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Stéttarfélag verkfræðinga er:
Upplýsingabrunnur um kjaramál verkfræðinga.•	
Málsvari verkfræðinga í kjaramálum.•	
Samstarfsvettvangur verkfræðinga í kjaramálum.•	
Varnarþing verkfræðinga í deilumálum.•	
Mótandi	afl	í	sókn	verkfræðinga	að	bættum	kjörum.•	

 Nánari upplýsingar: www.sv.is

Verkfræðingafélag Íslands er:
Fagfélag	sem	stendur	vörð	um	lögverndað	starfsheiti	og	gæði		 	•	

 verkfræðinámsins.
Virtur málsvari sem stuðlar að góðri ímynd verkfræðinnar.•	
Mikilvægur	 samstarfsvettvangur	 til	 að	 efla	 verkfræðilega	 og	 •	

 vísindalega þekkingu.
Traustur	bakhjarl	sem	vinnur	að	hagsmunum	verkfræðinga	á	breiðum		•	

 grundvelli til framtíðar.

 Nánari upplýsingar: www.vfi.is

Velkomin í Verkfræðingahús, Engjateigi 9, Reykjavík.
Þar fer fram öflugt félagsstarf  ásamt margvíslegri 
þjónustu við félagsmenn, útgáfu, samskiptum við erlend 
félög og upplýsingum fyrir verkfræðinga, fyrirtæki, 
stofnanir og almenning.

Félög verkfræðinga gæta þinna hagsmuna 

Verkfræðingafélag Íslands og Stéttarfélag verkfræðinga 
vinna saman að hagsmunagæslu fyrir alla verkfræðinga.

Niðurstöður
Hitasveiflur í fyrri tilrauninni má sjá á M y n d , jafnt utan sem innan umbúða.  Myndin sýnir 

meðalhita innan í hverri  pakkningalausn (CP án kælimottu, CP með kælimottu, EPS án kælimottu og 
EPS með kælimottu) og lofthitann til hliðsjónar.  Augljóst er að frauðplastkassarnir verja vörunar betur 
fyrir hitasveiflum, eins er töluverðan mun að sjá eftir því hvort notaðar eru kælimottur eða ekki. 
Miðað við þessar niðurstöður veita frauðplastkassarnir það mikið betri varmaeinangrun að notkun 
kælimottu í bylgjuplastkassa nægir ekki til að vinna upp mismuninn á einangrun frauðplastkassa og 
bylgjuplastkassa.  Þetta þýðir með öðrum orðum að út frá varmafræðilegu sjónarhorni eru 
frauðplastkassar mun hentugri en bylgjuplastkassar til notkunar fyrir mjög illa hitastýrða 
flutningaferla ferskra fiskafurða. 

Mynd .  Hitastig innan í og umhverfs (ambient) staka kassa í fyrri tilrauninni.  Hiti innan í kössum er  
meðalhiti tveggja sams konar pakkningalausna.  

Síðari tilraunin með heilu fiskbrettin leiddi einnig í ljós að bylgjuplastkassarnir eru viðkvæmari fyrir 
hitaálagi frá umhverfinu.  M y n d  ber vitni um þetta en hún sýnir meðalhita innan í 
frauðplastkössunum og bylgjuplastkössunum með meðallofthitann til hliðsjónar.  Vert er að vekja 
athygli á að hitaálagið hafði töluvert minni áhrif á heilu brettastæðurnar í heild sinni en stöku kassana 
í fyrri tilrauninni.  Þetta má á einfaldan hátt skýra með þeirri staðreynd að kassar í jaðri brettastæðu 
virkuðu sem einangrun fyrir þá sem eru innarlega í stæðunni.  Einnig ber að geta þess greinilega 
munar sem sést á milli hitasveiflna inni í kassagerðunum tveimur þegar vifta kælieiningar var í gangi 
frá og með tímanum 8.3 dagar.  Á rúmlega einum sólarhring frá tímanum 8.3 dagar hækkaði 
meðalhitinn í CP kössunum úr 0.3 í 4.2 °C (3.9 °C hækkun) í u.þ.b. 10 °C lofthita en einungis úr 0.5 í 2.3  
°C (1.8 °C hækkun) í EPS kössunum.  
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