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Tempra á landsvísu

• Stofnað 2000 en á rætur að rekja til 1957

• Starfsmannafjöldi: 27

• 11 vélar til framleiðslu á frauðkössum.  1 vél í húsaeinangrun

• Framleiddir 15 – 20 milljónir kassar árlega, stærðir frá ca. 3 kg til 25 kg

• Áhersla á samvinnu við fiskvinnslufyrirtækin, fræðasamfélagið og önnur tæknifyrirtæki í sjávarútvegi

• www.tempra.is

http://www.tempra.is/


Betur einangraðir 3-5 kg frauðkassar (2010)
New box Old box

Heimild: Margeirsson, B., Pálsson, H., Popov, V., Gospavic, R., Arason, S., Sveinsdóttir, K., Jónsson, M.Þ. 2012.

Numerical modelling of temperature fluctuations in superchilled fish loins packaged in expanded polystyrene and stored

at dynamic temperature conditions. International Journal of Refrigeration 35(5):1318–1326.

• Doktorsverkefni leiddi til þess að 
Tempra hóf árið 2010 framleiðslu 
á endurbættum 3 og 5 kg kössum 
með rúnnuðum hornum að 
innanverðu.

• Kassarnir með rúnnuðum hornum 
að innanverðu geta lengt 
ferskleikatímabil og geymsluþol 
ferskra flaka um u.þ.b. 2 daga 
m.v. eldri frauðkassagerðir.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700712000746


Nýir 5 og 7 kg langir kassar (2016)
• Rúnnaðir að innan- og utanverðu (til að spara hráefni og gera enn hagkvæmari).
• Lengd, breidd og hæð lítillega breytt til að nýta vörubretti betur.
• Færri og minni drengöt til að vernda flökin betur fyrir hitaálagi, óhreinindum og mengun.
• Drenrásir í botni sem leiða vatnið að drengötunum.
• Hönnunarvernd.  

Fyrir
Eftirhttps://www.hugverk.is/sites/default/files/2019-07/Februar.pdf

https://www.hugverk.is/sites/default/files/2019-07/Februar.pdf


Léttari 23 kg fiskikassar (2018-2020)
• Tvö meistaraverkefni í vélaverkfræði við HÍ liggja til grundvallar fyrir hönnun kassanna.
• Nýi kassinn er um 5% léttari en sá gamli án þess að koma marktækt niður á styrk.
• Rúnnuð horn að innan- og utanverðu.
• Minni drengöt og drenrásir í botni.
• Nýir, 3-5% léttari 3-5 kg kassar

rúnnaðir að innan- og utanverðu (2020).

Heimildir: 
Helga Lilja Jónsdóttir, 2018. Numerical analysis of temperature variations in chilled salmon packed in EPS boxes under dynamic temperature conditions. Master’s thesis. University of Iceland. 
Sigurður Jakob Helgason, 2018. Redesign of EPS fish boxes using experimental and computational structural analysis. Master’s thesis. University of Iceland. 

https://www.hi.is/visindin/vistsporid_minnkad_med_lettari_laxakossum

https://www.hi.is/visindin/vistsporid_minnkad_med_lettari_laxakossum


Ísbráðnunartilraun EPS vs. pappakassar

Umhverfishitastig í ísbráðnunartilraun

ሻ𝑞𝑎𝑚𝑏 = 𝑈𝐴∆𝑇 = 𝑈𝐴(𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑹 = 𝑨∆𝑻/( ሶ𝒎𝒊𝒄𝒆𝑳𝒊𝒄𝒆ሻ

ሶ𝑚𝑖𝑐𝑒 = 𝑈𝐴∆ Τ𝑇 𝐿𝑖𝑐𝑒

ሻሶ𝑚𝑖𝑐𝑒 = 𝐴∆ Τ𝑇 ( 𝑅𝐿𝑖𝑐𝑒

Einangrunargildi fundið með ísbráðnun:



Ísbráðnunartilraun - niðurstöður
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Tími (klst.)

EPS 13 kg EPS 13 kg#2

EPS 23 kg Pappakassi með loki

Pappakassi án loks

Kassi LxBxH (cm) R-gildi (m2K/W)

Pappakassi án loks 55x39x11 0,26

Pappakassi með loki 55x39x11 0,29

EPS 13 kg 59x39x16 1,31

EPS 13 kg 59x39x16 1,25

EPS 23 kg 79x39x23 1,27



Varmaflutningslíkan af 23 kg EPS kassa



Varmaflutningslíkan af 23 kg EPS kassa – ath. óísað!



Ofurkæling og varmafræði

Orkuinnihald fiskvöðva, α: hlutfall frosins vatns í fiskholdi

Ref: RHA, C. (1975) Thermal properties of foods. IN RHA, C. (Ed.) Theory, Determination and Control of 

Physical Properties of Food Materials. Dordrecht, Boston, Reidel Publishing.



Endurvinnsla á EPS

• Samtök frauðplastframleiðenda í Evrópu, EUMEPS, gáfu út markmið um að árið 2025 verði 
50% af öllum fiskikössum endurunnið í PS hráefni, sem nota má til að framleiða fiskikassa úr 
EPS.

• Virðist vera á góðri leið því endurvinnsluhlutfall EPS fiskikassa er komið í 70-90% í t.d.
• Noregi
• Danmörk
• Hollandi
• Írlandi
• Englandi
• Grikklandi
• Portúgal
• Spáni

• EUMEPS er búið að uppfæra markmiðið í 80% árið 2025 og 90% árið 2030. 
Heimildir:  
https://eumeps.construction/content/8-downloads/4-documents/circular-economy/20180914_the-eumeps-voluntary-pledge.pdf
https://eumeps.org/content/7-film/fact-sheet-on-eps-fish-box-recycling-in-eu.pdf
https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/10/Survey-of-polystyrene-foam-EPS-and-XPS-in-the-Baltic-Sea.pdf



Framtíðin
• Áframhaldandi áhersla á léttari kassa með minni umhverfisáhrif

• styrkur
• varmaeinangrun
• vatnsdrægni

• Mögulega lægri rúmþyngd (ath. styrk)
• Endurvinnsla
• Meiri áhersla á lífsferilsgreiningu til að læra meira um áhrif

• efnisvals umbúða
• hönnunar umbúða
• endurnýtanlegra vs. einnota umbúða
• o.s.frv.

Nýtt R&Þ verkefni UMMAT 2021 styrkt af Matvælasjóði



Takk fyrir
bjornm@hi.is 


