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1. INDLEDNING 
 

I takt med en stigende indførelse af miljøteknologi til recirkulering, renseforanstaltninger, iltning og afgasning, 
er energiforbruget i dambrug vokset betydeligt. Dette er en udfordring for dambrugserhvervet, fordi der 
både i nationale og internationale sammenhænge er formuleret ambitiøse målsætninger om at nedbringe 
CO2 udledningen, i høj grad gennem en reduktion af energiforbruget. Formålet med dette projekt er at finde 
løsninger på denne udfordring, og der er undersøgt om energieffektiviteten af teknologier til iltning, afgas-
ning og flytning af vand kan forbedres, uden at gå på kompromis med de gode resultater, der er opnået i 
forhold til vandmiljøet ved at indføre recirkuleringsteknologi. 

Projektet er en videreudvikling af resultaterne opnået i ELFORSK Projekt nr. 338-0641. Samtidig med energi-
effektivisering er målet at optimere produktionen på de recirkulerede anlæg.  

Det primære formål har været at nedbringe energiforbruget på akvakulturanlæg pr. tons produceret fisk; 
det sekundære mål har været at effektivisere beluftningsteknologierne.  

 

FIGUR 1.1: DE FORSKELLIGE TYPER DAMBRUGS ENERGIOMKOSTNINGER (KR./KG) VED PRODUKTION AF ET 
KG FISK2. 

I figur 1.1 ses de forskellige typer dambrugs energiomkostning ved produktion til et kg fisk. Kurven viser dels 
et stigende energiforbrug og dels en stigende elpris, hvor elprisen i 2001 var ca. 0,45 kr./kWh mod nu ca. 
0,75 kr./kWh. De traditionelle dambrugs ændrede vandindtag i 2005, som følge af vandforsyningslovens 
bestemmelser om afgivelse af frivand, må formodes at have påvirket strømforbruget i opadgående retning.  

Tidligere undersøgelser har vist at elforbruget i recirkulerede dambrug i gennemsnit ligger på 2,2 kWh pr. 
kg. produceret fisk.  På model 3 dambrug uden kummehus (yngelanlæg) ligger det gennemsnitlige forbrug på 

                                               
1 ELFORSK Projekt nr. 338-064 
2 Regnskabsstatistik 2010: Danmarks statistik 
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ca. 1,7 kWh pr. kg produceret fisk 3, hvilket med en elpris på 0,75 kr./kWh svarer til ca. 1,3 kr./kg produce-
ret fisk.  

Målsætningen for projektet er at gøre det muligt for fremtidige recirkulerede anlæg at reducere det nuvæ-
rende energibehov på 1,7 kWh pr kg. produceret fisk til 1 kWh pr kg. Beregninger viser, jf. nedenstående 
tabel, at dette vil medføre en reduktion i CO2 udledning på 13.402 tons pr år, med en anslået årlig økono-
misk besparelse på godt 17 mio. Kr. 

Fremtidig forventet årlig ørredproduktion i DK i model-
dambrug/recirkulerede anlæg: 

35.000 Ton pr. år 

Anslået energiforbrug pr. kg. i dag 1,7 kWh/kg fisk 

Mål 1,0 kWh/kg fisk 

Potentiel besparelse 24.500.000 kWh pr. år 

Potentiel CO2 reduktion 13.402 Ton pr. år 

Værdi af potentiel besparelse 17.150.000 kr. pr. år 

 

Denne rapport er udarbejdet under projektet Energieffektivitet i recirkulerede akvakulturanlæg, der er gen-
nemført i et samarbejde mellem Lokal Energi, BioMar, Teknologisk Institut, DTU-Aqua, Nielsen Consult, 
AquaCircle og Dansk Akvakultur.  Der rettes en stor tak til Kærheden Dambrug og Hallundbæk Dambrug for 
at have stillet anlæg til rådighed for projektet. Projektet er muliggjort med støtte fra Fødevareministeriet og 
EU via EFF-midler. Der takkes hermed for den tildelte støtte. 

                                               
3 Drift og Fiskesygdomme i modeldambrug juni 2008.  
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2. SAMMENFATNING AF RESULTATER 
 

Effektivitets- og energiperspektiver  

Effektiviteten af en afgasning er betinget af flere variable. Et højt forhold mellem luft og vand (5-20:1)er 
vigtigt for at sikre en tilstrækkelig gradient for diffusion. Ligeledes er det vigtigt, at vandet der skal afgasse 
opnår et overfladeareal der er så stort som muligt for at sikre diffusionsarealet. Endvidere er vandets fald-
højde af betydning, men dette er mest udtrykt ved faldhøjder mindre end 1,5 meter. Større faldhøjder bi-
drager kun marginalt til en øget effektivitet.  Effektiviteten af en afgasningsenhed er betinget af flere fakto-
rer, og der er ikke nødvendigvis en god sammenhæng mellem afgasningseffektivitet og energiforbrug. Man 
bør derfor gerne, ligesom det er kutyme for beluftning, måle afgasningseffektivitet udtrykt per kW enhed 
forbrugt (kg CO2/kWh), og overveje denne variabel i sit anlægsdesign. 

Beluftning – kolonne og kaskader 

Konklusionen på kaskade- og kolonneforsøgene er, at det er kolonnen med 1 bioblok i højden, som er mest 
energieffektiv i forhold til både iltning og afgasning.  

Risteforsøg 

Den mest energieffektive rist, som er afprøvet, er hvor gitteret er lavet af rundstål med 10 mm mellemrum. 
Rist med ellipseformet aluminiumsgitter er stort set lige så energieffektiv og er noget billigere at fremstille. 
Forsøgene i projektet er gennemført ved forholdsvis høje vandhastigheder. Resultaterne viser, at det kan be-
tale sig at fokusere på at have mindst mulig modstand i ristene – både i form af større åbninger og i form af 
renholdelse. To forhold der hænger sammen, idet det er lettere at renholde en forholdsvis åben rist. 

Diffusorforsøg   

Under forudsætning af at der per mammutpumpe kun er behov for en moderat løftehøjde, er man ret frit 
stillet med hensyn til diffusorplacering. I forhold til mammutpumpens egenskab til at skabe løft alene vil en 
placering i 1,8 m dybde give et ca. 25 % mindre energiforbrug end ved placering i 0,8 m dybde og ved 
moderater løftehøjder. Når vi ser på de øvrige egenskaber i form af iltningseffektivitet og egenskab i for-
hold til at cirkulere vand, er de lavt placerede diffusorer de mest energieffektive. 

Mammutpumpens effektivitet  

Beregningerne af mammutpumpens energieffektivitet i forhold til at flytte vand indikerer, at de højest 
opnåelige virkningsgrader ligger på 15-20 % ved de nedsænkningsforhold, som er aktuelle for dam-
brug. I alle tilfælde finder vi de bedste virkningsgrader i de lave brønde. Når vi sammenholder dette 
med forsøgsresultaterne fra Lerkenfeld dambrug kan vi se, at den lave brønd (0,8 m) har den bedste 
virkningsgrad – både hydraulisk og iltningsmæssigt – men samtidig er det i den lave brønd sværere at 
indløse tilstrækkeligt med ilt til at opnå en tilstrækkelig mætningsgrad af ilt i vandet. Så selv om den 
lave brønd har den bedste effektivitet energimæssigt, kan man argumentere for at anvende de dybere 
brønde for at opnå tilstrækkelig iltmætning. Alternativt kan de lave brønde benyttes suppleret med ren 
ilt 

Ilt jet platform 

Forsøgene viser, at iltjetplatformen er en energieffektiv teknologi til at indløse flydende ilt sammenlignet med 
den gængse teknologi, som er iltkeglen. Iltjetplatformen anvender kun ca. 1/3 energi pr. indløst kg. ilt i for-
hold til iltkeglen, når den anvendes på 2 meters vanddybde. Til gengæld tyder forsøgene på, at tabet af ilt 
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er større i iltjetplatformen sammenlignet med iltkeglen. De forholdsvise høje tab, der er målt under forsøget, 
kan delvist forklares med, at forsøgene er foregået ved meget høje iltmætninger. Derfor vil tabet forventeligt 
være mindre i en normal driftssituation.  

Indpumpningsanlæg 

Beregningerne viser, at energiudgifterne til indpumpning af vand under de givne forsøgsbetingelser er ca. 8 
øre pr. kg foder anvendt i et dambrug på ca. 200 tons, og et vandforbrug på ca. 48 l/sek. Ligeledes kan 
beregnes en pumpeomkostning på ca. 4 øre pr. kg foder for et model 3 anlæg, 39 øre for et model 1 anlæg 
og ca. 0,75 kr. for et traditionelt anlæg, såfremt der kan opstilles tilsvarende betingelser som ved forsøgs-
dambruget. Hertil kommer udgifter til etablering og vedligehold af pumper samt overvågning af systemet. 
Samt ikke mindst udgiften til intern recirkulering på anlægget, der ikke er belyst i denne rapport.  
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3. BELUFTNING - KOLONNE OG KASKADE 
 

Formålet med forsøgene er at afprøve dels nye som allerede anvendte metoder til beluftning og afgasning. 

3.1 Materialer og Metoder 
Der er udført forsøg med følgende konstruktioner:  

1. Kaskade belufter med Crown Dyser og hulplade 
2. Kolonne belufter med Strips (høj og lav fyldning) 
3. Kolonne belufter med 2 bioblok 100 samt Kolonne belufter med 1 bioblok 100 
4. Råvandskaskade - reference 

 

For at sikre en ensartet kontakttid mellem luft og vand samt sikre en ensartet luftmængde, blev der i forbin-
delse med forsøgene arbejdet med et lukket system, hvor kolonnen/kaskaden blev tilført luft ved hjælp af en 
variabel blæser. Dette sikrede fuld kontrol over den anvendte luftmængde. I praksis vil en sådan opstilling 
typisk være konstrueret som et åbent system, som er baseret på den naturlige bevægelse af luften omkring 
mediet.  

Som reference til målingerne er anvendt den kaskade belufter, der behandler råvand fra boring på Kærhe-
den Dambrug. Det bemærkes, at der her er tale om en åben kaskade belufter, altså hvor luftstrømmen om-
kring vandet tilføres naturligt og ikke ved hjælp af en blæser, samtidig er højden på kaskaden 2,1 m mod 
1,2 for de kaskader der blev konstrueret til forsøgene. 

Målinger blev foretaget på Kærhede Dambrug henholdsvis den 26. november 2010 og den 2. maj 2011. 
Ved målingerne den 26. november 2010 er der foretaget 3 bestemmelser af ilt, TGP og CO2 dog uden an-
givelse af klokkeslæt for målingerne. Ved kørslerne den 2. maj er foretaget enten dobbelt eller triple be-
stemmelse.  

Der er på begge datoer bestemt Iltindhold, CO2 indhold, N2 mætning (beregnet), Lufttryk, TGP (totalgastryk), 
Temperatur, Luftflow, Vandflow 

Principperne i de forskellige konstruktioner er vist i nedenstående: 

FIGUR 3.1: KASKADE BELUFTER MED CROWN DYSER 
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FIGUR 3.2: FORDELERKASSEN MED CROWN DYSER 
(Dyserne er anvendt ved samtlige opstillinger) 
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FIGUR 3.3: KOLONNE BELUFTER MED STRIPS 
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FIGUR 3.4: FORDELER KASSE MED 
STRIPS

 

 

FIGUR 3.5: KOLONNE BELUFTER MED HHV. 2 BIOBLOK 100 SAMT KOLONNE BELUFTER MED 1 BIOBLOK 100 
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FIGUR 3.6: KONSTRUKTIONEN AF DEN LUKKEDE KOLONNE OG KASKADE  
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FIGUR 3.7: KASKADEBELUFTER MED RÅVAND 
(SKITSE OG BILLEDE) 
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3.2 Resultater og beregninger 
 

Belufter Råvand 
Kaskade 
reference 

Kaskade 
med 
Crown 
dyser  

Kaskade 
med 
hulplade 

 

Kolonne 
2 bioblok 
100, med 
dyser 

Kolonne 2 
bioblok 
100 med 
hulplade 

Kolonne 1 
bioblok 100 
med hulplade 
lav vandføring 

Løftehøjde [m] 2,1 1,2 1,2 1,4 1,4 0,7 

Vandtransport [l/s pr. 
kW] 

17,48 30,58 30,58 26,21 26,21 52,43 

Optaget O2 [kg/kWh] 0,03 0,92 0,77 0,81 0,84 1,55 

Energiforbrug pr. kg O2 
[kWh/kg] 

29,63 1,08 1,30 1,23 1,19 0,64 

Afgasset CO2 [kg/kWh] 0,19 1,53 0,92 0,86 0,80 1,81 

Energiforbrug pr. kg CO2 
[kWh/kg]  

5,3 0,65 1,09 1,16 1,25 0,55 

 

Belufter Strips med højt flow. Strips med lavt flow Strips lav fyldning 

Løftehøjde [m] 1,4 1,4 1,4 

Vandtransport [l/s pr. kW] 26,21 26,21 26,21 

Optaget O2 [kg/kWh] 0,56 0,60 0,58 

Energiforbrug pr. kg O2 [kWh/kg] 1,78 1,67 1,74 

Afgasset CO2[kg/kWh] 0,58 0,66 Outliner 

Energiforbrug pr. kg CO2 [kWh/kg] 1,74 1,51 Outliner 

 

TABEL 3.1: FORSØGSRESULTATER (FOR MERE DETALJEREDE DATA HENVISES TIL BILAG 1). 

Råvand Kaskade -reference 

Resultaterne bærer præg af at fordelingen af vandstrømmen ned gennem kaskaden ikke var optimal og 
dermed mindre kontakttid mellem vand og atmosfære. Indikationen på den manglende kontakttid mellem de 
enkelte vandmolekyler og atmosfæren ses i den forholdsvis lave iltmætning på 7,5 mg/l efter passage af 
kaskaden dette på trods af den relativt store højde på kaskaden. 

Det kan samtidig ikke udelukkes at den frie tilførsel af luft uden brug af ekstern blæser har været mindre end 
de andre opstillinger hvor kolonnen / kaskaden var lukket med selvstændig luftforsyning. 
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Kaskade med Crown dyser  

Ud fra foreliggende observationer og målinger, har det vist sig at anvendelsen af Crown dyser til fordeling 
af vandet i en kaskade giver en bedre energieffektivitet end anvendelse af den traditionelle hulplade.  

Forklaringen skal sandsynligvis findes i at konstruktionen med dyser giver en længere kontakttid mellem de 
enkelte vandmolekyler og atmosfæren. I praktisk drift vil en kaskade, med de her anvendte dyser, dog kun 
være interessant til behandling af meget små vandmængder grundet de enkelte dysers ringe hydrauliske 
kapacitet.  

For at øge den hydrauliske kapacitet af et system der anvender dyser af Crown typen bør antallet af dyser 
øges, herved reduceres opholdstiden i den enkelte bakke, men samtidig giver det mulighed for en bedre 
kontaktoverflade mellem de enkelte vandmolekyler og atmosfæren. En opstilling med lineær gennemstrøm-
ning af kaskaden gennem dyser i de enkelte bakker er ikke foretaget i dette projekt.  

Under forsøgene blev kaskaden med dyser tilført en vandmængde på 1 l/s og en luftmænge på 10 l/s til 
sammenligning blev kaskaden med hulplade blev kun tilført ca. den ½ vandmængde nemlig 0,4 l/s og en 
luftmængde på 13 l/s. 

 

Kaskade med hulplade 

Kaskaden med hulplader er en velkendt konstruktion og har været anvendt inden for akvakultur i mange år.  
Ud fra foreliggende observationer af råvandskaskaden identificeredes et problem. Der er gjort den iagtta-
gelse, at vandstrålerne der løber ud af hvert hul og plasker ned i vandlaget over næste bakke har et meget 
forskelligt udseende. Nogle af strålerne løber sammenhængende ned mens andre af strålerne adskilles i flere 
delstråler. Adskilte vanddråber indeholder mere luft end de samlede stråler. 

Det er vanskeligt at få vandet til at slubre ret meget luft med sig ved den såkaldt sugetragtseffekt, der op-
står når vandet ved lav væskehøjde ( 1 -2 cm) løber vandret ind mod hullet og drejer 90 grader, idet væ-
sken begynder et lodret fald. Princippet kræver at hulafstanden er flere gange huldiametrene. 

I kaskaderne ønskes en såkaldt diffusionsproces mellem væskefasen og luften.  Drivkraften for denne diffusi-
onsproces er for væskefasens vedkommende partialtryksdifferensen divideret med vandlagstykkelsen. Mod-
standen mod diffusionen udgøres af tykkelsen af vandlaget. Dette bevirker, at hvis luftskiftet er tilstrækkeligt, 
er beluftningseffektiviteten omvendt proportional med væskelagstykkelsen i potensen 2. En halvering af drå-
bestørrelsen/ vandbæltetykkelsen giver med andre ord en firdobling af beluftningseffektiviteten. 

Problemet med den manglende turbulens ved vandets passage af fordeler pladen i bunden af bakkerne kan 
løses ved at tilpasse vanddybden i de enkelte bakker, hvilket i praksis kan gøres ved at konstruere bunden 
som en dobbelt bund af hulplader, der kan forskydes over hinanden. Derved kan gennemstrømningsarealet 
tilpasses den aktuelle vandføring over kaskaden.  

Bunden kan evt. konstrueres i strækmetal hvilket vil have den samme effekt dog uden muligheden for tilpas-
ning af gennemstrømningsarealet til flowet.  

En konstruktion som ovenfor anført og en dimensionerende vandføring på 25 l/m2, vil alt andet lige kunne 
afhjælpe problemet. 

Under forsøgene blev kaskaden med hulplader tilført en vandmængde på 0,4 l/s og en luftmænge på 13 l/s  

En anden mulig metode til at effektivisere kaskaden kunne være at erstatte hullerne med nogle smalle lange 
spalter. Formålet er at lade vandet falde ned i en tynd bred bane. Et forslag til et forsøg kunne være at 
udforme kaskadebakker med spalteformede huller: spaltebredde 0,5-1 mm, længde 200 mm, som er place-
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ret parallelt i en afstand på 25mm fra hinanden. Hullerne placeres tættest muligt, dog ikke så tæt at vand-
bælterne suges sammen som følge af Coander-effekten og det deraf følgende undertryk mellem vandbæl-
terne. Ved for korte spalter vil overfladespændingen fortykke randene og vandstrålerne vil uønsket løbe 
sammen til en stråle af vand.  Ved et sådan design, skal man være opmærksom på, at der kan opstå en hur-
tig tilstopning af spalterne pga. af den lille spaltebredde, og derfor skal de renses hyppigt. 

Kolonnebelufter, 2 bioblok 100, med dyser 
Ud fra foreliggende observationer og målinger, har det vist sig at anvendelsen af Crown dyser til fordeling 
af vandet i en kolonne ikke den store effekt sammenlignet med den traditionelle fordeling med en dobbelt 
eller en enkelt bund udført i hulplade. 

Den manglende effekt af dyserne skal ses i lyset af forskellighederne i kolonnen og kaskadens funktion. I 
kaskaden er det udelukkende fordelingen af vandet ved passage fra en overliggende bakke til en underlig-
gende bakker der generere kontakt tiden mellem de enkelte vandmolekyler og atmosfæren. I kolonnen vare-
tages denne opgave, ved at vandet fordeles over en hulplade og derefter rammer bioblokkene, herved øges 
diffusionsoverfladen således, at en tilstrækkelig kontakttid mellem de enkelte vandmolekyler og atmosfæren 
opnås. 

I praktisk drift vil en kolonne med dyser dog ikke være interessant.  

Under forsøgene blev kaskaden med hulplader tilført en vandmængde på 2,2 l/s og en luftmænge på 22,8 
l/s  

For alle kolonne konstruktioner viser erfaringerne at der kan opstå problemer med begroning af kolonnen. 
Det kan derfor være en mulighed at konstruere kolonerne som lukkede koloner med mekanisk tilførsel af luft. 
Da den lukkede konstruktion skærmer kolonnen mod sollys, vil algebegroning være minimal. 

En konstruktion hvor kolonnen konstrueres af en enkelt række bioblokke vil alt andet lige lette den periodevise 
rengøring af kolonnen, arealet af fordeler bakken skal dimensioneres efter en tilledning af vand på ikke over 
25 l/s/m2.  Disse kriterier er gældende for samtlige konstruktioner af koloner afprøvet under dette projekt. 

Kolonnebelufter, 2 bioblok 100 med hulplade 
De teoretiske overvejelser der er lagt til grund for konstruktionen af hovedparten af de kolonnebeluftere der 
anvendes på dambrugene i dag, har betydet at disse er konstrueret, ved at vandet ledes gennem en hulpla-
de, eller alternativt to hulplader, der individuelt kan forskydes. Denne konstruktion har primært det formå at 
optimere gennemstrømningsarealet til den aktuelle vandmængde.  

Konstruktionen er dog oftest åbne koloner, med fri lufttilførsel. Under forsøgene blev denne opstilling tilført en 
vandmængde på 2,1 l/s og en luftmænge på 21,2 l/s  

Kolonnebelufter, 1 bioblok 100 med hulplade og lav vandføring 
Formålet med denne konstruktion er at halvere højden af kolonnen og samtidig øge arealet af fordelerkassen 
og hulpladen, således at kontakt tiden til mediet bliver den samme. Dette er i forsøgsopstillingen gjort ved at 
reducere vandmængden til den halve af den vandmængde der anvendtes ved opstillingen baseret på to 
bioblokke.  

I praktisk drift vil konstruktionen oftest være med fri lufttilførsel. Under forsøgene blev denne opstilling tilført 
en vandmængde på 2,1 l/s og en luftmænge på 21,2 l/s. Ud fra ovenstående tabel fremgår det at energi-
effektivitetsmæsigt er denne konstruktion således i forhold til opiltning og afgasning en af de mest effektive 
konstruktioner der er afprøvet. 
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Strips Højt og lavt Flow og med lav fyldning 

Formålet med denne konstruktion er at anvende et andet medie i kolonnen end de traditionelle bioblokke.  
Mediet, der har været anvendt, er ca. 1 m lange plaststrimler der er ophængt under fordelerkassen.  

Forsøgene er blevet foretaget med henholdsvis højt og lavt flow og endelig har der været anvendt en opstil-
ling hvor. ½ delen af plaststrimlerne var fjernet. For samtlige treopstillinger var geometriske løftehøjde 1,4 m 

Strips med højt flow : Forsøgene blev gennemført med flow på 1,7 l/s og en tilført luftmængde på 22,8 l/s. 
Strips med lavt flow: Forsøgene blev gennemført med flow på 0,9 l/s og en tilført luftmængde på 22,8 l/s.  

Strips lav fyldning: Forsøgene blev gennemført med flow på 1,5 l/s og en tilført luftmængde på 13 l/s.  

Energieffektivitetsmæsigt er strips sammenlignet med den traditionelle kolonne er denne konstruktion således i 
forhold til opiltning og afgasning ikke interessant. I forhold til begroning er yderligere driftserfaringer med 
konstruktionen nødvendig.   

 

3.3 Konklusioner og perspektiver 
 

 

FIGUR 3.8: ENERGIFORBRUG OG OPLØST ILT 

Da der kun er tale om ganske få målinger af de enkelte opstillinger skal resultaterne kun betragtes som indi-
kationer af performance for de forskellige opstillinger, under de testforhold der var til stede ved testenes 
udførelse.  
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Kolonnerne med 1 hhv. 2 bioblokke vurderes at være de mest effektive af de testede metoder til afgasning 
og beluftning, og resultaterne for disse er afbildet i figur 3.8.  

Figur 3.8 viser, hvor stor en årlig energiudgift der vil være på dambruget afhængigt af den cirkulerede 
vandmængde. Grafen viser desuden hvor meget ilt der indløses pr. time. Tallene for afgasning af CO2 udvi-
ser samme tendens som tallene for iltning, men er ikke afbildet på grafen. I kaskade- og kolonneforsøgene 
anvendte vi vand fra Kærhede dambrugs råvandsboring. Vandet havde en meget lav iltmætning på ca. 13% 
og blev iltet op til 80-90% mætning. Energieffektiviteten skal ses i det lys, at det er mindre energikrævende 
at opilte vand med lav iltmætning end vand med høj iltmætning. Derfor skal nøgletallene for optaget ilt pr. 
kWh og afgasset CO2 pr. kWh betragtes relativt imellem de forskellige teknologier og ikke som absolutte 
værdier for, hvad det koster at ilte / afgasse i almindelig drift med de testede teknologier. 

Nøgletallene for kaskaden med crown dyser var bedre end for kolonnen med 2 bioblokke, men på grund af 
den lave hydrauliske kapacitet på dyserne, er den ikke relevant at anvende ved store mængder cirkuleret 
vand med den tæthed af dyser, som blev anvendt i forsøget her. 

Sammenfattende kan det konstateres at kolonnekonstruktionen med 1 bioblok performer bedst i forsøgsræk-
ken, dette både i forhold til afgasning, opiltning og energieffektivitet. Det bør dog bemærkes, at forskellige 
litteraturkilder oplyser, at afgasningseffekten er meget stærkt korreleret til temperatur og højde på kolonnen. 
Denne tætte korrelation sås ikke i den her anvendte forsøgsopstilling. 

Den anvendte kolonne konstruktion – hovedsageligt med 2 bioblokke -  har været anvendt inden for branchen 
i mange år, og der er identificeret et generelt problem med begroninger af kolonner der er udsat for direkte 
sollys, hvilket giver anledning til behov for regelmæssig rengøring af bioblokkene. 

En konstruktion der muliggør en regelmæssig rengøring må således foretrækkes, selv ved en konstruktion hvor 
bioblokkene afskærmes fra direkte sollys. I kombination med en afskærmning mod sollys bør det overvejes at 
etablere en mekanisk forsyning af luft til kolonnen. 

I forbindelse med den anvendte virkningsgrad for pumpen på 0,36, er denne meget lave virkningsgrad kon-
sekvensen af forsøgsopstillingerne. Ved en kommerciel opstilling, hvor den vandmængde der pumpes over 
kaskaden eller kolonnen kan udgøre flere hundrede liter pr. sek. Anvendes oftest propelpumper, som typisk 
har en virkningsgrad på mellem 0,45 – 0,55 afhængig af type og producent. 

Den lave virkningsgrad vurderes derfor at være en konsekvens af forsøgsopstillingens præmisser for så vidt 
angår vandforbrug. Der er således ikke en evident sammenhæng mellem den virkningsgrad, der blev bestemt 
under forsøgene og den virkningsgrad, der kan bestemmes ved en kommerciel opstilling. 

Projektgruppen vurderer, at det vil være relevant at teste afgasnings- og iltningseffektiviteten på kolonner 
med hhv. 1 og 2 bioblokke over en længere periode for at validere om resultaterne holder i forskellige vejr-
situationer. Her anbefales det at opbygge kolonnerne med mekanisk lufttilførsel og afskærmning fra vind, så 
der er kontrol med de tilførte luftmængder – også i vejrsituationer med skift fra højtryk til lavtryk eller om-
vendt, hvor luften ofte kan være stillestående i uafskærmede kolonner. 

Ligeledes vil det være interessant at foretage forsøg med kaskader udført med crown dyser, hvor tætheden 
af dyserne er højere end i forsøgene i dette projekt. Dette for at undersøge effektiviteten og muligheden for 
at bruge konstruktionen ved større hydrauliske belastninger. 
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4. RISTEFORSØG 
 

Formålet er at fremskaffe viden om ristene og vurdere energieffektiviteten i forhold til  

1. hvilken type af rist der anvendes i anlægget, samt 
2. renholdelse af ristene 

 

Baggrunden er, at der på flere dambrug er konstateret, at der langs strømningsvejen er flere geometriske 
tryktab, dvs. forskelle i vandspejlshøjde mellem for- og bagside af riste, som illustreret på Figur 4.1. Disse-
tryktab akkumuleres over vandets samlede strømningsvej, fx svarer 5 riste med et tryktab på hver 5 cm til en 
samlet løftehøjde for mammutpumpen på 5*5 = 25 cm bare til dette formål. Det svarer til at hele den cirku-
lerede vandstrøm skal hæves 25 cm per omløb. 

Rist

Tryktab

 

FIGUR 4.1: TRYKTAB PÅ GRUND AF RIST I DAMBRUGSKANAL 

4.1 Materialer og metode  

Teststand /forsøgsbeskrivelse 
Der er blevet bygget en teststand i støbefiner og træ til prøvningerne af ristene og diffusorerne. Alle tilføje-
de kanaler er ventilationskanaler/komponenter, som er sammensat med byggesilicone og skruer, dog enkelte 
steder transfer-led således at dele af kanalerne hurtigt kan adskilles.  

Teststanden består af to kamre. Et vertikalt kammer, der via en tværskilleplade med pakninger mod yder-
væg kan opdeles i to kamre, således at en vandspejls-forskel kan opnås. Et horisontalt kammer fungerer som 
en rende.  De to kamre er forbundet øverst i det vertikale kammer. Samme sted er lavet en risteholder. 

Ved risteforsøgene bliver vandstrømmen drevet via to frekvensstyrede dykpumper. Før en måling indstilles et 
konstant vandniveau i den vandrette rende ved at regulere et spjæld i afløbskanalen, så der strømmer lige 
så meget vand ud som der pumpes ind.  

Trykdifferensen over risten bliver målt ved at aflæse differensen mellem to vandsøjler i plastslanger påsat 
før og efter risten. 

Vandstrømmen bliver beregnet ud fra trykdifferensen over en ø160 målebøjning (MBU 160) som er placeret 
måleteknisk korrekt i afløbskanalen. Trykdifferensen bliver målt ved at aflæse differensen af vandsøjlen i 
påsatte plastslanger. Beregnings formel herfor ses i bilag 3. 
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FIGUR 4.4: SKITSE AF FORSØGSOPSTILLING 

Der er valgt riste med to forskellige åbninger i gitrene på henholdsvis 6 og 10mm, dette skyldes at det efter 
”Bekendtgørelse om afgitring ved dambrug i ferske vande” er et krav til åbninger på 6 og 10mm for hhv. ind 
og udløb, således at indtrængning af fisk fra naturen og omvendt undgås. Der er blevet målt på 8 forskellige 
riste. Ristene repræsenterer 4 forskellige typer design, hvor der for hver type design er to riste med maksimal 
hulstørrelse på den smalle led på hhv. 6 og 10 mm. Totalmålet (ramme og design) er 325 mm * 500 mm. 
Rammerne er 40 mm bredde og for hhv. rundstål og ellipse 40 mm dybe, og for langhul og spalte 20 mm 
dybe. Ristene er fremstillet af Chr. Jørgensen Aps. 
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FIGUR4. 2: RISTEHOLDER OG RENDE 
FIGUR4. 3: DEN GRÅ OPSAMLINGSBEHOLDER MED TO 
DYKPUMPER SES I MIDTEN BAGEST 
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Spalte 6 mm Spalte 10 mm 

  

Ellipse 6 mm Ellipse 10 mm 

  

Langhul 6 mm Langhul 10 mm 



Energieffektivitet i recirkulerede Akvakulturanlæg 
 

 

  Side 19 

 

  

Rundstål 6 mm Rundstål 10 mm 

FIGUR 4.4: DE ANVENDTE RISTETYPER 

4.2 Resultater og beregninger 
 

Det ses umiddelbart af diagrammerne, at risten hvor gitteret består af rundstål med 10 mm afstand er den 
type, som giver det mindste tryktab under drift. Derfor er det den mest energieffektive rist af dem der er 
afprøvet. Risten med ellipseformet aluminiumsgitter er tæt på at være lige så energieffektiv. Tryk-tabets 
betydning for energi forbrug og dermed økonomi er belyst i næste afsnit. Et reduceret tryktab over ristene vil 
betyde at mammutpumpen kan give en større cirkuleret vandstrøm i forhold til luftforbruget.  

For 6 mm ristene er det ligeledes rundstålristen efterfulgt af ellipseristen der er mest energieffektiv. 

Hastigheden af vandet i et recirkuleret dambrugsanlæg vil typisk ligge mellem 0,04-0,1 m/s. I nogle anlæg 
kan hastigheden komme op på 0,15-0,2 m/s. Lige efter mammutpumpen vil hastigheden over risten være lidt 
større, idet risten typisk ikke går helt ned til bunden af kanalen, men støder på en betonkant ca. 70 cm. under 
vandoverfladen (i et anlæg med 1 m dybe kanaler). Målingerne er således foretaget ved væsentligt højere 
hastigheder end der normalt er i dambrugskanalerne for at forstærke effekten og tydeliggøre hvilke typer 
af riste der yder mest / mindst modstand.  

Der er i projektet udviklet en enkel metode til at måle store vandflow for vand strømmende i cirkulære rør. 
Metoden er beskrevet nærmere i bilag 3, hvor metoden også er valideret. 

Ristenes betydning for dambrugets energiøkonomi 
Tryktab over riste kan være årsag til energiforbrug i dambrug, dels forårsaget af ristetyper som er forholds-
vis lukkede, dels forårsaget af tilstopninger på grund af manglende renholdelse af ristene. 

I forbindelse med besøg hos nogle recirkulerede dambrug har projektgruppen målt tryktab svarende til 5 cm 
vandsøjle i forbindelse med riste. Der er typisk 4-8 riste i en raceway, dvs. i et sammenhængende kanalsy-
stem. Ristene kan således forårsage et samlet tryktab på 20-40 cm. vandsøjle i et anlæg. For at illustrere 
betydningen af dette har vi beregnet de årlige energiudgifter i et anlæg som funktion af den cirkulerede 
vandmængde for forskelligt antal af riste. Det er her forudsat at hver rist forårsager et tryktab på 5 cm 
vandsøjle – som følge af tilstopninger – og derudover et tryktab som følge af den valgte type rist. Vi har 
beregnet tryktabet for den rist-type der er hyppigst anvendt (langhul 10 mm.) samt for den rist-type der i 
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forsøgene kom ud med det laveste tryktab (rundstål 10 mm.). Basistryktabet er sat til 5 cm. vandsøjle ud fra 
de observationer vi har gjort på de besøgte dambrug. I grafen er desuden vist hvordan energiudgifterne 
ville være hvis man vælger den mest åbne type af rist kombineret med at risten holdes helt ren. 
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FIGUR 4.5: TRYKTAB OVER RIST SOM FUNKTION AF FACEHASTIGHED - DVS. HASTIGHEDEN LIGE VED INDLØ-
BET TIL RSTEN 
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FIGUR 4.6: TRYKTAB OVER RIST SOM FUNKTION AF FACEHASTIGHED - ZOOMET UDSNIT 
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Beregningerne tager udgangspunkt i en kanal der er 5 m bred og 1 m dyb. Den hydrauliske virkningsgrad 
for mammutpumpen er sat til 10%, da erfaringerne fra tidligere projekter indikerer dette.  

Den nødvendige luftmængde, som beregnes anvendt til iltning og afgasning, kan sammen med en begræns-
ning af vandføringen gennem renseforanstaltningerne dog betyde, at der kan anvendes billige, men ikke 
optimale risteudformninger uden væsentlig påvirkning af anlæggenes driftsøkonomi. Det anvendte eksempel 
fra Hallundbæk Dambrug viser, at den projekterede vandføring i opdrætskanalerne så godt og vel opnås 
trods en suboptimal udformning af ristefladerne. De anførte problemet med risteudformningen er ikke over-
set, men accepteret.  

 

FIGUR 4.7: ÅRLIGE ENERGIUDGIFTER I FORHOLD TIL VANDCIRKULATION OG RISTE 

 

Usikkerheder og fejlkilder 

Som det fremgår af kurverne er der en lille spredning på målingerne i forhold til den matematisk udjævnede. 
Målingerne kan betragtes som præcise. Der er ikke foretaget teoretiske overvejelser over det forhold, at 
trykdifferensen mellem ristens for- og bagside formentlig varierer over dennes gennemstrømningshøjde. For-
søgenes formål er primært at vælge den mest åbne rist.  

Forsøgene er gennemført ved højere hastigheder end hvad der normalt forekommer i dambrugskanalerne. 
Derfor kan resultaterne ikke direkte anvendes til at bestemme forskellen i energiudgifter ved at anvende en 
type rist frem for en anden. Resultaterne kan anvendes til at vurdere ristene forhold til hinanden og belyse 
hvilke typer af riste der giver mest eller mindst modstand. 
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4.3 Konklusion og perspektivering på forsøget 
   

Der er udført forsøg på Teknologisk Institut med en række riste med forskellige design. Forsøgene giver må-
ledata som belyser tryktabet over de enkelte riste. Formålet er at optimere dambrugene således, at det sam-
let tryktab og dermed det samlede energiforbrug mindskes. De mest åbne riste har et tryktab på ned til 
1/10 af de mest lukkede ved høje kanalhastigheder. Forsøgsresultaterne viser, at ud af de testede ristetyper 
er risten udført i rundstål med 10 mm. åbninger den mest energiøkonomiske. Forsøgene dokumenterer samti-
digt, at det tryktab, som forårsages af risten i sig selv er langt lavere end de tryktab der faktisk observeres 
på dambrugene. Konklusionen deraf er, at tryktabene skyldes tilstopninger af ristene, så de faktiske huller i 
ristene er mindre end de er på de nye, rene riste. Det er illustreret hvor stor betydning det har for energiud-
gifterne på anlægget at vælge de mest åbne riste kombineret med god renholdelse af ristene. 

God renholdelse og valg af rist-type hænger sammen, idet de mest lukkede typer af riste er sværere at hol-
de rene, idet de lettere opsamler skidt og begroninger i anlæggene. Derfor anbefales det at sætte ind på 
begge områder sammenhængende. 

Ved at tage udgangspunkt i nogle typiske dambrug og tallene for deres vandcirkulation og årlige udfodring 
vurderes besparelsespotentialet at være ca. 0,5 kWh/kg fisk ved en kombination af at vælge de mest åbne 
riste kombineret med god renholdelse af ristene. Dog kan den nødvendige luftmængde, som beregnes an-
vendt til iltning og afgasning, kan sammen med en begrænsning af vandføringen gennem renseforanstaltnin-
gerne dog betyde, at der kan anvendes billige, men ikke optimale risteudformninger uden væsentlig påvirk-
ning af anlæggenes driftsøkonomi.  

Potentialet for det enkelte anlæg er således afhængigt af den nødvendige luftmængde til iltning og afgas-
ning, samt den nuværende renholdelsesstandard på anlægget. 

  

 
 



Energieffektivitet i recirkulerede Akvakulturanlæg 
 

 

  Side 23 

 

 

5. DIFFUSORFORSØG  
 

Formålet er at finde de luftdiffusorer, der er installeret som mammutpumpe som kan transportere vand med 
mindst energiforbrug. Der ønskes testet to forskellige diffusortyper og hver i to forskellige vanddybder.  

 
FIGUR 5.1: FORSØGSOPSTILLING 

5.1 Materialer og metode 

Teststand /forsøgsbeskrivelse 
Der er blevet bygget en teststand i træ (støbefiner), her vist i en tidlig version. Personen ser ned på holderen 
for ristene.  

Forsøgsopstillingen anvendes til prøvningerne af ristene og diffusorerne. Alle tilføjede kanaler er ventilations-
kanaler/komponenter, som er sammensat med byggesilicone og skruer, dog enkelte steder samlet med 
Lindab transferled således, at dele af kanalerne hurtigt kan adskilles. Teststanden består af et vertikalt ho-
vedkammer, der via en tværskilleplade er opdelt i to mindre kamre, indløbs- og udløbskammer, således at en 
vandspejlsforskel kan opnås, og et horisontalt kammer som fungerer som en rende.  De to hovedkamre er 
forbundet øverst i det vertikale kammer. Diffusorerne var placeret ved skillepladens underkant, de dele som 
afgiver luft til vandet sad i udløbskammeret mens der blev tilført luft til diffusoren via en luftslange, som var 
monteret på den del af diffusoren der sad i indløbskammeret. Hver diffusor blev placeret i to forskellige 
dybder. 

4-rør med gummi
[m] [m] [m] [m]

0,9

Placering af diffusor
7-rør uden gummi

Afstand fra diffusor til vandspejl i 
udløbskammer uden lufttilførsel 1,8 0,9 1,8

 

TABEL 5.1: PLACERING AF DIFFUSERE 

Ved forsøgene er der ikke nogen vandstrøm dvs. at diffusorerne kun skaber en løftehøjde . Det var tiltænkt at 
lave en række forsøg, hvor der skulle findes sammenhænge mellem mammutpumpens (air lift) luftforbrug, 
løftehøjde, vandstrøm, diffusor- type dybde udført i samme måleopstilling, med pumpernes styringsmulighe-
der og fejlmuligheder som varierende vandhøjde og dermed uønskede akkumuleringseffekter viste det sig 
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ikke muligt at opnå tilstrækkelig sikre vandstrøms-målinger i forsøg på at undersøge mammutpumpens effek-
tivitet.  Hjælpeudstyret (pumperne) og mammutpumpen havde en gensidig uønsket påvirkning, der bevirkede 
at valide målinger ikke kunne opnås.  

  

Opstilling til diffusorforsøg For at holde diffusoren nede og modvirke opdriften  
blev der fremstillet en metalramme, der kun fyldte 
ubetydeligt i strømningsfeltet 

  

Diffusor placeret i udløbskammeret der har forbin-
delse til renden. 

Vandoverflader i ind og udløbskammer ved beluft-
ning. Bemærk den store løftehøjde de opnås i dette 
forsøg. 

FIGUR 5.2: DETALJER FRA FORSØGSOPSTILLING 

Trykdifferensen blev målt flere steder, altid med indløbskammeret som reference: Udløbskammeret, lige efter 
risten i renden og ca. 2/3 henne i renden.  Trykket blev målt ved at aflæse vandsøjledifferensen [mmVs] mel-
lem referencen og det aktuelle punkt. Der anvendtes klare vandfyldte slanger, ført gennem karvæggen til 
aflæsningsstedet uden for forsøgsopstillingen. Slangerne havde af hensyn til udluftningen et altid stigende 
forløb. Slangerne blev afkortet lidt over den øverste mulige væskehøjde, og slanger der skulle sammenlignes 
placeredes tæt op ad hinanden.    

Luftstrømmen blev beregnet ved hjælp af en bælggasmåler 0-40 m3/h forsynet fra en trykluftkilde via en 
drøvleventil og et stopur som passeret volumen /tidsforbruget.   
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FIGUR 5.3 PLACERING AF DIFFUSORER 

 

  

FIGUR 5.4: DIFFUSOR: 7-RØR UDEN GUMMI FIGUR 5.5: DIFFUSOR: 4-RØR MED GUMMI 

 
Der er fremstillet to diffusorer med forskellige design.  
 
1. Den ene diffusor består af 7 perforerede rør (2*7 rør) der var lukkede i enderne. Diffusorens rør er 

250 mm lange og har en indvendig diameter på ø22 mm. Hvert rør er perforeret med 24 ø1 mm 
huller per række, der er en række på hver side af hvert rør.   
 

2. Den anden diffusor består af 4 perforerede rør der er overtrukket med perforeret gummi. 
Diffursorens rør er 250 mm lange og har en indvendig diameter på ø50 mm 
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FIGUR 5.6: DIFFUSOR: 7-RØR UDEN GUMMI. ET RØR MED 

EN RÆKKE MED 24 STK. Ø1 MM HULLER 
FIGUR 5.7: DIFFUSOR: 4-RØR MED GUMMI. DEN PERFO-

REREDE GUMMISTRØMPE HAR CA. 3 MM AFLANGE 
SLIDSER. NÅR DER INDBLÆSES LUFT I GUMMISTRØMPEN 

VIL ÅBNINGERNE UDVIDES. 

5.2 Resultater og beregninger 
 

Af diagrammerne fremgår, at kurver for løftehøjde er krumme på en sådan måde, at ekstra lufttilførsel giver 
stadig mindre løftehøjde og bevirker et stadig stigende energiforbrug. Af kurverne fremgår, at med en dif-
fusorplacering 0,8 m under vandspejlet (målt fra diffusortop), bør lufttilførselen ikke være større end at løfte-
højden ikke overstiger 50 mm. Denne værdi er der målt ved vandflowet = 0, værdien må vurderes brugbar 
ved normalt forekommende vandflow. 

Diffusortop under  vandspejl Bestemmelse af maksimal lufttilførsel ud fra løftehøjde 

[m] [mm] 

0,8 50 

1,8 100 
 

 

 

Hvis der med en mammutpumpe ønskes stor løftehøjde, og der ikke er mulighed for at løfte vandet i flere trin, 
kan det under forudsætning af at der kan disponeres over en kompressor med god virkningsgrad med fordel 
anvendes en mammutpumpe med relativt dybt placeret diffusor. 



Energieffektivitet i recirkulerede Akvakulturanlæg 
 

 

  Side 27 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Lø
ft

eh
øj

de
 [m

m
Vs

]

Tilført luft [m/h]

Diffusorforsøg  - Løftehøjde

7 rør uden gummi - 1,8 m 7 rør uden gummi - 0,9 m 4 rør med gummi - 1,8 m 4 rør med gummi - 0,9 m

 

Figur 5.8: Ovenstående figur viser den tilførte luftstrøm i relation til en bassinbredde til 0,25 m. Den normalt an-
vendte luftstrøm må vurderes at ligge i den nedre fjerdedel. Se næste diagram hvor der er zoomet ind på dette 

område 
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Figur 5.9: 
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Figur 5.10: 
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Figur 5.11 



Energieffektivitet i recirkulerede Akvakulturanlæg 
 

 

  Side 29 

 

 

Af diagrammet med diffusorforsøg - energiforbrug ses at energiforbruget til opretholdelse af ønsket løfte-
højde er mindst ved dybt placeret diffusor: 4-rør med gummi. Det ses endvidere at lavt belastede diffusorer 
med lille lufttilførsel er mest energiøkonomisk uanset type. 

 

Beregning af energiforbrug 
Ved indblæsning af luft i en dybde under vandspejlet kan energiforbruget i forsøgsopstillingen beregnes på 
følgende måde: 

 

Indblæst luftstrøm: q [m3/h]  

Aflæst på gasmeter og samtidig tidstagning 

Overtryk i gasmåler ref. atm. ca. (1,013+0,1*h)  [bar] 

Hvor h = Diffusortop under vandspejl [m] 

Korrigeret luftflow (til energiberegning): q*(1,013+0,1*h) 

Overtryk på indblæsningsluft excl. lille tryktab i diffusor: 

dp= 1000*g*h [Pa]= 1000*9,81*h [Pa] 

Energiforbrug= q/3600 * dp [W] for den aktuelle forsøgsopstilling.  

 
Det faktiske energiforbrug skal divideres med totalvirkningsgraden for kompressoren. Totalvirkningsgraden 
kan have indflydelse på valg af den optimale dybde diffusoren placeres i, da kompressorer der leverer de 
høje tryk sandsynligvis vil have de største tab omkring løbehjulet, og vil termodynamisk have de største tab. 
Symptomer mærkes lokalt ved at luften har en særlig stor overtemperatur i forhold til det termodynamisk 
forventede, og at varmeafgivelsen til maskinrummet er særligt stort. 

Samtidig skal diffusorernes egenskaber i forhold til at cirkulere vand samt ilte og afgasse vandet tages med i 
betragtning, når man vælger om diffusorerne skal placeres lavt eller dybt i vandet. I forsøgene er det alene 
diffusorernes egenskaber i forhold til at skabe løft, der er undersøgt. 

 

Usikkerheder og fejlkilder 

Det har dog ikke været muligt at måle effekten af, at de 4 rør ved for tæt placering teoretisk kan give en 
uønsket stor strømningsmodstand, hvis det resterende frie areal mellem strømperne er for lille. Tryktabet i det 
frie areal mellem tætsiddende diffusorer er at størrelsesordenen  
 
= ½*rho*v*v. = 500*v *v [Pa], eller 50*v2 [mmVs], der skal fratrækkes det opnåede løftehøjde. 
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5.3 Konklusion og perspektivering på forsøget 
 

Af diagrammerne ses at kurver for løftehøjde er krumme på en sådan måde, at ekstra lufttilførsel giver sta-
dig mindre løftehøjde, og bevirker et stadig stigende energiforbrug. Af kurverne fremgår, at med en dif-
fusorplacering 0,8 m under vandspejlet (målt fra diffusortop), bør lufttilførselen ikke være større end at løfte-
højden ikke overstiger 50 mm. 

 

Diffusortop under  
vandspejl 

Bestemmelse af maksimal lufttilfør-
sel ud fra løftehøjde 

[m] [mm] 

0,8 50 

1,8 100 

 

Under forudsætning af at der per mammutpumpe kun er behov for en moderat løftehøjde, er man ret frit 
stillet med hensyn til diffusorplacering. I forhold til mammutpumpens egenskab til at skabe løft alene vil en 
placering i 1,8 m dybde give et ca 25 % mindre energiforbrug end ved placering i 0,8 m dybde og ved 
moderater løftehøjder. Når der tages højde for kompressorvirkningsgradern vil dette resultat indsnævres så 
forskellen mellem dybt og lavt placeret diffusor bliver mindre. 

 

Perspektivering 
Ved et tidligere dambrugsprojekt (Elforsk projekt nr. 338-064), blev der fundet en boble 
opstigningshastighed på ca. 0,35 m/s nærmest uafhængig af diffusordesign. Det vurderes at selv ved en 
relativ tabsfri indstrømning af vand i tilløbskammeret, er det ikke realistisk at skabe en vandstrøm over 
halvdelen af boblernes opstigningshastighed for det betragtede beluftede tværsnit. Ved et relativt lille 
fri areal mellem diffusorerne, vil en del af den opnåede løftehøjde gå tabt over diffusoren og 
vandstrømmen bliver dermed reduceret forholdsmæssigt. 
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6. MAMMUTPUMPENS EFFEKTIVITET  
 

For at belyse mammutpumpens egenskaber i forhold til vandcirkulation og iltning er diffusorerne prøvet af i 
en mini-mammutpumpe opstilling hos Lerkenfeld dambrug. 

6.1 Materialer og metode 
Forsøgsopstillingen er skitseret herunder: 

Diffusor: perforeret 
gummistrømpe

1,5 m
Diffusor: rør med 
borede huller0,8 m

 

FIGUR 6.1: MAMMUTPUMPEN TIL VENSTRE (1) HAR DIFFUSOR BESTÅENDE AF RØR MED BOREDE HULLER. 
MAMMUTPUMPEN TIL HØJRE(2) HAR DIFFUSOR BESTÅENDE AF PERFORERET GUMMISTRØMPE. 

Forskellen mellem de to mammutpumper er typen af diffusor og dybden hvori diffusoren er placeret. Derud-
over blev der anvendt forskellige luftmængder i de 2 opstillinger. De 2 mammutpumper var samlet i en kon-
struktion som vist på fotoet. Målinger og observationer ses i tabel 6.1. 

 

FIGUR 6.2: SAMLINGEN AF DE TO MAMMUTPUMPER 
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Mammutpumpe 1 Mammutpumpe 2 

Luftflow 1,8 liter/s Luftflow 2,8 liter/s 

Løftehøjde 0,84 mVs Løftehøjde 1,84 mVs 

Vandflow 15 liter/s Vandflow 11 liter/s 

Kompressor-virkningsgrad 0,75  Kompressor-virkningsgrad 0,67  

Effekt 0,02 kW Effekt 0,08 kW 

Hydraulisk effektivitet 2.700 m3/kWh Hydraulisk effektivitet 495 m3/kWh 

Iltmætning v. indløb 69 % Iltmætning v. indløb 69 % 

Iltmætning v. udløb 72 % Iltmætning v. udløb 77 % 

Iltningseffektivitet 0,8 kg ilt/kWh Iltningseffektivitet 0,4 kg ilt/kWh 

TABEL 6.1: MÅLINGER OG OBSERVATIONER UNDER FORSØGET: 

 

6.2 Resultater og beregninger 
I dette forsøg er det således den lavt placerede diffusor med borede huller, der samlet set har den bedste 
energieffektivitet hvad angår opiltning og hydraulisk effektivitet. 

Anvendelsen af de lavt placerede diffusorer forudsætter dog, at den lidt lavere opnåede iltmætning i udlø-
bet er på et acceptabelt niveau. I forsøget på Lerkenfeldt blev opnået iltmætning på 72% ved den lavt pla-
cerede diffusor og 77% ved den dybt placerede diffusor. Derfor er den lavt placerede diffusor især rele-
vant i anlæg, hvor man i forvejen overvejer at tilføre flydende ilt for at opnå tilstrækkeligt høje iltmætninger. 

Der findes forskellige tyske kilder, hvor mammutpumpens ydeevne er undersøgt 4I, og der er opstillet 
nomogrammer for mammutpumper med forskellige rørdiametre og forskellige nedsænkningsforhold – 
dvs. forholdet mellem hvor dyb mammutpumpen er og det løft den leverer.  

Nomogrammet viser punkterne for bedste virkningsgrad. 

Det interessante ud fra et design- og driftsmæssigt synspunkt er, at vi deraf kan udlede, hvordan forhol-
det mellem vandflow og luftflow bør være ved et valgt nedsænkningsforhold og en given rørdiameter, 
for at mammutpumpen har den bedst mulige hydrauliske virkningsgrad. 

Det viste nomogram er udarbejdet for mammutpumper af en anden størrelse, end dem vi typisk finder i 
dambrugene. I det viste nomogram er vandhastigheden 0,5-1,7 m/sek., hvor vandhastigheden dambru-
genes mammutpumper typisk er 5-12 cm/sek. Nedsænkningsforholdet er typisk større end 0,9 i dambru-
gene – idet brøndene ikke er lige så dybe, som dem der er regnet på i nomogrammet, og rørdiametrene 
kan være op til 2-3 m. i diameter. 

                                               
4 Maltry, W.: Zur Dimensionierung von Mammutpumpen, Deutsche Agrartechnik 18(1968)5, S. 233-235 
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Ved at anvende data fra nomogrammet og udlede forholdet mellem vandflow og luftflow viser det sig, 
at dette forhold er tilnærmelsesvist konstant ved større rørdiametre, når vi ser på mammutpumper med 
samme nedsænkningsforhold. 

 

FIGUR 6.3: NOMOGRAM OVER PUNKTER MED BEDSTE VIRKNINGSGRAD5. 

                                               
5 Maltry, W., ”Zur dimensionierung von mammutpumpen”, Deutche Agrartechnik 18(1968)5, s. 233-235. 
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FIGUR 6.4: VISER AT FORHOLDET MELLEM VANDFLOW OG LUFTFLOW I MAMMUTPUMPER MED 
SAMME NEDSÆNKNINGSFORHOLD ER TILNÆRMELSESVIST KONSTANT VED STØRRE RØRDIAMETRE. 
DIAGRAMMET ER UDLEDT AF DATA FRA NOMOGRAMMET PÅ FORRIGE SIDE OG ER SÅLEDES UD-
TRYK FOR FORHOLDENE I MAMMUTPUMPER MED BEDSTE HYDRAULISKE VIRKNINGSGRAD VED DE 

GIVNE NEDSÆNKNINGSFORHOLD OG RØRDIAMETER. 

Ud fra nomogrammet fremgår det, at springet mellem de forskellige nedsænkningsforhold er stort set 
konstant for de viste kurver. På den baggrund har vi dannet kurver for de nedsænkningsforhold, som vi 
typisk ser i dambrugene: 0,92 – 0,95 – 0,98. Kurverne er dannet ved at bruge tendenslinjerne fra no-
mogrammet ved de små rørdiametre og forlænge til større diametre. Det er således ekstrapolerede 
data, som rummer nogen usikkerhed. 
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FIGUR 6.5: DATA FOR VAND/LUFT-FORHOLD - EKSTRAPOLERET UD FRA NOMOGRAM FOR MINDRE 
RØRDIAMETRE. 

Herudfra kan beregnes forholdet mellem vandflow og luftflow ved forskellige rørdiametre og konstante 
nedsænkningsforhold. 
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FIGUR 6.6: FORHOLD MELLEM VANDFLOW OG LUFTFLOW VED KONSTANTE NEDSÆNKNINGSFOR-
HOLD 

 

6.3 Konklusioner og perspektiver på forsøget 
 

Ud fra dette kan vi konkludere – med de usikkerheder der ligger i de ekstrapolerede data – at: 

• Ved nedsænkningsforhold 0,92 bør vandflowet være ca. en faktor 2,5 højere end luftflowet for 
at have en mammutpumpe med bedst hydraulisk virkningsgrad. 

• Ved nedsænkningsforhold 0,95 er faktoren ca. 5,5 
• Ved nedsænkningsforhold 0,98 er faktoren ca. 11 – ved rørdiametre over 1500 mm. 
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For at kunne vurdere mammutpumpens egnethed i forhold til at flytte vand på dambrugene har vi be-
regnet nogle eksempler, hvor vi har anvendt ovenstående forhold mellem vandflow og luftflow og der-
næst beregnet virkningsgraden for mammutpumpen i relation til at flytte vand. 

I forudsætningerne for beregningerne indgår, at vandhastigheden i mammutpumpen er låst fast til 9 
cm/sek. Dette svarer til en normal hastighed for mange mammutpumper i dambrug – men det er ikke et 
konstant forhold, hvorfor der ligger en fejlkilde i at låse denne fast på en konstant værdi. Virkningsgra-
derne for luftkompressorer er sat til 0,67 for kompressorer der leverer luft i mere end 1 meters dybde, 
mens den er sat til 0,75 for lavere end 1 meters dybde. Dette er gjort på baggrund af eksempler på 
luftkompressorer, som er installeret på dambrug. 

Nedsænkningsforhold 0,98 Virkningsgrad for kompressor op til 1 m dybde
Vand/luftforhold 11 Virkningsgrad for kompressor dybere end 1 m
Vandhastighed 9 cm/s

Dybde af brønd Løft 1000 1500 2000 2500 1000 1500 2000 2500
4,5 0,09 196 442 785 1227 0,10 0,10 0,10 0,10

4 0,08 196 442 785 1227 0,11 0,11 0,11 0,11
3 0,06 196 442 785 1227 0,11 0,11 0,11 0,11
2 0,04 196 442 785 1227 0,12 0,12 0,12 0,12

0,8 0,02 196 442 785 1227 0,15 0,15 0,15 0,15

Nedsænkningsforhold 0,95 Virkningsgrad for kompressor op til 1 m dybde
Vand/luftforhold 5,5 Virkningsgrad for kompressor dybere end 1 m
Vandhastighed 9 cm/s

Dybde af brønd Løft 1000 1500 2000 2500 1000 1500 2000 2500
4,5 0,24 196 442 785 1227 0,13 0,13 0,13 0,13

4 0,21 196 442 785 1227 0,14 0,14 0,14 0,14
3 0,16 196 442 785 1227 0,15 0,15 0,15 0,15
2 0,11 196 442 785 1227 0,16 0,16 0,16 0,16

0,8 0,04 196 442 785 1227 0,20 0,20 0,20 0,20

Nedsænkningsforhold 0,92 Virkningsgrad for kompressor op til 1 m dybde
Vand/luftforhold 2,5 Virkningsgrad for kompressor dybere end 1 m
Vandhastighed 9 cm/s

Dybde af brønd Løft 1000 1500 2000 2500 1000 1500 2000 2500
4,5 0,39 196 442 785 1227 0,10 0,10 0,10 0,10

4 0,35 196 442 785 1227 0,10 0,10 0,10 0,10
3 0,26 196 442 785 1227 0,11 0,11 0,11 0,11
2 0,17 196 442 785 1227 0,12 0,12 0,12 0,12

0,8 0,07 196 442 785 1227 0,15 0,15 0,15 0,15

"Pumpe"-virkningsgrad

Vandflow [l/s] ved given diameter [mm] "Pumpe"-virkningsgrad

Vandflow [l/s] ved given diameter [mm] "Pumpe"-virkningsgrad

Vandflow [l/s] ved given diameter [mm]

 

 

Beregningerne her indikerer, at de højest opnåelige virkningsgrader ligger på 15-20% ved de ned-
sænkningsforhold som er aktuelle for dambrug. I alle tilfælde finder vi de bedste virkningsgrader i de 
lave brønde. Beregningerne stemmer godt overens med målinger, som er udført på eksisterende mam-
mutpumper på dambrug 6. 

                                               
6 ELFORSK Projekt nr. 338-064 om energieffektivt design af dambrug. 
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Ud fra disse betragtninger er det nærliggende at konkludere, at flytning af vand bør ske med en pro-
pellerpumpe eller anden form for pumpe med en bedre virkningsgrad. Men i det ovenstående er mam-
mutpumpen alene betragtet som pumpe – dvs. som en maskine der flytter vand. Beregningerne siger ikke 
noget om mammutpumpens evne til at ilte og afgasse. Når mammutpumpen er en foretrukken teknologi 
på dambrugene er det netop på grund af, at den rummer alle tre formål: iltning, afgasning og flytning 
af vand i samme enhed. Dette er hensigtsmæssigt at praktiske årsager i forhold til indretning af anlæg-
get og af driftsikkerhedsmæssige årsager. 

Når vi sammenholder ovenstående med forsøgsresultaterne fra Lerkenfeldt dambrug kan vi se, at den 
lave brønd (0,8 m) har den bedste virkningsgrad – både hydraulisk og iltningsmæssigt – men samtidig er 
det i den lave brønd sværere at indløse tilstrækkeligt med ilt til at opnå en høj nok mætningsgrad af ilt i 
vandet. Så selv om den lave brønd har den bedste effektivitet energimæssigt, kan man argumentere for 
at anvende de dybere brønde for at opnå tilstrækkelig iltmætning. Alternativt kan de lave brønde be-
nyttes suppleret med ren ilt fra en ilt-jetplatform – som undersøgt i dette projekt - eller en iltkegle. 

I forhold til iltningseffektivitet kan vi sammenfatte resultaterne fra de forskellige diffusorer og kolonne-
forsøget i grafen vist nedenfor. I grafen har vi også afbildet resulaterne fra ELFORSK projekt nr. 338-
064, hvor Teknologisk Institut gennemførte forsøg med to forskellige diffusorer med hensyn til iltningsef-
fektivitet. Den ene type diffusor var et rør med 1,2 mm. borede huller, og den anden var en perforeret 
gummistrømpe trukket uden over et rør med huller. Grafen viser, hvordan iltningseffektiviteten afhænger 
af iltmætningen i vandet før beluftning. 

Teknologisk Institut -
Laboarium 
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FIGUR 6.7: ILTMÆTNING FØR BELUFTNING 

Hvad der er den mest energieffektive samlede løsning til iltning, afgasning og flytning af vand vil af-
hænge af forholdene og indretningen af det enkelte dambrug. 
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7. ILT JET-PLATFORMEN 
 

Formål 

I de recirkulerede ørreddambrug spiller dambrugsvandets indhold af ilt og gasser en afgørende rolle for, 
hvor stor produktionen af fisk kan blive i dambruget. Indholdet af gasser i form af kuldioxid (CO2) og kvæl-
stof (N2) er begrænsende for produktionen af fisk. Et højt indhold af ilt (O2) er som udgangspunkt fremmende 
for produktionen. Den cirkulerede vandmængde er også en væsentlig parameter, idet det cirkulerede vand 
sørger for transport af ilt og affaldsstof til og fra produktions-bassinerne i dambruget. 

Når ilten er den begrænsende faktor vil øget beluftning af vandet med mammutpumper eller andre former 
for beluftning ofte være utilstrækkeligt, da en stor del af den ekstra luft som tilsættes vil gå tabt og ”boble 
af” på vandoverfladen. Dambruget vil derfor kunne øge tilsætningen af ilt i form af flydende ilt. Tilsætning 
af flydende ilt giver mulighed for overmætning af ilt i vandet. 

Traditionelt tilsættes flydende ilt til vandet via iltkegler. Iltkegler fungerer ved at vand sættes under tryk ved 

hjælp af en pumpe og ren ilt tilsættes øverst i iltkeglen.  

Omkostningerne ved brug af iltkegler er forholdsvis høje, da det kræver en del energi at opnå det ønskede 
driftstryk på 7-8 mVS, og dertil kommer omkostningerne til ilten. 

En alternativ metode til iltkeglen er en ”ilt jet-platform”, hvor dambrugsvandet ved hjælp af en pumpe skydes 
ned i et iltholdigt kammer med høj hastighed. Ideen med jet-platformen er at opnå overmættet vand ved 
hjælp af et lavere indløsningstryk end det som er nødvendigt ved brug af iltkegler. Energiforbruget til drift 
af ilt jet-platformen forventes derfor at være mindre end til drift af iltkegler. 

Det er relevant at undersøge hvor effektivt ilt jet-platformen er med hensyn til energiforbrug i forhold til ind-
løst ilt ved placering af jet-platformen i forskellige vanddybder og ved forskellige flow. Herved belyses også 
omfanget af tab i form af ilt som bobler af ved vandoverfladen og således ikke bliver nyttiggjort. Samtidig 
er det interessant, hvilken virkning ilt jetplatformen har i forhold til afgasning af kvælstof og CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 7.1: PRINCIPSKITSE AF EN ILTKEGLE 
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7.1 Materialer og metode 
 

Der er fremstillet en ilt jet-platform af Chr. Jørgensen Aps som skal bruges på et dambrug på Færøerne. Jet-
platformen er designet med henblik på at opnå en høj indløsningsgrad af ilt og dermed et lille tab. Jet-
platformen blev testet i et rundt dambrugsbassin hos Kærhede Dambrug, som var fyldt med dambrugsvand 
og tømt for fisk. Under testen foretog projektgruppen målinger med henblik på at dokumentere energieffek-
tiviteten af ilt jet-platformen som iltningsprincip. Test og målinger blev foretag d. 3. og 4. marts 2011. Efter 
en mindre ombygning blev forsøgene gentaget d. 16. marts 2011. 

Rør til afgasning
af CO2, O2 og N2

Udløb

O2 atmosfære

O2 flow-måler

 

FIGUR 7.2: PRINCIPSKITSE AF ILT JET-PLATFORM 

 

FIGUR 7.3: ILT JET-PLATFORMEN PLACERET I RUNDT DAMBRUGSBASSIN HOS KÆRHEDE DAMBRUG 
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Der blev foretaget målinger på ilt jet-platformen ved placering i 2 forskellige vanddybder: 

1. Placering på bunden af bassin 
2. Placering på lav vanddybde – dyser ca. 20 cm over vandspejl 

 

 Generelt Ved indløb Ved udløb 
Iltflow, [liter/min] x   
Effektoptag på pumpe [kW] x   
Vandflow, [liter/sek] Ud fra pumpe-karakteristik   

Total gasmætning, [hPa]  x x 
O2-indhold, [mg/liter]  x x 
Temperatur, [°C]  x x 
CO2 indhold, [mg/liter]  x x 
N2 indhold, [mg/liter]  x x 

 

TABEL 7.1: UDFØRTE MÅLINGER 

Indløbsmålinger blev foretaget i et runde bassin i passende afstand fra udløbet. Målinger ved udløb blev 
foretaget i et forlængerrør, som blev placeret ved udløbet fra jet-platformen. Det var vanskeligt at få for-
længerrøret placeret rigtigt og dermed sikre, at det vand der blev målt på reelt var vand fra udløbet. For at 
minimere usikkerheden blev der boret huller i forlængerrøret lige under vandspejlet i dambrugsbassinet for 
at gøre det lettere at vurdere visuelt om der var flow i forlængerrøret. 

FIGUR 7.4: FORLÆNGERRØR TIL MÅLINGER PÅ 
UDLØBSVAND 

FIGUR 7.5: PLACERING AF RØR VED UDLØBET FRA JET-
PLATFORMEN 
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Ved måling af gasmætning, O2, temperatur, CO2 og N2 i indløbsvand og udløbsvand blev anvendt Biomars 
gasmålere - som udgangspunkt to 2 ens målere. Ved at teste målerne i det samme vand fandt vi ud af, at de 
to målere afveg væsentligt fra hinanden ved måling af CO2. Den ene gasmåler er mærket med ”Gasmå-
ler2”. I forsøgsresultaterne er målerne derfor kaldt hhv. ”Gasmåler1” og ”Gasmåler2”.  

Vi målte flow i udløb med vingehjulsmåler henover udløbsarealet. Det 
viste sig, at der var væsentlige usikkerheder forbundet med det. Der-
for valgte vi i stedet at anvende pumpekarakteristikken for den an-
vendte pumpe og vurdere flowet ud fra løftehøjde og målt effektop-
tag. 

Vi målte iltflow med en flowmåler der sad direkte ved iltflasken. Da 
ilten indløses under vand, hvor der er et højere tryk end flowmåleren 
er kalibreret til, skal det aflæste iltflow korrigeres for trykket. Det er 
generelt et forhold dambrugerne bør tage højde for i reguleringen af 
flydende ilt, da en direkte aflæsning af flowmåleren ikke er retvisen-
de. 

Korrektionen af iltflowet ( ) sker ud fra følgende sammenhæng, hvor 
tryk (p) måles i bar: 

 

Det betyder i praksis, at hvis iltmåleren er kalibreret fra fabrikanten ved atmosfæretrykket (0 bar relativt til 
atmosfæretryk), og ilten indløses i en vanddybde på ca. 2 m (0,2 bar), så skal flowet på flowmåleren korri-
geres med en faktor 1,095. Hvis flowmåleren eksempelvis viser 25 liter/min. vil det reelle ilflow være 1,095 
x 25 = 27,4 liter/min. 

 

7.2 Resultater og beregninger  

Generelle kommentarer til forsøgene.  

Nøgletal fra forsøgene ses i tabel 7.2.  

Forsøgene 1-5 blev gennemført d. 3/4-4/4. 

Forsøg 1 og 2 blev udført efter en periode hvor ilttilførslen havde været skruet meget højt op. I resultatske-
maet ses det, at der er optaget mere ilt end der er tilført i løbet af forsøget. Det skyldes, at den høje ilttilfør-
sel inden forsøgets start, har resulteret i en ”ilt-lomme” inde i jet-platformen, og som efterhånden bliver over-
ført til vandet i løbet af forsøg 1 og 2. Forsøgene er dermed ikke repræsentative med hensyn til at belyse, 
hvor meget af ilten der optages af vandet, og hvor meget ilt der går tabt. 

Det var kendetegnende for forsøgene 1-5, at der boblede ilt af på overfladen i et omfang så det var syn-
ligt. I forsøg nr. 3 lukkede vi den ene af dyserne i platformen for at opnå et mindre tab af ilt. Det viste sig 
ikke at have effekt, og dysen blev åbnet igen i forsøg 4. 

Forsøg 5 blev foretaget med jet-platformen placeret ved lav dybde. Dyserne i platformen var ca. 20 cm. 
over vandspejlet. 

FIGUR 7.6: MÅLING AF ILTFLOW 
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Forsøgene 1-5 er vist i resultatskemaet vel vidende, at de ikke repræsenterer en optimal ilt jetplatform og af 
den grund konkluderer vi ikke noget om ilt jetplatformens energieffektivitet på baggrund af forsøg 1-5. Men 
vi har det med for at illustrere den følsomhed, som jetplatformen har overfor geometri, idet selv små ændrin-
ger kan have stor betydning for hvor godt ilten indløses eller undslipper fra platformen u-indløst. 

Forsøg 6-13 blev gennemført d. 16/3 efter en ombygning af platformen for at minimere tabet af ilt. Om-
bygningen havde den ønskede effekt i forhold til dette og afgasningen af ilt var synligt mindre. Forsøgene 6-
13 er som udgangspunkt ens – undtaget forsøg 6, som er udført ved lav dybde og et lavere iltflow. I opgø-
relsen af optaget ilt i % af tilført ilt ses det, at der også i forsøgene 6-13 er opbygget en iltlomme, som af-
vikles i løbet af forsøgsrækken. 

 
Forsøg nr. 1 2 3 4 5 6 7 

Placering af platformen ift. vandspejl [m] 2,05 2,05 2,05 2,05 0 0 2,05 

Vandtransport [l/s] 44 44 35 44 44 44 44 

Optaget O2 [kg/kWh] 1,86 1,33 0,59 0,65 0,43 0,63 1,43 

Optaget O2 [kg/kWh] korrigeret for pumpevirk-
ningsgrad 3,24 2,31 1,03 1,13 0,75 1,10 2,49 

Optaget ilt i % af tilført ilt, [%] 168 120 62 69 49 80 103 

Iltmætning, indløb [%] 116 121 108 119 119 108 103 

Iltmætning, udløb [%] 287 242 229 179 158 168 238 

 

Forsøg nr. 8 9 10 11 12 13 

Placering af platformen ift. vandspejl [m] 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Vandtransport [l/s] 44 44 44 44 44 44 

Optaget O2 [kg/kWh] 1,39 1,35 1,28 1,09 1,04 1,01 

Optaget O2 [kg/kWh] 

korrigeret for pumpevirkningsgrad 2,42 2,35 2,23 1,90 1,81 1,76 

Optaget ilt i % af tilført ilt, [%] 101 97 92 78 75 73 

Iltmætning, indløb [%] 106 109 113 119 121 122 

Iltmætning, udløb [%] 238 237 234 222 219 218 

TABEL 7.2: NØGLETAL FRA MÅLINGERNE 

Iltmætningsniveauer 
Alle forsøgene er udført i et rundt dambrugsbassin tømt for fisk. Derfor bliver der ikke i løbet af forsøgene 
omsat noget ilt i bassinet. I forsøgsrækken 6-13 er det særligt tydeligt, at iltniveauet stiger i løbet af forsøgs-
rækken, idet iltmætningen ved indløb i forsøg 6 er på 108% og dette er steget til 122% i forsøg 13. 
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Generelt er iltmætningerne høje i forsøgene sammenlignet med de niveauer, der normalt er i dambrugsvand. 
Normalt vil et dambrug ved udløb ligge på iltmætninger på omkring 50-60%, og i den interne beluftning og 
iltning iltes vandet op til ca. 90% iltmætning. 

På grund af de høje iltmætninger i forsøgene kan resultaterne ikke direkte sammenlignes med iltning ved 
hjælp af mammutpumper eller anden beluftning i et dambrug. Det skyldes, at jo højere iltmætning der er i 
vand fra starten af, jo mere krævende er det at indløse yderligere ilt i vandet. Dette kommer til udtryk i Hen-
ry’s og Fick’s love som omtalt i afsnit 8.1 

Iltningsmæssigt er det mere nærliggende at sammenligne ilt jetplatformen med en iltkegle, hvor mætningerne 
er på samme niveau – og ofte højere – end hvad vi har målt i disse forsøg. 

 

Virkningsgrader  
I iltjetplatformen er pumpen den energiforbrugende komponent. Det betyder i praksis, at pumpevirknings-
graden har afgørende betydning for hvor effektiv metoden er. 

I forsøgene har vi anvendt en ureguleret Flygt pumpe af typen LL 3085, som ved en løftehøjde på 0,8 m 
leverer ca. 44 l/s med en totalvirkningsgrad på 20,7. Umiddelbart er det en ret lav virkningsgrad, og det er 
sandsynligt, at der kan findes pumper med højere virkningsgrader, hvis man skal bygge en ilt-jetplatform fra 
ny. Ved at undersøge det nærmere fandt vi eksempelvil frem til en pumpe, som ville kunne yde det nødven-
dige løft og flow ved en virkningsgrad på 36% i stedet – og der vil sandsynligvis kunne findes endnu bedre 
pumper. 

De effektoptag vi har målt i forsøgene er derfor højere end de vil være i en installation med en mere effektiv 
pumpe. Og det er vores vurdering, at det er mere retvisende at regne med en pumpevirkningsgrad på 36% 
end 20,7% i nøgletallene for, hvor meget ilt platformen kan indløse pr. kWh. Derfor har vi korrigeret for det 
i række 13 og 14 i skemaet med forsøgsresultater på side 42. 

 

Usikkerheder og fejlkilder 

Der er store usikkerhed forbundet med især måling af CO2 i forsøgene. Det viser sig dels i form af den for-
skel, der er på målingerne med den ene og den anden CO2 måler. Forholdet er drøftet og undersøgt i for-
bindelse med kaskade- og bioblokforsøgene i afsnit 3. 

En væsentlig fejlkilde ved forsøget er selve målingen på udløbsvandet fra jetplatformen, idet jetplatformen 
er placeret under vand, og det var vanskeligt at opfange vandet lige ved udløbet uden at det blev opblan-
det med andet vand i bassinet. I praksis satte vi et forlængerrør på ved udløbet, som beskrevet tidligere i 
afsnittet. Men det var ikke et tætsluttende udløbsrør. 

Målingerne af ilt vurderes at være forbundet med relativt lille usikkerhed. 
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7.3 Konklusion og perspektivering på forsøget 

 

Ilt jetplatformen som iltningsmetode 
Som iltningsmetode havde vi en forventning om et energinøgletal på ca. 1,5 kg ilt pr. kWh på baggrund af 
tidligere undersøgelser. Forsøgsresultaterne 7-13 viser, at denne forventning indfries når jetplatformen place-
res på 2 meters dybde. Den iltlomme, som var opbygget i platformen i forbindelse med forsøget har ikke 
stabiliseret sig 100% i løbet af forsøgsrækken, men nøgletallet vil formodentlig stabilisere sig omkring 1,6-
1,7 kg ilt/kWh.  

Forsøg 6 illustrerer betydningen af at placere iltjetplatformen højt/lavt i vandet. I forsøg 6 er jetplatformen 
placeret ved vandoverfladen – dvs. højt – og energinøgletallet ligger på 1,1 kg ilt/kWh. Det vil sige væsent-
ligt lavere end ved placering på 2 meters dybde, hvilket er som forventet. 

Iltkeglen er den iltningsmetode, som jetplatformen er mest sammenlignelig med. 

På Kærhede Dambrug er installeret en iltkegle som indløser 6 kg ilt/time. Vandflowet i iltkeglen er 35 l/s 
ved en løftehøjde på 24,5 mVS. Pumpevirkningsgraden er 74,8%, og iltkeglens optagne effekt er således ca. 
11 kW. Dette giver en iltningseffektivitet på 0,6 kg ilt/kWh. 

Nøgletallet for iltkeglen i dette tilfælde er kun 36% af hvad iltjetplatformen kan levere. Iltjetplatformen er 
dermed betydeligt mere energieffektiv end iltkeglen. 

Til gengæld tyder forsøgene på, at der er et større spild af ilt end der er i iltkeglen. Forsøgene indikerer et 
tab på 25-30% af den tilførte ilt. I iltkeglen vil tabet typisk være 10%. 

 

Idet iltmætningerne i forsøgene med jetplatformen som nævnt ligger relativt højt, vil det også betyde et stør-
re tab af ilt til omgivelserne. Derfor er de målte tab på 25-30% muligvis større end de vil være under nor-
mal drift med iltniveauer på omkring 90% mætning. 

Det er ret afgørende for bedømmelse af iltjetplatformen, om de målte tab er for store eller ikke. Hvis tabet 
reelt er 30% sammenlignet med 10% på iltkeglen betyder det, at den økonomiske gevinst man henter ved at 
spare energi er mindre end den merudgift man har på grund af større ilttab. 

 

Ilt jetplatformen og afgasning 
I forsøgene har vi målt partialtryk af CO2 og totalgas for at undersøge iltjetplatformens egenskaber i forhold 
til afgasning og dermed afklare behovet for supplerende afgasning med eksempelvis lavtryksdiffusere. 

Det har vist sig, at målingerne af CO2 i forsøget har været forbundet med så stor usikkerhed, at det ikke reelt 
er muligt at konkludere noget om iltjetplatformens egenskaber ift. afgasning. 
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8. ENERGIFORBRUG INDPUMPNINGSANLÆG PÅ HALLUNDBÆK 
DAMBRUG 

 

Formålet er at undersøge energiøkonomien forbundet med indpumpningsanlægget på Hallundbæk Dambrug 
for at belyse driftsomkostningerne ved indpumpning i forhold til vandindvinding via stemmeværk. Det er en 
generel tendens, at stemmeretten opkøbes af dambrugerne, og det er forventningen at fremtidens dambrug i 
stadigt stigende grad vil blive forsynet med vand via indpumpningsanlæg. 

Hallundbæk Dambrug havde på forsøgstidspunktet en foder tilladelse til 181 ton foder årligt, og der må 
indtages op til 226 liter vand pr. sekund fra Hallund bæk. Dette er over halvdelen af medianminimumsvand-
føringen i Hallund Bæk. Dambruget skal til enhver tid sikre en vandføring forbi dambruget, og vandindvin-
dingstilladelsen maksimerer indtaget til 197 l/sek. Der er etableret et indpumningsanlæg, hvor indvinding af 
vand til dambruget sker ved pumpning i stedet for via stemmeværk, og afløbsvandet udledes umiddelbart 
efter indpumpningsanlægget, således at bækken overalt vil have fuld vandføring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 8.1: HALLUNDBÆK DAMBRUG 

8.1 Materialer og metode 
Indpumpningsanlægget består af en metalkasse, hvor 2 pumper parallelt pumper vand fra bækken op i en 
indløbskasse. Fra indløbskassen styres vandet til dambruget med skod til 3 sektioner, så vandet kan fordeles 
til forskellige anlæg i dambruget ved at justere skodderne. Samtidig fungerer skodderne som sikkerhed mod 
tilbageløb.  

Løftehøjden for pumperne er ca. 2 m. Heraf er ca. 6 cm. et ekstra løft, som skyldes, at der anvendes skod-
regulering, og som derfor sker af hensyn til driftssikkerhed i dambruget. Pumpernes energiforbrug er under-
søgt ved at måle effektoptag på pumperne ved drift af en pumpe ad gangen. 

Det var ikke muligt direkte at måle vandføringen. Det blev oplyst af dambrugsejer Søren Jøker, at vandind-
taget var 48 l/sek., hvoraf 43 l/sek. Anvendes i produktionen og 5 l/sek. anvendes til at løbe forbi en kalk-
mølle. Vandet drives ved drift med den store pumpe alene. Pumperne er specialfremstillet af en smed, og der 
findes ikke pumpekarakteristik på dem.  
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FIGUR 8.2: PUMPEBRØND 

8.2 Resultater og beregninger 
Målt effekt på stor pumpe i drift 4,5 kW 
Målt effekt på lille pumpe i drift 3,7 kW 
   
Vandføring (ved stor pumpe) 48 l/sek. 
   
Antal driftstimer om året 8.760 Timer 
   
Effektoptag omregnet til specifikt energifor- 0,026 kWh/m3 
   
Årligt energiforbrug ved drift med stor pumpe 39.420 kWh/år 
   

Idet det ønskes belyst mere generelt hvilke omkostninger der er forbundet med at forsyne dambrug med 
vand via indpumpningsanlæg, er der også regnet teoretisk på energiforbruget. Dette er blandt andet gjort 
for ikke at drage generelle konklusioner på baggrund af valget af pumper specifikt på Hallundbæk Dam-
brug. Ved løftehøjden på 2 mVS og en vandføring på 48 l/sek. bliver den teoretiske pumpeeffekt P3: 

kWs
lkPaP 96,0][48][20

1000
1

3 =⋅⋅=  

Antaget samlet virkningsgrad for pumpe og 50 % 
   
Forventet effektoptag 1,9 kW 
   
Forventet effektoptag omregnet til specifikt 0,011 kWh/m3 
   
Årligt energiforbrug 16.644 kWh/år 
   

Skod til justering af 
vandmængder 

Indløbskasse 
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Det teoretisk beregnede energibehov for at drive et indpumpningsanlæg hos Hallundbæk Dambrug er kun 
halvt så stort som det faktisk målte. For at få et realistisk billede af om det kan lade sig gøre at finde en 
pumpe til anlægget, som kan pumpe vandet ind i anlægget med kun 0,011 kWh pr. m3 er det undersøgt hos 
forskellige leverandører, hvilke alternative pumpeløsninger der findes. 

Den umiddelbare tilbagemelding fra pumpeleverandørerne er, at det er vanskeligt at finde en pumpeløsning 
der har optimal virkningsgrad ved den kombination af vandføring og løftehøjde som er i Hallundbæk Dam-
brug. Det bedste alternativ er fra pumpeleverandøren IT Flygt. Ydelseskurven for den anbefalede pumpe er 
vedlagt som bilag. 

Pumpetype NP3102  
   
Forventet effektoptag omregnet til specifikt 0,014 kWh/m3 
   
Årligt energiforbrug 21.192 kWh/år 

 

Der regnes videre med denne pumpe, da det vurderes at være den mest realistiske løsning at generalisere 
ud fra.  

For at generalisere resultatet til andre dambrug som har en anden størrelse, er forbruget omregnet til kWh 
pr. ton foder og til kr. pr. ton foder. Der er anvendt en elpris på 0,7 kr./kWh, som er prisen uden moms og 
godtgjorte afgifter. 

 

Årligt forbrug af foder  181 Ton/år 
   
Forventet energiforbrug til indpumpning pr. ton 117 kWh/ton 
   
Omregnet til økonomi 8 øre/kg 

 

I ovenstående er der fokuseret på energiforbruget til indpumpning ved de givne forhold hos Hallundbæk 
Dambrug. Det vil sige ved 2 m. løftehøjde og 48 l/sek. I forhold til at minimere omkostninger til indpumpning 
vil det især have betydning at opnå så lav løftehøjde som muligt i indretningen af dambruget, idet energi-
forbruget til pumpning er direkte proportional med løftehøjden. 

På Hallundbæk Dambrug løftes vandet som nævnt ca. 5 cm. ekstra i forbindelse med skod-reguleringen.  De 
ekstra 5 cm udgør 2,5 % af den samlede løftehøjde og udgiften til det ekstra løft svarer således omregnet til 
ca. 0,2 øre pr. kg foder. I dette tilfælde, hvor det ekstra løft sker af hensyn til driftssikkerheden er 0,2 øre pr. 
kg foder ikke en udgift der giver anledning til at overveje at ændre noget. Men eksempelvis i forbindelse 
med den overordnede indretning af dambruget, ved valg af gitter-riste mv. bør der fokuseres på at opnå så 
lav løftehøjde som muligt. 

Beregningerne viser, at energiudgifterne til indpumpning af vand under de givne betingelser på forsøgsdam-
bruget vil være ca. 8 øre pr. kg foder anvendt i et dambrug på ca. 200 tons, og et vandforbrug på ca. 48 
l/sek.  

Ud fra ovenstående resultater er beregnet hvad indpumpning af vand vunder de tilsvarende forudsætninger 
vil koste for forskellige typer dambrug hhv. et dambrug indrettet som et model 3 dambrug (vandforbrug 15 
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l/sek pr. 100 ton foder, et model 1 dambrug (150 l/sek pr. 100 tons foder) samt et traditionelt dambrug ( 
250 l/sek pr. 100 tons foder) ved en foder kvotient på 1. 

 

Foder tons type l/sek kwh pris Kr. pr kg foder 

100 model 3 15 6623 4636 0,046 

100 model 1 125 55188 38631 0,386 

100 traditionelt 250 110375 77262,5 0,773 

TABEL 8.1: EGERGIFORBRUG I FORHOLD TIL DAMBRUGSTYPE 

 

FIGUR 83: PRIS I FORHOLD TIL VANDFORBRUG PR 100 TONS UNDER FORSØGSBETINGESLER. 

 

Usikkerheder og fejlkilder 
De væsentligste usikkerheder vurderes at være forbundet med opgørelsen af vandføring, idet denne ikke er 
målt direkte ved pumpning med hhv. den store og lille pumpe. Ved de forholdsvis store vandmængder er det 
vanskeligt at komme til at måle nogenlunde nøjagtigt med eksempelvis ”balje” og stopur. Der er heller ikke et 
tilgængeligt rør som vandføringen kan måles i ved hjælp af eksempelvis ultralydsmetode. 

Måling af effektoptag vurderes at være behæftet med meget lille usikkerhed, som er uvæsentlig i forhold til 
usikkerheden ved vandføringen. 

 

8.3 Konklusion og perspektivering på forsøge 
 

Forsøget belyser driftsudgifterne forbundet med indpumpningsanlæg. Der er taget udgangspunkt i Hallund-
bæk Dambrug, hvor der er regnet på: 

• Det eksisterende indpumpningsanlæg 
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• Det teoretiske energiforbrug til at løse pumpeopgaven hos Hallundbæk 
• En alternativ løsning til den nuværende pumpeinstallation 

 

Det teoretiske energiforbrug til pumpeopgaven er ca. 0,011 kWh/m3, og er således under halvdelen af det 
faktiske forbrug på det eksisterende indpumpningsanlæg, som er 0,026 kWh/m3. Energiforbruget til den 
alternative pumpeløsning er 0,014 kWh/m3. Der er generaliseret ud fra den alternative pumpeløsning. 

Beregningerne viser, at energiudgifterne til indpumpning af vand vil være ca. 8 øre pr. kg foder anvendt i 
dambruget for en 200 tons anlæg indrettet med en høj grad af recirkulering. 

Indretningen af dambruget i forhold til løftehøjde har afgørende betydning for energiforbruget til pumpning, 
og det anbefales generelt at have fokus på dette. 

Ud fra de målte tal kan beregnes en energiomkostning på ca. 4 øre pr. kg foder for et model 3 anlæg, 39 
øre for et model 1 anlæg og ca. 0,75 kr. for et traditionelt anlæg, såfremt der kan opstilles tilsvarende be-
tingelser som ved forsøgsdambruget. Hertil kommer udgifter til etablering og vedligehold af pumper samt 
overvågning af systemet.  
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9. BAGGRUND OG TEORI  
 

Fisk ånder i vand. For at kunne opretholde deres stofskifte optager fisk ilt (O2) fra vandet over gællerne til 
blodet. Når fisk spiser og fordøjer foder stiger deres iltforbrug væsentligt. Ligesom hos andre dyr, er slutpro-
duktet fra stofskiftet kuldioksid (CO2), som udskilles over gællerne til vandet. I grove træk er mængden af 
CO2 der udskilles, proportional med den mængde O2 der forbruges. Da CO2 er tungere end O2 vil hvert kg 
ilt forbrugt medføre 1,38 kg CO2 tilført til vandet. Afhængig af vandets temperatur, vil et ton fisk forbruger 
ca. 2 kg O2 i døgnet til at dække sit basale stofskifte. Hertil kommer et iltbehov til omsætning af foder, på 
ca. 0,5 kg O2 per kg foder. Dermed vil 1 ton fisk på døgnbasis forbruge ca. 12 kg O2 og udskille 16,5 kg 
CO2.   Ved forhøjede koncentrationer er CO2 giftigt for alle organismer, fordi det påvirker hæmoglobins 
evne til at binde ilt (affinitet og kapacitet). Effekten af forhøjede CO2 værdier på fisk, især parametre som 
vækst og foderudnyttelse, er tvetydig. Regnbueørred betragtes ikke som værende særligt følsomme for for-
højede mængder CO2 i vandet, og koncentrationer mellem 9-30 mg/l anses som værende uskadelige. Dette 
er et forholdsvist stort koncentrationsspektrum, og de danske modeldambrug (Type 3) har typisk værdier midt 
i dette område.  

Som det vil fremgå af nedenstående, indeholder vand langt mindre ilt end eksempelvis luft, ca. 10-12 mg/l. 
Derfor vil de i et dambrug være dels et stort behov for at tilføre ilt til vandet, og dels et stort behov for at 
fjerne den mængde CO2, som fiskene udskiller. 

I modeldambrugene anvendes primært airlift (mammut) princippet til beluftning af vand. Airlift pumper fun-
gerer ved at indløse luft under vandet. De gasarter der er tilstede i den luft, der er i de opstigende bobler, 
vil søge at gå i ligevægt med vandets indhold og vil dermed tilføre ilt til vandet samtidig med at CO2 fjernes. 
En airlift opererer endvidere efter et princip om at opstigende luft vil trække vand med sig, og derfor tjener 
airlift pumper i dambrugene 2 funktioner, nemlig beluftning og afgasning samt cirkulation af vand rundt i 
anlægget.  

 

9.1Gassers opløselighed 
 

Atmosfærisk luft er en blanding af gasarter, og består hovedsageligt af ilt O2 og kvælstof (N2). Endvidere 
indeholder atmosfærisk luft CO2, ganske vist i meget små mængder, men idet CO2 er slutproduktet i fiskenes 
stofskifte, og fordi det er meget opløseligt i vand, er det en vigtig gasart i akvakultursammenhænge.  

 

Gasart Symbol Vægt % Volume % 

Kvælstof N2 75,54  78,084 

Ilt O2 23,10 20,946 

Argon Ar 1,29   0,934 

Kuldioxid CO2 0,05   0,033 

Andre  0,02   0,003 

TABEL 9.1: FORSKELLIGE GASSER 
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Væske kan betragtes som en samling af tætpakkede kugleformede molekyler. “Porevolumenet” mellem 
vandmolekylerne står via væskeoverfladen i forbindelse med gasserne over denne. Derfor er gastrykket 
proportionalt med antallet af gasmolekyler pr. volumenenhed, eller gastætheden. En ligevægtsopløsning af 
gas betyder at gastætheden og gastrykket i porrevolumenet mellem væskemolekylerne, er den samme som i 
gasserne over væsken. 

Når der ikke hersker ligevægt, vil der altid ske en transport af opløste gasser i væsken og gennem grænse-
fladerne til fri luft, på en sådan måde at systemet nærmer sig ligevægt. Afhængig af forholdende kan trans-
porten være alt fra uhyre langsom til meget hurtig. Ligevægten repræsenterer altså en mætningsgrad på 
100 %. Med en overmætning på f.eks. 20 % menes der en mætningsgrad på 120 %. 

Trykkets indvirkning 
Det vigtigste parameter for hvor store mængder af en gasart, der kan opløses i en væske, er trykket.  

De enkelte gasser i luften udøver et partialtryk, som er proportionalt med volumeandelen af gasarten. Sum-
men af partialtrykkene er lig med det aktuelle lufttryk. Mængden af en opløst gasart i ligevægtstilstanden er 
ligefrem proportionalt med dens partialtryk. 

Opløseligheden af partialgasser er beskrevet ved Henry’s lov: 

aq

gas
pcH c

p
=,κ  

Hvor pcH ,κ  er henrys konstant for en given gas, pgas er partialgastrykket og Caq er koncentrationen i vandet. 

Henry’s lov beskriver mætningskoncentrationen for en given gas ved et givent tryk. Ved at hæve partialtryk-
ket for en given gas, hæves mætningskoncentrationen samtidigt. 

Fick’s lov: ( )aktmætL
opløst ccaK
dt

dc
−⋅⋅=  

Hvor  

a [m-1] er forholdet mellem grænsefladareal og systemvolumen  

KL Masseoverførselskoefficienten udtrykt som modstanden mellem over væskesiden (kL) og gassiden (kG ) over 
grænsefladen: 

LG
u
HL kkK

111
+

⋅
=
κ

 

Hvor 

u
Hκ  er den dimensionsløse Henry´s konstant for gassen givet ved: 

gas

aqu
H c

c
=κ  

Den specifikke iltningskapacitet IK / P er relateret til KL 

p
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p
VcaK

P
IK mæt
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IK iltningskapaciteten [kgO2/h] P effektforbrug kWh/h 

Fick’s lov viser, at: 

• Jo større kontaktflade der er imellem gas- og vandfase, jo hurtigere kan gassen opløses i vandet 
• Jo længere koncentrationen er under/over mætningskoncentrationen i vandfasen, jo hurtigere kan 

gassen opløses/afgasses 
 

Opløseligheden af gasser er også afhængig af temperatur, idet Henry’s konstant er temperaturafhængig. 
Opløseligheden aftager nogenlunde lineært med øget temperatur - omtrent i samme forhold for O2 og N2. 
Opløseligheden aftager ca. 2,5 % for hver grad vandet opvarmes, for begge gasser. En opvarmning på 4 
°C af 100 % mættet vand vil således resultere i at der kan indløses ca. 10 % mindre O2. 

 

FIGUR 9.1. EKSEMPEL PÅ UDFORMNING AF BELUFTNINGSENHED, HVOR VANDET LEDES NED GENNEM EN SE-
RIE HULPLADER. AFGASNINGSENHEDEN KUNNE ALTERNATIVT VÆRE PAKKET MED ET MEDIE7. 

 

9.2 Beluftning  
 

Der findes forskellige metoder til at belufte vandet og dermed at balancere partialtrykkene på (Figur 1). 
Udover anvendelsen af airlift pumper som beskrevet ovenfor, er de mest anvendte indenfor akvakultur 

 

 - Kolonne belufter 

 - Kaskade belufter 

 - Piskere 

 
                                               
7 Summerfelt 2000 
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Piskere anvendes i meget stort omfang i den traditionelle dambrugsdrift, og findes i et utal af varianter.  I 
recirkulerede anlæg benyttes de sjældent. Fordelen ved piskere er, at hver enkelt er udstyret med motor og 
derfor kan flyttes derhen, hvor et behov opstår. Ulempen er, at de ofte er dyre i drift og samtidig er medvir-
kende til at fækalierne bliver slået i stykker. 

 

Ilt 

Ilt er den vigtigste gas i opdrætssammenhænge og mættede tilstande vil aldrig forekomme med mindre der 
tilsættes ren ilt. Som nævnt indeholder vand ikke store mængder opløst ilt i forhold til atmosfærisk luft. Oplø-
seligheden i vand falder med stigende temperatur; ved 4°C kan der opløses 13,1 mg O2 i en liter vand, men 
ved 20°C kun 9,1 mg per liter. Ilts opløselighed i vand er ikke specielt stor, men til gengæld sikrer en stor 
koncentrationsgradient mellem luft og vand en høj massetransport af ilt over på opløst form. 

 

9.3Afgasning  
 

Ligesom beluftning er afgasning hovedsageligt drevet af koncentrationsforskellen mellem vand og luft samt 
arealet, der er til rådighed for diffusion af gasser. Ved traditionel beluftning er der en stor koncentrations-
gradient for ilt mellem luft og vand, og derfor behøver man ikke at anvende store mængder luft. Da vand 
ikke indeholder store mængder opløst N2, er der en stor koncentrationsgradient mellem luft og vand, og over-
skydende kvælstofgas i vandet vil hurtigt afgasses. For CO2 er koncentrationsgradienten langt mindre, og 
den luft, der anvendes i afgasningsproceduren, vil hurtigt blive mættet. Derfor er der behov for at anvende 
langt større mængder luft, for at sikre koncentrationsgradienten mellem gas og luft er så høj som mulig. I kon-
struktioner beregnet til afgasning af CO2 tilstræbes det derfor at opretholde et volumenforhold mellem luft 
og vand større end 5 og op til 20. 

 

Konstruktionen af installationer til afgasning er derfor meget lig de der anvendes til beluftning, med den 
modifikation at der tilføres luft, som regel i et modstrømsprincip ift den retning vandet løber i (Fig. 3). En 
fordelingsplade øverst sikrer en ensartet fordeling af det vand der skal afgasses, ud over en serie af risle- 
eller dyseplader eller et fast medie der er pakket i afgasseren. Mediet der anvendes skal opfylde kriterierne 
om stor overflade og ligelig fordeling af vandstrømmen. Endvidere tilstræbes det at anvende materialer der 
er selvrensende eller har minimal risiko for tilstopning med organisk materiale. Såfremt der forekommer høj 
belastning med organisk materiale på anlægget bør man anvende afgasser uden medie 

 

Kvælstof 

Kvælstof er den gasart der har den laveste opløselighed. Det betyder, at vand ved fuld mætning ikke inde-
holder store mængder N2; ved 20 °C kun ca. 16.6 mg/L. Den lave opløslighed betyder endvidere at det er 
en gasart, der ikke særlig villigt går i opløsning, hvorfor det er en gas, der også forholdsvist nemt kan afgas-
ses (går i ligevægt med atmosfærisk luft) i de tilfælde hvor der forekommer overmætning. For at bringe vand 
der er overmættet med kvælstof i balance er det derfor ikke nødvendigt med så store mængder tilført luft 
eller store løftehøjder.  
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FIGUR 9.2.  KEMISKE LIGEVÆGTE FOR KULDIOKSID OPLØST I VAND SOM FØLGE AF ÆNDRINGER I PH VÆRDI. 
VED NEUTRAL PH FOREKOMMER STØRSTEDELEN (70-98%) AF OPLØST CO2 SOM BIKARBONAT (HCO3-). KUN 

CA. EN TREDJEDEL ELLER MINDRE ER TIL STEDE SOM FRI CO2 (H2CO3). 

 

FIGUR 9.3. FORHOLDET MELLEM PH, ALKALINITET OG FRIT CO2 I VAND. MODIFICERET FRA TIMMONS & EBE-
LING, 2010. 

 

 

Kuldioksid 

Kuldioksid har den højeste opløselighed af alle gasserne. Ved ligevægt med atmosfærisk luft indeholder 
vand 0.45 mg CO2/L (Bunsen koefficient 0.7562), til trods for at denne gas kun udgør 0.032 % af atmosfæ-
risk luft (sammenlignet med N2 der udgør knap 80 %). Det betyder at situationen er den omvendte af den for 
kvælstofgas, nemlig at CO2 meget villigt går i opløsning i vand, og bidrager til vanskeligheden i at afgasse 
denne gasart. Opløseligheden af CO2 i vand kompliceres af at gassen danner forbindelser med vandet; CO2 
gas der opløses i vandet overgår til en væskeform 
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CO2 (gas)  <->  CO2 (væske)  

 

når CO2 er på væskeform reagerer det med vand og der dannes en ligevægt mellem CO2 og kulsyre, 
H2CO3.  

 

 CO2 + H2O <-> H2CO3 

 

Afhængig af pH værdien i vandet, vil kulsyre blive på denne form, eller danne bikarbonat (HCO3-) 

 

 H2CO3 <->  H+ + HCO3- 

 

eller karbonat (CO32-) 

 

 HCO3- < -> H+ + CO32- 

 

Tilførsel af CO2 til vand vil derfor forsure vandet. Af ovenstående er det klart, at den kemiske form CO2 
forefindes er betinget af vandets pH værdi (Figur 2). Ligevægten (pK) mellem kulsyre og bikarbonat fore-
kommer ved pH 6.37, medens ligevægten mellem bikarbonat og karbonat forekommer ved pH 10.25. Det vil 
sige, at ved neutrale pH værdier (pH = 7-8) er størstedelen af CO2 i vandet på bikarbonatform. I dambrug 
er der risiko for akkumulering af CO2 i anlægget hvilket forårsager et fald i pH.  

pH værdiens betydning for hvilken form CO2 i vand optræder på betyder endvidere at vandets syreneutrali-
serende kapacitet (buffer) er af tilsvarende betydning. Alkalinitet måles typisk i milliækvivalenter per liter 
(meq/l) eller i mg/l, hvor 1 meq/l svarer til 50 mg/l som CaCO3. Jo højere alkaliniteten er, jo mere CO2 kan 
der absorberes i vandet uden at forårsage pH ændringer. Ved en given pH værdi vil vand med højere alka-
linitet derfor indeholde mere fri CO2 (Figur 3). Dette betyder samtidig at jo højere alkaliniteten er, jo mere fri 
CO2 vil der forekomme selv ved små sænkninger i vandets pH værdi.  

 

Måling af gasarter 

Ilt 

Måling af ilt er ligetil ved brug af galvaniske prober. Der findes et stort antal håndholdte iltmålere på mar-
kedet, der kan bruges til hurtigt og præcist at bestemme vandets iltindhold. 

Kvælstof 

Der findes ikke nogen direkte metode til specifikt at måle indholdet af kvælstofgas (N2) opløst i vand. Ved at 
anvende et såkaldt totalgasmeter er det dog muligt at bestemme den samlede mængde af opløste gasser, 
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og ved sideløbende at måle de opløste mængder af hhv. ilt og kuldioksid, er det efterfølgende muligt at 
beregne indholdet af N2 i vandet. 

Kuldioksid 

Opløseligheden af CO2 i vand, og måling heraf, har været genstand for utallige undersøgelser. Til dato fin-
des der ikke nemt tilgængelige metoder til bestemmelse af mængden af CO2 opløst i vand med høj præcisi-
on.  

Måling af CO2 i vand kan principielt opdeles i følgende metoder der enten er baseret på direkte måling 
eller beregning, i enten vand eller luftfasen. Udover de metoder nævnt her, findes der andre metoder der 
med nuværende teknologi, ikke er i stand til at måle i relevante koncentrationsområder. 

 

1. Direkte bestemmelse af CO2 ved brug af infrarød gas analysator (IRGA). 
2. Beregning af opløst CO2 ud fra målte pH og alkalinitetsværdier. 
3. Beregning af opløst CO2 ud fra titrering af vandprøve. 
4. Direkte bestemmelse af opløst CO2 ved gas kromatografi. 

 

CO2 bestemmelse ud fra kemisk titrering eller gas chromatografi kræver adgang til laboratoriefaciliteter. 
Dermed er der et behov for transport af vandprøver fra dambruget der nødvendiggør at prøver stabiliseres 
for at undgå af CO2 afgasses inden analyser udføres. Rent praktisk er det derfor kun de to første muligheder 
der er anvendelige til bestemmelse af CO2 værdier i felten. 

Infrarød gas analysator 

Det eneste kommercielt tilgængelige måleapparat på markedet der er velegnet til akvakultur er OxyGuards 
CO2 analysator. Apparatet er baseret på at kuldioksid absorberer infrarødt lys (IRGA, metode 1). Appara-
tets probe består af et hulrum hvorigennem der sendes infrarødt lys fra den ene side, og en fotoreceptor 
registrerer hvor stor en del af det emitterede lys der er blevet absorberet undervejs. Dette hulrum er dækket 
af en membran der er uigennemtrængelig for væsker, men hvorigennem opløste gasser godt kan diffundere. 
Når de opløste gasser i vandet er gået i ligevægt med gasserne i hulrummet kan CO2 indholdet bestemmes. 
Instrumentet er solidt og velprøvet, og forholdsvist enkelt at betjene. Ulempen ved instrumentet er en forholds-
vist lang responstid på til 30 minutter, forårsaget af den langsomme proces med at få kuldioksid til at gå i 
ligevægt over membranen. Denne responstid kan reduceres i et vist omfang ved at sørge for høj vandtilførsel 
hen over membranen. Apparatet har endvidere en ret lille opløselighed og præcision (±1 mg/L), men eksem-
pelvis til målinger på dambrug er dette uden større betydning. 

Beregning af CO2 ud fra pH og alkalinitet  

Mængden af opløst CO2 i en vandprøve kan bestemmes med stor nøjagtighed såfremt man kender vandets 
alkalinitet og temperatur. Bestemmelse af alkalinitet skal foretages i laboratoriet, men vandprøver er stabile 
i længere tid og kræver ingen særlig behandling.  

 

Forholdet mellem CO2 (mg/l) og pH, alkalinitet og temperatur er således 

 

CO2 (mg/l) = ([Karbonat alkalinitet] – [OH-] + [H+]) / (α1 + 2 × α2), 
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hvor α1 er andelen af CO2 tilstede som bikarbonat og α er andelen tilstede som karbonat (jf. Figur 1). Kon-
centrationen af protoner er givet ved pH, [H+] = 10-pH og anioner er givet ved [OH-] = Kw/[H+], hvor Kw er 
en temperatur og salinitetsafhængig konstant. 

 

Måleusikkerhed 

Som beskrevet ovenfor indgår CO2 opløst i vand i ligevægtskomplekser med karbonatsystemet. Når den 
mængde CO2 der er tilstede på gasform fjernes ved afgasning, skal man samtidig være opmærksom på, at 
pH værdien af vandet også ændres, og at man derfor (udover at fjerne noget CO2) også ændrer hvilken 
form den tilbageværende CO2 er tilstede på (se Fig. 1) – der er en sandsynlighed for at noget fri CO2 
(H2CO3) overgår til at være på bikarbonatform (HCO3-) hvorved man overvurderer hvor meget CO2 der er 
afgasset, eller omvendt at bikarbonat ”genopfylder” den mængde fri CO2 der afgasses, hvorved man un-
dervurderer effektiviteten af afgasningen. Dette er en risiko der udelukkende er forbundet med bestemmelse 
af CO2 ved brug af infrarød gas analysator eller pH og alkalinitetsmålinger, og som kun kan omgås ved at 
lave CO2 bestemmelser baseret på vandets samlede kulstofindhold (f.eks. gaskromatografi).  

9.4 Effektivitets- og energiperspektiver  
 

Effektiviteten af en afgasning er betinget af flere variable. Som nævnt tidligere er det nødvendigt at have et 
højt forhold mellem luft og vand (5-20:1) for at sikre en tilstrækkelig gradient for diffusion. Ligeledes er det 
vigtigt at sikre at vandet der skal afgasse opnår et overfladeareal der er så stort som muligt for at sikre 
diffusionsarealet. Endvidere er vandets faldhøjde af betydning, men dette er mest udtrykt ved faldhøjder 
mindre end 1.5 meter. Større faldhøjder bidrager kun marginalt til en øget effektivitet.  Det siger formentlig 
sig selv at luft der anvendes til afgasning bør ledes udendørs såfremt der er tale om et indendørs anlæg – 
med tiden vil CO2 indholdet i luften stige, der dels er uhensigtsmæssigt for personale, men også mindsker 
afgasningsenhedens effektivitet som følge af en mindre koncentrationsgradient til at drive udvekslingen. 

 

Effektiviteten af en afgasningsenhed er betinget af flere faktorer. Det er dog relativt sikkert at påstå at de 
fleste også har en interesse i at minimere udgifter til energi, og i denne sammenhæng er der ikke nødvendig-
vis en god sammenhæng mellem afgasningseffektivitet og energiforbrug. Man bør derfor gerne, ligesom det 
er kutyme for beluftning, måle afgasningseffektivitet udtrykt per kW enhed forbrugt (kg CO2/kWh), og 
overveje denne variabel i sit anlægsdesign. 
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10. SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER  
 

I projektet har vi analyseret forskellige teknologier til iltning, afgasning og flytning af vand i recirkulerede 
akvakulturanlæg. Målet var at undersøge mulighederne for at gøre de recirkulerede akvakulturanlæg mere 
energieffektive med henblik på at muliggøre en produktion af fisk med et energinøgletal på 1 kWh pr. kg 
fisk eller derunder. 

Fokus har hovedsageligt været rettet mod at undersøge de forskellige teknologier i praksis – dvs. ved for-
søgsopstillinger – frem for ved skrivebordsundersøgelser. Dette for at belyse fordele og ulemper ved de 
forskellige teknologier så tæt på praksis som muligt. 

Vi foretog indledningsvist en afgrænsning for at fokusere på forholdsvis få teknologier, som vi formodede 
ville være de mest interessante. Der er således foretaget nogle fravalg, men med det formål at komme i 
dybden med de valgte undersøgelser. 

Vi har foretaget undersøgelser af følgende: 

• Energieffektivitet af afgasning og beluftning med forskellige varianter af kaskade- og kolonnebeluf-
tere 

• Energieffektivitet af iltning og afgasning med ilt jetplatform 
• Betydning af forskellige udformninger på riste i forhold til geometrisk løftehøjde og energiforbrug 
• Energimæssig betydning af difusortyper og vanddybde ved anvendelse af mammutpumper 
• Energimæssige forhold ved pumpning og pumpevalg, når vand pumpes ind til dambrug i forhold til 

hvis der opstemmes åvand. 

 

Kaskade- og kolonnebeluftere 
 

Konklusionen på kaskade- og kolonneforsøgene er, at det er kolonnen med 1 bioblok i højden, som er mest 
energieffektiv i forhold til både iltning og afgasning. Grunden til det er, at løftehøjden kun er halvt så stor 
som ved den traditionelle udformning af bioblokkolonner, hvor der typisk står 2 bioblokke ovenpå hinanden. 
Til gengæld skal udformningen med 1 bioblok i højden have dobbelt så stort et areal i bredden, hvilket giver 
den udfordring at opstillingen i praksis ofte vil være for pladskrævende. I forsøgene blev kolonne med 1 
bioblok afprøvet ved at halvere vandføringen - svarende til at vandet bliver fordelt over et større areal. Det 
er således ikke afprøvet i praksis, om det giver udfordringer at fordele vandet, og om en bred konstruktion 
kan få tilstrækkeligt med luft ind til kernen. Det sidstnævnte kan evt. afhjælpes ved at kolonnen udformes som 
en lang, smal kolonne – evt. opdelt i sektioner. 

I kaskade- og kolonneforsøgene anvendte vi vand fra Kærhede dambrugs råvandsboring. Vandet havde en 
meget lav iltmætning på ca. 13% og blev iltet op til 80-90% mætning. Energieffektiviteten skal ses i det lys, 
at det er mindre energikrævende at opilte vand med lav iltmætning end vand med høj iltmætning. Derfor 
skal nøgletallene for optaget ilt pr. kWh og afgasset CO2 pr. kWh betragtes relativt imellem de forskellige 
teknologier. Tallene kan ikke anvendes som absolutte værdier for, hvad det koster at ilte / afgasse i alminde-
lig drift med de testede teknologier. 

Det samlede energiforbrug til produktion af et tons fisk er sammensat af en række energikrævende aktivite-
ter herunder vandtransport, afgasning og tilsætning af ilt. 
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Sammenlignes de to opstillinger, kollone belufteren med 2 bioblokke og kollone belufteren med 1 bioblok, er 
det tydeligt at den mest effektive opstilling er den med én bioblok , som også vurderes at være den mest 
operationelle af samtlige afprøvede opstillinger under kommercielle driftsforhold. Med beluftning over én 
Bioblok vil der være en reduktion på ca. 50 % af energiforbruget til afgasning og opiltning i forhold til de 
andre testede opstillinger. 

 

Afhængig af energiforbrug til vandtransport, tilsætning af ren ilt etc. på et eksakt anlæg er der tale en ikke 
ubetydelig reduktion af energiforbruget ved at vælge det rigtige design af kolonnebelufteren.   

 

Iltjetplatformen 
 

Forsøgene viser, at iltjetplatformen er en energieffektiv teknologi til at indløse flydende ilt sammenlignet med 
den gængse teknologi, som er iltkeglen. Iltjetplatformen anvender kun ca. 1/3 energi pr. indløst kg. ilt i for-
hold til iltkeglen, når den anvendes på 2 meters vanddybde. Iltkeglen leverer ca. 0,6 kg ilt pr. kWh, mens 
iltjetplatformen kan levere ca. 1,6 kg ilt pr. kWh. Til gengæld tyder forsøgene på, at tabet af ilt er større i 
iltjetplatformen sammenlignet med iltkeglen. Forsøgene indikerer et tab på 25-30% af den tilførte ilt. I iltkeg-
len vil tabet typisk være 10%. Idet iltmætningerne i forsøgene med jetplatformen som nævnt ligger relativt 
højt, vil det også betyde et større tab af ilt til omgivelserne. Derfor er de målte tab på 25-30% muligvis 
større end de vil være under normal drift med iltniveauer på omkring 90% mætning. 

Det er ret afgørende for bedømmelse af iltjetplatformen, om de målte tab er for store eller ikke. Hvis tabet 
reelt er 30% sammenlignet med 10% på iltkeglen betyder det, at den økonomiske gevinst man henter ved at 
spare energi er mindre end den merudgift man har på grund af større ilttab. 

Den store fordel ved at anvende flydende ilt er, at man opnår mere fleksible muligheder for at skalere pro-
duktionen af fisk i anlægget. Iltjetplatformen er således et godt bud på en teknologi, der på sigt kan erstatte 
iltkeglen til det formål. 

I forsøgene har vi målt partialtryk af CO2 og totalgas for at undersøge iltjetplatformens egenskaber i forhold 
til afgasning og dermed afklare behovet for supplerende afgasning med eksempelvis lavtryksdiffusere. 

Det har vist sig, at målingerne af CO2 i forsøget har været forbundet med så stor usikkerhed, at det ikke reelt 
er muligt at konkludere noget om iltjetplatformens egenskaber ift. afgasning. 

 

Betydningen af valg af riste 
 

Ved forskellig udformning af riste opnås betydelige forskelle i den samlede løftehøjde i anlægget. Ved op-
måling af 8 forskellige ristetyper var resultatet, at den mest åbne rist bidrog med kun 1/10 løftehøjde i for-
hold til den mest lukkede rist ved høje vandhastigheder. Afhængigt af antallet af riste i et anlæg og af-
hængigt af flowet i anlægget blev det skitseret, hvor stor en årlig energibesparelse, der er at opnå ved at 
vælge en åben type rist som samtidig holdes godt ren, når vandet i anlægget cirkuleres ved hjælp af en 
mammutpumpe. Beregningerne sandsynliggør, at der kan hentes ca. 0,5 kWh pr. kg. produceret fisk ved at 
optimere ristene med hensyn til ristens åbenhed og renholdelse. 
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Betydningen af valg af diffusortype og –dybde 
 

Under forudsætning af at der per mammutpumpe kun er behov for en moderat løftehøjde, er man ret frit 
stillet med hensyn til diffusorplacering. I forhold til mammutpumpens egenskab til at skabe løft alene vil en 
placering i 1,8 m dybde give et ca 25 % mindre energiforbrug end ved placering i 0,8 m dybde og ved 
moderater løftehøjder. Når der tages højde for kompressorvirkningsgradern vil dette resultat indsnævres så 
forskellen mellem dybt og lavt placeret diffusor bliver mindre. 

Beregningerne af mammutpumpens energieffektivitet med hensyn til at flytte vand indikerer, at de højest 
opnåelige virkningsgrader ligger på 15-20% ved de nedsænkningsforhold som er aktuelle for dambrug. 
I alle tilfælde finder vi de bedste virkningsgrader i de lave brønde. 

Når vi ser på de øvrige egenskaber i form af iltningseffektivitet og egenskab i forhold til at cirkulere vand er 
de lavt placerede diffusorer de mest energieffektive. Anvendelsen af de lavt placerede diffusorer forudsæt-
ter dog, at den lidt lavere opnåede iltmætning i udløbet er på et acceptabelt niveau. I forsøget på Lerken-
feld blev opnået iltmætning på 72% ved den lavt placerede diffusor og 77% ved den dybt placerede dif-
fusor. Derfor er den lavt placerede diffusor især relevant i anlæg, hvor man i forvejen overvejer at tilføre 
flydende ilt for at opnå tilstrækkeligt høje iltmætnigner. 

 

Energimæssige forhold ved pumpning og pumpevalg 
 

Forsøget belyser driftsudgifterne forbundet med indpumpningsanlæg. Der er taget udgangspunkt i Hallund-
bæk Dambrug, hvor der er regnet på: 

• Det eksisterende indpumpningsanlæg 
• Det teoretiske energiforbrug til at løse pumpeopgaven hos Hallundbæk 
• En alternativ løsning til den nuværende pumpeinstallation 

 

Det teoretiske energiforbrug til pumpeopgaven er ca. 0,011 kWh/m3, og er således under halvdelen af det 
faktiske forbrug på det eksisterende indpumpningsanlæg, som er 0,026 kWh/m3. Energiforbruget til den 
alternative pumpeløsning er 0,014 kWh/m3. Der er generaliseret ud fra den alternative pumpeløsning. 

Beregningerne viser, at energiudgifterne til indpumpning af vand vil være ca. 8 øre pr. kg foder anvendt i 
det specifikke dambrug. Ved en foderkvotient på 0,8 vil indpumpning af vand bidrage negativt til energi-
målsætningen med ca. 0,14 – 0,26 kWh/kg produceret fisk afhængigt af hvor effektiv en pumpeløsning der 
vælges. 

Ud fra de målte tal kan beregnes en pumpeomkostning på ca. 4 øre pr. kg foder for et model 3 anlæg, 45 
øre for et model 1 anlæg og ca. 0,75 kr. for et traditionelt anlæg, såfremt der kan opstilles tilsvarende be-
tingelser som ved forsøgsdambruget. Hertil kommer udgifter til etablering og vedligehold af pumper samt 
overvågning af systemet.  
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BILAG 1: FORSØGSRESULATER VEDRØRENDE KASKADE- OG 
BIOBLOKFORØG 

Rå-
vand 

Udløb 
råvands 
kaskade 

Kaskade 
med 
dyser 
udløb 

Kaskade 
hulplade 
udløb 

2 Bio-
blok 
m/dyser 
udløb 

2 Bio-

blok m/ 

hulplade 
udløb 

1 Bioblok 
halv vand-
føring 
udløb 

Strips 
højt 
flow 
udløb 

Strips 
lavt 
flow 
udløb 

Strips 
lav 
fyldning 
udløb 

Flow vand (l/s) 17,0 17,0 1,0 0,4 2,2 2,1 1,0 1,7 0,9 1,5 

Flow luft (l/s)     10,0 13,0 22,8 21,2 20,4 22,8 22,8 13,0 

Løftehøjde 
MVH   2,1 1,2 1,20 1,4 1,4 0,7 1,40 1,40 1,40 

Pumpens 
antagede virk-
ningsgrad   0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Effektoptag på 
Pumpe KW   0,973 0,033 0,013 0,084 0,080 0,019 0,065 0,034 0,058 

Temperatur oC 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,7 8,9 8,5 8,5 9,2 

O2 mg/l  1,5 7,5 9,9 8,50 10,1 10,4 9,73 7,45 7,83 7,60 

Iltindhold i luft 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 

Ilttilførsel 
mg/s     2610 3393 5951 5533 5324 5951 5951 3393 

Gasmætning 
hPa 3,00 3,00 14,00 -5,33 0,00 0,86 -5,50 -5,67 -8,33 1,00 

CO2 mg/l 18 15 4,1 9,67 8,9 9,50 8,4 11,90 11,00 20,00 

N2 mg/l 23 20 20 0 0 0 0 0 0 0 

∆ O2 mg/l   6,0 8,4 7,0 8,6 8,9 8,2 6,0 6,3 6,1 

∆ CO2 mg/l   -3,0 -13,9 -8,3 -9,1 -8,5 -9,6 -6,1 -7,0 2,0 

∆ N2 mg/l    -2,4 -3,1 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 

Optaget O2 
mg/s   9,1 8,4 2,8 18,9 18,7 8,2 10,1 5,7 9,3 

Optaget O2 
kg/h   0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Iltmætning % i 
indløb   13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Iltmætning % i 
udløb   65,1 85,9 72,9 86,6 89,6 84,1 63,9 67,1 66,2 
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Fjernet CO2 
mg/s   -51,0 -13,9 -3,3 -20,0 -17,9 -9,6 -10,4 -6,3 3,0 

Fjernet N2 
mg/s   -40,8 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% N2 mætning 
indløb   121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 

% N2 mætnng 
udløb   108,9 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilført O2 mg/s 0 0 2610 3393 5951 5533 5324 5951 5951 3393 

Tab af O2   -9 2602 3393 5932 5515 5316 5941 5945 3384

Optaget O2 i % 
af tilført   0,00 0,32 0,08 0,32 0,34 0,15 0,17 0,10 0,27 

For hver kW 
flytter pumpen 
l/s   17,48 30,58 30,58 26,21 26,21 52,43 26,21 26,21 26,21 

Optaget kg O2 
pr. kW   0,03 0,92 0,77 0,81 0,84 1,55 0,56 0,60 0,58 

Energiforbrug 
pr. kg ilt (kWh)   29,63 1,08 1,30 1,23 1,19 0,64 1,78 1,67 1,74 

Afgasset CO2 
mg/s   51 14 3,33 20,0 17,85 9,60 10,37 6,30 -3,04 

Afgasset CO2 
kg/h   0,18 0,05 0,01 0,1 0,06 0,03 0,04 0,02 -0,01 

Afgasset CO2 
kg/kWh   0,19 1,53 0,92 0,9 0,80 1,81 0,58 0,66 -0,19 

Energiforbrug  
kWh pr. kg 
afgasset CO2   5,30 0,653 1,09 1,16 1,25 0,55 1,74 1,51 -5,30 

 

Ovenstående skema er som følge at de næsten identiske vandtemperaturer på prøvetagningsdagene den 
26. november 2010 og den 2. maj 2011, baseret på simple gennemsnit af målingerne for forsøgsopstillin-
gerne, og er et sammendrag af relevante målinger. Der er ved beregningerne af effektforbruget anvendt en 
virkningsgrad på 0,36, denne virkningsgrad blev beregnet under målingerne af iltinjektor platformens effek-
tivitet.   

Beregningerne af afgasningseffekten for CO2, for opstillingen ” strips med lav fyldning” skal betragtes som 
outliners da CO2 indholdet var større efer passagen af opstillingen end i råvandet. .  I forbindelse med be-
regningerne af energiforbruget til afgasning henvises til afsnittet Usikkerheder ved måling af afgasning 
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BILAG 2: BESKRIVELSE AF FORSØGSDAMBRUGENE 
 

Beskrivelse af de medvirkende dambrug skal kun tages vejledende, idet der kan være sket ændringer eller 
rettelser siden de er udarbejdet, eller der kan have været fejl. Beskrivelserne er medtaget blot for at kunne 
give et overblik over anlægstyper. 

Kærhede Dambrug   

Vandforsyningen til Kærhede dambrug udgøres udelukkende af borevand i en mængde på mellem 72 – 144 
m3/time Vandforsyningen sker fra to boringer. Det tilladelige foderforbrug var ved forsøgstidspunkt omkring 
620 t/år 

Produktionsanlægget på Kærhede dambrug udgøres af følgende enheder: 

Sektion 1: to 130 m lange kanaler 3,75 m bredde og 1 m dybe. 

Sektion 2: 8 parvis forbundne damme med dimensionerne 6 x 25 x 1 m. 3 parvis forbundne damme med 
dimensionerne 3 x 25 x 1 m. 

Sektion 3: 6 Ø 8 m og 2,8 m dybe cirkulære bassiner. 

Sektion 4: 6 Ø 8 m og 2,8 m dybe cirkulære bassiner 

Vandflow. Under normale driftsforhold indvindes vandet fra de to boringer ved hjælpe af to borerørspum-
per på 11,0 KW , fra boringerne ledes vandet gennem en iltkegle til sektion 3 & 4, fra sektion 3 & 4 ledes 
vandet til sektion 2, herfra ledes vandet til sektion 1. hvorfra det via en plantelagune udledes til Skjern å. 

Recirkulering. 

Sektion 1.  Der recirkuleres op til 600 l/s gennem de to kanaler, efter passage af den første kanal, ledes 
vandet retur gennem kanal 2. Efter passage af kanal 2, passerer vandet gennem to mikrosigter og et beluftet 
biologisk filter på 150 m3. Mediet i filteret består af Exponet. Fra filteret recirkuleres en del af vandet ved 
hjælp af 1 propelpumpe på 11 KW. over en injektor platform til sektion 1. Den vandmængde der ikke recir-
kuleres til sektion 1 ledes videre til sektion 2.  

Sektion 2. Der recirkuleres op til 175 l/s internt i hver af de 11 forbundne damme, recirkuleringen sker ved 
hjælp af lavtryksbeluftning i en dybde på ca. 0,75 m, vandet ledes herfra via slamkegler i udløbet fra hver 
af de forbundne damme via to propelpumper på hver 4 KW til sektion 1. 

Sektion 3 & 4 Der recirkuleres op til 30 l/s, til hver af de 6 cirkulære damme i hver sektion, 

Efter passage af den enkelte tank ledes vandet via en mikrosigte af tromletypen til et moving bed biofilter 
der er etableret i et Ø 9 m cirkulært bassin med en vanddybde på 2,8 m. Det biologiske medie i biofilteret 
består af 60m3 medie med et specifikt areal/rumfangsforhold på 800m2/m3. Dette resulterer i en samlet 
biologisk aktiv overflade i det enkelte filter på 48.000 m2. Hovedformålet med det biologiske filter er om-
sætning af NH3+NH4-N til NO3. Efter passage af det biologiske filter recirkuleres vandet via en propelpum-
pe på 2,5 KW. Og en delstrøm afledes til sektion 2.eller til plantelagunen. 

Beluftning. 

Sektion 1. beluftningen foretages i den ene ende ved vandets passage af det beluftede biologiske filter og i 
en beluftningzone umiddelbart efter det biologiske filter, afgasningen efter det biologiske filter varetages af 
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en Ventur blæser på 5,5 KW  Beluftningen af det biologiske filter varetages af en kapselblæser med et ef-
fektforbrug på  20 KW (aflæst) påtrykt 55 KW. Styres via frekvensomformer. 

Sektion 2. Beluftningen sker ved hjælp af lavtryksbeluftning i den ene ende af dammen. Lavtryksbeluftningen 
er især god til udligning af de enkelte gassers partialtryk, samtidig med at der sker en hvis opiltning af van-
det gennem belufterenheden.  Luftforsyningen sker ved hjælp af to Ventur 7,5 kw blæsere der er i stand til at 
levere en luftmængde på tilsammen 4.800 m3/time. 

Sektion 3 & 4. Beluftningen sker ved en center placeret belufter i den enkelte tank, i en dybde af 0,8 m, be-
luftningskapaciteten er udlagt  så den enkelte belufter er i stand til at tilføre en luftmængde svarende til 4 
gange produktions volumen i den enkelte tank i timen. Den centrale beluftningsenheds primære opgave er 
dog, en udligning af de enkelte gassers partialtryk, i de cirkulære damme er der endvidere den sidegevinst, 
at centrifugalkræfterne  som dels er genereret af konstruktionen af indløbet, men yderligere  forstærkes af 
den centrale beluftning hvilket  forbedre partikel transporten i vandfasen, og  transporterer disse mod cente-
ret af de enkelte tanke, og dermed forbedrer de cirkulære tankes selvrensende egenskaber. 

Luftmængden til hver af de to sektioner, hver bestående af 6 produktions tanke og biologiske filter, genere-
res af 3 stk. 7,5 KW Ventur blæsere, hvor de to blæsere forsyner, hver 3 af tanke med luft,  og den tredje 
forsyner biofilteret med luft.  Hver Ventur blæser er som tidligere nævnt i stand til, at generere 2.400 m3 

luft/time ved en vanddybde på 0,8 m. 

Tilsætning af ren ilt. 

Sektion 1. Iltforsyningen varetages primært af beluftningen og en enkelt injektor platform. Injektor platfor-
men  er placeret, hvor vandet fra kanal , via  den 11 KW pumpes retur til kanal 2.  

Sektion 2. En del af vandforsyningen ledes til hver enkelt enhed gennem en separat tilløbsledning med il-
tovermættet vand fra en iltkegle på 5,9 KW, pumpen der er tilknyttet iltkeglen kan pumpe 25 l/s ved 15 
MVS således, at der kan doseres til den enkelte enhed separat. Den primære iltforsyning til sektion to sker 
dog via beluftningen i hver enkelt enhed. Og en injektor platform der er placeret i tilløbskanalen til sektion 2. 
bestykningen af platformen udgøres af en 5,5 KW propelpumpe 

Sektion 3 & 4 Iltforsyningen sker gennem to separate strenge der via 2 nedgravede  iltkegler og to 11 KW 
pumper gør det muligt at dosere, det ilt overmættede vand individuelt til hver enkelt tank. Desuden bidrager 
de centrale beluftere til iltforsyningen. 

Mikrosigter: Mikrosigterne i sektion 1 er af tromletypen med en lysning i filterdugen på 70 µm. Tromlesigter-
ne i sektion 1 er udstyret med drivmotorer på 0,37 KW og to stk spulepumper på hver 4 KW. Mikrosigterne i 
sektion 3 & 4 er ligeledes af tromletypen med lysning i filterdugen på 60 µm..Tromlesigterne i sektion 3 & 4 
er udstyret med drivmotorer på 0,37KW og to separate  spulepumper  4 KW 

 

Hallundbæk Dambrug,  

Dambruget indtager vand fra Hallund Bæk ved indpumpning fra bækken. Afløbsvandet udledes umiddelbart 
efter indpumpningsanlægget, således at bækken overalt vil have fuld vandføring. Vandet på dambruget 
recirkuleres med en recirkuleringsgrad på over 75 %. 

Der foreligger en tilladelse efter vandforsyningsloven til indtag af 197 l/sek. Dambruget måtte på forsøgs-
tidspunktet anvende 181 ton foder. 

 Dambruget er indrettet med 2 kanalanlæg bestående af i alt fire 5 m brede og 75 m lange kanaler med en 
vanddybde på ca. 1 m. De to kanalanlæg modtager vand fra indpumpning. Vandet beluftes med 3 air-lift 
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pumper i hver kanal. Før hver air-lift er der indrettet et slamfang i form af slamkegler efter en rist. Kanalerne 
er indbyrdes forbundet 2 og 2, så vandet kan bringes til at cirkulere gennem kanalerne. I den ene ende af 
de 2 kanalsystemer passerer vandet et kombineret kontakt- og biofilter inden genbrug.  Endvidere er der 
indrettet 2 forbundne leverdamme á 4 x 25 m med intern recirkulering via en beluftningsbrønd.  

Friskvandsmængden udgør minimum. 15 l/sek. pr. kanalanlæg, og der påregnes et vandflow på ca. 250 
l/sek. i hver af de 4 kanaler. Vand herudover benyttes til drift af leverdamme.  

Vandtransporten i kanalerne sikres sammen med udluftning og opiltning af vandet ved hjælp af tolv 1,25 m 
lange, 5 m brede og 2 m dybe air-lift pumper. Disse placeres ved indløb og henholdsvis 1/3 og 2/3 inde i 
hver af de 4 kanaler.  I den første halve meter af air-lift pumpen går vandet ned under en plade ført fra 
over vandoverfladen til en dybde på 1,7 m. Efter pladen går vandet op gennem et diffusorarangement be-
stående af fem 5 m lange gummidiffusorer placeret i 1,7 meters dybde og ud gennem en rist ført 0,5 m un-
der vandspejl i kanalerne.  

Vandtransporten i leverdammene sikres sammen med udluftning og opiltning af vandet ved hjælp af en air-
lift pumpe med en længde på 0,5 m, en bredde på 3 m og en dybde på 2 m. I den første halve meter af 
air-lift pumpen går vandet ned under en plade ført fra over vandoverfladen til en dybde på 1,7 m. Efter 
pladen går vandet op gennem et diffusorarangement bestående af fem 4 m lange gummidiffusorer placeret 
i 1,7 meters dybde og ud gennem en rist ført 0,5 m under vandspejl i kummerne. 

Til drift af anlægget benyttes atmosfærisk luft, hvor det samlede luftbehov er op til 3.200 m3/h ved 1,7 m 
vandtryk. Effektforbruget vil være ca. 24 kW ved fuld drift. Hertil kommer 1.000 m3/h ved 1,7 m vandtryk 
til drift af biofiltrene, i alt 4.200 m3/h. Luften leveres af 2 kapselblæsere hver forsynet med totrinsmotorer. 
Herved muliggøres en regulering af beluftningen i følgende 5 trin ved brug af 2 blæsere med en kapacitet 
på 2.100 m3/h: 1.400 m3/h (10,5 kW),2.100 m3/h (16 kW), 2.800 m3/h (22 kW), 3.500 m3/h (26 kW), 
4.200 m3/h (32 kW). 

Indretning af plantelaguner. 

Vand anvendt på dambruget ledes til bagkanalen og nedlagte damme og bassiner i dambrugets østlige og 
vestlige del inden afløb til bækken.  

Indretning af beluftningsbrønde. 

Beluftningsbrøndene i kanalerne er indrettet således: kanalbunden er ført fra kote -1 ned i kote -2,0 m under 
vandspejl i en længde på 1,25 m, hvorefter bunden igen er ført til kote – 1, m under vandspejl. ½ meter inde 
i den herved fremkomne fordybning er der placeret et skod, som er ført ned til kote -1,7 m. Vandet føres 
herved ned under skoddet, og passerer et diffusorarengement bestående af 5 ca. 5 m lange Ø63 mm rør 
med gummimembran placeret i niveau med skoddets underkant. Efter fordybningen er der et 0,5 m skod, 
hvorover der er placeret en rist.   

Beluftningsbrøndene i leverdammen er indrettet ved, at kanalbunden i en bredde på 3 m er ført fra kote -1 
ned i kote -2,0 m under vandspejl i en længde på 0,5 m, hvorefter bunden igen er ført til kote – 1, m under 
vandspejl. 0,2 meter inde i den herved fremkomne fordybning er et skod ført ned til kote -1,7 m. Vandet 
føres herved ned under skoddet, og passerer et diffusorarengement bestående af 2 ca. 4 m lange Ø63 mm 
rør med gummimembran placeret i niveau med skoddets underkant. Efter fordybningen er der et 0,5 m skod, 
hvorover der er placeret en rist. Ved lave iltmætninger i tilløbsvandet til brøndene opnås iltmætninger på 85- 
90 % i afløbet ved en luftmængde på 250 m3 luft/time. Ved tilløbsmætninger på eller over 80 % opnås der 
noget nær 100 % mætning i afløbsvandet.Beluftningen af biofilteret sker ved placering af et Ø 90 mm 
difusorrør i hele kammerets bredde og parallelt med udløbsristen i en dybde på 1,7 m. Røret forsynes med 
huller til en luftmængde på 100 m3/h.     
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BILAG 3: METODE TIL MÅLING AF STORE VANDFLOW. 

Kalibrering af MBU 160 – målebøjning for luft, anvendt til vand 
 

Der er i projektet udviklet en enkel metode til at måle store vandflow  for vand strømmende i lukkede cirku-
lære rør. Det spiller ingen rolle om der er et mindre vandspild, da det er ubetydelig i forhold til den trans-
porterede vandstrøm. Metoden er anvendt i forbindelse med riste- og diffusorforsøg i kapitel 4 og 5. 

Kanalernes samlinger skal tætnes med siliconefugemasse, som skal hærde natten over, og skal sikres med 
selvborende wingspeed skruer. Boremaskinen skal have momentbegrænser.  

 

FIGUR 4  BILLEDET VISER EN MÅLEBØJNING MBU 125 MM MED TO MÅLESLANGER (DEN BAGESTE ER 
SKJULT) 

Måleslangerne er placeret i 45 graders snittet og ender afskåret i plan med den indvendige væg. De to 
gennemsigtige slanger føres lodret op af et brædt og ender i fri luft. Højdeforskellen mellem de to væske-
overflader aflæses i mm. Slangerne skal være helt vandfyldte og bør have et stadig stigende forløb hen til 
det sted, hvor de føres lodret op. Slangeenderne må ikke være for lange så de kan falde ned i vandet. 

Der må regnes med at der skal være et statisk tryk (vandhøjde) på mindst ½ meter over målestedet. Jo mere 
jo højere vandhastighed. Dette skal modvirke den accelerationseffekt der er i kværken (stutsen ved den lille 
radius) bevirker så stort et undertryk, at der suges luft ind her. Hvis dette er et problem, ses det umiddelbart. 
Dette måleprincip forudsætter  normalt, at kanalerne er placeret noget under vandspejlshøjde i bassinet der 
måles på eller at en pumpe tilveje-bringer et statisk overtryk i kanalen i forhold til omgivende luft.         

Kalibreringen sker ved at måle tiden for ifyldning af et volumen af vand i en tank.  

Kalibreringskassens areal: 

Bredde * længde = 92 * 112 cm = 10304 cm2 

Hjørne-trekantens areal: 
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Areal af kassen med vand: 

10304 – 224 cm2 = 10080 cm2 = 1,008 m2 

 

Forsøgsresultater: 

Vandhøjde i kassen = 28,7 cm = 0,287 m 

Tiden = 21,25 sek 

Målebøjning ΔρMBU = 52 mm 

 

Volumen: 

1,008 m2 * 0,287 m = 0,2893 m3 

Flow: 

 

 

Bestemmelse af k-værdierne for vand: 

 

 

Bemærk enheder. K = 0.602 for mbu 160 mm. K=0.365 for mbu 125.  

 

 

Da de to k-værdier er identiske holder måleinstrumenterne og gælder EHHs  proportionalitetsformel, som 
lyder: 

 

    V i m/s, r i kg/m3  1000 kg/m3     dp i Pa,    

mmVS = 9.81 Pa) 
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BILAG 4: YDELSESKURVE FOR ALTERNATIV PUMPELØSNING  
ydelseskurve for alternativ pumpeløsning til Hallundbæk Dambrug: 

 

 


