
Utilfredsstillende omsætning af ammonium og BI5

Mulige årsager Forslag til afhjælpning

Forgiftning af filter
Benyt omløb ved behandling med kritiske 
hjælpestoffer. Reducer fodring.

Iltunderskud i filter
Kontroller ilt i afløb. Min. 2 mg/l. Øg beluftning i 
anlæg og/eller filter. Reducer fodring.   

Periodisk overbelastning
Udjævn belastningsvariationer. Fordel fodring over 
flere gange. Vær opmærksom på variationer i 
foderkvalitet eller foderspild

Tilstopning af filter
Ekstra skyllecyklus gennemføres. Beluft eventuelt 
kraftigt i længere tid, inden selve skylningen 
iværksættes.

Manglende luftgennemstrømning 
i beluftede filtre

Kontroller luftgennemstrømningen (tilstopning 
el.lign.)

Ujævn fordeling af vand Kontroller, at alle kamre modtager lige meget vand.

Permanent overbelastning Filteret er for lille. Filtervolumen bør øges. Reducer 
produktionen



Omsætning af nitrit

Omsætningen af ammonium til nitrit er under stabile forhold en betydelig 
langsommere proces end omsætningen fra nitrit til nitrat. Dette vil normalt sikre 
lave nitritkoncentrationer. Under opstart af anlæg vil omsætningen af nitrit dog 
altid halte efter omsætningen af ammonium.  Processen er følsom over for 
miljøændringer og påvirkes bl.a. af:

•Pludselige belastningsændringer

•Brug af medikamenter

•Hurtige temperaturændringer

Er skaden sket, kan en påvirkning af fiskene reduceres/undgås ved tilsætning af 
salt.

Er omsætningen af nitrit gået i stå, kan en podning med aktivt slam være med til at 
fremme en hurtig genetablering af processen.



Salttilsætning ved for høje nitritkoncentrationer
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Omsætning af nitrat

•Omsætningen af nitrat til fri kvælstof sker i områder med slam og lidt eller ingen ilt.

•For nuværende har vi ingen reel mulighed for at styre processen. 

•Højt nitratindhold og snavsede filtre fremmer omsætningen.

•Snavsede filtre hæmmer omsætningen af ammonium og opløst organisk stof.

•Der kan muligvis findes en balance, som tilgodeser fiskenes krav og samtidig optimerer 
nitratomsætningen.  

•En del kvælstof indbygges i filterets mikroorganismer og ender som slam.



•Afspær filter tilløb/afløb.

•Start luftgennemblæsning.

•Åbn for slamvandsudtag.

•Skyl i 10 – 30 min. Det varierer fra anlæg til anlæg.

•Luk for luftgennemblæsning

•Luk for slamvandsudtag

•Lad filteret falde til ro i 15 – 60 min før langsom åbning af tilløb.

Returskylning af filtre



Returskylning af filtre II

Problemer Forslag til løsning

Ujævn 
luftforeling i 
filter

Dele af filterfyldningen kan være kittet 
sammen af slam. Beluft kraftigt i længere tid 
før åbning af slamvandsafløb.

Slamflugt efter 
skylning.

Problemet kan næppe helt undgås, men 
begrænses ved at lade filteret henstå uden 
vandgennemstrømning i en kortere periode 
efter  skylningen. Ved stor vandspejlsforskel 
mellem filteret ind- og udløbskanal bør en 
langsom åbning af filteret tilstræbes. 
Vandspejlsforskellen kan mindskes ved at øge 
skyllefrekvensen.



Moving bed filtre

• Opbygning
• Rensegrader
• Fordele/ulemper



Rektangulært filter (dobbelt)



Rektangulært filter snit (dobbelt)



Filter i rund tank



Filter til Levapor



Rensegrader 1
Omsætningen i biofiltre er generelt koncentrationsafhængig. Ved aerob 
omsætning er der tale om både stof- og iltkoncentration.  F.eks. falder 
ammoniumomsætningen i biofiltre lineært ved koncentrationer under 1 
mg/l, hvorfor rensning i biofilter ikke er økonomisk realistisk ved meget 
lave koncentrationer. 



Fordele

• Giver intet skyllevand, som skal behandles i anlæggets slamdel.
• Minimal pasning
• Omrøring med luft forbedre iltforholdene.
• Ingen ophobning af slam i filteret



Ulemper

• Generer partikler. 
• Mindre chance for klart vand. Specielt ved høj belastning.  
• Stiller større krav til anlæggets mikrosigter end anlæg med faste filtre.
• Ofte benyttes finere sigtedug og sigternes evne til at transportere 

faste partikler er af betydning.



Faste Filtre

•Opbygning
•Rensegrader
•Fordele/ulemper



Op og nedstrøms filter



Nedstrøms filter



Rensegrader 2

• Omsætning af organisk stof (BI5) afhænger ud over koncentrationen også 
af sammensætningen. Den arealspecifikke omsætningen er er generelt 
højere end ammoniumomsætningen. 10 – 20 gange så høj er ikke 
unormalt. Ved meget høj belastning med organisk stof hæmmes 
ammoniumomsætningen. I akvakultur er det normalt ikke noget problem 
ved filtre, som er dimensioneret efter ammoniumbelastningen. 



Fordele

•Ved opbygningen af biofilm bindes kvælstof og fosfor i denne. 
Herudover kan en del fosfor tilbageholdes på bundet form i 
partikler. Størrelsen af denne tilbageholdelse vil normalt 
afhænge af vandkvaliteten i det indtagne vand. Jernholdigt vand 
er et godt eksempel. Stof bundet i filteret fjernes ved 
returskylning.

•Faste filtre er særdeles effektive til at tilbageholde selv fint 
partikulært materiale (SS). I denne proces tilbageholdes der også 
BI5 bundet til partikler. Partikelbundet BI5 kan omdannes til 
opløst BI5 i filterfyldningen. Rensegraden for SS er afhængig af 
belastningen.



Ulemper

• Faste filtre genererer ret store mængder skyllevand med et lavt 
indhold af tørstof. Dette medfører øgede omkostninger til 
slambehandling.

• Faste filtre skal returskylles. Ofte en til to gange om ugen. Kan 
være tidskrævende, men normalt uden fysisk overbelastning af 
mandskab. God tilrettelæggelse af arbejdet kan reducere 
tidsforbruget.

• Filtrene indebærer en mere kompleks rørføring til skyllevand og 
skylleluft end f.eks. moving bed filtre. Generelt er 
etableringsomkostninger større end ved moving bed filtre, mens 
driften er billigere.   




