 

sýndu þó að ójöfn kæling fékkst í gámnum. Líkt og í fyrrnefndum greinum var hitaálagið 

mest við hurð og með veggjum. Lofthraðinn var orðinn mjög lítill 6 metrum frá 

kælikerfinu og myndast því ekki nægileg lofthringrás inni í gámnum (Moureh & Flick, 

2004). Montsman o.fl. (2011) prófuðu að loka fyrir fyrstu 6 metrana á T-laga gólfinu til 



 9 

þess að þvinga loftflæðið út í enda gámsins, þeir skildu rifurnar næst veggjum eftir opnar 

til þess að vinna gegn varmaflutningi í gegnum veggina. Með þessu náðu þeir að fá jafnara 

hitastig í gámnum.  

Varmaleiðnin í gegnum veggi gámsins hefur einnig mjög mikil áhrif á hitastigið inni í 

honum. Með tímanum versnar einangrunin bæði vegna aldurs og ytri þátta eins og 

meðhöndlunar og veðurs. Rannsókn sýndi að tveggja ára gamall gámur hafði 

einangrunarstuðul 46 W/°C á meðan fjögurra ára gamall gámur hafði 20% hærri eða 55 

W/°C (Montsman o.fl., 2011). Þessi munur gæti valdið því að hitastigið inni í gámnum 

verður hærra en ætlast er til eða að orkukostnaðurinn verði hærri þar sem kælikerfi þarf að 

fjarlægja meiri varma. Þar sem veikasti staðurinn er við dyrnar þarf að stilla gáminn til þess 

að sá partur uppfylli eftirsótt hitastig. 

2.4.4 Frystiskip 

Tramparar eru stór frystiskip þar sem bretti eru ekki sett fyrst í gám heldur eru þau geymd í 

stórum frostgeymslum sem kallaðar eru lestar, sjá mynd 6. Þessar geymslur eru stórar og 

eru þessi skip byggð til þess að flytja yfir 5000 tonn af afurðum. Hætta er að lofthringrásin 

verði ekki nægilega góð vegna stærðar líkt og gerist í frysitigámunum og ójafnt hitastig 

verði í lestinni. Þegar verið er að landa afurð getur ferlið tekið einn til tvo daga þar sem 

bretti eru tekin upp tvö í einu gegnum hlera efst í hverri lest. Þegar tramparar koma að 

landi er slökkt á kælikerfinu til þess að starfsfólk geti unnið niðri í lestinni. Sól og rigningu 

kemst inn um hlerann þegar hann er opnaður og hitastigið í lestinni hækkar. Algengt er að 

bretti standi í stutta stund út á bakkanum þegar þeim er skipað út eða landað en þessi tími 

getur farið upp í 20-30 mínútur. Umhverfishitinn skiptir miklu þegar afurðin er flutt þar 

sem varmaflutningurinn í gegnum veggina og inn um hlera þegar þeir eru opnir getur 

valdið hitaálagi. Því skiptir máli hvenær á árinu flutningarnir eiga sér stað. Síld er flutt um 

haustið og veturinn þegar umhverfishitinn er lágur en makríll er veiddur á sumrin fram á 

haust sem gæti valdið vandræðum við að halda hitastiginu réttu. Tramparar hafa verið mjög 

lítið rannsakaðir og því er nauðsynlegt að rannsaka hitastigsprófílinn við flutninga. 

 

Mynd 6: a) Frystiskip b) Inni í einni af fjórum lestum frystiskipsins.     
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2.5 Varmaflutningur 

Varmaflutningur getur átt sér stað með varmaleiðni, varmaburði og varmageislun. Með 

varmaleiðni og varmaburði fer varmaorkan frá heitari hlut til þess kaldari. Varmaleiðni er 

þegar varmaorka fer milli fastra efna með snertingu, varmaburður er þegar varmaorka berst 

með vökva eða gasi og varmageislun er þegar varmaorka berst með geislum sem geta farið 

í gegnum tómarúm, t.d. varmi frá sólinni. Varmaburðarstuðull segir til um eiginleika efnis 

til þess að bera varma og er hann mismunandi eftir efni og hitastigi þess. Ef efni hefur háan 

varmaburðarstuðull ber það varmann hratt og ef hann er l gur þ  ber efnið varman h gt 

( engel    oles, 2001). 

Við flutninga á frostnum fisk er helsta vandmálið að lágmarka varmaflutninginn yfir í 

vöruna. Varmaflutningur er meira vandamál þegar frosin afurð er flutt og geymd heldur en 

fersk afurð. Þegar verið er að flytja frosna vöru er hitastigið milli afurðar og umhverfis mun 

meira en þegar ferskur fiskur er fluttur og verður því varmaflutningurinn hraðari. 

Hitastigsmunurinn breytir einnig varmaburðastuðli afurðar en ófrosinn fiskur hefur 

varmaleiðni 0,46 W/m*K á meðan fiskur við 25°C hefur varmaleiðni 1,22 W/m*K. Á 

mynd 7 sést hvernig varmaleiðni hjá þorski og laxi er við mismunandi hitastig. Lax hefur 

svipað magn fitu í vöðvunum og því má áætla að varmaleiðni hjá síld líkist meira laxi en 

þorski. Varmaleiðni frosinnar afurðar er meira en tvöfalt hærri en hjá ferskri afurð sem 

veldur því að varminn berst mun hraðar í gegnum vöruna og því verða hitastigssveiflur 

meira vandamál (Sman, 2008). 

 

 
Mynd 7: Varmaleiðni hjá þorski (blá lína) og laxi (rauð lína) við mismunandi hitastig (Sman, 2008). 
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3 Efni og aðferðir 

Í þessum kafla verður farið yfir ferlin sem verða rannsökuð og hvernig mælingar voru settar 

upp. Settar verða fram upplýsingar um flutningseiningu sem fylgt var eftir í sjóflutningum 

og þau mælitæki sem notuð voru í rannsókninni. 

3.1 Hráefni 

Við þessa rannsókn var notast við blokkfrysta síld en þá er notaður plötufrystir til þess að 

frysta saman síld í laginu eins og kassa og er sú eining kölluð blokk. Stærð blokkar og 

fjöldi blokka á bretti er breytilegur en í þessari tilraun var hver blokk 59 cm á lengd, 39 cm 

á breidd, 6,3 cm á hæð og umvafin lituðu plasti sem hindrar varmaflutning. Raðað var 60 

blokkum á hvert bretti sem jafngildir 800 kg af afurð. Kringum brettið var síðan settur 

bylgjupappír en hann hefur varmaleiðni 0,21 W/mK sem er sexfalt lægri en varmaleiðni 

síldar við -25°C (Sman, 2008) og er hann notaður til að verja afurð frá varma. Síðan voru 

sett plastbönd og filmuplast til að halda vörunni frá því að falla af brettinu en plastfilman 

hjálpar einnig til við að hindra varmaflutning. Mynd 8 sýnir eitt af brettunum sem fylgt var 

eftir í flutningsmælingunum. Þar sem afurðin er frosin og ekki var hægt að koma fyrir 

hitanemum inni í blokkunum var ákveðið að klemma hitanema inn á milli tveggja blokka. 

Þar sem blokkirnar eru mjög þéttar gefur það svipaðar niðurstöður og ef neminn væri inni í 

sjálfri blokkinni. 

 

Mynd 8: Eitt af brettunum sem fylgt var eftir í hitastigmælingunum. 
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3.2 Mælitæki 

Hitastigsmælingar fyrir bretti voru gerðar með LogTag Trix-16 nemum. Nemarnir eru 

86mm á hæð 54,5mm á breidd og 8,6mm á þykkt. Nemarnir eru í laginu eins og kreditkort 

og því auðvelt að koma þeim fyrir milli blokka og ekki of litlir til þess að týnast í 

flutningum, sjá mynd 9. Hægt er að mæla 16159 gildi eða 32kb minni, ef tekin er mæling á 

10 mínútna fresti getur LogTag mælt í 112 daga á meðan ibutton myndi aðeins endast í 56 

daga. Nemarnir hafa 0,1°C upplausn og ±0,8 við −40°C til +80°C. 

 

Mynd 9: LogTag Trix-16 hitanemi. 

3.3 Sjófrakt með frystiskipi 

3.3.1 Mæling eitt 

Ákveðið var að mæla hitastigið í frystiskipunum tvisvar sinnum til þess að fá skýrari 

niðurstöður. Fyrst var hitastigið mælt 10. nóvember 2014 en þá var komið fyrir hitanemum 

í sex bretti, sjá mynd 10a. Brettunum var komið fyrir á mismunandi stöðum í frystiskipinu, 

sjá mynd 11. Reynt var að velja staði sem mesta hættan er á hitasveiflum en það er í 

hornum og undir hlerum. Ferlið var frá frostgeymslu á Íslandi yfir í frostgeymslu í Póllandi.  

 

Mynd 10: a) Staðsetning hitanema á brettum, frystiskip mæling eitt. b) Staðsetning hitanema á brettum 

frystiskip mæling tvö og gámamælingar. TM: topp miðja, TH: topp hlið og MM: miðja. 
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Mynd 11: Staðsetning bretta í lest frystiskips við mælingu 1. a) er ofanvarp á 1. hæð lestarinnar og b) er 

ofanvarp á 2. hæð lestarinnar. 

3.3.2 Mæling tvö 

Seinni sjófraktin var mæld 20. nóvember 2015. Nemar voru settir í 6 bretti en þar sem 

nokkrir nemar týndust í fyrri mælingunni þurfti að fækka nemum í hverju bretti, sjá mynd 

10b. Tekinn var neminn í miðju brettinu en hann yrði fyrir minnstum hitasveiflum og hægt 

væri að sjá hitasveiflurnar betur með hinum nemunum. Eins og áður, var reynt að velja þá 

staði sem eru líklegastir til að verða fyrir hitasveiflum og voru því brettin sett út í horn og 

undir hlera, sjá mynd 12. Þessar mælingar voru gerðar til þess að fá hitaprófíl af ferlinu frá 

frostgeymslu á Íslandi yfir í nýju frostgeymsluna í Póllandi og sjá hvernig geymslan er eftir 

flutningana.  

 

Mynd 12: Staðsetning bretta í lest frystiskips við mælingu 2. a) er ofanvarp á 2. hæð lestarinnar og b) er 

ofanvarp á 3. Hæð lestarinnar. 

3.4 Frystigámur 

Hitastig í sjóflutningi með gámum var mælt 10. nóvember 2014 en þá voru 2 bretti sett inn 

í einn gám sem fór frá Íslandi til Frakklands. Fyrir framan frostgeymsluna er annað rými 
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þar sem hægt er að koma fyrir frystigámum. Með þessu er hægt að keyra brettin beint út úr 

frostgeymslunni inn í gáminn án þess að setja brettin niður. Brettin eiga því ekki á hættu að 

standa út á bakkanum þar sem rigning og sól getur haft áhrif á hitastigið. Hitanemar voru 

settir út í hliðarnar og undir efstu blokkina á brettunum, sjá mynd 9b. Farið var yfir tilraunir 

frá Tanner & Amos (2003), Moureh & Flick (2004) og Montsman o.fl. (2011) til þess að 

ákvarða staðsetningu bretta í gámnum. Aðeins voru nægilega margir hitanemar til þess að 

setja í tvö bretti og því þurfti að ákvarða þá staði sem mest spennandi væri að rannsaka. Í 

miðjum gámnum ætti að hægjast á loftflæðinu samkvæmt rannsóknum hjá Moureh & Flick 

(2004) og því var komið fyrir einu bretti í miðjum gámnum. Seinna brettinu var komið fyrir 

þar sem mesta hitaálagið verður samkvæmt rannsóknum sem er fremst í gámnum en það er 

vegna fjarlægðar frá kælieiningu. Staðsetning bretta í gámnum má sjá á mynd 13.  

 

Mynd 13: Staðsetning bretta í gámi, ofanvarp á 12 metra háþekju frystigám. 

3.5 Landvinnsla 

Notast var við mælingar sem gerðar voru  7. október 2014 á afla frá 3600 tonna nóta- og 

togveiðiskip. Mikið magn af síld fer í gegnum kerfið ásamt því að verða flökuð og því er 

ómögulegt að fylgja sérstökum fiski í gegnum allt ferlið. Vinnslunni má skipta upp í átta 

stöðvar eins og sjá má á mynd 14. Hitastigið var mælt með hitamæli sem stungið var í 

holdið á síldinni og var þetta gert á átta stöðum í vinnslunni. Teknar voru 6 mælingar á 

hverri stöð og má sjá staðsetningar mælinga á mynd 13 táknaðar með rauðum punktum. 

Þetta gerði okkur kleyft að sjá hitastigsmun fyrir og eftir þá stöð en ekki sjálfa 

hitastigsbreytinguna í stöðinni. Frá þessum mælingum var hægt að sjá hitaálagið sem síldin 

varð fyrir eftir hverja stöð og sjá hvar mestu hitastigsbreytingarnar voru. 

 

Mynd 14: Yfirlit yfir landvinnslu þar sem staðsetning mælinga er merkt með rauðum punktum. 
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3.6 Orkunotkun kælikerfa 

Orkunotkun gáma, trampara og frostgeymsla eykst eftir því sem þeir þurfa að halda lægra 

hitastigi. Til þess að reikna þá auka orku sem þarf til að halda hitastigi  í stað  er notuð 

jafnan 

                                                          (3.1) 

og fundið hlutfallið milli beggja tilvika þar sem 

  

  

  

  . 

Sömu skilyrði eru fyrir kerfin nema að hitastigið er lægra og fæst með því að finna 

hlutfallið milli beggja tilvika: 

                                   (3.2) 

sem gefur okkur hlutfallslegan mun á orkuþörf kerfanna. 

Kælieiningar nota sér ástand vinnuvökva (kælimiðils) til þess fjarlægja varma úr rými og 

láta hann út í umhverfið með því að hringrása vinnuvökvanum. Hlutfallið milli 

varmaorkunnar sem er fjarlægð og orkunnar sem sett er inn í kerfið kallast nýtingarstuðull. 

Með hærri nýtingarstuðli lækkar orkukostnaðurinn sem þarf til að kæla kerfið. Stuðullinn 

getur verið hærri en 1 þar sem ekki er aðeins verið að nota orku til að kæla kerfið heldur er 

varmanum skilað út í umhverfið sem k lir kerfið enn frekar.   likerfi með n tingarstuðul 

  2 fjarl gir tv falt meiri varma en orkan sem sett er í kerfið ( engel    oles, 2001  

Sonntag o.fl., 1998). 
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4 Greining og niðurstaða 

Ferlin voru brotin niður til þess að auðvelda greiningu. Inn á myndir er merkt hvar 

útskipun, sjótflutningur, uppskipun og frostgeymsla byrja og enda til þess að auðvelda 

lestur. Hitaprófílar voru greindir og orkunotkun ferla borin saman. 

4.1 Sjófrakt með frystiskipi 

4.1.1 Mæling eitt 

Í fyrstu tilrauninni var mikil bræla á leiðinni sem orsakaði að bretti brotnuðu og hitanemar 

týndust í brettum tvö og fimm ásamt einum nema frá brettum fjögur og sex. Ferlið frá 

frostgeymslu hér á Íslandi yfir í frostgeymslu í Póllandi með trampara má sjá á mynd 15. 

Flestir hitanemar sýndu að afurðin á brettunum var við -25°C þegar brettin voru tekin út úr 

frostgeymslunni á Íslandi. Tveir nemar mældu hærra hitastig en bretti biðu fyrir utan 

frostgeymsluna á meðan nemar voru settir í þau og þangað til hægt var að setja þau um 

borð. Þeir nemar sem mældu hærra hitastig eru nemarnir sem eru staðsettir voru yst á 

brettinu þar sem mesta hættan var á hitastigssveiflum. 

 

Mynd 15: Yfirlit yfir ferlið frá frostgeymslu á Íslandi yfir í frostgeymslu í Póllandi með frystiskipi. 

(Staðsetning hitanema á bretti TM: topp miðja; MM: miðja; TH: topp hlið; TMB4: topp miðja bretti 4; 

THB4: topp hlið bretti 4 og TMB6: topp miðja bretti 6). 
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Bretti eitt og þrjú voru sett fyrst inn, þá höfðu brettin orðið fyrir hitaálagi eftir að hafa 

staðið út á höfn í klukkustund. Kælingin fyrir bretti eitt og þrjú fór í gang þegar hlerinn var 

lokaður á þeirri hæð sem þau voru sett á. Eins og sést á mynd 16 tók það afurðina u.þ.b. 

fimm daga að ná því hitastigi sem lestin var stillt á en hitastigið í lestinni var aðeins -20°C 

til -22°C. Hitastigið í miðju bretti eitt hélt áfram að hækka þrátt fyrir að kælingin í 

geymslunni hafði farið af stað. Það tók þrjá sólahringa fyrir kerfið á ná þeirri kælingu til að 

hitastigið í miðju brettinu byrjaði að lækka aftur. Eins og sést á mynd 16 fór hitastigið í 

miðju brettinu upp í -21°C og hitastigið ofan á miðju brettinu í -19,3°C þegar verið var að 

útskipa á Íslandi. 

 

Mynd 16: Hitabreytingar við útskipun og sjóflutning að löndun á bretti 1 með frystiskipi. (Staðsetning 

hitanema á bretti TM: topp miðja; MM: miðja og TH: topp hlið. 

Bretti þrjú varð fyrir sömu hitastigssveiflum og bretti eitt þar sem það tók þrjá sólahringa 

fyrir kerfið að ná þeirri kælingu að hitastigið í miðju brettinu byrjaði að lækka aftur. Það 

sem var breytilegt milli bretta var að hitastigið í bretti þrjú fór niður í -22°C þegar 

flutningarnir voru hálfnaðir eins og sjá má á mynd 17. Bretti þrjú er staðsett í hinum enda 

lestarinnar miðað við bretti eitt þar sem kælieiningin er staðsett. Hún fær því meiri kælingu 

en hin brettin en hækkaði síðan upp í sama hitastig þegar nær dró löndun. Við útskipun 

kom upp vandamál sem olli töfum og ekki náðist að skipa út á einum degi og halda þurfti 

áfram daginn eftir. Brettum fjögur og sex var skipað út daginn eftir og voru þau þá tekin úr 

frostgeymslunni og sett beint inn í lestina þar sem búið var að setja hitanemana í brettin 

daginn áður. Líkt og bretti eitt og þrjú þá hækkaði hitastigið í vörunni þangað til kerfið 

hafði náð nægilegri kælingu til þess að kæla vöruna og fór afurðin upp í -19,7°C ofan á 

miðju brettinu áður en hitastigið byrjaði að lækka aftur, sjá mynd 18. 
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Mynd 17: Hitabreytingar við útskipun og sjóflutning að löndun á bretti 3 með frystiskipi. (Staðsetning 

hitanema á bretti MM: miðja; TH: topp hlið og TM: topp miðja. 

 

Mynd 18: Hitabreytingar við útskipun og sjóflutning að löndun á brettum 4 og 6 með frystiskipi. (Staðsetning 

hitanema á bretti TMB6: topp miðja á bretti 6; TMB4: topp miðja á bretti 4 og THB4: topp hlið á bretti 4). 
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Sjóferðin tók tíu daga og var ekki um jafn miklar sveiflur á hitastigi og búist var við þegar 

framkvæmdaáætlun var gerð. Eins og sést á mynd 16 og 18 þá fer hitastigið ekki yfir 20°C 

eftir að brettin voru kæld aftur niður eftir útskipunina og litlar sem engar sveiflur í hitastigi.  

 

Mynd 19: Hitastigbreytingar á brettum 4 og 6 við löndun og frostgeymslu í Póllandi flutt með frystiskipi. 

(Staðsetning hitanema á bretti TMB6: topp miðja á bretti 6; TMB4: topp miðja á bretti 4 og THB4: topp hlið 

bretti 4). 

Á mynd 19 kemur í ljós mikil sveifla á hitastigi þegar verið var að landa brettunum í 

Póllandi. Hitastigið byrjaði að hækka þar sem slökkt var á kælingunni í frystilestinni og 

lestin opnuð. Frá því að hitastig byrjaði að hækka liðu 24 klukkustundir þangað til afurðin 

fór aftur í kælingu og fór hitastigið upp í -15,7°C ofan á miðju bretti sex og -17,2°C hjá 

bretti fjögur. Það tók síðan 50 klukkustundir fyrir afurðina að fara undir -20°C í 

frostgeymslunni. Við löndun var afurðin því í 74 klukkustundir yfir -20°C. 

Bretti eitt og þrjú urðu ekki fyrir sömu hitastigssveiflum við löndum og bretti fjögur og 

sex. Eins og sést á mynd 20 þá fór bretti eitt aldrei yfir -20,5°C nema í einni stakri 

mælingu. Bretti þrjú varð fyrir litlum hitabreytingum við löndun líkt og bretti eitt en 

hitastigið ofan á miðju brettinu fór upp í 19,4°C, mynd 21. Eins og í bretti eitt kom ein 

stök mæling mun ofar en hinar. Mikið óveður var meðan á flutningum stóð og eru líkur að 

þeir hitanemar hafi losnað og loft komist að þeim í stað þess að vera klemmdir milli 

blokka. 
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Mynd 20: Hitastigbreytingar á bretti 1 við löndun og frostgeymslu í Póllandi flutt með frystiskipi. 

(Staðsetning hitanema á bretti TM: topp miðja; MM: miðja og TH: topp hlið). 

 

Mynd 21: Hitastigbreytingar á bretti 3 við löndun og frostgeymslu í Póllandi flutt með frystiskipi. 

(Staðsetning hitanema á bretti MM: miðja; TH: topp hlið og TM: topp miðja). 
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Á mynd 22 sést yfirlit yfir ferlið frá Íslandi til Póllands auk þryggja mánaða í frostgeymslu 

í Póllandi. Þar voru þau geymd við -21°C til -22°C þar til nemarnir voru teknir úr. Eftir að 

afurðin var tekin úr frostgeymslunni á Íslandi fór hitastigið aldrei aftur niður í -25°C.  

 

Mynd 22: Yfirlit yfir allt ferlið frá frostgeymslu á Íslandi yfir í frostgeymslu í Póllandi með frystiskipi og 88 

daga geymslu í frostgeymslu. Topp-miðju hitanemar notaðir frá brettum B1: bretti 1; B3: bretti 3; B4: bretti 4 

og B6: bretti 6. 

4.1.2 Mæling tvö 

Tvö af þeim sex brettum sem send voru til Póllands týndust og vantaði því bretti númer eitt 

og tvö. Heildarferlið má sjá á mynd 23. Eins og í fyrri flutningum voru brettin í kringum 

25°C þegar þau komu út úr frostgeymslunni hér á Íslandi en þau stóðu á bakkanum í 10-20 

mínútur á meðan nemarnir voru settir í þau. Brettin voru geymd við góðar aðstæður á 

Íslandi en eftir að þau voru tekin úr frostgeymslunni á Íslandi náðu þau aldrei aftur þeirri 

kælingu sem þörf var á, líkt og í mælingu eitt. 

 

Mynd 23: Yfirlit yfir allt ferlið frá frostgeymslu á Íslandi yfir í frostgeymslu í Póllandi með frystiskipi og 73 

daga geymslu í frostgeymslu. Topp-miðju nemar notaðir frá brettum B3: bretti 3; B4: bretti 4; B5: bretti 5 og 

B6: bretti 6. 
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Á mynd 24 má sjá útskipun bretta á Íslandi en í þetta skiptið komu ekki upp neinar tafir og 

því sést betur hvernig hitaprófíllinn er þegar hefðbundin útskipun á sér stað. Við útskipun 

hækkaði hitastigið í brettunum hægt þar til geymslan varð nægilega köld til að kæla 

afurðina. Lítill toppur myndaðist við útskipun   bretti sex en s  toppur fór upp í −21,5°C. 

Sjóferðin tók 11 daga og varð ekkert af fjórum brettunum fyrir miklum hitasveiflum. 

Brettinu voru öll milli -21,5°C til -23°C alla sjóferðina. Eftir 11 daga var brettunum landað 

og þá sást stórt stökk á hitastiginu í brettunum. 

 

Mynd 24: Hitabreytingar á brettum 3, 4, 5 og 6 við útskipun og sjóflutning að löndun í Póllandi með 

frystiskipi. (Staðsetning hitanema á bretti TM: topp miðja og TH: topp hlið). 

Á mynd 25 höfum við löndunarferlið en þá liðu 12 tímar frá því að slökkt var á kælikerfi 

frystiskipsins þangað til brettunum var komið fyrir í frostgeymslu. Hitastigið í brettunum 

fór mest upp í -18,5°C áður en þau voru kæld aftur.  
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Mynd 25: Hitastigbreytingar á brettum 3, 4, 5 og 6 við löndun og frostgeymslu í Póllandi flutt með 

frystiskipi. Topp miðju hitanemar notaðir frá brettum B1: bretti 1; B3: bretti 3; B4: bretti 4 og B6: bretti 6. 

Það sem var mest athugavert er að þegar brettin komu inn í frostgeymsluna í Póllandi 

lækkaði hitastigið hægt. Frostgeymslan sem var síðasti hluti ferlisins sést á mynd 26. Öll 

fjögur brettin voru geymd við hitastig yfir -19°C og upp í -18°C í 70 daga. 

 

Mynd 26: Hitabreytingar í brettum 3, 4, 5 og 6 í frostgeymslu í Póllandi eftir flutning með frystiskipi. Topp 

miðju hitanemar notaðir frá brettum B1: bretti 1; B3: bretti 3; B4: bretti 4 og B6: bretti 6. 
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4.2 Frystigámur 

Hitaprófíl frá frostgeymslu á Íslandi að lok löndunar í Frakklandi má sjá á mynd 27. Þessi 

bretti voru tekin í sundur stuttu eftir að þeim var komið fyrir í frostgeymslu og send á 

mismunandi staði og því fengust ekki lengri mælingar frá frostgeymslunni. Eins og búast 

mátti við þá varð bretti átta sem var fremst í gámnum fyrir meiri hitastigsbreytingum. Það 

er vegna þess að loftflæðið minnkar verulega eftir sex metra og nær ekki að mynda hringrás 

sem fer út í enda gámsins. Bretti sjö náði því hitastigi sem gámurinn var stiltur á 20 

klukkustundum eftir að brettið var sett í gáminn á meðan bretti 8 náði aldrei því hitastigi 

sem gámurinn var stilltur á og hækkaði hitastigið rólega alla sjóferðina. Þrátt fyrir það fór 

hitastigið ekki yfir -22,2°C fyrr en gámnum var landað. Bretti sjö hélst stöðugt í -23,7°C til 

24°C þar til því var landað en það var staðsett í miðjum gámnum. 

 

Mynd 27: Yfirlit yfir allt ferlið frá frostgeymslu á Íslandi yfir í frostgeymslu í Frakklandi með frystigámi. 

(Staðsetning hitanema á bretti TMB7: topp miðja bretti 7; TMB8: topp miðja bretti 8 og THB7: topp hlið 

bretti 7). 

Við löndun var gámurinn tekinn úr sambandi og hækkaði hitastigið þá, sjá mynd 28. Það 

liðu 20 klukkustundir milli þess að gámurinn var tekinn úr sambandi við löndun þangað til 

gámurinn var settur aftur í samband að löndun lokinni eða að bretti voru sett aftur í 

frostgeymslu. Við það hækkaði hitastigið í vörunni upp í -20,3°C gráður.  
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Mynd 28: Hitastigbreytingar á brettum 7 og 8 við tæmingu frystigáms og útjöfnunarhitastig í frostgeymslu í 

Frakklandi. (Staðsetning hitanema á bretti TMB7: topp miðja bretti 7; TMB8: topp miðja bretti 8 og THB7: 

topp hlið bretti 7). 
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4.3 Landvinnsla 

Á mynd 29 má sjá hitaprófílinn í gegnum landvinnsluna. Út frá gögnunum sést að 

hitastigið í síldinni tók þrjú stökk. Fyrsta stökkið var á milli stöðva þrjú og fjögur en það 

var fyrsti bufferinn í vinnslunni. Síldin kom inn í vinnsluna við -0,7°C og hækkaði 

hitastigið lítillega við flokkun og vigtun en hækkaði um 0,8-2°C áður en hún fór í flökun. 

Síló sem notuð voru sem buffer var fullt af sjó við 3,9°C en það var því 4,6°C 

hitastigsmunur á afurðinni og vökvanum sem hún var geymd í. Þegar svona mikill 

hitastigsmunur á sér stað verður varmaburðurinn hraður og hitastigið í afurðinni hækkar 

fljótt eins og sjá má á mynd 28. Hitastigið tók næst stökk eftir stöð fimm sem var flökun. 

Þar hækkar hitastigið að meðaltali um 1,2°C. Milli stöðva 6 og 7 fóru síldarflökin í annað 

síló fullt af sjó við 5,8°C og varð afurðin aftur fyrir hitaálagi. Þar sem búið var að flaka 

síldina og afurðin orðin þynnri var hún fljótari að hitna og var hitastigsbreytingin að 

meðaltali 3,4°C. Þegar síldarflökin komu úr vinnslunni og fóru í plötufrystingu voru þau að 

meðaltali 5°C. Fyrir utan þessi þrjú stökk hækkaði hitastig síldar lítið milli stöðva. 

 

 

Mynd 29: Hitaprófíll síldar í gegnum landvinnslu. Hitastig aflans þegar honum er landað og fer inn í 

vinnsluna er 0,7°C. (Stöð 1: Fyrir fyrri flokkun; Stöð 2: Fyrir seinni flokkun; Stöð 3: Vigtun; Stöð 4: Eftir 

fyrra síló og fyrir flökun; Stöð 5: Eftir flökun; Stöð 6: Fyrir pökkunarkar (síló); Stöð 7: Eftir pökkunarkar 

(síló) og Stöð 8: Vigtun. Sjá yfirlit fyrir landvinnslu á mynd 14.) 
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4.4 Aukin orkunotkun vegna hitaálags 

4.4.1 Landvinnsla 

Eins og kom fram í kafla 4.3. hækkaði hitastigið í síldinni frá -0,7°C upp í 5 °C þegar hún 

fór í gegnum landvinnsluna. Í lok vinnslu er afurð fryst með plötufrysti áður en hún er sett í 

frostgeymslu. Vegna hitaálags sem síldin varð fyrir í vinnslunni eykst sá varmi sem 

plötufrystirinn þarf að fjarlægja úr vörunni og þar að leiðandi eykst orkukostnaðurinn. 

Eðlisvarmi síldar er bæði breytilegur eftir fituinnihaldi og hitastigi. Hægt er að einfalda 

útreikninga fyrir þá varmaorku sem þarf að fjarlægja úr síldinni með því að nota orkugraf 

sem Matís hannaði. Með því að teikna inn hitastig afurðar fyrir og eftir vinnslu gefið að 

síldin hafi 70% vatnsinnihald er hægt að reikna út þá auka varmaorku sem þarf  að 

fjarlægja úr afurðinni, sjá mynd 30. Hitastig afurðar fyrir og eftir vinnslu er teiknað inn 

með rauðum línum. Orkuinnihald afurðar er á x-ás og því sést að fjarlægja þarf 5 kcal/kg 

aukalega vegna hitaálags. 

 

Mynd 30: Orkugraf sem hannað var af Matís. Vatnsinnihald afurðar merkt með lóðréttri grænni línu og lárétt 

lína dregin frá skurðpunkti vatnsinnihalds og hitastigs sem gefur orkuinnihald afurðar við þær aðstæður. 

Rauðu línurnar er dregnar hjá hitastigi fyrir og eftir landvinnslu og bláu línurnar er fyrir og eftir frostgeymslu. 



 29 

 

Auka orkan sem þarf að fjarlægja þegar 500 tonna afli fer í gegnum vinnsluna er því: 

 

Ef síldin yrði ekki fyrir neinu hitaálagi væri varmaorkan sem plötufrystirinn þyrfti að 

fjarlægja 

 

og þá fæst að það þarf 8,6% meiri orku við að blokkfrysta síldina vegna hitaálags. 

4.4.2 Frostgeymsla 

Í seinni mælingunni þegar afurð er flutt með frystiskipi til Póllands nær hún í sumum 

tilfellum -19°C þegar búið er að að landa henni og hún sett í frostgeymslu. Þar sem 

frostgeymslan var stillt á of hátt hitastig þá hækkaði hitastigið í afurðinni í stað þess að 

lækka. Ef frostgeymslan væri stillt á sama hitastig og frostgeymslan á Íslandi myndi kerfið 

þurfa kæla afurð frá -19°C niður í -25°C. Til þess að reikna þá varmaorku sem þarf að 

fjarlægja úr afurðinn notum við sömu aðferð og í kafla (4.4.1). Við teiknum inn hitastig 

afurðar eftir löndun og hitastig sem frostgeymslan ætti að vera stillt á, sjá mynd 30. Eitt 

frystiskip getur flutt rúm 5.000 tonn af afurð í einni ferð, ef farmurinn er við það hitastig 

sem mældist í mælingu tvö myndi auka orkan sem frostgeymslan þyrfti að fjarlæga vera: 

 

Ef við gefum okkur að það taki fimm daga að kæla bretti af síld frá -19°C niður í -25°C 

sem telst líklegur tími þar sem í mælingu eitt með frystiskipi tók það fimm daga að kæla 

bretti frá 17°C niður í -21°C þegar frostgeymslan var stillt á -22°C. Einnig gerðu 

Margeirsson o.fl. (2009) tilraun með grálúðu þar sem það tók allt að fjóra daga fyrir lúðu 

að kólna frá -5°C niður í -15°C í frostgeymslu. Álagið sem frostgeymslan verður fyrir 

þegar 2.500.000 kg eru sett inn er því 
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4.5 Úrbætur á frostgeymslu og frystiskipi 

Til þess að bæta kerfið þarf að lækka hitastigið í frystiskipunum og frostgeymslunni í 

Póllandi, til þess þarf aukina orku. Því þarf að reikna út þá orku sem bætist við reksturinn. 

Notast verður við niðurstöður úr mælingu tvö þar sem engin töf var á útskipun og ferlið 

líkara raunveruleikanum en einnig var bráðabirgða frostgeymsla mæld í mælingu eitt. 

Hitastigið í frystiskipinu var nokkuð stöðugt við -22°C og hitastigið í frostgeymslunni var 

18,5°C en lækka þarf hitastigið niður í -25°C. Notum jöfnu (3.2) og finnum þá auka orku 

sem þarf til þess lækka hitastigið, áætla má að umhverfishitinn sé 10°C á þessum tíma árs. 

Frystiskip: 

 

Frostgeymsla: 

 

Af þessu sést að við þurfum 9% meiri orku til að kæla frystiskipið niður í -25°C og 23% 

meiri orku til þess að lækka hitastigið úr -18,5°C niður í -25°C í frostgeymslunni. 

Mismunandi kælivökvar eru notaðir eftir því hvort kælt er á landi eða út á sjó. Þegar kælt 

er út á sjó er notað R134a og í frostgeymslur á landi er notað kælivökvan R717. Fyrir kerfi 

sem notar R717 má áætla að nýtingarstuðullinn sé 3,5 og fyrir kerfi sem notar kælivökva 

R134a sé hann 2,5 (Arason, 2016). 

Til þess að finna auka orkuna sem fyrirtæki þarf þá deilum við nýtingarstuðlinum í orkuna 

sem við fengum hér að ofan: 

Frystiskip: 

  

Frostgeymsla: 

 . 

Orkukostnaður frostgeymslu eykst því um 6,2% þegar hitastig geymslunnar er lækkað frá 

18,5°C niður í -25°C og orkukostnaður við sjóflutning eykst um 3,5% þegar hitastig 

lestarinnar er lækkað frá 22°C niður í -25°C. 
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4.6 Samanburður á flutningi með frystiskipum 
og frystigámum 

Út frá mælingum fékkst að hitastig frystiskipa er mun stöðugra en búist var við í byrjun 

rannsóknar. Áhugavert er því að bera saman orkunotkun frystiskipa og frystigáma. Sami 

orkugjafi er notaður í báðum tilvikum en notað er olíu um borð til þess að framleiða 

rafmagn. Því kostar orkan jafn mikið en ferlin nota mismunandi mikið af orku. Með stærri 

geymslu fæst hærra hlutfall milli rúmmáls og flatarmáls og því ættu stærri geymslur að 

þurfa hlutfallslega minni orku. Upplýsingar um gáma (Eimskip, e.d.) og frystiskip 

(MarineTraffic, e.d.) voru notaðar til þess að reikna út rúmeðlisþyngd og flatarmál 

geymslnanna. Varmaflutningur í sjóflutningi bæði með frystiskipum og frystigámum var 

metin út frá rannsókn eftir Dalkiliç o.fl. (2016). Orkuþörfin er fundin út með því að finna 

varmaflæðið í gegnum veggi bæði frystiskipsins og gámana. 

 

Tafla 1: Borið saman upplýsingar um frystiskip og frystigáma til þess að meta orkuþörf 

  Frystiskip Gámur Gámar 

Fjöldi 1 1 250 

Magn af afurð [tonn] 5000 20 5000 

Rúmmál [m3] 7143 67 16667 

Rúmeðlisþyngd [tonn/m3] 0,7 0,3 0,3 

Flatarmál geymslu [m2] 2542,7 122,8 30700 

Varmaflutningur [W/m2] 0,012 0,009 0,009 

Varmaflæði [kW] 29,75 1,05 262,49 

 

Eins og fæst úr töflu 1 þá er hægt að flytja fleiri tonn á hvern rúmmetra í frystiskipum 

samanborið við flutningagáma og því betri nýting á plássi.  Einnig hefur frystiskip hærra 

hlutfall milli rúmmáls og flatarmáls sem minnkar orkuþörfina á hvern rúmmetra. 

Einangrun frystiskipa er þykkari en hjá gámum en á móti því er um það bil 60% af 

veggjum geymslunnar undir sjávarmáli sem veldur því að varmaflutningurinn er hærri hjá 

frystiskipum. Þrátt fyrir að varmaflutningurinn er hærri í gegnum veggi frystiskipa bætir 

stærðarhagkvæmi og nýting á plássi það upp og verður rúmlega níufalt meira varmaflæði í 

gegnum veggi frystigáma þegar flutt er sama magn af afurð. 
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5 Umfjöllun 

5.1 Sjófrakt með frystiskipi 

5.1.1 Mæling eitt 

Upphaf flutningsferlisins var þegar afurð var tekin úr frostgeymslu á Íslandi en hitastiginu 

þar var vel stýrt og voru öll brettin við -25°C þegar þau voru tekin út og engin þörf á 

úrbótum í þeirri geymslu. Þegar nemarnir voru settir í brettin þurftu þau að standa nokkra 

stund ókæld út á bakka og hitnaði afurðin næst yfirborðinu hratt. Þetta er í samræmi við 

rannsókn sem Löndahl (1977) framkvæmdi þar sem hitastig í einu horninu á brettinu 

hækkaði frá -25°C upp í -15°C á einni klukkustund á meðan miðjan hækkaði aðeins um 

eina gráðu. Þrátt fyrir að þetta hitaálag átti sér stað vegna tilraunarinnar sýnir þetta hversu 

fljótt hitastigið í afurðinni er að hækka og mikilvægi þess að leggja áherslu á góða og 

markvissa stjórnun í gegnum ferilinn. Við útskipun geta komið upp vandamál eins og 

gerðist í fyrri mælingunni þar sem ekki var hægt að skipa út vörunni á einum degi og þurfti 

því að halda áfram næsta dag. Hitastigið hækkaði mest upp í 19°C við útskipunina og tók 

sólarhring fyrir hitastigið að komast undir -20°C.  

Hitastigið í brettunum gegnum sjóferðina var stöðugt nema í einu bretti sem líklegast var 

staðsett við kælieininguna. Það bretti tók eina hitastigssveiflu í siglingunni en brettið var 

kælt niður í -22°C sem var lægra en hin brettin en hækkaði hægt upp í svipað hitastig. 

Geymsluhitastig í frystiskipinu var ekki nægilega lágt þar sem afurðin var milli -20°C og 

22°C sem hefur slæm áhrif á geymsluþol afurðar. Á þessu hitastigsbili eru ensím sem 

brjóta niður TMAO mjög virk (Arason & Ásgeirsson, 1984) en skemmdir frá því niðurbroti 

gerir fiskvöðva seiga og gúmmíkennda (Ghaly o.fl., 2010).  

Hitaálag varð við löndun og hækkaði hitastigið í sumum brettum upp í -16°C þar sem 

brettin stóðu ókæld í 24 klukkustundir. Ekki er augljóst af hverju bretti eitt og þrjú urðu 

fyrir svona litlum hitasveiflum við löndun miðað við bretti fjögur og sex. Mjög breytilegt 

er hversu lengi lestar eru opnar og hvernig starfsfólk vinnur en eins og gerðist í 

útskipuninni á Íslandi þá geta komið upp alls konar vandamál. Bretti eitt og þrjú hafa 

líklegast verið keyrð beint inn í frostgeymslu og ekki beðið lengi í ókældri lestinni eða á 

bakkanunm. Brettin voru síðan sett í frostgeymslu en þær eru ekki hannaðar til að kæla 

niður afurð heldur aðeins til að viðhalda hitastigi vöru. Það tók því 50 klukkustundir fyrir 

afurðina að komast undir -20°C og var því hitastig afurðar yfir -20°C í 74 klukkustundir 

útaf löndunarferlinu. Þegar vara er fryst svona hægt er hætta á að stórir ískristallar myndist 

og rýri gæði afurðar (Arason & Stefánsson, 1999). Í frostgeymslunni var vörunni haldið 

stöðugt við -21°C til 22°C en eins og áður var nefnt eru ensím mjög virk á þessu hitastigi 

sem skerða geymsluþol afurðar og því nauðsynlegt að lækka hitastigið. 
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5.1.2 Mæling tvö 

Þar sem að bretti týndust í tveimur tilraunum í röð má gera ráð fyrir að rekjanleikinn í 

ferlinu er ekki nægilega góður. Það er þó efni í aðra rannsóknarskýrslu og er því litið fram 

hjá því vandamáli að þessu sinni. 

Eins og í fyrri mælingunum var frostgeymslan á Íslandi til fyrirmyndar þar sem afurð var 

alltaf við 25°C þegar hún kom úr þeirri geymslu. Ekki urðu neinar tafir eða vandamál með 

útskipun og fékkst því hitaprófíll sem sýnir betur hvernig ferlið er í hefðbundum rekstri. 

Við útskipun hækkaði hitastigið hægt upp í geymsluhitastig lestarinnar og aðeins lítill 

hitatoppur myndaðist hjá einu bretti. Hitastigið í sjóferðinni var mjög stöðugt og var 

afurðin nær allan tíman geymd við -22°C en fór niður í -21,5°C í stutta stund. Það er mun 

betra en í fyrri mælingunni því ensím sem brjóta niður TMAO eru mjög virk að -21,6°C 

(Arason & Ásgeirsson, 1984) og því líklegt að gæðin voru betri í þeirri sendingu. Það sem 

skipti þó mestu máli í ferlinu frá Íslandi til Póllands var nýja frostgeymslan í Póllandi en 

hún var veiki hlekkurinn í því ferli. Afurðin var geymd við -18°C til -19°C í 72 daga. 

Hitastigið í frostgeymslunni var mjög stöðugt sem gefur til kynna að geymslan ráði við það 

magn sem sett var í hana  og að geymslan væri ekki stillt á nægilega lágt hitastig. Eins og 

fram hefur komið er geymsluþol síldar við -18°C kringum átta mánuðir á meðan síld við 

25°C getur haft geymsluþol yfir 16 mánuði. Orkukostnaðurinn við að lækka hitastigið í 

frostgeymslunni frá 18,5°C niður í -25°C var aðeins 6,2% en gæti bætt geymsluþolið um 

nokkra mánuði. Þetta gæti borgað sig upp með hærra verði, meiri möguleikum í 

vörustjórnun og minnkað líkur að þurfa að greiða kaupendum til baka vegna lélegra vöru. 

Helsta vandamálið við þetta ferli var því ekki að kælingin hjá frystiskipunum væri ójöfn 

eins og gert var ráð fyrir í byrjun rannsóknarinnar heldur að kælieiningarnar í kerfinu voru 

rangt stilltar. Þegar hitastigið í frostgeymlunni hefur verið lækkað þarf að rannsaka hvort 

kælikerfið ráði við aukið álag sem það verður fyrir þegar afurð með of heitt hitastig er sett 

inn í geymsluna. Álagið sem frostgeymslan verður fyrir þegar 5.000 tonn af síld við 

18,5°C er sett í kerfið er 194,4 kW. Ef fleiri eða stærri sendingar eru settar inn í kerfið 

eykst álagið sem frostgeymslan þarf að geta staðið undir. 

5.2 Frystigámur 

Mælingarnar frá frystigámnum komu ágætlega út en augljóst var að lofthringrásin í 

gámnum var ekki nógu góð þar sem mismunandi kæling átti sér stað í miðjum gámnum og 

í enda hans. Eins og búast mátti við þá varð bretti átta sem var fremst í gámnum fyrir meiri 

hitastigsbreytingum líkt og hjá Moureh & Flick (2004) og Tanner & Amos (2003). 

Hitastigið í brettinu sem var í miðjum gámnum hélst stöðugt í -24°C en hitastigið í brettinu 

sem var fremst í gámnum var -22,5°C þegar gámnum var landað. Brettið sem var við -24°C 

var 6 metrum frá kælieiningunni á meðan brettið fremst í gámnum var u.þ.b. 12 metrum frá 

henni. T-laga gólf hjálpar til við að hringrása loftinu lengra inn í gáminn en náði ekki að 

mynda góða hringrás sem náði fremst í gáminn. Hægt væri að loka fyrir rifurnar í miðju 

gólfinu fyrstu 6 metrana þannig að rákir væru aðeins opnar næst veggjum og eftir 6 metra 

frá kælieiningunni. Þetta myndi hjálpa til við að hringrása loftinu og að fá jafnari kælingu í 

öllum gámnum (Montsma o.fl., 2011). Eimskip gefur upp á heimasíðu sinni að 

viðmiðunarhitastig í flutningum á frosnum fisk sé -24°C (Eimskip, e.d.). Bæta þarf 

lofthringrásina eða stilla gáminn á lægra hitastig til þess að geta uppfyllt það að hitastigið í 

vörunni sé -24°C eða lægra. 
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5.3 Landvinnsla 

Frá gögnunum við landvinnslu kom í ljós að það þarf að minnka hitaálagið sem afurðin 

verður fyrir þar sem síldin var í kringum 5°C í lok vinnslunar þegar hún var fryst í 

plötufrysti. Bæði hefur þetta áhrif á gæði afurðar en einnig er þetta auka varmi sem þarf að 

fjarlægja úr afurðinni við plötufrystingu. Afurðin varð fyrir mesta hitaálaginu þegar hún var 

sett í síló sem notuð voru sem bufferar fyrir vinnsluna en þar var sjórinn allt að 5,8°C. Þrátt 

fyrir að umhverfishitinn væri hærri en hitastigið í sílóunum er varmaleiðni vatns meira en 

tuttugufalt hærri en í lofti. Það veldur því að hitastigið hækkar hratt í vökvanum á meðan 

afurðin hitnar lítið milli stöðva þegar hún liggur á færiböndunum. Orkuinnihald síldarinnar 

eykst um 4 kcal/kg vegna hitaálags í vinnslunni. Þetta veldur því að plötufrystirinn þarf að 

fjarlægja 8,6% meiri varmaorku úr síldinni við plötufrystingu. Vandamálið í vinnslunni eru 

þeir tveir bufferar sem eru í ferlinu, en einnig hækkar hitastigið um 1°C þegar síldin fer í 

flökun. Möguleiki er að kæla sjóinn sem er í sílóunum og nota þau til þess að halda 

afurðinni kældri í gegnum vinnsluna. En eins og fékkst frá mælingunum var afurðin ekki 

að hitna mikið milli stöðva þegar afurðin var á færiböndunum. Því er annar möguleiki að 

taka sílóin burt og setja upp fleiri færibönd þannig að síldin er aðeins í snertingu við loft. 

Kanna þyrfti hver kostnaðurinn væri að setja upp þannig kerfi á móti því að kæla niður 

sjóinn í sílóunum. Breyta þarf núverandi kerfi þar sem hitálagið í gegnum vinnsluna er 

bæði að rýra gæði afurðarinnar og auka orkukostnað þar sem fjarlægja þarf þann varma 

aftur úr afurðinni þegar hún er plötufryst.  

5.4 Samanburður á flutningi með frystiskipum 
og frystigámum 

Hitastig afurðar við sjóflutning með frystiskipum var stöðugara en búist var við og ekki 

mikið verri en hjá frystigámum. Frá töflu 1 í kafla 4.6 fékkst að vegna nýtingar á plássi og 

stærðarhagkvæmi lestar þurfti um það bil níufalt minni orku til þess að viðhalda hitastigi 

afurða í frystiskipum. Því er ljóst að 3,5% aukning í orkukostnaði við það að lækka hitastig 

frystiskipa frá 22°C niður í 25°C, eins og fékkst í kafla 4.5, er ekki mikill kostnaður. Með 

því að lækka hitastigið í frystiskipunum er því tækifæri fyrir fyrirtæki að ná sömu gæðum 

og ef afurð væri flutt með frystigámum og minnkað rekstrarkostnað vegna orkunotkunar. 

Samanburður á orkukostnaði um borð í flutningsskipi á milli frystilesta og frystigáma er í 

réttu hlutfalli við orkunotkun þar sem bæði tilfellin fá rafmang frá rafstöð um borð sem 

notar olíu. Frystiskipin eru með hærri nýtnistuðul. Aðrir þættir koma einnig inn í 

reikningana þegar ákveðið er hvor flutningsmátinn er betri.  

Við útskipun og uppskipun með frystigámum er hætta á því einangrun þeirra skemmist 

bæði vegna meðhöndlunar og veðurs. Ef sprungur myndast á veggjunum útaf snertingu við 

aðra gáma eða vegna krana er hætta að vatn komist inn í veggina og minnki einangrun 

gámsins. Erfitt er að halda gæðaeftirliti yfir öllum gámunum og hætta er að varan í þeim 

gámi hafi verri gæði án þess að rekstraraðili verði strax var við það. Frystigámar hafa þó 

aðra kosti en hægt er að senda minni sendingar og því meiri sveigjanleiki í ferlinu. Einnig 

tekur útskipun og uppskipun mun styttri tíma hjá frystigámum og því er minni hætta á 

hitaálagi, en áhrif þess á loka geymsluþol afurðar á eftir að rannsaka áður en hægt er að 

ákveða hvor aðferðin er hentugri þegar flytja þarf mikið magn af síld. 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

6 Samantekt 

Niðurstöðurnar sýna að afurðin er ekki að fá nauðsynlega kælingu gegnum allt ferlið og í 

sumum tilvikum eru frávik of mikil. Strax við vinnslu verður afurð fyrir óþarfa hitaálagi 

þar sem síló full af sjó í vinnslunni eru að valda hitaálagi á afurðina sem skilar sér bæði í 

lakari gæðum og auknum orkukostnaði. Með því að kæla niður sjóinn í vinnslusílóunum 

eða skipta þeim út fyrir færibönd er hægt að lækka hitaálagið sem afurðin verður fyrir. 

Frostgeymslan á Íslandi var til fyrirmyndar, öll brettin sem komu þaðan út voru geymd við 

rétt hitastig. Vandamálið var að eftir að þau voru tekin úr frostgeymslunni hér á landi fengu 

þau aldrei aftur þá kælingu sem nauðsynleg er. Erfitt er að koma í veg fyrir hitaálag sem 

verður þegar afurð er tekin í og úr skipum við útskipun eða löndun þar sem slökkva þarf á 

kælieiningum, það á bæði við um frystigáma og í frystiskipum. Auðveldara er að breyta 

hitastiginu sem afurð er geymd við þegar flutningar eiga sér stað og í frostgeymslum í 

landi. Kom í ljós að lækka þyrfti hitastig í frystiskipum en stærsta vandamálið var 

frostgeymslan í Póllandi sem stillt var 6,5°C ofar en frostgeymslan á Íslandi. Þessi 

hitastigsmunur getur skert geymsluþol afurðar um nokkra mánuði. Ef ekki eru gerðar 

rannsóknir er hætta á að fyrirtæki selji verri vöru til viðskiptavina þar sem fyrirtækið gerir 

ráð fyrir lengra geymsluþoli. Sett var fram sú tilgáta í byrjun rannsóknarinnar að 

frystiskipin væru veiki hlekkurinn í ferlinu þar sem afurð yrði fyrir miklu hitaálagi. Eftir 

mælingarnar kom í ljós að hitastigið var nokkuð stöðugt í frystiskipunum en æskilegt væri 

að stilla hitastigið lægra. Mikilvægt er að rannsaka flutning með frystiskipum þegar makríll 

er fluttur út. Þeir flutningar eru á sumrin og þá er mun meiri hætta á hitaálagi. 

Flutningar með gámum komu betur út en með frystiskipum en mun dýrari flutningsmáti. 

Líkt og í öðrum rannsóknum sem hafa verið gerðar á flutningi með gámum kom fram ójöfn 

kæling í gámnum. Þessi munur var þó aðeins 1°C en til þess að fyrirtæki geti uppfyllt það 

hitastig sem þau gefa upp þarf að breyta frystigámunum. Til þess að fá betri lofthringrás 

þarf að loka fyrir fyrstu 6 metrana í gólfinu frá kælieiningunni til þess að loftið komist 

betur út í enda gámsins. 

Hitastig afurðar við sjóflutning með frystiskipum var stöðugra en búist var við og ekki 

mikið verri en hjá frystigámum. Með því að lækka hitastigið í frystiskipunum er því 

tækifæri fyrir fyrirtæki að ná sömu gæðum og ef flutt væri með frystigámum og minnkað 

rekstrarkostnað vegna lægri orkunotkunar.  

Eftir rannsóknina fékkst betra yfirlit yfir hvar afurð verður fyrir hitaálagi við vinnslu og 

flutninga og tillögur eru komnar um hvernig hægt sé að bæta ferlið.  

6.1 Næstu skref 

Nú þegar vitað er hvar afurð verður fyrir hitaálagi er nauðsynlegt að vita hvaða áhrif það 

hefur á gæði afurðar. Rannsóknir hafa verið gerðar á geymsluþoli síldar við ákveðið 

hitastig en ekki er ljóst hvaða áhrif hitasveiflur hafa á geymsluþoli. Því er nauðsynlegt að 

kanna hvað litlar hitasveiflur eins og í landvinnslunni eða við löndun geta haft á 

geymsluþol til þess að geta betur ákvarðað hversu mikilvægt er að eyða öllum hitasveiflum 

í ferlinu. 
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