
Udfordringer med hensyn til energioptimering 
af fiskeopdrætsanlæg



Hvad har vi opnået?

I forhold til konventionelle recirkuleringsanlæg, som de 
anvendte ved åleopdræt, er energiforbruget pr. kg 
produceret fisk reduceret med ca. 85 - 90 % i model 3 
dambrug.

Hvordan?

•Minimering af vandets fysiske løftehøjde 

•Begrænsning af gnidningsmodstand i enkelkomponenter      
så som filtre, riste m.v.

•Kombineret vandtransport, opiltning og afgasning ved 
brug af air-lifts. 



Det store skridt er taget.

Fremtidige reduktioner af energiforbruget vil bestå af 
mange små skridt som f.eks.:

•Effektivisering af beluftning

•Effektivisering af pumper og blæsere

•Optimering af renseforanstaltningernes energiforbrug

•Optimering af anlæggenes tryktab



Effektivisering af beluftning

Øg antallet af beluftere. Det koster mindre energi 
at hæve iltmætning fra 70 til 80 % to gange end at 
hæve mætningen en gang fra 70 til 90 % 



Effektivisering af beluftning

Optimer Luftfordelerne! (Størrelse og materialer)

•Fine bobler giver en bedre gasovergang end grove 
bobler.  

•Dannelse af fine bobler er mere energikrævende end 
dannelse af grove bobler ved samme diffusorstørrelse.

•Luftfordelerne må ikke klokke til. Fine porer stopper alt 
andet lige lettere til end grove porer

•Betydningen af luftfordelerens egenmodstand er størst 
ved lave indblæsningsdybder.

Alt i alt drejer det sig om at finde frem til det bedste 
kompromis til den enkelte opgave



Effektivisering af pumper

Air-lifts (Mammutpumper) har en elendig 
pumpevirkningsgrad 

Langsomtgående propelpumper har potentialet til at 
opnå en meget høj virkningsgrad. Langsomtgående 
skibsskruer opnår op til 90 % energiudnyttelse.

Dagens propelpumper er udviklet til relativt lave 
løftehøjder

Udfordring! Konstruer en propelpumpe til meget lave 
løftehøjder. (Brug af pumpe giver frihedsgrader ved valg 
af beluftning)

Styring!!!!



Effektivisering af blæsere

Ringkammerblæsere er prisbillige, men har ringe ydelse ved større 
modtryk og er ofte lidet energieffektive.

Kapselblæsere er dyrere, men passer fint til de aktuelle modtryk, og 
driftsøkonomien er  acceptabel. Der er god sikkerhed ved øgning af 
modtryk ved tilstopning af beluftere.

Turboblæsere er endnu dyrere, men har angiveligt en større 
energieffektivitet end kapselblæsere. En ulempe er, at stort modtryk 
betyder en stor blæser. Dette kan begrænse anvendelsen til anlæg 
med meget stort luftbehov. Brug af nyudviklet (gammel) propelpumpe 
til vandtransport kan reducere blæserstørrelsen som følge af mindre 
indblæsningsdybde.

Styring!!!!



Optimering af renseforanstaltningernes 
energiforbrug

Spuling af filterdug i mikrosigter er en stor strømsluger

Kan begrænses ved:

•Optimering af spulepumpe

•Optimering af spuledyser (antal og afstand til filterdug)

•Kombineret spuling med luft og vand. Kan reducere den 
slamvandmængde, der skal behandles efterfølgende.



Optimer biofiltre med henblik på reducering af elforbrug til 
beluftning og håndtering af filterskyllevand. 

Optimering af renseforanstaltningernes 
energiforbrug



Optimering af anlæggenes tryktab

Flyt luften ind til fiskene og reducer vandmængden i 
renseforanstaltninger inden for sikre grænser



Flyt luften ind til fiskene

Optimering af anlæggenes tryktab


	��                        
	��                        
	��                        
	��                        
	��                        
	 
	��                        
	��                        
	��                        
	��                        
	��                        

