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Lugt- og smagsstoffer (L&S)

• Akkumulering af L&S stoffer – typisk Geosmin and 2-
Methylisoborneol(MIB))

• Mikrobielt producerede stoffer, sandsynligvis af bakterier i
biofilm, i tanke og biofiltre

• Karakteriseret som Alicykliske, fedtopløslige, ikke-
bionedbrydelige alkoholforbindelser

• Karakteristisk smag og lugt af mudder, mug og jord

• Er velkendte problemstoffer indenfor produktion af drikkevand



Akkumulering af L&S stoffer i fisk

• På grund af deres fedtopløselighed akkumulerer geosmin og MIB 
nemt og hurtigt i fiske kød

• For en vandkonc. 10 ng/l vil geosmin ligevægts koncentrationen i
en standard ørred på 750 g med 10% fedt blive 4µg/kg i løbet af
15 dage

• Til sammenligning er den humane smagstærskel for geosmin 
0,3 µg/kg

Howgate, P. (2004)

• Eksponentiel akkumulering

• Ligevægt efter 6-15 dage

• Opkoncentreringsfaktor mellem 
200-400 i forhold til 
koncentrationen i vand 

• Typiske L&S koncentrationer i 
proces vandet mellem 10- 50 
ng/l



Strategi for håndtering af L&S stoffer

• For at undgå kassation af producerede fisk udvaskes stofferne fra
kødet ved at anbringe fiskene til tanke med friskvandstilførsel

Howgate, P. (2004)

• En dyr strategi
• Koster vand
• Reducerer produktion kapacitet
• Fiskene taber vægt



Farvestoffer (L&S) – (Desinfektion)

• Mikrobielt producerede stoffer – typisk humuslignende stoffer fra
bakterier i biofilm, i tanke og biofiltre

• Humusstofferne er karakteriseret som hydrofobe og aromatiske
komplekse stoffer med en lang række funktionelle grupper

• Afhængig af recirkulationsgraden går farven fra at være gul over 
gul-brun til mørkebrun eller lilla

• Giver ikke umiddelbart driftsmæssige problemer MEN!

• Ved højt farveindhold vil UV-anlæg til desinfektion miste deres
effektivitet og dermed øge risikoen for forekomst af
sygdomsfremkaldende mikroorganismer og smitte af fisk



Hvorfor er der behov for løsninger i til håndtering af L&S og 
farve i fremtidens recirkulerede opdrætsanlæg

• Der anvendes stort set ikke dedikeret vandbehandlingsteknologi
til håndtering af L&S og farve idag

• Produktionsvandet i recirkulerede opdrætsanlæg indeholder
typisk L&S koncentrationer mellem 10-50 ng/l

• Udvaskning af L&S fra fisk er dyrt mht. Vandforbrug, tab af
produktionskapacitet og tab i fiskenes vægt

• I USA estimeres L&S stoffer at bidrage med øgede
produktionsomkostninger for Catfish industrien på op mod 15-
23$ millioner årligt

• Akkumulering af farve udgør en inddirekte risiko for øget
forekomst af patogene mikroorganismer og deraf følgende risiko
for sygdomsudbrud og tab af fisk



State-of-the-art teknologier til L&S og farve fjernelse

• Eksisterende erfaring kommer primært fra drikkevand
• Undersøgte/testede teknologier omfatter:

– Biologisk rensning
– Aktiv kul

• Biologisk rensning er generelt ineffektive til fjernelse af L&S og 
farve (Danner stofferne)

• Aktiv kul er effektiv til farvefjernelse men synes ikke attraktiv til
L&S fjernelse i aquakultur branchen af følgende årsager:

– Generelt høje koncentrationer af organisk stof
– Signifikant konkurrence om adsorption sites på kullet
– Kortere levetid af kullet og dermed frekvent udskiftning
– Høje omkostninger til restprodukthåndtering



Innovative teknologier til L&S og farve fjernelse

• Innovative teknologier til håndtering af L&S og farve og som er i
øget fokus inden for andre industrielle brancher er:

– Ozonering (O3)
– Avancerede Oxidations Teknologier

• Reducere indholdet af sværtnedbrydeligt COD og herunder 
reducere farveindhold

• Omdanne sværtnedbrydeligt organisk stof til letnedbrydelige
mellemprodukter

• Nedbryde toksiske eller hæmmede stoffer

• Dræbe bakterier med henblik på hygiejnisering

• Nedbryde specifikke miljøfremmede stoffer



Innovative teknologier til L&S og farve fjernelse

Ozon (O3)
• Ozonering er en velkendt og afprøvet teknologi indenfor en lang række

anvendelser til desinfektion og omdannelse af sværtnedbrydlige stoffer

• Ozon er en giftig gas og kraftig oxidant der ved opløsning i vand
forårsager en kemisk oxidation af organiske og uorganiske stoffer

• Ozons reaktionsvej har stor indflydelse på såvel reaktionshastigheden,  
graden af oxidation og hvilke stoffer der vil blive oxideret

• Meget velegnet til fjernelse af farve og desinfektion på grund af den 
selektive oxidation, men ikke specielt effektiv til L&S fjernelse



Avancerede Oxidations Teknologier (AOT)

• Betegnelsen Avancerede Oxidations Teknologier dækker over en  
række kemiske/fotokemiske processer der alle har det fællestræk at  
de baserer sig på in-situ dannelse af hydroxylradikaler (OH•)

• Hydroxylradikalers egenskaber:

• Højt oxidationspotentiale

• Høje reaktionshastigheder

• Uselektiv reaktion

• De meste almene AOT´er er:
• O3/(Høj pH > 8,5) ; [3O3 + OH- + H+ → 2OH• + 4O2]  
• O3/H2O2 ; [2O3 + H2O2 → 2OH• + 3O2]
• O3/UV ; [3O3 + h⋅ν → 2OH•]
• UV/H2O2 ; [H2O2 + h⋅ν → 2OH•]

• AOT teknologier er principielt velegnet til fjernelse af L&S stoffer(og 
farve)

Innovative teknologier til L&S og farve fjernelse



Innovative teknologier til L&S og farve fjernelse

Avancerede Oxidations Teknologier (AOT)

• Radikalerne virker gennem to primære reaktionsmekanismer:

• Fjernelse af et brintatom. 

• Addition af OH-radikalet til det organiske stof.

• Vandkemien spiller imidlertid en vigtig rolle for den tilgængelige OH-
radikal mængde der er til rådighed for oxidation af ønskede 
komponenter



Innovative teknologier til L&S og farve fjernelse

• Med baggrund i virkningsmekanismerne for ozon og AOT 
teknologier synes de at have et stort potentiale til at løse L&S og 
farve problemstillingerne i recirkulerede opdrætsanlæg

• MEN! Det er dyr teknologi hvorfor det er vigtigt at finde ud af: 

• Hvordan omkostningerne ved anvendelsen af disse
teknologier kan minimeres, evt. ved anvendelse i delstrøm

• Dette kræver imidlertid øget viden om:

• Hvor effektive de er i samspillet med den vandkemi der er i
recirkulerede opdrætsanlæg og hvordan den kan optimeres

• Hvordan designes teknologierne i forhold til de processer der
ellers forløber i systemet

• Dannelsesprocesserne for de stoffer der skal fjernes
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