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Anvendelse af skimmere og 
ozon i ferskvands RAS.

GODAOR Temadag om ”Fiskesygdomme og forebyggelse heraf i landbaseret RAS” Kim Joao de Jesus Gregersen & Lars-Flemming Pedersen, 
DTU Aqua, Sektionen for Akvakultur, Hirtshals.
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”Det er endnu ikke tydeligt dokumenteret, at forringet og periodisk svingende vandkvalitet kan 
medføre øget fiskedødelighed. Men opdrætsvand med et højt indhold af organisk 
materiale og øget bakteriel aktivitet indebærer en række gener, eksempelvis øget 
iltforbrug og CO2 udskillelse, nedsat sigtbarhed, øget risiko for tilslimning af fiskenes 
gæller og generel belastning af renseenhederne. 

Projekt formål

Projektets arbejdspakker omhandlede 

• Kontrollerede forsøg med skimning og ozon ved DTU Aqua i Hirtshals
• Test og demonstration af ferskvandsprotein skimmer og ozon 

på et kommercielt Model 3 dambrug

Projektets formål var, at stimulere innovationen i akvakultur erhvervet ved at 
tilpasse ny teknologi med forbedret ozon dannelse, indløsning i proteinskummer 
og monitering af mikrobiel vandkvalitet. 
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Erfaringer og resultater fra EHFF projektet ”Lanozo”

https://danskakvakultur.dk/wp-content/uploads/2022/01/Lanozo_Rapport_27.1.2022.pdf

https://danskakvakultur.dk/wp-content/uploads/2022/01/Lanozo_Rapport_27.1.2022.pdf
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Sammenfatning
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• Bakterier og mikropartikler er vanskelige af fjerne og ophobes i RAS 
• Den mikrobielle vandkvalitet er af stor betydning for RAS og kan bl.a. føre til skumdannelse
• Proteinskimning er en kendt teknologi hvor luftbobler kan trække ”protein” ud af vandet 
• Proteinskimning fungerer godt i saltvand – men kan også anvendes i ferskvands RAS
• Ozon kan yderligere forbedre denne rensningseffekt 
• Proteinskimning og ozon reducerer og hæmmer og bakterier i vandfasen
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Eksempler på skumdannelse i ferskvandsanlæg
Overfladespænding fremmer skumdannelse
- olie, sæbe bryder overfladespændingen 
(skumdannelse aftager i forbindelse med fodring)
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Proteinskummet er generende 
(gangbroer, riste, elektriske installationer, eksem, fiskehelse?) og dannes periodisk direkte i airlifts

Proteinskum er det rene krudt – og bør komme ud af vandet
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Renseforanstaltninger Virkemåde Effekt på bakterietrykket i vandfasen

Reduktion Inaktivering Fjernelse
Slamkegle

Fjernelse af partikulært stof
+

Indirekte ved at fjerne 
organisk materiale

- -

Hvirvel separator

Tromlefilter

Kontakt filter
Membranfiltrering
Biofilter Omsætning af opløst og 

partikulært stof
+ (dykket)

- (moving bed)
- -

Protein skimmer Fjernelse af opløst og mikro-
partikulært stof

+ + +

Moler Flokkulering/sedimentation + - (+)

Ozon Oxidation og flokkulering + + -

UV Hæmning af 
celledeling/vækst

- + -
(forskydning)

Kemiske hjælpestoffer
Formalin/pereddikesyre Oxidation

Beskadigelse af celler 
strukturer, enzymer

+ + -
(C-kilde)

Brintoverilte, H2O2

kaliumpermang., KMnO4

+ + -

Elektrokemisk oxidation + + -
NaCl Osmotisk forstyrrelse - + -

Vandbehandling og påvirkning af bakterietrykket i vandet

Protein skimning 
fjerner partikulært 
og organisk 
materiale fra 
vandfasen 

Ozon desinficerer 
lokalt (ingen 
tilførsel af kulstof)

Begge gode 
alternativer til 
kemiske 
hjælpestoffer

GODAOR, Proteinskimmer og ozon i recirkulering
Fra Vadstein, O. K. J. K. Attramadal, I. Bakke, A. Ernst, U. Waller, P. Maurer, P. Rojas-Tirado, P. B. Pedersen, & L-F Pedersen. 2018. 
Microbial quality and microbial management in recirculating aquaculture systems (RAS). COFASP rapport, p. 44. 
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Protein skimning (Foam fractionation)

• Kendt teknologi til at fjerne opløst og partikulært organisk materiale 

• Princippet er udveksling af overfladeaktive forbindelser fra vand- til luftfasen

• Almindelig anvendt i saltvand (akvarier og store kommercielle danske RAS)

• Effektiviteten øges når der anvendes ozon i luftblandingen
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Protein Skimmer

Available from: https://www.researchgate.net/figure/The-principle-of-foam-fractionation-Air-is-blown-into-the-surfactant-containing-water_fig7_307605729

Det fysiske princip handler om af luftbobler 
binder og transporterer opløste og partikulære 
forbindelser ud af vandet.
Effekten afhænger bl.a. af overfladespænding, 
kontakttid, boblestørrelse, stigehastighed og 
stoffernes ladning og polaritet (hydrofob/hydrofil)

Hydrofil (vandelskende)
-- Hydrofob (vandskyende)
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Typer af proteinskimmere
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Diffuser dreven –
typisk i ferskvand

Venturi dreven –
typisk i saltvand

Princip:
Mekanisk separering af opløst og 
partikulært stof fra vandfasen over i 
luft med skumdannelse

Lang kontakttid (1-2 min) til effektiv 
udveksling mellem luft og vand

Fordeling (størrelse og antal) af 
luftbobler og overfladespændingen 
(hydrofob/hydrofile forbindelser) 
ændres af saltholdighed og ozon

Fra Lekang, 2019

Skitse af K. Gregersen

Skum kondenseres i 
koppen og bortledes
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Forsøg med proteinskimmere i RAS ferskvand
Batch forsøg med RAS vand fra kommercielle anlæg
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GODAOR, Proteinskimmer og ozon i recirkulering Den 9/2, 2021, LFP.
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Forsøg med proteinskimmere i RAS ferskvand 

Proteinskiming
med og uden 
ozon forbedrer 
sigtbarheden 
og nedsætter 
bakterietrykket
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Conceptual sketch of the experimental 3-factorial design. Each
treatment was conducted in triplicates in containers with 20 L RAS 
freshwater (n=36), where samples were collected at time 0 and after 6 
hours from the start.

Forsøg med proteinskimmer i ferskvand med H2O2 og salt tilsætning
Modent RAS vand fra ferskvands pilotanlæg 
(1 kg foder/m3 vandskifte)

Parametre: Organisk stof (COD, BI5), micropartikler, bacteriel
aktivitet, turbiditet og UVT)

Fra Jafari, L. 2020. The Effects of Protein Skimmer, Hydrogen Peroxide
and Salinity on Water Quality in RAS, Master thesis, 78 sider.

Forsøgsopstilling hvor RAS vand behandles med proteinskimmer salt og 
brintoverilte og sammenlignes med ubehandlet kontrol (36 forsøg)
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Effekt af proteinskimmer/foam fractionator (FF) H2O2 tilsætning (10 mg/l) og
tilsætning af salt 0, 3 og 10‰ hhv. rent ferskvand, og ferskvand tilsat hhv. 3 og 10 
g NaCl/l). Værdierne er angivet som relative ændringer efter 6 timers behandling 
(data fra, Jafari, 2020).

Forsøg med proteinskimmer i ferskvand med H2O2 og salt tilsætning

Simpel proteinskimning
(FF= foam frationator) reducerer 
partikelkoncentrationen

Effekten forstærkes når der tilsættes 
salt (allerede ved 3 ‰)
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Ozon

Ozon har en række fordelagtige egenskaber, eksempelvis:
• Ozon er antimikrobielt (kan erstatte kemiske desinfektionsmidler)
• Ozon doseringen kan tilpasses desinfektionsbehov (kontinuerlig/periodisk)
• Ozon nedbrydes lynhurtigt (ingen miljøpåvrikning)
• Ozon danner ilt under nedbrydning 
• Ozon kan oxidere nitrit til nitrat og forbedre vandets sigtbarhed (evt. TAN til nitrat)
• Ozon virker flokkulerende med små bobler i ferskvand (”velcro” virkning overfor mikropartikler)

Kombinationen af ozon indløsning - i ferskvands-proteinskimmere-
kan være vejen frem

15



DTU Aqua18. maj 2022 LANOZO 16

Ozon er et ekstremt reaktivt stof

Ozon – velkendt, effektivt og vanskeligt at styre
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Test af protein skimmere med og uden ozon

• 12 identistiske RAS anlæg

• 4 kontinuerlige behandlinger i et 8 ugers forsøg :
– Kontrol
– Proteinsskimmer uden ozon
– Ozon direkte indløst i reaktorrør
– Proteins skimmer med ozon 

• 3 replikater per behandling
• Daglig konstant fodring og vandskifte
• I alt 1 død fisk gennem hele perioden
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12 ens 0.8 m3 pilot skala RAS. Forsøg audført med 8 
kg regnbueørreder/ RAS 100 gram foder/dag, 60 liter 
vandskifte/dag (1.7 kg foder/m3) ved 19 °C, pH 7,0-7,3.
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58% 83% 89%

Test af protein skimmere med og uden ozon –
Mikropartikel antal

Fra de Jesus Gregersen, Kim Joao. "Beyond water quality: 
Micro particles in Recirculation Aquaculture Systems." (2020). 
PhD Afhandling, 147 sider; Link

Protein skimning kan alene reducere antallet 
af mikropartikler med 58% i ferskvand

Antal  mikropartikler (middel ± std. afv.) i RAS ferskvand  af de fire 
behandlingsgrupper FF= foam fractionator= protein skimmer
Control = RAS uden FF eller ozon

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/239527996/Kim_Gregersen_thesis.pdf
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61% 48% 90%

Test af protein skimmere med og uden ozon –
Bakteriel aktivitet

Protein skimning og ozon reducerede 
bakterie- aktiviteten i ferskvand RAS med 90%
- Men også betydelig isoleret effekt af proteinskimning

Fra de Jesus Gregersen, Kim Joao. "Beyond water quality: 
Micro particles in Recirculation Aquaculture Systems." (2020). 
PhD Afhandling, 147 sider; Link

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/239527996/Kim_Gregersen_thesis.pdf
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Test af protein skimmere med og uden ozon –
Organisk stof (BI5)
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Tydelig effekt af skimmere og ozon efter få uger
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Billeder fra Kim J.d.J. Gregersen
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Tydelige dokumentation af 
ozonens desinficerende effekt

Effekt af ozon på det samlede 
antal bakterieceller i vandet –
og andel af døde celler

Test af protein skimmere med og uden ozon – effekt på bakterier i vandet 
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Klare og entydige resultater under kontrollerede betingelser

- hvordan ude i virkeligheden?

23

Ozone           F + Ozone           Control                  FF

FØR EFTER
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Ferskvandsproteinskimmer installeret på Nørå dambrug

Afprøvning af skimmer fra CM Aqua til at undersøge 
• hvor meget skimmeren kan fjerne af organisk materiale
• periodisk vs. kontinuerlig drift (overfladespænding)
• om effektiviteten kan øges (vand/luftflow, boble fordeling)
• i hvilket omfang ozon kan påvirke rensegraden

Test af protein skimmer på model dambrug
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Opstillingen placeret umiddelbart før 
indløb til dykkede biofiltre (sikkerhed)
Proteinskimmeren forbedret af 
fiskemesteren (øget beluftning)
Skumdannelse i betydelige mængder
(synlig fjernelse, vanskeligt at måle     
direkte på vandkvaliteten i anlægget)

Målinger af enkelt passage 
(indløb – udløb) i forhold til flow

Periodisk kørsel med kontinuerlig ozon 
tilsætning.

Test af protein skimmer på model dambrug
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Udvalgte resultater fra forsøg på Model 3 dambrug

En enkelt passage gennem skimmeren (ca. 60 m3/time) førte i gennemsnit i måleperioden til 
følgende ændringer i vandkvaliteten:

• Reduktion af vandets biologiske iltindhold (BI5) på 1,8 %
• Reduktion af vandets kemiske iltindhold (COD) på 1,8 %
• Reduktion af bakterie aktivitet på 1,6-6,0 %
• Reduktion af mikropartikler (antal og volumen) på 8,5-10,2%
• Reduktion af vandets turbiditet med 10,5%
• Forbedret sigtbarhed (UVT) på 0.5%
• Iltiltning fra 62-65% i indløb til 98% i udløbet fra skimmeren
• Forøgelse i pH på 0,3-0,4 pH enheder

26
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Effekt af ozon
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Opfølgende aktiviteter  
En igangværende EHFF undersøgelser (ProBiOzon) skal blandt andet afdække, 
• hvordan ozonen bedre kan indløses i vandet og dermed bedre udnyttes
• om ozonen evt. kan styres i forhold til desinfektions behovet (organisk materiale)
• om tilsætning af salt til indløbet af skimmeren er fordelagtigt
• om kontinuerlig drift af skimmer og ozon har positive effekter på vandkvaliteten 
• om kontinuerlig drift af skimmer og ozon giver en bedre omsætning i biofiltrene
• hvor stor en andel af organisk materiale skimmeren fjerner i forhold til øvrige 

foranstaltninger
• de økonomiske aspekter ved investering i anskaffelse af anlæg + drift
• alternative metoder til at reducere den organiske belastning 

28
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Stor tak til personalet på Nørå Dambrug for at indgå i projektet 
og være en stor hjælp og sparring undervejs i projektet. 

Ligeledes tak til Svanemøllen for levering af kvælstof på Nørå 
Dambrug og til AquaPri for velvilligt at lade os tage vandprøver 
på 3 forskellige typer dambrug (Mosbjerg Dambrug, model 1, 
Lerkenfeld dambrug, model 3, og sandartanlægget i Gamst). 
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