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Operasjonsprinsipper
Sea Pen Aeration – Funksjonsbeskrivelse
Kort fortalt er Sea Pen Aeration (SPA) et system som slipper ut
små luftbobler i vannet. Boblene vil bevege seg opp gjennom
vannet og til overflaten. Prosessen påvirker de lokale
forholdene i merden, og følgende fordeler kan oppnås:






Oksygen tilsettes vannmassene for økt DO-nivå
(Dissolved Oxygen), dette er nyttig for å optimere
forholdene i merden.
Det lages en oppadgående vannstrøm som trekker
med seg vann fra dypet, noe som øker utskiftingen av
vann i merden.
Nær overflaten skapes det en radial strømning bort fra
hver oppadgående vannstrøm, dette hjelper til å fjerne
uønskede elementer( plankton, alger luselarver etc).

Nettoeffekten er at fisken vil få et mer oksygenrikt miljø og derfor optimalisere forholdene i merden.
SPA vil også kunne virke som en beskyttelse mot skadelige organismer som tidevannet fører inn i
merden.
Overflaten

Figur 1. CFD visualisering av strømningsmønstrene over en diffuser med luftbobler som stiger gjennom vannmassene
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Typer SPA Diffusere
Boblene som stiger mot overflaten rett over en diffuser vil trekke med seg vann oppover. Fenomenet
kalles på engelsk en «airlift pump» eller mammutpumpe, med lav løftehøyde og høy pumpekapasitet.
Mengden vann i den oppadgående korridoren øker etterhvert som luftboblene kommer nærmere
overflaten.
Den oppadgående vannstrømmen finnes imidlertid bare over diffuser-plattformene. Totaleffekten på en
merd påvirkes av hvordan diffuser-plattformene er plassert i merdene, i tillegg til eventuelle
tidevannsstrømmer.

Diffusere i merdene
Diffuser-plattformene henges typisk 15- 20 meter nede i merden.
Fiskene kan svømme både i og rundt luftboblene. Fordeler med
denne installasjonen er at DO-nivået øker på vannmassene
nærmest fiskene, og at det skapes vannstrømmer inne i merdene.
Ulempen kan være at det tilføres mer utstyr i og over merden.

Balansert luft-tilførsel
For de fleste SPA installasjoner vil diffuser-plattformene installeres ved forskjellige dybder. Dette gjør
installasjonen enklere, og gjør det også mulig å plassere diffuserne mellom og utenfor merdene dypere
enn de som befinner seg i merden. Det blir da mulig å trekke opp vann fra større dybder om det er
ønskelig i forhold til vannkvaliteten.
Det at diffuserne installeres på ulike dybder fører til forskjellige tilbaketrykk på rørsystemet. Uten
regulering ville dette føre til ulik luftmengde til hver diffuser, i verste fall kunne det tenkes at diffuseren
plassert dypest ikke fikk luft. For å oppnå lik luftmengde til hver diffuser er det nødvendig å regulere
luftstrømmen som går til diffuserne på grunnere vann. For å kunne se massestrømmen til hver diffuserplattform er det også nødvendig med indikator/måler for hver enkelt kanal.
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Terminologi: Massestrøm er i prinsipp det samme som standard volumstrøm. Massestrømmen er
definert som massen av luften som passerer som passerer et tverrsnitt av slangen per tid, og er
uavhengig av temperatur og trykkforandringer. Om en utjevner massestrømmen vil en også utjevne
volumstrømmen. Den faktiske volumstrømmen vil imidlertid endre seg basert på trykk og temperatur på
grunn av Idealgassloven. Dette kompliserer balanseringsprosessen da rotameter type luftstrømmålere
måler faktisk volumstrøm. Ulike omregninger av faktisk volumstrøm er nødvendig for å bestemme
standard volumstrøm, og dermed massestrømmen.
STP = 1 Bar (14.7 psi), 15°C
SCFM = standard cubic feet per minute
Grunnfunksjonen til Sea Pen Aeration systemet er å muliggjøre balansering av luften som fordeles til de
forskjellige diffuser-plattformene, og noen ganger å sette massestrømmen til diffusere plassert i de ulike
posisjonene til en valgt verdi. For eksempel kan en diffuser-plattform plassert inne i merden operere på
andre nivåer enn en som er plassert utenfor. Uansett vil det være nødvendig å vite standard volumstrøm
til hver diffuser for å verifisere at SPA systemet virker som det skal.
Kontrollenhet for luft
Balanserte kontrollenheter installeres i nærheten av diffuser-plattformene. Dette minimerer behovet for
flere lange slanger frem til diffuserne. Det gjør det også mulig å visuelt sjekke bobler og strømninger i
vannflaten samtidig som en kan lese av målerne på kontrollenheten.
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Figur 2. Frittstående SPA kontrollenheter som kan monteres på gitterrister. Enhetene kan spesialtilpasses.

Trykket inn til hver kontrollenhet vil endre seg etterhvert som luftstrømmen til hver enhet endrer seg i
hovedmanifolden. Dette vil igjen endre målingene av faktisk volumstrøm. Det kan da vises ulike verdier
på indikatorene i de forskjellige kontrollenhetene. Det finnes måter å beregne faktisk volumstrøm selv
om trykket er forskjellig.
En sentral forbedring av kontrollenhetene er hvordan luftstrømmen er kontrollert. Istedenfor å samtidig
endre alle diffuser-plattformene, og dermed gjøre det nødvendig å rebalansere hver ventil på anlegget,
kan man endre luftstrømmen ved å endre tilførselstrykket til hver kontrollenhet. Dette gjøres enten ved
hjelp av ventilen på innløpet til kontrollenheten, eller med hovedventil for anlegget.
Vann-håndtering
Når luft komprimeres vil temperaturen stige. Varmen blir overført til slanger og trykktank. Når luften
ekspanderer gjennom anleggets trykkregulator, vil temperaturen synke. Komprimert luft kan ikke holde
på så mye fuktighet som uteluften kan, derfor vil vannet kunne skilles ut og samle seg inne i slanger og
andre deler av systemet. Eksempelvis kan det samle seg vann i rotameter-luftstrømmålerne, og det kan
medføre at de låser seg. Vannet vil ikke påvirke differansetrykk-målingene, men vannet må håndteres da
det kan påvirke trykkfallet dersom det ikke dreneres regelmessig.
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En løsning kan være å ha dreneringsventiler på hovedmanifolden som åpnes med jevne mellomrom.
Alternativt kan det på de laveste stedene på hovedmanifolden lages små hull som konstant slipper ut en
neglisjerbar mengde luft, og som på den måten holder systemet fritt for vann.
Distribusjon på anlegget
SPA systemet sender komprimert luft fra en sentralisert kilde til diffuser-plattformene.
Hovedkomponentene ved et anlegg vil typisk være:
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Kompressorer: Leverer komprimert luft til anlegget, trykk ca 100 psig. For store anlegg kan det
installeres flere kompressorer som kan startes hver for seg alt etter hvor mye luft som skal
leveres.
Trykktank: Hjelper til med å jevne ut trykket levert fra kompressorene. Kan i tillegg ha anordning
for manuell eller automatisk drenering av vann.
Trykkregulator for anlegget: Regulering av trykket i hovedmanifolden, og dermed også trykket
som leveres til kontrollenhetene. Gjør det mulig å justere luftstrømmen til hele anlegget fra et
sentralt sted. Trykkregulatoren kan utstyres med en bypass for nødsituasjoner hvor maks luft til
diffuserne er nødvendig.
Hovedmanifold: Et rør eller en slange brukt for å distribuere luft over lange distanser. For store
anlegg kan det være nødvendig med flere hovedmanifolder for å unngå for stort trykkfall sånn at
maks luftmengde kan opprettholdes. Det er også viktig å drenere vann fra manifolden for å
hindre trykkfall.
Balansert kontrollenhet: Består av en ventil på inngangen som kan brukes for å justere trykket
inn på kontrollenheten, samt individuelle ventiler og luftstrømindikatorer for hver diffuser.
Diffuser: En diffuser-plattform kan bestå av flere diffuser disker. Plattformen mottar riktig
luftmengde fra kontrollenheten, og distribuerer luften på en balansert måte til hver diffuser
disk, uavhengig av om plattformen er vannrett eller ikke pga små hull (orifice) under hver disk.

Kompressor

Trykktank

Balansert
kontrollenhet i
nærheten av
merden

Diffusere i
vannet

Trykkregulator
for anlegget

Kompressorflåte

Inngangsventil for
balansering av
trykk til
kontrollenhetene

Hovedmanifold
Strømningskontroll for
balansering i
enheten

Manifolddrenering

Figur 3. Bruk av flere balanserte kontrollenheter for fordeling av samme mengde luft til hver diffuser.

7

Differansetrykksmåling
For å kunne balansere strømmen til hver diffuser og oppnå ønsket massestrøm er det nødvendig å måle
luftstrømmen og samtidig kompensere for lufttrykk sånn at standard volumstrøm er den samme til alle
diffuserne.
Rotameter type luftstrømmåler låser seg
Andre kontrollpaneler bruker en rotameter-måler for å vise luftstrømmen. Rotameter er en god
teknologi, men ikke for installasjoner hvor luftstrømmen bringer med seg vann, sånn som for SPA.
Luften i SPA anlegget kan også inneholde små mengder olje siden kompressorene har olje i
kompresjonskammeret. Tidligere har det vært observert tilfeller der rotameter-strømmålere utsatt for
vann og olje låser seg. Operatørene kunne da ikke stole på avlesningene. Det måtte foretas justeringer
av luftstrømmen for å sjekke at avlesningen endret seg. Hvis ikke måtte måleren avmonteres og vaskes,
noe som kunne ta lang tid avhengig av hvor mange målere som fantes på anlegget. I tillegg risikerte man
at operatøren ikke sjekket målerne i det hele tatt på grunn av høyt tidspress, noe som kunne medføre
ubalansert operasjon av anlegget.
Differansetrykksmåling av luftstrøm
I SPA-anlegget er det brukt differansetrykksmåling for å unngå de potensielle problemene med
rotameter-løsningen. Denne metoden blir ikke påvirket av vann i rørene. Vann som kommer til
måleblenden (innsnevringen i røret), vil ganske enkelt passere gjennom og bli ført videre til diffuserne,
som igjen vil la vannet passere ut i sjøen.
Kompressorene leverer rikelig med trykk, så dette gjør
det mulig å ofre litt lufttrykk for å bruke
differansetrykkmålere. Mange veldig nøyaktige
industrielle luftstrømmålere bruker denne teknologien.
Kommentar: For et typisk SPA anlegg vil generert trykk
fra kompressorene være ca 100 psig, men bare ca 30
psig er nødvendig for å motstå tilbaketrykket på
diffuserne ved de dybdene de installeres. Resten av
trykket mistes via trykkregulatorer og tap i rørene.
Dette gjør det mulig å justere trykket opp og ned for
samtidig justering av hele anlegget.
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Standard luftstrøm måling
Differansetrykket endrer seg i forhold til faktisk luftstrøm. Differansetrykket er en måling av
volumstrømmen, ikke massestrømmen. Dette betyr at for den samme massestrøm, så kan to indikatorer
plassert på forskjellige steder på anlegget vise forskjellig måling.
Sammenligning av avleste verdier på to forskjellige kontrollenheter:



Ulikt tilførselstrykk + samme verdi på målerne = ulik massestrøm.
For samme massestrøm:
o Høyere trykk = lavere avlesning
o Lavere trykk = høyere avlesning

Det er da mulig å kjapt se at ønsket nominell luftstrøm er oppnådd selv om tilførselstrykket er ulikt.
Kontroll av luftstrømmen
Volumet til en luftmengde med en gitt masse vil endres etterhvert som lufttrykket endrer seg. En
rotameter eller differansetrykksmåler må kalibreres i forhold til det lufttrykket den skal operere i, ellers
vil avlesningene være meningsløse for beregning av massestrøm eller standard luftstrøm.
En operasjonsmetode er å alltid ha samme tilførselstrykk inn til kontrollenheten. Men, endringer i
luftstrøm krever da justering av alle diffuserventilene på hele anlegget, noe som tar tid.
Muligheten for å bestemme standard luftstrøm (=massestrøm) ved ulike tilførselstrykk tillater at vi kan
ha kontroll på luftstrømmen over hele anlegget uten å måtte justere noen av ventilene inne i
kontrollenhetene.

12 scfm

ONLY CHANGE SUPPLY PRESSURE FOR
INCREASED FLOW
18 scfm

12 scfm

18 scfm

12 scfm

18 scfm

INITIAL SETUP FOR NOMINAL FLOW

12 scfm
50
psig

12 scfm

18 scfm
70
psig

18 scfm

12 scfm

18 scfm

12 scfm

18 scfm

12 scfm

18 scfm

Figur 4. Kontroll av anleggets luftstrøm ved endring av tilførselstrykk

Den ideelle måten å endre luftstrømmen på er å endre tilførselstrykket, da dette er en raskeste
metoden – og rebalansering vil normalt ikke være nødvendig.

9

Avlesning av nominell luftstrøm
Nominell luftstrøm kan enkelt leses av på kontrollenheten selv om tilførselstrykket endrer seg. Dette
gjøres ved hjelp av spesielle skala-etiketter på målerne. Selv om kontrollenheter opererer under
forskjellig lufttrykk, så kan man raskt se at de leverer samme ønskede massestrøm = standard luftstrøm.

Figur 5. Indikatorer for luftstrøm på kontrollenheten

Instruksjoner for bruk av måleretikettene:



Les av tilførselstrykket til kontrollenheten, rund av til nærmeste 10 psig.
Sjekk at nålen peker på den samme
trykkverdien på etiketten.
o Hvis ja, så vil fargen indikere
nominell luftstrøm, og denne
luftstrømmen er som ønsket.
o Hvis nei, da avviker luftstrømmen
fra ønsket verdi, og:
 Juster tilførselstrykket ved
hjelp av anleggets
trykkregulator inntil
ønsket verdi oppnås.
 Eller juster luftstrømventilen inntil ønsket
verdi oppnås, merk at
dette krever rebalansering.
 Eller la innstillingene være som de er og bruk kartet for luftstrøm.

Eksempler:
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Panel 2: Nærme kompressor, tilførselstrykk er 54 psig, nålen står på 2, luftstrøm er 12 scfm.
Panel 1: Langt fra compressor, tilførselstrykk er 43 psig, nålen står på 3, luftstrøm er 12 scfm.

Kart for luftstrøm
Dersom justeringer ikke er nødvendig kan standard luftstrøm ved alle forhold bestemmes ut fra kartet
som leveres med kontrollenheten.

Figur 6. Strømningskart for bestemmelse av standard luftstrøm for alle innstillinger

For å bestemme standard luftstrøm:





Finn tilførselstrykket.
Finn verdien som nålen peker på.
Finn det korresponderende punktet i kartet.
Les av luftstrømmen for det båndet punktet befinner seg i.

Det er ikke nødvendig å balansere SPA systemet veldig nøyaktig. Det som skjer med boblene i vannet er
ikke en eksakt vitenskap. Men det er nødvendig å foreta justeringer sånn at luftstrømmen blir tilnærmet
lik over hele anlegget.
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Diffuser-plattformer
SPA diffuser-plattformene er satt sammen av flere diffuser disker – enten 9 eller 12 tommer i diameter.
Disse lager mikrobobler som stiger opp gjennom vannmassene. Antall diffuser disker per enhet kan
variere avhengig av lokale behov.

Figur 7. SPA diffuser løsninger med 3 eller 5 diffuser disker.
¾” barb tilkobling

Opphengstau

Disk beskyttelse

Offeranode

Oppheng for
ekstra vekter
9” diffuser disk vist

Orifice på undersiden

Figur 8. Nærbilde av diffuser-plattformen med 3 disker.

Dybden som diffuser-plattformen naturlig vil synke til er avhengig av oppdriften til slangen som forsyner
plattformen med luft. Ved en gitt dybde vil vekten av plattformen bli kompensert av oppdriften til
slangen og selve plattformen. Det vil da være nødvendig å henge ekstra vekter på plattformen for at den
skal kunne synke dypere.
Luftstrømmen gjennom hver diffuser-disk blir balansert ved hjelp av små hull (orifice) under diskene.
Dersom plattformen av ulike grunner ikke skulle være vannrett vil likevel omtrent samme mengde luft
sendes ut av hver diffuser.
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Operasjon
Sikkerhet
Kontrollenhetene blir tilført trykkluft, så følgende forholdsregler må iverksettes.





Maksimalt operasjonstrykk for kontrollenhetene er 100 psig = 6.9 bar.
Ikke bytt komponenter inni kontrollenheten uten først å fjerne trykket fra enheten. Steng
inngangsventilen for å fjerne trykket.
Døren i frontpanelet kan trygt åpnes, men vær obs på høye temperaturer dersom
kontrollenheten befinner seg nærme kompressoren.
Alle slanger som er koblet inn til kontrollenhetene bør har sikkerhetswire (Whipcheck).
Utgangsslangene holdes på plass ved hjelp av de grønne klemmene på bjelken under.

Oppsett av nominell luftstrøm for hele anlegget
Etter å ha utført en kommisjonering av hele anlegget, så skal kontrollenhetene kunne operere i området
mellom nominell luftstrøm og 1.5 x nominell luftstrøm bare ved å endre trykket på anlegget. Systemet
skal stort sett holde seg i en balansert tilstand, potensielt er det bare inngangsventilen som skal kreve
balansering.
Oppsett av 1.0 x nominell luftstrøm
Når alt utstyr er installert ved et anlegg, bør kontrollenhetene settes opp sånn at nominell luftstrøm
hurtig kan endres ved hjelp av justeringer av anleggets trykkregulator.
1. Sjekk at alle luftslanger/-rør er koblet opp mellom manifoldene og kontrollenheten, og mellom
kontrollenhetene og diffuser-plattformene.
2. Sjekk at diffuser-plattformene er plassert på ønsket dybde.
3. Start det nødvendige antall kompressorer for å oppnå nominell luftstrøm på 12 psig.
a. For eksempel 120 diffusere x 12 scfm nominell = 1440 scfm = ?? kompressorer.
4. Sett anleggets trykkregulator til 60 psig = 4.0 bar.
5. Start med kontrollenheten lengst borte fra kompressorene.
6. Åpne døren på kontrollenheten.
7. Balansèr luftstrømmen til alle diffuserne koblet til gjeldende kontrollenhet.
8. Justèr kontrollenhetens inngangsventil til levert trykk viser 50 psig = 3.5 bar.
9. Rebalansèr diffuser ventilene og inngangsventilen inntil levert trykk er ved 50 psig og 1.0 x
nominell luftstrøm vises (grønn, 50 psig).
10. Lukk døren på kontrollenheten.
11. Fortsett på neste kontrollenhet og repetèr punktene 6 til 10. Foreta balansering av
kontrollenheten nærmest kompressorene til slutt. Flere kontrollenheter kan balanseres
samtidig.
12. Når alle kontrollenhetene er balansert, gå tilbake til enheten lengst fra kompressorene og åpne
inngangsventilen inntil trykket er 50 psig. Gjenta dette for alle de andre kontrollenhetene.
Fortsett inntil alle kontrollenhetene er balansert med et inngangstrykk på 50 psig.
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13. Gå tilbake til kontrollenheten lengst borte, og åpne inngangsventilen helt opp. Notèr endringen i
trykket fra 50 psig. Eksempel 52 psig – 50 psig = 2 psig.
14. Gå til anleggets hovedregulator og juster trykket tilsvarende verdien funnet i forrige punkt.
15. Gjenta punkt 12, og forsikre deg om at kontrollenhetene lengst borte fra kompressorene har
helt åpne inngangsventiler, mens kontrollenhetene nærmere kompressorene gjerne må ha
inngangsventiler som er litt lukket. Alle kontrollenheter skal ha et inngangstrykk på 50 psig.
16. Notèr alle innstillinger i en operasjonsplan for anlegget sånn at disse hurtig kan gjentas ved
behov.
Ved slutten av denne prosedyren skal nominell innstilling for anleggets trykkregulator være kjent. Notèr
denne verdien, da den skal brukes hver gang anlegget skal justeres til nominell luftstrøm.
Oppsett av 1.5 x nominell luftstrøm
I forrige kapittel ble anlegget balansert for èn operasjonsmodus. I dette kapitlet skal vi justere ventilene
sånn at anlegget er balansert for 2 operasjonstilstander, der tilstand nr 2 er 1.5 x nominell luftstrøm.
1. La anlegget operere med 1.0 x nominell luftstrøm.
2. Sjekk at nok kompressorer er startet for å levere nominell luftstrøm på 18 psig.
a. For eksempel 120 diffusere x 18 scfm nominell = 2160 scfm = ?? kompressorer.
3. Øk anleggets trykk til 80 psig = 5.5 bar.
4. Start ved kontrollenheten nærmest kompressorene, deretter i rekkefølge i forhold til økende
avstand, og justèr inngangstrykket til enheten til 70 psig = 4.8 bar.
5. Ikke gjør endringer på ventilene i kontrollenhetene, la de være som de er.
6. Justèr inngangsventilene inntil alle kontrollenhetene får levert 70 psig.
7. Gå til siste kontrollenhet og åpne inngangsventilen helt opp. Notèr hvor mye trykket endrer seg
fra 70 psig. Eksempel 72 psig – 70 psig = 2 psig.
8. Gå til anleggets trykkregulator og justèr trykket tilsvarende differansen funnet i forrige punkt.
Notèr operasjonstrykket for 1.5 x nominell luftstrøm for dette spesifikke anlegget.
9. Gjenta punkt 4. Kontrollenhetene lengst borte fra kompressorene vil ha inngangsventiler som er
helt åpne, mens de nærmere kompressorene vil ha ventiler som er litt lukket. Alle
kontrollenheter skal ha et inngangstrykk på 70 psig.
10. Deretter skal vi se på balansen inne i kontrollenhetene. Her bør det bare foretas små
justeringer, siden de vil påvirke balansen vi oppnådde ved 1.0 x nominell luftstrøm. Her er det
snakk om å finne «den gyldne middelvei».
11. I èn kontrollenhet:
a. Dersom en diffuser utgang er høyere enn ønsket verdi (oransje, 70 psig), så steng
ventilen litt sånn at utgangstrykket beveger seg halvveis mot ønsket verdi.
b. Dersom en diffuser utgang er lavere enn ønsket verdi (oransje, 70 psig), åpne ventilen
litt sånn at at utgangstrykket beveger seg halvveis mot ønsket verdi.
c. Justèr inngangstrykket til 50 psig. Sjekk balansen ved 1.0 x nominell luftstrøm. Den kan
være litt ute av balanse i motsatt retning.
d. Justèr inngangstrykket frem og tilbake mellom 50 og 70 psig, og justèr ventilene sånn at
systemet blir mest mulig balansert for begge trykk.
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12. Gjenta balanseringen i punkt 11 for alle kontrollenheter.
13. Notèr innstillingene i anleggets operasjonsplan sånn at disse hurtig kan gjentas ved behov.
Nå har alle kontrollenhetene blitt balansert for to av de nominelle operasjonstilstandene.
Oppsett av maksimal nominell luftstrøm = 2.0 x nominell
Maksimal luftstrøm til kontrollenhetene kan oppnås ved å koble seg forbi anleggets trykkregulator,
eventuelt sette den til maksimalt utgangstrykk. Det kan også være mulig å endre utgangstrykket på
kompressorene for å oppnå ønsket trykk.
1. La anlegget operere balansert med 1.5 x nominell luftstrøm.
2. Sjekk at nok kompressorer er startet til å levere nominell luftstrøm på 24 scfm.
a. For eksempel 120 diffusere x 24 scfm = 2880 scfm = ?? kompressorer.
3. Bestem hvilken metode som må benyttes for å oppnå maksimalt trykk på anlegget: justèr
trykkregulatoren, koble seg utenfor trykkregulatoren, og/eller øk utgangstrykket fra
kompressorene.
4. Gå til kontrollenhetene lengst fra kompressorene for å se hvilken luftstrøm som er oppnådd.
Dersom luftstrømmen er høyere enn ønsket verdi når inngangsventilen er helt åpen, gå da
tilbake til anleggets trykkregulator og justèr den ned til den maksimale luftstrøm som er 2.0 x
nominell kan leses av på måleren på kontrollenheten.
5. Justeringer på kontrollenheter nærmere kompressorene kan føre til høyere luftstrøm enn
innstillingen ved 1.0 x nominell og 1.5 x nominell. Gjenta justeringer inntil alle kontrollenheter
har samme verdier som enheten lengst borte fra kompressorene.
6. Det er ikke anbefalt å foreta justeringer på ventilene til hver enkelt diffuser nå når anlegget
opererer med maksimal luftstrøm. Noen av indikatorene kan synes å være litt ute av balanse,
men målingene blir veldig sensitive ved maksimal luftstrøm. Videre balansering ved maksimal
luftstrøm vil antageligvis kreve omfattende rebalansering når luftstrømmen senkes igjen.
Balansering ved 2.0 x nominell vil heller ikke ha noe særlig innvirkning på situasjonen i merdene.
7. Notèr innstillingene i anleggets operasjonsplan sånn at disse hurtig kan gjentas ved behov.
2.0 x nominell kan for eksempel være nødvendig ved en alge-oppblomstring i eller i nærheten av
merden.
Oppsett av minimal nominell luftstrøm = 0.5 x nominell
Minimal luftstrøm for kontrollenhetene skjer når nålen i indikatoren såvidt beveger seg bort fra nullmerket. Det kan også være en liten strøm av luft når nålen står på null, men mengden lar seg ikke måle
da. Luftstrømmen vil være tilnærmet lik 0.5 x nominell når nålen såvidt har beveget seg bort fra
minimum.
1. La anlegget operere med 1.0 x nominell luftstrøm.
2. Skru ned anleggets trykkregulator inntil de fleste målerne på kontrollenheten lengst borte fra
kompressorene har nåler som er såvidt over null-merket.
3. Det kan være mulig å slå av noen av kompressorene og likevel opprettholde det nødvendige
trykket. Dette kan i så fall spare litt drivstoff.
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4. Det er ikke anbefalt å justere inngangsventilene på kontrollenhetene i denne tilstanden. Å la de
være som de er gjør det mulig å kjapt gå tilbake til 1.0 x nominell luftstrøm.
5. Notèr innstillingene i anleggets operasjonsplan sånn at personell hurtig kan gjenta disse
innstillingene ved behov.
Denne tilstanden kan for eksempel brukes for å redusere drivstoff-forbruket ved anlegget når det ikke er
fare for alger, og sterke tidevannsstrømmer bringer oksygenrikt vann inn i merdene. Siden endringen
består i kun å endre innstilling på anleggets trykkregulator, så er det mulig å raskt reversere til 1.0 x
nominell.

Endring av luftstrøm
Alle kontrollenhetene på anlegget
Når anlegget er kommisjonert for de 4 ulike operasjonstilstandene, skal det være mulig å relativt raskt
skifte mellom hver tilstand. Dette kan gjøres uten at det er nødvendig å åpne kontrollenhetene og
justere ventilen for hver enkelt diffuser. I forhold til kravene til lufttilførsel i merdene skal det være
mulig å opprettholde tilstrekkelig balanse.
Det vil være nødvendig å finne innstillingene for anleggets trykkregulator og antall kompressorer i drift i
løpet av installasjons- og kommisjoneringsfasen. Detaljene kan skrives i tabellen under.

Luftstrøm per diffuser (US)
Luftstrøm per diffuser (metric)
Antall kompressorer i drift
Kompressor trykk
Trykkregulator trykk
Trykkregulator bypass

0.5 x Nominell
6 scfm
200 slpm

1.0 x Nominell
12 scfm
350 slpm

1.5 x Nominell
18 scfm
500 slpm

2.0 x Nominell
24 scfm
700 slpm

Nei

Nei

Nei

Ja / Nei

Individuelle kontrollenheter
Luftstrømmen inn til en enkelt kontrollenhet kan endres ved å justere inngangstrykket til panelet, opp til
det trykket som er tilgjengelig på anlegget.


Justèr inngangsventilen inntil inntil ønsket verdi er oppnådd på ekstern indikator:
o TBD psig = 0.5 x Nominell luftstrøm (sjekk at nålen ikke står på null)
o ~50 psig = 1.0 x Nominell luftstrøm (grønn)
o ~70 psig = 1.5 x Nominell luftstrøm (orange)
o ~90 psig = 2.0 x Nominell luftstrøm (rød)

Om inngangsventilen åpnes helt og ønsket trykk likevel ikke oppnås, øk da anleggets totale trykk. Dette
kan medføre at også de andre kontrollenhetenes inngangsventiler må justeres for å oppnå ønsket trykk
for hver av dem.
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Generelt sett må anleggets trykk settes sånn at kontrollenhetene med høyest luftstrøm får tilstrekkelig
trykk, og at inngangsventilen stenges delvis på enheter med krav til lavere luftstrøm.

Bekjempelse av plankton
Etter at hele anlegget nå er balansert, kan luften til diffuserne distribueres forskjellig alt etter hvilke
forhold det er i merdene. Hovedfunksjonen til SPA-anlegget er å flytte vann fra dypet med lavt innhold
av alger/plankton opp i merden, og dermed tynne ut alge/plankton innholdet i merden. Ulike typer
alge/plankton representerer ulike trusselnivåer for velferden til fiskene. Alge/plankton-innholdet i
vannmassene som fiskene oppholder seg i kan reduseres ved hjelp av å velge ulike innstillinger for
luftstrøm for diffusere plassert inni merden sammenlignet med de som evt plasseres dypere på utsiden.
Testing ved det respektive anlegget er nødvendig for å fin-innstille SPA-anlegget sånn at det er best
mulig tilpasset de lokale forholdene. SPA-oppsettet vil således mest sannsynlig være forskjellig fra
anlegg til anlegg.
Forskjellig tetthet av plankton fra dag til natt (dagaktiv)
Problem: Plankton befinner seg på grunt vann gjennom natten.
Løsning: Skru ned luftstrømmen til diffuserne i merden, og skru opp strømmen til diffuserne som
befinner seg dypere på utsiden. På den måten vil mer vann uten plankton føres inn i merden.
Problem: Plankton befinner seg dypere i sjøen, eller en mer skadelig type plankton befinner seg på
større dybder.
Løsning: Skru ned, eller skru helt av luftstrømmen til diffuserne på utsiden av merden. Skru opp
luftstrømmen til diffuserne inne i merden. Dette holder ufarlig plankton innenfor de grunnere delene av
merden, siden vannet sirkuleres kontinuerlig i merden. Om luseskjørt er i bruk vil dette være enda mer
effektivt.
Plankton tetthet på grunt vann
Problem: Plankton tettheten er høy i de samme dybdene som merden befinner seg i.
Løsning: Skru ned luftstrømmen til diffuserne i merden, og skru opp luftstrømmen til diffuserne på
utsiden. Dette løfter planktonfritt vann opp fra dypet, og bidrar til lavere tetthet av plankton i merden,
samtidig som diffuserne i merden sørger for sirkulasjon.

Lave oksygennivåer (DO)
Problem: De innerste merdene har lavt DO nivå, mens de ytterste er OK.
Løsning: Skru ned luftstrømmen til de ytterste diffuserne, og skru opp strømmen til alle de innerste
diffuserne. I tillegg kan, dersom det er lite plankton i området, de innerste diffuserne mellom merdene
skrus ned for å øke luftstrømmen til diffuserne som befinner seg i merdene. Pass på at diffuserne ikke
får for lite luft sånn at de slutter å fungere. Det vil også bli mer bevegelse i vannet, noe som i tillegg
medfører at oksygen fra atmosfæren tilsettes vannet gjennom bevegelsene som oppstår i overflaten.
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Installasjon og kommisjonering
Tilførsel av trykkluft til hovedmanifold
Installasjon av diffuser-plattformer
Diffuser-plattformene som 9” eller 12” diffuserne skal skrus fast på blir levert som en komplett enhet,
eller i to deler, klare for installasjon. Dersom den kommer i to deler, så skal gjengene på
tilkoblingsstussen dekkes med teflon tape, og røret skal smøres med tetningsmiddel før det skrus på
diffuseren. 90 graders albuekoblingene inneholder PVC foringer. Skru disk-diffuserne forsiktig på
foringene for å unngå skade på gjengene, da diffuser-diskens gjenger er laget av glassfylt polypropylene,
og gjengene på foringene er PVC. Forsikre deg om at gjengene går riktig i hverandre for å unngå å skade
gjengene, unngå lekkasjer og potensielt risikere nedsatt virkningsgrad for diffuseren. Gjengene på diskdiffuserne trenger ikke tape eller smøring. Fest opphengstauet i den øverste ringen på diffuserplattformen. Ringen i bunnen av plattformen kan brukes for ekstra vekter om nødvendig.

Installasjon av diffuser-plattform i merd av not
Ethvert anlegg kan ha sine egne metoder for installasjon av utstyr i merden, så her kommer et forslag til
løsning.
1. Del opp en kvadratisk merd i fire like store bokser. Hver plattform skal da henge i midten av hver
boks. For en standard 30 meters merd, så blir opphengepunktet da 7,5 meter fra hver side.
2. Hver plattform henges da opp i et tau som strekkes over to av boksenes midtpunkter. ½”
copylomer tau har vært brukt for dette formålet.
a. To plattformer henges på hvert tau.
b. Tauene som strekkes over merden bør være like lange som merden er bred, pluss 1,5
meter på hver side for festeformål.
Legg merke til at 2 plattformer, luftslanger og evt ekstravekter utgjør en betydelig vekt, så det kan være
nødvendig å forsterke festepunktene.
3. Plattformene plasseres på en dybde nær bunnen av merden for å muliggjøre så mye
oppadgående vannstrøm som mulig. Samme type tau kan brukes for å feste plattformen til
tauet som er strukket over merden.
a. Knytt tauene som plattformene skal henge i til to forhåndsdefinerte punkter på tauet
strukket over merden. Bruk evt strips, elektriker tape eller annen løsning for å sikre at
tauet som plattformen henger i ikke flytter seg på tauet over merden.
4. Fest 2 plattformer til tauene de skal henge i.
a. Plasser plattformene ved kanten på merden der de skal settes ut, parallelt til tauet over
merden.
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5. Lengden på luftslangene som skal levere til hver plattform må tilpasses i forhold hvor i merden
den aktuelle plattformen befinner seg. Legg gjerne inn et par meters sikkerhetsmargin også.
a. Fest den ene enden av luftslangen til plattformen, for eksempel ved hjelp av en klemme.
b. Fest så luftslangen til tauet plattformen skal henge i med elektriker-tape for hver tredje
meter. Ikke klem luftslangen flat når du taper den.
c. På tauet over merden festes luftslangen ved hjelp av tape for hver andre meter for å
unngå at den blir hengende i for store buer.
d. La den siste delen av luftslangen ligge løs for innfesting på gjerdet rundt merden.
6. Fest også et ¼” copolymer tau til det nedre festet på plattformen.
a. Fest den andre enden av ¼” tauet til gjerdet rundt merden.
b. Dette tauet bidrar til at plattformen enkelt kan settes ut eller dras opp av vannet.
c. Når alle tau og luftslanger er festet, sett da ut plattformene og plasser dem forsiktig der
de skal være ved hjelp av ¼” tauet.
7. Når alle tau og slanger er festet til plattformene, så må tauet over merden festes i hver ende.
a. En person på hver side av merden flytter tauet som skal strekkes over til der det skal
være, og fester det til gjerdet eller annet passende sted.
b. En annen person slipper ut luftslanger og tau plattformene skal henge i over
merdkanten etterhvert som tauet over merden flyttes.
c. Plattformene kan da etter at tauet over merden er festet, slippes forsiktig ut i merden
ved hjelp av tauet de henger i og ¼” tauet.
8. Gjenta samme prosedyre for de to andre plattformene på den andre siden av merden.
9. Luftslangene kan så kobles til kontrollenhetene.

Installasjon av hovedventil på hoved manifold
Kontrollenhetene kommer med en slangeklemme for infesting av 1” slangen som skal kobles mellom
hovedmanifolden og kontrollenheten. Det er også en 1” MNPT gjenget kobling for tilkobling til en Tkobling på hovedmanifolden. Slangelengdene må tilpasses lokalt.

Installasjon av kontrollenhet
Kontrollenheten kommer i 3 versjoner; 8 målere. For at måleren skal få likt trykk er den tilkoblet en 5”
manifold.

Montering av kontrollenheten på kvadratiske merder med gangveier i metall
1. Montèr kontrollenheten på det ferdigmonterte galvaniserte stativet.
a. Monteringen av stativet kan gjøres ved merden eller innendørs i en av anleggets bygg.
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b. Stativet består av 2 lange rør for sidene, 1 kortere rør for toppen, 2 90 graders vinkler
for de øvre hjørnene, 4 paneltilkoblinger og to fester for montering i gitteret på
gangveien.
c. Plassèr mutrene til kontrollenheten på baksiden av stativet, mot merden.
d. Enheten skrus fast ved å bruke bolter gjennom monteringshullene.
2. Plassèr kontrollenhet med stativ på ønsket sted på gangveien.
a. Merk lokasjonen på gangveien.
b. Ta festebrakettene av stativet og plassèr dem iht til markeringen.
c. Bruk J-boltene for å feste braketten til gitteret.
Merk at avhengig av utformingen på gitteret, så lokal tilpassing og muligens løfting av gitteret kan være
nødvendig.
3. Plassèr slangene til kontrollenheten på festebrakettene, og skru dem deretter fast i gitteret.

Montering av komplett kontrollenhet stativ på 5” rekkverk på sirkulære merder
Disse stativene kommer med monteringsskinner påmontert, så installasjonen er ganske enkel:
1. Plasser stativet med klemmer for monteringsskinne, og bolt og mutter for 5” røret til ønsket
sted på merdkanten.
2. La stativet hvile mot rekkverket. Plassèr to av klemmene tilpasset monteringsskinnen, en over
og en under 5” røret.
3. Fest klemmene til hverandre ved hjelp av den medfølgende bolten.
4. Skru fast bolten forsiktig for å unngå skade på 5” røret.
5. Gjenta punktene 3-5 for neste klemme.
6. Stativet er nå festet til rekkverket, så slangene kan kobles på.
7. Bruk om nødvendig ett eller flere tau for å feste nedre del av stativet til gangveien.
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Kommisjonering
Prosedyre for oppstart
Når alle kontrollenhetene er montert, alle luftslanger tilkoblet, diffuser-plattformene satt ut i sjøen,
kompressorene er klare for drift, da er systemet klar for igangsetting.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gjør en dobbeltsjekk av alle lufttilkoblinger før det settes på trykk, for å hindre at slanger løsner.
Steng alle ventiler.
Åpne ventilen på hovedmanifolden sånn at første kontrollenhet får tilført luft.
Gå til nevnte kontrollenhet og åpne forsiktig inngangsventilen.
Kalkulèr nødvendig luftstrøm for balansering av luften fra kompressorene mot målernes
korreksjonsfaktor etter at kontrollenheten er trykksatt. Gå videre til neste steg når dette er
kalkulert.
Skru på en målerne en og en, og la luftstrømmen være i nærheten kalkulert luftstrøm. Ikke
balanser luftstrømmen nå. Trykket ved hver kontrollenhet vil endres når hele anlegget er
startet.
Gjenta punkt 2-6 for de andre kontrollenhetene i økende avstand fra kompressorene.
Etter at alle luftstrømmålerne er satt i drift, så er det på tide å finjustere hver av dem.
Start med kontrollenheten lengst borte fra kompressorene, og finjuster hver måler til kalkulert
verdi.
Gjenta punkt 9 for hver kontrollenhet i minkende avstand til kompressorene.
Sjekk til slutt alle målerne for å sjekke at de opererer omtrent på samme nivå.
Sjekk målerne regelmessig for å oppdage evt endringer. Om systemet opererer normalt, og
ingen ventiler har endret innstilling pga vibrasjoner, så skal den balanserte luftstrømmen holde
seg stabil forutsatt at ikke luftstrøm og trykk inn til systemet er endret.

Endring av antall kompressorer som leverer luft til systemet
Når en eller flere kompressorer startes eller slås av, så vil total luftstrøm og trykk endres. Når trykket
endres, så vil også luftmålernes korreksjonsfaktor endres. Målerne må da justeres igjen ift nytt trykk.
Dersom trykket ikke endres, så skal målerne i teorien fremdeles være balansert, men dette skjer sjelden.
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Vedlikehold
Diffuserringene er normalt sett vedlikeholdsfrie, det bør forøvrig legges inn rutiner for vask ihht til
vanlige rengjøringssrutiner på lokaliteten. Ringene er av rustbestandigt materiale og kan høytrykkspyles.
Utvis forsiktighet ved rengjøring av diffuserdiskene da disse er i plastikk og gummi. Disse rengjøres ved å
koste/vaske av de med børste eller fille.
Inspiser også alt tauverk/opphengssystem for evt skader og skift dette ut ved behov.
Trykket i flow control panelet sjekkes for å se om det er noen endringer i luftmengde i forhold til
innjustert mengde. Er det endringer sjekkes hele linjen til den aktuelle diffuser ringen for å se om det er
knekk på slanger etc.
Flow control panelet:
Sjekk at det måles verdier på alle utløp som er i drift. Måøles det ikke trykkforskjell er det indikator på at
det er feil på luftstrømmen. F.eks kan det være knekk på slanger, brudd på slanger eller lignende.

Troubleshooting
1.
Klarer ikke å balansere luften mellom kontrollenhetene.
•

Årsak: Lav luftstrøm fra kompressorene.

•
Løsning:
Skru ned strømmen til hver måler. Som en konsekvens vil den kalkulerte verdien
bli lavere, så alle målere må justeres ned for å oppnå balanse igjen. Kontrollenhetene nærmest
kompressorene er justert for høyt, og tar for mye av tilgjengelig luft, sånn at de siste enhetene ikke får
nok.

•

Årsak: Lav luftrøm. Det finnes en lekkasje.

•
Løsning:
Såpe test. Finn en bøtte og en smal pensel. Bruk for eksempel oppvasksåpe og
vann. Bland godt. Bruk penselen til å smøre på luftkoblinger for å se om det oppstår bobler, begynn på
de største rørene. Gå så systematisk gjennom hele systemet. Om det er en stor lekkasje vil det også
være mulig å høre den.

2.

Klarer ikke å bygge opp trykk i systemet.

•

Årsak: Ikke noe tilbaketrykk.
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•
Løsning:
Juster ned luftstrømmålerne. Diskuter denne løsningen med kompressorleverandøren, da spesifikasjonen for strøm fra kompressor er gitt som en luftstrøm uten mottrykk, og et
arbeidstrykk på 100 psig. SPA systemet er designet for å ha lavt mottrykk da mest mulig luft skal ut i
diffuserne. Dermed er det vanskelig å få bygget opp trykket i hovedmanifolden. Ved å skru ned målerne
og dermed senke luftstrømmen, burde det være mulig å gi systemet tid nok til å kunne bygge opp
trykket.

3.
Diffuserne kan ikke senkes til ønsket dybde. Boblene stopper når diffuserne passerer en gitt
dybde.

•
Årsak: Lavt system trykk. Luftstrømmen vil stoppe når diffusernes dybde blir større enn
korresponderende operasjonstrykk i målerne. Differansetrykket må være positivt for at luftstrømmen
skal opprettholdes.
•
Løsning:
Redusèr diffusernes dybder. Tilbaketrykket vil da minke og differansetrykket vil
bli positivt igjen. Man kan finne maksimal operasjonsdybde for gjeldende trykk ved å sakte løfte
diffuserne til luften begynner å strømme igjen.
•
Løsning:
Øk systemtrykket. Luftstrømmen gjennom en eller flere kontrollenheter kan evt
reduseres for å tillate at kompressorene får bygget opp trykket igjen. Lavere luftstrøm betyr normalt at
høyere trykk kan oppnås. Sjekk evt med kompressorleverandøren.

4.

En enkelt luftmåler ser ut til å være ute av balanse i forhold til de andre.

•

Årsak: Løs ventil. Vibrasjoner i systemet endrer ventilens innstilling.

•
Løsning:
Skru fast ventilens mutter. 2 mutre kan justeres på ventilen, men bare den
minste øverst kan lage mer friksjon for ventilen. Når denne mutteren skrus til, vil det være mulig å
kjenne at det kreves mer kraft for å justere ventilen.

5.

For mye vann samler seg i en eller flere målere.

•

Årsak: Høy luftfuktighet. Luft med høy fuktighet + luft som ekspanderer inni systemet.
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•
Løsning:
Ingen tiltak nødvendig. Vann skal ikke ha noen særlig innvirkning på
luftstrømmen gjennom systemet. Etter at systemet er balansert med lite eller ikke noe vann, så skal
luftstrømmen kunne holde seg stabil forutsatt at ikke ventiler blir justert. Luften vil boble gjennom
vannet på vei til diffuserne, som er laget sånn at vann kan passere gjennom dem. Når vannmengden i
målerne når et visst nivå vil ihvertfall deler av vannet blåses opp og ut mot diffuserne. Målerne er
strengt tatt bare nødvendig for balansering i oppstartsfasen, senere justeringer skal ikke være
nødvendig. Globe-ventilen brukes for å justere luftstrømmen i driftsfasen. Luftmålerne kan sees på som
et rør som kan vise oss luftstrømmen gjennom ventilen. Globe-ventiler brukes normalt mer for vann enn
luft, så vannet vil ikke endre ventilens innstilling eller funksjon.
•
Løsning:
Blås ut kondensert vann 1: Steng alle luftmåler-ventiler på kontrollenheten, og
åpne ½” dreneringsventilen montert på bunnen av kontrollenhetens manifold. Evt vann eller olje samlet
i manifold vil da strømme ut. Bruk evt en ½” slange og en bøtte for å samle opp evt oljerester fra
kompressorene, istedenfor å bare slippe væsken rett i sjøen.
•
Løsning:
Blås ut kondensert vann 2: Steng kontrollenhetens 1” ball-ventil for å stoppe
lufttilførselen til enhetens manifold. Åpne deretter så raskt som mulig ½” dreneringsventilen.
Tilbaketrykket fra diffuser-plattformene og luftslangene vil da blåse evt væske tilbake og ut gjennom
dreneringsventilen.
•
Løsning:
Installèr tørkefilter før hovedmanifolden. Kompressorleverandøren kan mest
sannsynlig også levere løsninger for håndtering av vann og olje ut av kompressorene.
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