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Efni fyrirlestursins

 Yfirlit yfir fiskeldisstöð Matorku við Grindavík

 Endurnýtingar kerfi stöðvarinnar

 Helstu hönnunarforsendur afloftarans

 Koltvísýrings afloftunar kerfið.

 Áhættuþættir

 Reynslan hingað til 



Yfirlit yfir stöðina

 Sjálfstæðir módúlar. Langker fremst síðan 3 eldisker. 
Hvert ker 1,2m lægra en það næsta á undan

 Vatni dælt fremst í módúl. 

 Sjálfrennsli í gegnum módúlinn.

 Tvöfalt frárennsli úr öllum kerjum.

 Skolvatn frá tromlum fer sjálfrennandi í hreinsistöð

 Sláturfiskur fer sjálfrennandi í blóðgunar stöð





Endurnýtingarkefi stöðvarinnar

 Um að ræða svokallað PRAS kerfi (Partial Reuse 
Aquaculture System.

 Endurnýting þangað til TAN (Total Ammonia Nitrogen) er 
komið í efri mörk. Hámark 1,5mg/L

 Ca 70% endurnýting

 85 - 90% af föstum efnum hreinsað út 

 Koltvísýringur afloftaður út

 Súrefni bætt í 



Helstu hönnunarforsendur afloftarans

 Nýta sjálfrennsli á milli kerja.

 Lágmarka orkukostnað

 Lágmarka viðhald.

 Auðvelt að auka virkni ef þörf krefur

 Sjálfhreinsandi

 Hver afloftari þarf að anna 450L/sec.

 Auðvelt að bæta við vatni inná kerfið



Koltvísýrings afloftunar kerfið

 Afloftunar hólf. Steypt. 10m * 3m * 1,2m (36 rúmmetrar)

 80cm vatnsrásir alls 40m að lengd.

 Vatnshraði í gegnum loftarann ca 0,5m/sek

 Vatnið er ca 75sec í loftaranum

 Láréttur sraumur auk lóðréttar hringrásar

 Afloftun með loftblæstri eingöngu

 Háþrýstings vifta (High pressure fan) Blæs 1,0 m3/sec



Koltvísýrings afloftunar kerfið

 Orkunotkun 11Kw

 Hlutföll lofts og vatns 1:2

 160mm lögn frá blásara.

 50mm plaströr dreifirör, með fimm röðum af 1mm götum

 Rörin sitja á ca 40cm vatnsdýpi.









Áhættuþættir

 Vatnsdýpt á innblæstri lofts.

 Fjarlægð loftblásturs frá innrennsli inn í ker.

 Hreinsa reglulega

 Leiða loft út ef um innanhúss loftun er að ræða.

 Hávaði.



Reynslan hingað til

 Minnkar CO2 í 450L/sec af vatni um ca 8mg/L

 Þarf að háþrýstiþvo götin með ca 3 vikna millibili.

 Ekkert viðhald á blásurum hingað til (18 mánuðir)

 Seltan 10 – 18 ‰   Ekki prófað fullri seltu (30‰ +)

 Ekki að sjá að útblásturs götin stíflist vegna útfellingar.

 Afloftunar hólfið helst fullkomlega hreint.

 Þarf gott eftirlit með að vatnshæð sé alltaf rétt.



Takk fyrir áheyrnina.
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