
Increased value of pelagic species
New storage technique 

Pelagic species have been used as raw material in 

fishmeal and -oil production for more than a 

century. The quality of the catch has usually been 

insufficient for human consumption or production 

of high-quality meal. This project aims to improve 

the quality of the catch by developing a new 

storage technique which increases flexibility, 

lowers energy costs and returns a more valuable 

catch.

Combining the qualities of present cooling 

techniques

At present Icelandic fishing vessels mainly use 

Refrigerated Sea Water (RSW) and Chilled Sea 

Water (CSW) systems for cooling of the catch. In a 

RSW system either sea or fresh water is circulated 

through large heat exchangers such that the same 

system is used for pre-cooling and the mainte-

nance of temperature. This can cause the refrig-

eration system to become too large and inflexible 

except during the pre-cooling period.  A more rapid 

cooling and lower energy costs can be achieved 

with a Chilled Sea Water (CSW) system. Such 

systems use ice which is either produced onboard 

or at land both for pre-cooling and maintenance of 

temperature.  CSW does however have several 

problems, such as uneven distribution of tempera-

ture and that the ice tends to damage the mate-

rial.

This project aims to interweave the positive 

qualities of each system by separating the cooling 

process into two parts.   

In the first part the catch is cooled down to storage 

temperature with CSW and the temperature then 

maintained by using RSW. Using this technique 

the rapid cooling of CSW can be achieved while 

simultaneously reducing the size of the RSW 

system.

Integrating CFD and quality forecasting

In this project computational fluid dynamics are 

used to simulate and optimize the cooling and 

storage of pelagic species. The CFD modeling is 

then integrated with a mathematical model which 

puts a measure on the deterioration in fish quality 

which is determined from the temperature history. 

Using this method further processing can be 

planned earlier than has been possible up until 

now.

Chemical usage

By using chemicals in the cooling medium it could 

be possible to lower energy costs, slow down 

deterioration and limit the salt intake of the 

material. There already exist some chemicals for 

that purpose which can be added to RSW systems. 

In this project the influence of such use of 

chemicals is researched with respect to the 

preservation and quality of the catch, whether it is 

fit for human consumption and the costs of the 

chemical usage.

The project is funded by AVS. 

In this project computational fluid dynamics are 

used to simulate and optimize the cooling and 

storage of pelagic species.
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Aukið verðmæti uppsjávarfisks
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Ný geymslutækni 

Uppsjávarfiski hefur til þessa yfirleitt verið landað 

beint í mjölverksmiðjur þar sem hann hefur að 

mestu farið í framleiðslu á verðminni mjöltegun-

dum. Meginástæða þess að gæði aflans hafa ekki 

verið næg til manneldis eða framleiðslu á 

hágæðamjöli má fyrst og fremst rekja til 

meðhöndlunar hans. Í þessu verkefni er þróuð ný 

geymslutækni sem eykur sveigjanleika, lækkar 

orkukostnað og skilar verðmætari afla. 

Sameinar kosti núverandi kælikerfa

Íslensk uppsjávarveiðiskip nota nú til dags ýmist 

svokölluð RSW- eða CSW-kerfi til kælingar á 

hráefni. Uppbygging RSW-kerfis er þannig háttað 

að kælimiðli, ýmist sjó eða ferskvatni er hringrásað 

gegnum afkastamikla varmaskipta þannig að 

sama kerfi er notað fyrir forkælingu og viðhald á 

hitastigi. Þetta getur leitt til þess að kælikerfið 

verði of stórt og ósveigjanlegt fyrir alla kælingu 

nema þá sem á sér stað á forkælingartímabili. 

Unnt er ná mun meiri niðurkælingarhraða með 

minni orkukostnaði með svokölluðum CSW-

kerfum. Þau byggjast á því að framleiddur er ís um 

borð eða í landi sem aftur er notaður til forkælin-

gar og viðhalds á hitastigi. Slík kerfi hafa þó nokkra 

ókosti svo sem ójafna hitadreifingu ásamt því sem 

ísplötunum hættir til að skemma fiskholdið.

Í þessu verkefni er ætlunin að samþætta hagstæða 

eiginleika hvors kerfis með því að skipta ferlinu 

upp í tvennt. Í fyrsta áfanga er aflinn kældur með 

CSW niður í geymsluhitastig og því hitastigi svo 

viðhaldið með RSW.   

Þannig fæst sá mikli niðurkælingarhraði sem fylgir 

CSW ásamt því sem RSW kerfið þarf ekki að vera 

jafn umfangsmikið. 

Samþætting tölvuvæddar straumfræði og 

gæðaspálíkans

Í verkefninu er verkfærum tölvuvæddrar varma- og 

straumfræði (CFD) beitt til að herma og besta 

kælingu við geymslu uppsjávarafla. Þá er komið á 

tengingu milli þeirrar líkangerðar og svonefnds 

gæðaspálíkans, sem er stærðfræðilegt líkan þar 

sem lagður er mælikvarði á skemmdareinkenni 

hráefnis út frá hitastigssögu þess. Þannig verður 

mögulegt að skipuleggja framhaldsvinnslu fyrr en 

áður hefur þekkst. 

Notkun íblöndunarefna

Með notkun íblöndunarefna gæti verið mögulegt 

að lækka orkukostnað, hægja á niðurbrotsferlum 

og takmarka saltupptöku hráefnis. Nú þegar eru til 

efnavörur sérhannaðar til íblöndunar við kælimiðla 

í RSW kerfum til þessara nota. Í verkefninu eru 

áhrif slíkrar efnanotkunar rannsökuð með tilliti til 

geymsluþols og gæða hráefnis, hvort það sé hæft 

til manneldis og þess kostnaðar sem af efnanotkun-

inni hlýst.

Verkefnið nýtur stuðnings AVS. 

Í verkefninu er verkfærum tölvuvæddar varma- 

og straumfræði (CFD) beitt til að herma og besta 

kælingu og geymslu uppsjávarafla.

N

U

b

m

d

v

h

m

g
Í verkefninu er þróuð ný geymslu-
tækni sem eykur sveigjanleika, 
lækkar orkukostnað og skilar verð-
mætari afla.
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Á Vinnslu- og vöruþróunarsviði Matís 
er m.a. lögð áhersla á þróun vinnslu- 
og flutninga-ferla matvæla. Nýstárleg 
aðferð við þessa  vinnu er hagnýting 
tölvuvæddrar varma- og straumfræði 
(CFD).
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This project aims to improve the 
quality of the catch by developing a 
new storage technique which 
increases flexibility, lowers energy 
costs and returns a more valuable 
catch.
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The processing and product develop-
ment division specializes in the 
development of processing and trans-
portation processes.

•• Vinnsla og vöruþróun
•  Matvælaöryggi

•  Líftækni

• Processing and Product Development 
•  Biotechnology

•  Food Safety  


