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1 Formáli
Þörungar eru, að bakteríum frátöldum, stærsta endurvinnsluaðferð Jarðar, þeir binda og umbreyta úr-
gangi í lífmassa sem myndar grunnfæðukeðju lífs á Jörðinni. Þessir hæfileikar þörunga til að binda og
umbreita efnum er hægt að nýta á margvíslegan hátt, til olíuvinnslu, manneldis eða snyrtivörur en sú
nálgun sem verður fjallað um hér í þessarri skýrslu er hæfileiki þörunga til að draga til sín næringarefni.
Næringarefni þörunga eru þau efni sem að við teljum dags daglega sem úrgang og mengandi efni, þörung-
urinn getur nærst á þeim úrgangi sem almennt er óæskilegur í vatni eða sjó. Tilraunir á vatnshreinsun
með þörungum hafa verið framkvæmdar með góðum árangri og hafa þörungafilterar verið til í um 30
ár. Til eru nokkrar aðferðir til þessa en sú sem verður fjallað um hér er nýleg, og er þá þörungurinn
látinn vaxa á lóðréttri mottu með öru flæði og T5 lýsingu sitthvoru megin við mottuna. Þá ræktast
þörungurinn á báðum hliðum motturna. Þessi nálgun hefur verið framkvæmd í lokuðum kerfum bæði í
salt og ferskvatni, en það hefur enginn framkvæmt neinar tilraunir á þessarri ræktun sem vitað er um og
því eru engar niðurstöður um skilvirkni til, eða mælingar á lýsingu. Lýsing hefðbundnar hönnunar er sú
að lýsa upp skerminn sitthvoru megin með tveimur ljósarekkum, með kúftum speglum á T5 flúrperum.
Samkvæmt þeirri skilgreiningu að bestu málmspeglar hafi einungis 95% endurkast þá gefur það til kynna
að um talsvert tap sé í speglunum, sér í lagi þar sem allar festingar eru í stöðluðum stærðum og því
eru perurnar ekki endilega alveg rétt staðsettar í speglunum.(Davíð Þorsteinsson, 2005, bls. 141) Þegar
horft er á líftíma T5 perana sem er 1650 klst samkvæmt reynslutölum, þá er talsverður kostnaður við
peruskipti ef að nýtnin er ekki góð. Það er því eftirsóknarvert að fá einhverja tilfinningu fyrir nýtni a
þessari uppsetningu og að finna aðferðir til þess að auka nýtni lýsingarinnar, og minnka rekstrakostnað.

Filterinn var hannaður fyrir lítil lokuð kerfi þar sem er lífrænt álag og næringarefni byggjast upp eins og
t.d. fiskabúr eða ræktunarkör. En það mætti skoða hvort hægt væri að setja upp svipað kerfi í fiskeldum
hér á landi eða til þess að stemma stigu við koltvíoxíð í jarðvarmavirkjunum. Erlendis hefur þessi tækni
verið notuð til þess að hreinsa vatn á mun stærri skala, t.d. vatn frá verksmiðjum og er þá sólarljós nýtt
sem ljósgjafi.

Markmiðið með þessum áfanga var að hanna og smíða filter, sem notar þessa hæfileika þörunganna til þess
að hreinsa mengun í lokuðu vatna- eða sjávar kerfi. Auka nýtni lýsingarinnar og fá einhverja tilfinningu
fyrir afkastagetu filtersinns. Hönnunin á filternum átti að vera notendavæn og nokkuð þróuð þrátt fyrir
að vera frumgerð. Hann þurfti að vera einfaldur í notkun, halda ljósmengun í lágmarki og vera hljóðlátur.
Til þess að geta prufað fylterinn þurfti að setja upp kerfi sem að gæfi raunhæfa mynd af lokuðu lífrænu
kerfi. Gera þurfti tilraunir með mismunandi lýsingu til þess að áætla nýtni filtersins á ljósgjafa. Mæla
þurfti breitingar á sjó kerfisinns til þess að meta hve mikið þörungurinn var að nýta næringarefnin sem
voru uppleyst í kerfinu.
Og bera saman það sem sett var í kerfið og það sem tekið var úr því. Tilraunin var framkvæmd í sjó sem
var mengaður með lífrænum úrgangi. Úrgangurinn var fenginn úr lokuðum sjávarkerfum, hann var þurrk-
aður og malaður til þess að hægt væri að meta hve mikið af úrgangi var settur í kerfið. Þörungurinn nýtti
svo úrganginn sem næringarefni, þegar þörungnum var safnað úr kerfinu var búið að fjarlægja úrganginn
aftur úr kerfinu. Þörungurinn var svo þurrkaður og vigtaður til þess að meta hve mikið af næringarefnum
filterinn var að hreinsa úr kerfinu. Kerfið samanstóð af 460l. kari, 100l. undirbúri, lagnakerfi, dælu og
filternum. Gerð var tilraun til þess að auka nýtni ljósabúnaðar með því að setja ljósabúnað milli tveggja
möskva og nota tígullaga spegla til þess að skipta lýsingunni niður jafnt á möskvanna og fá þannig aukna
nýtni á perunum og minnka rekstrakostnað á filternum. Á lýsingunni voru gerðar þrjár tilraunir, skoðuð
var lýsing án spegla, með rúnuðum speyglum og með tígullaga speyglum. Ef tígullaga speyglar voru
að afkasta meira en 50% af rúnuðu speyglum þá var það talin aukin nýtni á hönnun filtersinns. Þær
mælingar sem voru framkvæmdar voru ammoníaksmælingar, fosfat og pH mælingar. Það voru áætlanir
um að mæla járn, joð og kalsíumupptöku þörungsins en ekki tókst að klára þær mælingar vegna tímaleysis.
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2 Um þörunginn
Þörungar eru fjölmennustu lífverur á jörðinni fyrir utan bakteríur, og eru þeir leið náttúrunnar til þess
að gleypa upp næringarefni í miklu magni, sem að annars myndu menga vötn og höf. Þeir eru gríðarlega
harðgerðir og hafa sigrast á nánast öllum erfiðustu skilyrðum sem hægt er að bjóða þeim uppá og því eru
þeir heppilegir við endurvinnslu á gasi úr verksmiðjum sem og vatnshreinsun. Um 90% af öllu lífi í hafinu
eru þörungar og framleiða þeir um helming af súrefni á Jörðinni.(„Facts on Algae”,2012) Þörungar eru
neðstir í fæðukeðjunni og byrjar raunverulega allt líf á þeim. Þörungar endurvinna lífræn úrgangsefni í
hafinu og umbreita þeim í mikilvæga næringu sem eltir sig upp fæðukeðjuna. Þörungar hafa einnig annan
mikilvægan hæfileika en vaxtarhraði þerra er mældur í helmingunartíma en ekki sentimetrum á vissa
tímaeiningu. Þessi hæfileiki gerir það að verkum að hann getur endurunnið óhemju mikið magn á stuttum
tíma af næringar efnum eins og ammoníaki og fosfati sem eru algengustu efnin sem lífrænn úrgangur
brotnar niður í. Þessi efni ásamt kolsýru eru aðaluppbyggingarefni flestra þörunga. Þörungar geta einnig
tekið upp og bundið mun fleiri efni sem að við viljum ekki hafa í umhverfinu, eins og þungamálma og áburð
frá landbúnaði. Þörungurinn sem ég nota í þessari tilraun er Derbesia marina.(„Derbesia marina”,2012)
hann uppfyllir öll ofangreind skilyrði, er auðfáanlegur, hefur mikinn vaxtarhraða, harðgerður og auðvelt
er að fá hann til þess að vaxa á möskvum eins og þessi útfærsla er með. Það er einnig auðvelt að skafa
hann af skermunum.
Þessa hæfileika þörungsins ætla ég að nýta til þess að hreinsa lífrænan úrgang úr lokuðu kerfi sem ég
set upp. Líf filterinn er hannaður til þess að skapa kjöraðstæður fyrir þörunginn að vaxa í og nota hann
til þess að vinna út úr kerfinu óæskileg efni eins og ammoniak og fosfór. Lífræn efni af þessum toga
eru oftast ekki í föstu formi í vatnskerfi og þar af leiðandi ekki hægt að sigta þau úr kerfunum með
hefðbundnum hætti. Þörungurinn vinnur hinsvegar þessi efni upp í uppleystu formi á umtalsverðum
hraða ef að aðstæður eru honum hagstæðar. Til þess að skapa kjöraðstæður fyrir þörunginn er hann
látinn vaxa á lóðréttum fínmöskva plastskermi sem hefur verið þæfður upp til þess að auka grip fyrir
þörunginn, vatnsflæði eftir skerminum er haft mjög mikið til þess að sem mest af vatni sé í snertingu við
þörunginn á tilteknum tíma, svo að upptaka hans á efnunum sé sem mestur. Lýsing er höfð í 18 tíma og
slökkt í 6 tíma á sólarhring til þess að brenna ekki þörunginn, einnig síjar þörungurinn betur í myrkri
þó hann auki massa sinn meira við lýsingu(„FAQ”,2012). Hann vex best í rauðri lýsingu og er 660µm
kjörlýsing fyrir þörunga af þessari ættkvísl. Gerð var ein mæling til þess að athuga hvort lýsingin væri
nálægt þessu gildi.
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3 Kerfið

3.1 Hönnun og smíði

Mynd 1: Filterinn kominn úr smíði

Byrjað var að hanna filterinn um miðja vorönn 2011 og hefur hann þróast talsvert síðan þá. Til að byrja
með var ætluninn að hafa 3 perur á filternum en eftir athugun var ákveðið að fjölga þeim í 4 til að fá
þéttara ljósmagn á skermana og einnig kom það betur út að hafa tvær ballestir sem hvor um sig þjónaði
tveimur perum. Affallið úr filternum var einnig breytt og varaúttak hækkað til þess að fá 3-D vöxt í
þörunginn ef að hin úttökin myndu byrja að hægja á sér. Hefðbundin hönnun á samsskonar filter hefur
mjög einfalt lagnakerfi í og úr filterkassanum þar sem það er einungis gert ráð fyrir einum stút inn í
filterinn og tveimur út, sem þjóna einni mottu. En þar sem auka átti nýtni þessa filters þá var mottunum
aukið í tvær mottur í stað einnar. Það hafði í för með sér að lagnakerfið tvöfaldaðist og varð töluvert
flóknara. Það þurfti að fullhanna það áður en hægt var að hanna kassann utan um filtermotturnar og
ljósarekkann til þess að geta haldið öllum stærðum í lágmarki og þar af leiðandi fjarlægðum frá mottum
að ljósgjafa. Teikna þurfti því alla hluta lagnarinnar í filternum eins og beygjur, T-stykki og kúluloka.
Partarnir sem voru teiknaðir voru 22 mismunandi lagnapartar kerfisinns (sjá viðauka). Filterinn átti að
vera notendavænn og nokkuð þróaður þrátt fyrir að vera frumgerð það þurfti því að leysa á teikningu og
reyna að sjá fyrir flest vandamál sem að gætu komið upp. Það þurfti að vera hægt að tengja og aftengja
rafmagn í hann á auðveldan hátt, ef það kæmist raki inní ljósarekkann þurfti að vera öndun svo að rakinn
myndi ekki setjast í rafmagnsbúnaðinn, sjá fyrir allar rafmagnslagnir, staðsetningu spegla, perustæða og
ballesta, einnig þurfti að vera auðvelt að ná mottunum úr honum til þess að þrífa þær. Motturnar máttu
ekki detta ofan í filterinn þegar verið væri að þjónusta hann og ekki mátti verða of mikið vogarafl við
inntaksrörin því voru hönnuð rör á kassann til þess að halda undir inntaksrörin. Til þess að auka nýtni
ljósaperanna þurfti að vera hægt að skipta ljósinu á milli möskvanna með sem minnsta tapi í speglum og
vannýttu ljósi. Hannaðir voru tígullaga speglar sem að uppfylltu þessi skilyrði en út af forminu á þeim
var ekki hægt að smíða þá með hefðbundnum verkfærum og þurfti því að hanna og smíða beygjuvél til
þess að smíða speglanna.
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Beygjuvélin þurfti að uppfylla þau skilirði að geta beygt speglana án þess að skemma áferðina á þeim,
að hægt væri að beygja speglanna í hring utan um beygjuvélina og að það væri hægt að festa speglana
saman í vélinni.

Fyrsta hönnun á ljósabúnaðinum var mjög gróf og sýndi bara helstu þætti ljósarekkans. Í lokahönnun
voru allir hlutar kerfisins teiknaðir.

(a) Ljósarekki með þrjár perur og kúpta stjörnulaga
spegla

(b) Ljósadreifing á skerm með þremur perum

Mynd 2: Fyrsta hönnun

Í fyrstu hönnun var hugmyndin að nota einungis þrjár perur í stað fjögurra til þess að spara perukaup.
Það var horfið frá þeirri hugmynd þar sem efasemdir voru um að nægur þéttleiki ljóss myndi nást fram
með einungis þrjár perur.

(a) Ljósarekki með fjórar perur og kúpta stjörnulaga
spegla

(b) Ljósadreifing á skerm með fjórum perum og stjörnu-
laga speglum

Mynd 3: Önnur hönnun

Í annarri hönnun var búið að fjölga perum upp í fjórar til þess að þétta ljósmagnið, einnig kom það
betur út að hafa tvær ljósaballestar sem að hvor um sig þjónustar tveimur perum. einnig var varaúttakið
hækkað til þess að geta aukið vatnsmagn í filternum.
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Fyrst var ljósakerfið hannað, síðan lagnir, þær mældar og teiknaðar upp. Kassinn var svo hannaður utan
um þær. Kassinn þurfti að vera vatns og ljós þéttur því að ég vildi ekki hafa mikla ljósmengun af honum.

(a) Ljósarekki með fjórar perur og tígullaga spegla (b) Ljósadreifing með fjórum perum og tígullaga spegl-
um

Mynd 4: Þriðja hönnun

Á loka hönnununni sést að tígullaga speglarnir eru komnir inn á teikninguna, perustæðin, perurnar og allar
lagnir. Á miðjuþilinu í ljósarekkanum var gert ráð fyrir ballestunum og eins og sést þá er ljósadreifingin
yfir möskvanna nokkuð þétt.

(a) Kassinn hannaður utan um ljósarekkann og lagnirn-
ar

(b) Ljósarekkanum rennt inn í kassann að framan

Mynd 5: Lokaútlit á hönnun

Kassinn var hannaður utan um ljósarekkann og lagnirnar, það þurfti að vera hægt að tengja við ljósa-
rekkann rafmagn í gegnum kassann. Það var gert með því að setja tengil á ljósarekkann og hafa gat aftan
á kassanum sem að hægt var að tengja snúru við. Einnig eru fjögur 10mm öndunargöt aftan á filternum.
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Speglarnir áttu upphaflega að vera íhvolfir og stjörnulaga en eftir að ég teiknaði upp hvernig dreifing
ljóssins var á þeirri hönnun annarsvegar og tígullaga speglum hinsvegar þá kom í ljós að tígullaga spegl-
ar dreifðu ljósinu betur, skiluðu ljósinu með styttri vegalengd og ljósið brotnaði alltaf bara einusinni á
speglinum og þar sem bestu málmspeglar endurkasta 95% af ljósi sem fellur á þá, er ekki æskilegt að
hafa mörg ljósbrot í speglunum sem stjörnu/íhvolfa formið gefur, en með íhvolfa forminu endurvarpast
geislarnir sem falla á speglana frá peru, einu sinni upp í óendalega mikið sem gefur okkur mun minni nýtni.

Ég hef teiknað grófa mynd af því hvernig þetta virkar.

Mynd 6: Tígullaga speglar á móti stjörnulaga speglum.
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Speglarnir sem þurfti í ljósarammann voru ekki fáanlegir, því þurfti að hanna og smíða beygjuvél til þess
að smíða speglanna. Hún þurfti að virka þannig að speglarnir gæti vafist utan um beygjubakkann þar
sem þeir eru formaðir í lokaðan ferning. Þar þurfti að vera hægt að full ganga frá þeim til þess að þeir
myndu ekki aflagast við frekari vinnslu. Þeir þurftu einnig að passa inn í ljósarekkann og máttu því ekki
vera stærri en 2 cm á kannt því annars færu þeir að rekast í gegnsæju veggina inní filternum og rispa þá.

(a) Viðhaldsklossi á beygjuvél (b) Beygjuvél tilbúin

Mynd 7: Beygjuvél

Það var nokkuð púsl að koma öllum raflögnunum fyrir í ljósarekkanum þar sem ég vildi hafa hann sem
minnstan, því hann stjórnar raunverulega lengd filtersinns og átti hann að vera handhægur og fyrirferða-
lítill. Það þurfti að vera hægt að taka ljósarekkann úr sambandi með lítilli fyrirhöfn og áttu snúrur að
vera sem fyrirferðaminnstar.

Ljósarekkinn er gerður úr 5mm svartri plexíplötu að framan, 8mm glærum plexíþiljum og tíu 3mm plexí-
vinklum. Svarta glerið er til þess að minnka ljósmengun og er það breiðara en þilin. þilin eru 8mm til þess
að vega upp á móti því að þau eru grennri og hefðu því haft minni styrk og væri hættara við vindingi.
Í ljósarekkanum eru tvær ballestar, rafmagnstengi fyrir snúru út úr rekkanum, átta vatnsheld perustæði,
fjórar T5 perur, fimm sérsmíðaðir speglar og um sjö metrar af hitaþolnum vír. Það þurfti að gera ráð fyrir
hvar hver og einn hlutur átti að vera fyrirfram þar sem ekki var hægt að koma neinu fyrir á svo litlan flöt
sem ekki var búið að gera ráð fyrir. Ballestunum var komið fyrir á þverslá og er rafmagnstengið á sömu
slá. Perustæðin eru smellt ofan í vinkla úr plexígleri sem einnig halda uppi speglunum. Vírarnir ganga
úr perustæðunum í gegnum göt á vinklunum aftan við perustæðin, lengstu vírarnir ganga í gegnum fjóra
vinkla. Þaðan ganga þeir í gegnum þverslána og í ballestarnar og úr ballestunum í rafmagnstengið. Einnig
eru á ljósarekkanum fjögur 10 mm göt fyrir öndun og varmaútstreymi og gat þar sem rafmagnstengið er
svo að hægt sé að stinga í samband. Ljósarekkinn er hafður 5mm minni og grennri til þess að hita- og
rakamyndun valdi ekki þvingun á milli kassans og ljósarekkans.

Lagnirnar í filternum eru PVC lagnir sem eru límdar saman að mestu en skrúfaðar saman þar sem þær
ganga í gegnum kassann á filternum, og þar sem þarf að losa motturnar til þess að skrapa af þörunginn.
Þær samanstanda af inntaki og þremur úttökum. Inntakið er úr dælu og fer í gegnum kúluloka sem gerir
manni kleyft að stýra magni vatnsins inná filterinn. Þaðan greinist inntakið í tvær greinar sem ganga
inn í filterinn og enda í mottunum sem að filter þörungurinn vex á. Það er eitt aðskilið úttak frá filtern-
um í botni hvers hólfs og eitt sameginlegt sem að tengir bæði hólfin saman og er fyrir miðju hólfi filtersinns.
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(a) PVC lagnir í filter (b) Lagnir úr sump í filter, úr filter í kar

Mynd 8: Lagnir í og úr filter

Kassinn er hannaður utan um ljósarekkann og lagnirnar, réð ljósarekkinn og framboð á PVC lögnum
mestu um útlit kassans. Kassin er í raun þrjú aðskilin hólf sem samanstanda af tveimur aðskildum sjó-
hólfum og á milli þeirra er ljósahólf þar sem ljósarekkinn er. Allur kassinn er úr svörtu plexígleri til þess
að minnka ljósmengun nema milliþilin í ljósa hólfi eru úr glæru plexígleri til þess að ljósið skili sér til
þörungsins. Allt svart plexígler er 5mm þykkt en glæra plexíið er 8mm þykkt og er það þannig til þess
að sporna við vindingu í ljósahólfinu vegna hita og raka myndunnar, sem myndi valda þvingun og jafnvel
festa ljósarekkann inní ljósahólfinu. Ljósahólfið er haft 5mm breiðara en ljósarekkinn til þess að rekkinn
og hólfið hafi frelsi til þess að vinda sig upp að því marki. Aftan á kassanum eru fjögur 10mm göt sem
stemma við götin á ljósarekkanum og gegna hlutverki öndunnar, þar er einnig gat sem stemmir við gatið
hjá rafmagnstenginu.

Lokið er hannað til þess að falla 8 mm inní votrými filtersinns en annars að stemma við hliðar kassans,
það hefur ekki gefist vel þar sem það hefur undið sig og er ekki lengur þétt. Það var hannað nýtt lok en
ekki hefur verið farið í smíðar á því.
Fyrirtækið Plexígler sá um smíðina á öllum plexígler íhlutum.
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3.2 Uppsetning á kerfi

Mynd 9: Íhlutir kerfis

Til þess að ná sem bestum skilningi á hvernig filterinn var að standa sig reið á að koma kerfinu af stað
sem fyrst, til þess að einhver reynslutími myndi nást.

Tímaramminn sem ég miðaði við með að vera kominn með allt sem þurfti til að setja upp kerfið væri, að
þegar filterinn kæmi úr smíði væri allt komið og tilbúið til þess að setja upp kerfið.

Við uppsetninguna á kerfinu þurfti að safna saman öllum þeim íhlutum sem kerfið var sett saman úr.
Eftir smá leit fann ég gefins tvö léleg 460l. kör í umbúðamiðlun, og notaði ég skárra karið í verkefnið, það
voru engu að síður tvær sprungur á karinu sem þurfti að laga og var það gert með því að bræða plast
í sprungurnar. Tappana í það þurfti ég hinsvegar að ná í uppí Mosfellsbæ. Það hefði verið hægt að fá
plexíbúr en fyrir svo stuttan tíma á tilrauninni fannst mér það ekki borga sig. Undirbúrið fékk ég gefins,
PVC lagnir, slöngur og lím var fengið hjá GA efnissalan. Slöngur og lagnir þurftu að vera litaðar til þess
að hindra ljós í að komast í lagnirnar því það myndi framkalla þörungavöxt inní lögnunum sem myndi
með tímanum losna og stífla rörin sem fóðra möskvana. Íhlutir filtersins kassinn, lokið og ljósarekkinn
voru smíðaðir af fyrirtælinu Plexígler ehf. Dælan dælir 5500l/klst. Það var ákveðið að nota sjó í tilraunini
til þess að geta notað Derbesia þörunginn en hann er bæði auðfáanlegur og vex hratt. Til þess að fá sjó
var fengið saltbland til þess að blanda gervisjó fyrir sjávarfiskabúr, það var fengin 20kg fata úr Dýragarð-
inum til þessa. Speglaál, hitaþolinn einþátta rafmagnsvír, vatnsþétt perustæði, ballestar fyrir tvær T5
flúrperur og T5 flúrperur af gerðinni LT24WT5 HQ 830 warmwhite voru fengnar hjá Flúrlömpum hf.
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Þegar öllum þessum hlutum hafði verið safnað saman þá var hafist handa við að setja upp kerfið. Fyrst
var hugmyndin að setja upp aðstöðu inná rannsóknarstofu Karls Ægis en þar sem umfang kerfisins var
meira en við var búist var ákveðið að færa kerfið í annað rými stutt frá rannsóknarstofunni með betra
aðgengi að niðurfalli og vatni.

Kerfið var sett upp þannig að dælan dældi sjónum úr undirbúrinu í filterinn, þar rann það eftir mottunum
sem þörungurinn vex á, fer þaðan eftir lögnum úr filternum í karið þar sem fóðrað er í kerfið og úr karinu
eftir 6” lögn í undirbúrið.

(a) Lagnir úr filter í kar og yfirfallslögn úr kari í undirbúr (b) Undirbúr og dæla

Mynd 10: Lagnir í kari og undirbúri

Undirbúrið er neðst og situr það á gólfinu, filterinn er efsti partur kerfisins til þess að geta notað þyngd-
arafl til þess að mynda rennsli í karið. Hann situr á borði til þess að lyfta honum upp yfir karið. Úr
karinu í undirbúrið var vatnslás lögn sem myndaði sog og sogaði sjóinn úr karinu í undirbúrið. Karið
situr á brettum til að fá rétta hæð yfir undirbúrið til þess að fá næginlegan sogkraft úr karinu í undirbúrið.

Þegar búið var að hæðastilla alla hluta kerfisins var hægt að tengja saman hlutana með PVC lögnum,
lagnir úr undirbúri í filter var grá þrýstislanga. Lagnir úr filter í kar, voru gráar þrýstislöngur tengdar við
þrjú úrtök filtersinns, á þeim öllum var 90◦ beygjur sem beindu sjónum í karið. Úr karinu kom vatnslá-
slögn úr PVC. Þegar allar lagnir voru komnar á sinn stað var farið að setja salt og vatn í karið til þess að
blanda sjóinn, sjórinn er lífvana til þess að byrja með, þar sem engin bakteríuflóra hefur myndast í honum
og tekur það allt að viku að myndast. Það var því mikilvægt að koma hringrás á kerfið. Þegar karið hafði
fyllst af vatni kom í ljós galli í vatnsláslögninni en það vantaði lítin ventil efst á lögnina til þess að soga út
loft úr vatnslásnum til þess að hann virkaði sem skildi. Það þurfti því að fresta gangsetningunni þar til
daginn eftir þegar hægt var að nálgast ventilinn. Þegar ventillinn var kominn virkaði kerfið mjög vel og
hringrás kerfisins hófst. Þá þurfti að stilla af saltmagnið í kerfinu en það hafði verið sett salt til þess að
byrja með sem var vitað að væri nálægt réttu magni en færi ekki yfir það. Til þess að stilla af saltmagnið
var notaður sjóþyngdarmælir sem mælir eðlisþyngd sjósins og ákvarðar saltmagn út frá því. Eðlisþyngd
sjósins var stillt á 1,0024SG sem er svipað og við strendur Íslands. Þegar hringrás sjósins í kerfinu var
komin af stað var hægt að byrja að setja saman ljósin. Þegar hafist var handa við að setja saman ljósin
kom í ljós að rekkinn hafði verið vitlaust smíðaður og þurfti að fara í viðgerð.
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(a) Mottur voru þæfðar með hulsubor (b) Mottur festar á inntaksrör filtersinns

Mynd 11: Þörungamottur

Á meðan hann var í viðgerð voru motturnar þæfðar til þess að auka grip þörungsins á mottunum og þær
festar með benslum við 25mm lagnir inntaks filtersinns. Þegar ljósarekkinn kom úr viðgerð var farið í að
tengja ljósin í honum og var hægt að tengja tvær perur en þá kláraðist rafmagnsvírinn og þurfti að sækja
meiri vír daginn eftir, ljósarekkinn var engu að síður settur af stað með einungis tvær perur virkar.

(a) Ljósarekkinn ósamsettur (b) Ljósarekkinn samsettur með speglum og perum

Mynd 12: Ljósarekkinn

Farið var upp í CCP og þörungur sóttur, hann var settur í kerfið ásamt fyrstu gjöfinni þó að einungis
tvær perur væru virkar. Þegar búið var að ná í meiri vír var hægt að klára að tengja allar perur og öll
ljós virkuðu. Speglarnir fóru svo í stuttu seinna og full virkni kerfisins hófst.
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Keyrsla á kerfi

Mynd 13: Seinni þörungur settur í kerfið

Í kerfinu voru u.þ.b 550l. af sjó, sem að átti að tryggja að kerfið væri tiltörulega stöðugt og yrði ekki
of mikið um sveiflur þegar fóðrað væri í kerfið. Hitstig sjósins var haldið í 25◦C. Þörungurinn sem var
valinn til þess að vera í kerfinu var Derbesia marina og var hann valinn vegna þess að hann var auðfáan-
legur og fljótvaxta við rétt skilirði. Fóðrið sem þörungurinn var fóðraður á var úrgangur úr annarsvegar
sjávarfiskabúrum sem að Dýragarðurinn var með og hinsvegar fiskabúri sem CCP var með. Talsverður
sjónrænn munur var á úrganginum úr þessum kerfum, en úrgangurinn frá CCP var mun dekkri og innihélt
úrgangurinn frá Dýragarðinum mikið af saltkristöllum sem gefur til kynna að mun meiri sjór hafi verið í
þeim úrgangi. Lykt af úrgangi frá CCP var mun sterkari en úr fóðrinu frá Dýragarðinum. Úrgangurinn
var skilinn frá sjónum með próteinfleytu sem að myndar örlitlar loftbólur inn í hringlaga túpu sem að
fleytir úrganginum upp með loftbólunum. Loftbólurnar bera úrganginn og afgangsfóður upp á yfirborð
túpunnar sem að liggur í bikar þar sem úrgangurinn safnast saman. Þegar úrgangurinn hefur safnast
þarna saman er hann fljótur að fara að gerjast og verður baneitraður fyrir vatna- eða sjávarlífríki á mjög
skömmum tíma. Þetta fóður var valið vegna þess að það er auðvelt að nálgast það og einnig er það mjög
eitrað sem gefur góða mynd af því hvað filterinn getur gert. Úrgangurinn var þurrkaður við 90◦C og
fínmalaður. Lýsingin var stillt þannig að kveikt var í 18 tíma en slökkt í 6 tíma. Þetta var haft þannig
bæði til þess að lengja endingartíma peranna og einnig til þess að þörungurinn brynni ekki og hætti að
vaxa. Einnig þá filterar þörungurinn best í myrkri en stækkar mest við ljós.
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Þegar fyrsti þörungurinn fór í kerfið voru bara tvær perur virkar og speglarnir ekki tilbúnir, einnig var
bakteríuflóra kerfisins lítil sem engin þess vegna var fóðrað 5gr jafnhliða því að þörungurinn fór í kerfið
og svo var kerfið svelt í tvo daga á eftir, en þá var búið að bæta ljósaafköst.

(a) Derbesia þörungur (b) Þörungur settur í kerfið

Mynd 14: Fyrsti þörungur settur í kerfið

Til að byrja með var fóðrað 5gr af fóðri á dag en það er viðmiðunartala sem fengin var úr tilraun sem
var framkvæmd á próteinfleytu og hvaða efni próteinfleytan var að taka úr sjónum. Í Þeirri tilraun var
framkvæmd frumefnagreining á úrganginum og gaf það að úrgangurinn var uppbyggður af:

C: 21.08 %
H: 2.39 %
N: 2.22 %
Ca:17.43 %
Mg: 1.35 %
Si: 4.76 %
P: 0.16 %

Samkvæmt þeim efnasamböndum sem má vænta úr kerfi eins og það sem var gerð tilraun á var áætlað
að efnasamböndin myndu raðast upp á eftirfarandi hátt:

44 % of CaCO3
5% of MgCO3
11% of biogenic opal
34% of organic material
0.5% of phosphate
(Feldman. Ken S, 2010)

Það er engin ástæða til þess að áætla að úrgangurinn sem er notaður í þessari tilraun sé með aðra
efnauppbyggingu.
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(a) 8000l. fiskabúr CCP (b) Próteinfleyta kerfis CCP

Mynd 15: Lífrænn úrgangur úr kerfi CCP

Megnið af úrganginum sem notaður var í þessa tilraun og fyrsta holl af þörungi kom úr kerfi CCP
sem samanstendur af 8000l. fiskabúri og 1000l. undirbúri með próteinfleytu ásamt öðrum hreynsi- og
bætiefnabúnaði.

(a) Lífrænn úrgangur úr CCP fyrir þurrkun (b) Lífrænn úrgangur eftir þurrkun, til vinstri CCP, til
hægri Dýragarðurinn

Mynd 16: Lífrænn úrgangur (fóður)

Fóðrað var alls þrisvar sinnum með 5gr af þurrkuðu fóðri frá Dýragarðinum og var farinn að myndast
sjáanlegur grænn þörungur á möskvunum en þá kláraðist fóðrið frá Dýragarðinum og var farið að nota
fóðrið frá CCP sem var mun sterkara. Eftir þrjár daglegar gjafir af 5gr þurru fóðri frá CCP var þörungur
orðinn brúnn og virtist húðaður af fóðrinu, einnig var sjórinn orðin ólífvænlegur og lyktaði illa.

16



Fóðrið var of sterkt til þess að fóðra 5gr á dag og einnig var ekki gott að setja það þurrt í karið, því að
það flaut ofan á sjónum og var mun lengur að drekka í sig raka. Það var því ákveðið að svelta kerfið
þangað til að sjórinn væri lífvænlegri.

(a) Sjór í kari ólífvænlegur (b) Slettivörn komin á möskvana

Mynd 17: Kerfið sett í svelti

Vegna mikils gusugangs í mottum var farin að byggjast upp mikil saltbrynja á gagnsæja þilið í filternum
og hafði það mikil áhrif á lýsingu sem barst að möskvunum. Til að sporna við því var smíðuð sletti-
vörn sem saman stóð af tveimur álvinklum sem voru bundnir saman og lagðir yfir inntaksrörin sem að
motturnar voru í og það minnkaði sletturnar til muna í filternum. Motturnar voru skorðaðar af betur
í rörunum og var þá gusugangurinn orðinn þolanlegri. Lok filternsins og hliðar voru einnig farnar að
verpast og hafði það áhrif á ljósmagn sem var að sleppa út úr filternum. Eftir að hafa rætt við Karl Ægi
var hannað nýtt lok á kassann.

(a) Þörungavöxtur í vinstra hólfi (b) Þörungavöxtur í hægra hólfi

Mynd 18: Þörungur orðinn brúnn og fær ekki ljós

Þörungurinn var brúnn og seinn að taka við sér eftir að hafa húðast og vegna ljósleysis af saltuppbygging-
unni. Því var farið í Dýragarðinn og fenginn nýr þörungur til að setja í kerfið. Sjórinn var þó orðin öllu
lífvænlegri. Til þess að sjá hvaða næringarefni voru í kerfinu var títrað með saltsýru fyrir ammoníaki, út
úr títrununni kom að það væri 124mg/l af ammoníaki í kerfinu sem var óeðlilega hátt gildi miðað við 0,2
til 2 mg/l miða við viðmiðunartölur frá laxeldiskerjum (sjá Viðmiðunartafla). En þar sem kerfið hafði
orðið ólífvænlegt þá var þetta kannski ekki ómöguleg niðurstaða. Því var frestað að hefja gjafir í kerfið
þangað til að þörungavöxtur væri orðinn meiri.
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Þó að gusugangur inn í fylternum hafði verið lagaður að mestu þá var ennþá að myndast gusugangur og
fínn úði sem settist á gagnsæja þilið og myndaði saltbrynju sem hindraði ljós í að berast að mottunum.
Þetta var lagað með því að laga hallann á filternum en hann hallaði of mikið fram, stilla betur skerminn
sem þörungurinn óx á og minnkaði flæðið þangað til að sjórinn flæddi hratt yfir skerminn en án gusugangs.
Slettihlífarnar voru hafðar áfram í kerfinu en þjónuðu tilgangi sem ljóshlífar til þess að þörungurinn yxi
ekki í útgangsraufum á rörunum og hefti flæðið.
Fylgst var með þörungnum í svelti í 14 daga þó að vöxturinn væri ekki mikill þá var greinilega kominn
grænn þörungur þrátt fyrir að heildarsvipur möskvanna væri ennþá brúnn.
Vaxtarhraði þörungsins var takmarkaður og var ákveðið að prufa eitthvað nýtt. Ennþá var talið að það
væri nóg af næringarefnum í kerfinu út frá títrunarmælingum. Einn af þáttunum sem að talið var að gæti
haft áhrif var að hraði sjósins eftir mottunum gæti haft áhrif á hve vel honum gengi af festa sig við þær.

(a) Yfirborð hækkað í vinstra hólfi (b) Yfirborð vinstra hólfs

Mynd 19: Tilraun með mismunandi aðstæður

Ákveðið var að setja aðra mottuna á kaf undir sjó til þess að gefa þörungnum meiri tíma til að taka til sín
næringarefnin, það myndi einnig minnka magnið af næringarefnum í kring um þörunginn og gefa honum
meira frelsi til þess að vaxa. Þar sem það væri möguleiki að of mikið að næringarefnum væri í kerfinu og
það væri að hafa neikvæð áhrif á vöxtin. Það var gert með því að blinda neðra úttakið á öðru hólfinu.

(a) Tappi renndur (b) Tappi til að blinda úttak annars hólfsins

Mynd 20: Tappi

Með því að blinda neðra úttakið fylltist það hólf upp að efra úttaki sem er sameiginlegt með báðum
hólfum, flæðið var stillt þannig að flæddi ekki á milli hólfa svo að báðar mottur væru að fá jafnmikið flæði
og þar af leiðandi jafnmikið af næringarefnum.
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Ákvörðunin um að hækka yfirborð annars hólfsins hafði afdrifaríkar afleiðingar í för með sér. Yfirborð
undirbúrsins lækkaði talsvert og einnig jókst uppgufun, þetta tvennt olli því að dælan varð þurr og hætti
að dæla sjó í filterinn. Það olli því að kerfið stoppaði og var sennilega stopp í um hálfan sólahring með
ljós kveikt megnið af tímanum. Annar möskvinn var alveg þurr, hvítur og dauður. 29, 5◦C var í þeim
sem yfirborðið hafði verið hækkað í og við skoðun kom í ljós að hann hafði misst mikinn þörung. Það var
vond lykt úr báðum hólfum. Kerfið var sett af stað aftur, fulla hólfið var tæmt og sjórinn látinn hringrása
um það í nokkrar mínútur áður en úttakið var blindað aftur. Sjórinn hafði kólnað niður í 20◦ í karinu en
er vanalega stöðugur í 25◦C og var óvíst hvernig restin af þörungnum höndlaði hitastigsbreytingar uppá
10◦C.

(a) Skemmdir á þörung úr vinstra hólfi (b) Skemmdir á þörung úr hægra hólfi

Mynd 21: Skemmdir á þörungi

Til þess að meta hver áhrifin hefðu verið að missa öll næringarefnin aftur í sjóinn var tekið sýni og það
títrað einnig var gerð fosfat- og pH mæling. Phosphat og pH mældust innan eðlilegra marka en títrunin
gaf gildi uppá 494mg/l sem var alltof hátt og ekki í samhengi við fosfatið sem var 0,25mg/l og pH 8,1.
Það var því greinilegt að önnur efni væru einnig að taka til sín títrunina. Það var því ákveðið að fara
eftir fosfatmælingum meðan verið væri að finna hentugri leið til þess að mæla ammoníak. Þar sem fosfat
var tiltörulega lágt þá var ákveðið að setja gjöf í kerfið og sjá hvaða áhrif það hefði.

(a) Fyrst var úrgangur settur í kerfið í þurru formi (b) Úrgangur í vatnslausn

Mynd 22: Úrgangur var settur í kerfið á tvennu formi

Sett var 1gr af fóðri í 20◦C kranavatn og látið liggja í bleyti í sólahring áður un það var gefið í kerfið.
Fóðrið sem hafði verið í bleyti kom mun betur út þegar það var sett í sjóinn, það samlagaðist strax
vatninu og flaut ekkert af því á yfirborðinu. Það var samt áberandi mikið botnfall af því.
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(a) Vöxtur á þörungi úr vinstra hólfi (b) Vöxtur á þörungi úr hægra hólfi

Mynd 23: Þörungur hafði tekið vel við sér eftir að gjöfum var haldið áfram

Það var greinilegur munur eftir gjöfina og hafði þörungavöxturinn tekið vel við sér, það sást sumstaðar
grænt en megnið af þörungnum var brúnn. Það voru áberandi skil í möskvanum sem að var undir sjólínu
en þörungurinn virtist vera svipaður á báðum möskvum. Það var ákveðið í framhaldi að gefa í kerfið
annan hvern dag 1gr. af uppleystu fóðri og fylgjast með ammoníaki, fosfati og pH í kerfinu.
Eftir að hafa fengið títrunar sett fyrir ammoníak sem gaf að vísu frekar grófar niðurstöður á ammoníaks
innihaldi sjósins var hægt að fylgjast betur með kerfinu. Það voru engar sveiflur í næringarefnum og
pH við gjafir annan hvern dag og var því gjöfum aukið í 1gr. á dag og gerðar daglegar mælingar á
næringarefnum og pH.
Við daglegar gjafir jókst fosfat úr 0,25mg/l í að vera á milli 0,25 og 0,5mg/l en ammoníak var ómælanlegt
og pH var stöðugt í 8,2.
Daginn fyrir fyrstu uppskeru var pH komið upp í 8,4 á meðan engin breyting var í ammoníaki og fosfati.

(a) Vöxtur á þörungi úr vinstra hólfi (b) Vöxtur á þörungi úr hægra hólfi

Mynd 24: Þörungauppskera 26/3"2012

26/3 var fyrsta uppskera tekin og virtist vera svipað mikið á báðum mottum. Það voru samt ennþá
greinileg skil á þörunginum sem að var undir sjólínu og þessum sem hafði stöðugt flæði yfir mottuna. pH
hafði lækkað niður í 8,3 en engin breyting í næringarefnum.
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(a) Þörungur skafinn (b) Uppskera

Mynd 25: Þörungur var laus í sér

Til þess að safna saman þörungnum var hann skafinn af með plastsköfu. Þörungurinn var laus í sér og
leystist upp við sköfun. Hann fór á milli möskvanna og þurfti því að skola honum í burtu með vatni og
safna honum í könnu. Hann var brúnn á litinn og hafði ekki þennan græna lit sem hafði verið farinn að
myndast.

(a) Þurrkuð uppskera (b) Uppskera vigtuð

Mynd 26: Fyrri uppskera gaf 9,786gr

Þörungurinn var settur í þurrk við 90◦C og gaf hann af sér 9,786 gr af þurrmassa. Sem kom nokkuð á
óvart hve mikið hann var að gefa af sér miða við hve mikið af fóðri var komið í kerfið. Eftir söfnun var
gjöfum haldið áfram með eðlilegum hætti.

Á öðrum degi eftir uppskeru var pH komið niður í 8,2 en engar breytingar voru í fosfati eða ammoníaki.
Á fjórða degi var ammoníak komið upp í 0,25mg/l en fosfat hafði lækkað niður í 0,25mg/l. Daginn eftir
mældist ammoníak ekki en fosfat var stöðugt í 0,25mg/l, pH fór hisvegar að rísa og fór upp í 8,3, og
8,4 daginn eftir. Eftir það féll pH um 0,1 á dag þangað til að næsta uppskera var og var þá pH í 8,2.
ammoníak og fosfat var hinsvegar óbreitt.

Seinni uppskera var tekin 3/4 og var þá mikill munur á möskvunum. Möskvinn sem var undir sjávarmáli
var með skýr merki þar sem sjávarlínan var og nánast engan vöxt undir sjávarlínu. Möskvinn sem var
með stöðugt flæði yfir allann möskvann var með nokkuð jafna dreyfingu yfir allt vaxtarsvæðið nema þar
sem flæði hafði verið minnkað hafði myndast svæði þar sem lítið var um flæði og þörungavöxtur þar
takmarkaður.
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(a) Vöxtur á þörungi úr vinstra hólfi (b) Vöxtur á þörungi úr hægra hólfi

Mynd 27: Þörungauppskera 3/4"2012

Þörungur var skafinn af á sama hátt og við fyrri uppskeru, möskvinn sem var undir sjávarlínu gaf af
sér áberandi mikið minna af þörungi og kom nánast allt af hinum möskvanum sem hafði stöðuga flæðið.
Þörungurinn var áfram laus í sér og þurfti að safna honum í könnu. Hann var því næst settur í þurrk við
90◦C.

(a) Þurrkuð uppskera (b) Uppskera vigtuð

Mynd 28: Seinni uppskera gaf 8,391gr

Seinni uppskera gaf af sér 8,391gr af þurrmassa þörungi. Eftir seinni uppskeru var gjöfum hætt í kerfið
og það tekið niður þar sem tilraun var lokið.
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4 Mælingar

4.1 Mælingar á kerfi

Mynd 29: Efnamælingar

Til þess að meta virkni filtersinns og efnaupptöku þörunganna var stefnan að mæla ammoníak, fosfat og
pH í sjónum. Í þörungnum sjálfum stóð til að mæla járn, joð og kolefnisupptöku. Í byrjun verkefnisins
var stefnan að reyna að títra fyrir sem flestum af þessum efnum þar sem títrun er einföld leið til þess að
mæla efnainnihald. Það var ákveðið að reyna að títra fyrir ammoníaki með brennisteinssýru, mæla pH
með Hanna pH- og leiðnimæli en það var ekki búið að ákveða aðferð til þess að mæla fosfat. Til þess að
mæla járn í þörungi var ákveðið að reyna að fella út járnið með því að setja þörunginn í 50% blöndu af
brennisteinssíru í vatnslausn, fella það síðan út með daufum basa. Það var hinsvegar ekki búið að finna
aðferðir til þess að mæla joð og kolefni.
Viðmiðunartölur fyrir vatsgæðin voru fengnar úr plaggi frá Helga Thorarensen og má sjá það í viðauka.
Þar er gert ráð fyrir NH+

4 uppá 0, 2− 2mg/l og fyrir NH3 að það sé < 0, 1mg/l. fosfór ætti samkvæmt
þeim viðmiðum að vera á bilinu 0, 005−0, 2mg/l. Engar viðmiðunnartölur voru til um hvað ætti að finnast
í þörungnum og því var tekin viðmiðunnarþörungur af tegundinni Derbesia og stóð til að mæla járn, joð
og kolefnisinnihald hans, einnig var hann þurrkaður og prósentuhlutfall hans á blaut- og þurrmassa notað
við útreikninga.
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Þegar hafist var handa við að tína til efni og hluti sem til þurfti við mælingar á sjógæðum og efnainnihaldi
þörunganna kom í ljós að ekki voru öll aðföngin til. Það þurfti því að setja saman pöntun og panta frá
Groco það sem vantaði. Það reyndist tímafrekt verkefni því að panta þurfti þessa hluti að utan.
Fyrstu mælingar sem voru gerðar á kerfinu voru títranir á ammoníaki og pH mælingar með Hanna pH- og
leiðnimæli. Fyrir títrunina var útbúin stofnlausn til þess að útbúa títrunarvökva með og var hún 0,1208
mól/l.
Fyrsta títrun varð frekar ónákvæm þar sem ég miðaði hana við viðmiðunartölur úr töflu, gildið sem búist
var við var ábilinu 0, 2− 2mg/l og var títrunarblandan of veik. Blandan var 1.16 ∗ 10−4 mól/l og þurfti
að nota stofnlausnina 0.1208 mól/l til þess að klára títrunina. Þetta gerði það að verkum að títrunin var
ónákvæm en var samt notuð til að gefa grófa yfirsýn á hvað magnið af ammoníaki var. Títrunin gaf gildi
uppá 124mg/l. sem er mjög hátt en þar sem notað var fóður sem hefur mikið af ammoníak myndandi
efnum þá var þessi mæling ekki óhugsandi.
Í seinni títruninni var allt of hátt gildi eða 494mg/l sem gaf greinilega til kynna að ekki væri hægt að
styðjast við títrun á ammoníaki, einnig var komin aðferð til þess að mæla fosfat og var það enganveginn
í samræmi við títrað ammoníak, en með fóðrinu sem var notað hefði þessi tvö efni átt að vera á svipuðu
styrkleikasviði.
Það voru gerðar nokkrar tilraunir með Hanna pH- og leiðnimælinn. Það þurfti að afjóna vatn og var það
gert með því að keira vatn úr krana í gegnum filterefni sem að afjónaði vatnið. H2O beint úr krana gaf
leiðni uppá 100µs og PH=7,97 við hitastigið 22, 8◦C. H2O afjónað úr sama krana gaf leiðni uppá 95µs og
PH=7,60 við hitastigið 19, 7◦C. sýni úr sjó gaf leiðni uppá 3999µs og kláraði skalan á mælinum, PH=6,63
við hitastigið 22, 0◦C.

Seinna voru framkvæmdar mælingar með Hanna mælinum til þess að sjá hversu réttur hann væri. Mæld-
ur var buffer með pH uppá 4,4 en mælirinn gaf gildi uppá 3,57 sem var frekar langt frá því sem átti
að mælast. Þegar mælirinn var þrifinn með kranavatni sem ætti að mælast með pH uppá 7,5 til 8 gaf
mælirinn gildi uppá 5,97 sem var alltof lágt miða við kranavatn. Það var því álitið að allar mælingar sem
höfðu verið mældar með mælinum væru ekki marktækar.

(a) Hanna pH mælir prufaður með buffer (b) pH mælt með títrun

Mynd 30: mælitæki

Það var fundið títunarsett sem leyndist inn á efnafræðistofu skólanns af gerðinni Lovibond og var hægt
að mæla með því bæði pH og fosfat.
PH var mælt með að setja sýni í tvö 10ml glös og var tafla með litavísi sett í annað þeirra. Litur var svo
borin saman við litaskífu sem gaf gildið á pH. fosfat var mælt á sama máta nema það voru tvær töflur
sem settar voru í annað glasið og látið standa í 10 mínútur.
Þegar það var komið á hreint að ekki gekk að nota títrun við að mæla ammoníak var farið í Dýragarðinn
og fengin títrunarsett til þess að mæla NH3/NH

+
4 , teknir voru 5ml og settir voru þrír vökvar saman við

og látið standa í 20 mínútur. Þessi sett gáfu ekki nákvæm gildi heldur meira viðmiðunnartölur sem mætti
nota við frekari rannsóknir.
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Mælingar sem voru teknar með Lovibond og NH3/NH
+
4 mg/l mælisettinu gáfu eftirfarandi gildi.

Dags NH3/NH
+
4 mg/l PO4mg/l pH

15/3 x 0,25 8,1
23/3 0 0,25 8,2
24/3 0 0,25-0,5 8,2
25/3 0 0,25-0,5 8,4
26/3 0 0,25-0,5 8,3
27/3 0 0,25-0,5 8,3
28/3 0 0,25-0,5 8,2
29/3 0,25 0,25 8,2
30/3 0 0,25 8,3
31/3 0 0,25 8,4
1/4 0 0,25 8,3
2/4 0 0,25 8,2

Eins og sjá má á töflunni yfir mælingar að þá rís NH3/NH
+
4 mg/l 29/3 uppí 0,25mg/l fjórum dögum

eftir að uppskera var tekin úr kerfinu. Dagin eftir er NH3/NH
+
4 mg/l aftur komið niður í 0mg/l. Einnig

er áhugavert að skoða PO4mg/l en það lækkar niður í 0,25mg/l á sama tíma. Þetta gefur til kynna að
þörungurinn hefur náð því magni eftir að honum hafi verið safnað saman, að hann sé farinn að yfirvinna
uppbyggingu næringarefna og þar sem hann tekur PO4mg/l niður í 0,25mg/l þá er hann heldur að sæka
í sig veðrið en að standa í stað. pH er einnig að rísa á þessu tímabili sem gefur til kynna aukna kolsýru-
upptöku í kerfinu sem nær hámarki í 8,4 og fellur eftir það. Kerfið er mjög stöðugt og þörungurinn er að
halda næringarefnum í skefjum þó svo að um mjög sterkan og eitraðan úrgang sé að ræða.

Viðmiðunnarþörungurinn sem notaður var var af tegundinni Derbesia. til þess að ákvarða hve mikinn
blautmassa af þörungi kerfið var að gefa af sér þá var tekinn 7,57gr af blautmassa og þurrkað við 90◦C
og við vigtun eftir þurrkun þá var 0,99gr af þurrmassa eftir eða um 13% af blautmassanum. Þessar tölur
voru notaðar til að meta hve mikinn blautmassa kerfið var að gefa af sér.

Mynd 31: Þurrkaður viðmiðunnarþörungur

Til þess að mæla járn í viðmiðunarþörungi var hann settur í ramma blöndu af sýru. Blandan var 50ml
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af saltsíra út í 50ml af afjónuðu vatni í litlum skrefum, lausnin hitnaði eilítið við blöndunina. Blöndunin
gaf pH uppá 0,22(sjá útreikninga í viðauka).

(a) 100mg af viðmiðunarþörungi (b) Viðmiðunarþörungur í 30gr af 50% HCl

Mynd 32: Viðmiðunarþörungur

Eftir nokkra daga í blöndunni var reynt að fella út járnið í þörunginum, en sú aðferð gaf ekki tilætlaðan
árangur. Þá var reynt að nota Lovibond mælisettið en það gaf heldur ekki árangur.

(a) Viðmiðunarþörungur eftir nokkra daga í bleyti (b) Tilraun til að mæla járn í viðmiðunarþörungi

Mynd 33: járnmælingar

Þar sem tími var orðinn af skornum skammti var ekki unnt að prufa fleiri aðferðir til þess að mæla járn
innihald þörungsins. Ekki var farið út í að mæla joð eða kolefnisinnihald þörungsins vegna tímaskorts.
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Talsvert botnfall var í fóðrinu og til að meta hversu mikið var raunverulega að skila sér út í kerfið, þá var
tekið 1,000gr af fóðri og látið liggja í bleyti í sólahring. Hrært var upp í leginum og látið setjast í eina
klukkustund, vatninu var þá hellt af fóðrinu og botnfallið sett í þurrk við 90◦C. Botnfallið vigtaði 0,535
eftir þurrkun.

(a) Ormar í kerfi (b) Botnfall

Mynd 34: Rýrnun á fóðri

Eitthvað var um lifandi orma í kerfinu sem að voru að draga til sín botnfall og binda það í botni karsins.
Ormarnir hafa að öllum líkindum komið með þörunginum í kerfið.

Heildarmagn gjafar í kerfið var 43gr á 40 daga tímabili. Miðað við mælingar á botnfalli þá eru 23,005gr
af því botnfall, sem gefur að 19,995gr eru að skila sér sem uppleystur úrgangur í kerfið. Þörungurinn sem
fenginn var úr kerfinu vigtaði 18,177gr. Samkvæmt því náði filterinn 91% af þeim næringarefnum sem
voru uppleyst í sjónum úr kerfinu í tveimur uppskerum. Ef full virkni hefði verið á báðum skermum væri
þessi tala eflaust hærri en þetta er engu síður mjög góð afköst á filternum. Seinni uppskeran gefur betri
sýn yfir getu filtersinns þar sem að búið var að hreinsa allann þörung af skermunum, og er þá hægt að fá
mælingu yfir ákveðið tímabil. Átta dagar liðu á milli uppskera og var fóðrað 8,000gr á þeim tíma í kerfið.
Uppskeran var engu að síður 8,391gr sem er meira en sett var í kerfið. Því getum við sagt að filterinn
er ekki bara að anna því sem sett var í kerfið heldur er hann einnig að vinna niður uppsafnaðan úrgang
(býsna hratt miða við botnfall) sem var til staðar í kerfinu, hann hefði því samkvæmt þessu á endanum
unnið allann uppleystan úrgang sem hefði verið í kerfinu. Einnig hefði hann unnið allann úrgang sem hefði
leyst upp úr botnfallinu úr kerfinu. Það sést best á hvernig fosfat sem er á bilinu 0,25-0,5mg/l í byrjun
fellur í 0,25mg/l á ákveðnum tímapunkti og rís ekki aftur. Það er athyglisvert að skoða pH sveiflurnar
í kerfinu en það virðist stíga um 0,1 á hverjum sólarhring þangað til að það nær 8,4 og þá byrjar það
að falla aftur um 0,1 á sólarhring. Það gefur til kynna að þegar þörungurinn er búinn að vinna visst
magn af kolsýru úr kerfinu nær hann ekki meiru úr því og byrjar að draga sig í hlé, hann viðheldur ekki
ákveðnu pH gildi t.d. í 8,4 heldur fellur pH eftir að það toppar sig. Það er spurning hvort hann fari í
einhversskonar sveltiástand við að hámarka pH gildi og tapi virkni.

(Útreikningar á gildum má sjá í viðauka).
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4.2 Ljósmælingar

Mynd 35: ljósmælingar

Mælingarnar sem mig langaði að framkvæma á ljósabúnaðinum voru að bera saman ljósstyrk ljósarekkans
með mínum tígullaga speglum og hefðbundnum kúptum speglum. Einnig langaði mig að vita hversu
línulega, perurnar myndu missa virkni sína á tilteknum tíma.
Til að byrja með hafði ég samband við Andrei Manolescu út af ljósmælingum. Hann hafði ekki tíma þar
sem hann var að fara erlendis í rannsóknarleyfi og kæmi ekki aftur fyrr en 26 febrúar. Þar sem ég reiknaði
með að mæla hnignun peranna þá spurði ég hvort það væri einhver annar sem að gæti sýnt mér inn á
ljósmælibúnaðinn. Hann benti mér á að tala við Ágúst Valfells eða Joe Foley og sendi mér einnig plagg
um ljósmælitilraunir sem að eru framkvæmdar í eðlisfræði 3, og virtist það lýsa því ágætlega hvað ég var
að hugsa um að gera.

Ég hafði samband við Joe Foley því ég var spenntur fyrir ljósmælinum sem hafði verið smíðaður hérna
við HR og vildi því nota hann ef það væri hægt. Joe sagði mér að mekaníski parturinn á honum virkar
vel en það þurfti hinsvegar að klára hugbúnaðinn svo að hann virkaði að fullu. Hann benti mér á að tala
við Arnar Þór Stefánsson varðandi stöðuna á honum og hvort hann væri til í að klára að forrita mælinn.
Þegar ég talaði við Arnar þá fannst honum að það gæti orðið vandamál að nota ljósmælinn óbreittann
þar sem hann var ekki ætlaður til þess að mæla svo stóra hluti sem ljósarekkinn er. Það var ákveðið að
fara ekki út í að mæla hnignun flúrperanna þar sem það væri eflaust hægt að nálgast þær upplýsingar
t.d. frá framleiðanda.
Ljósmælingarnar urðu því þær að mæla styrk ljóssins við mismunandi tegundir spegla og án spegla, til
þess að geta metið nýtnina á tígullaga speglunum í samanburði við kúptu speglanna. Spá mín fyrir þessar
mælingar var sú að kúptu speglarnir væru sterkari en ef að mínir tígullaga speglar afköstuðu meira en
50% af afköstum kúptu speglanna þá væri það aukin nýtni þar sem mínir speglar gera ráð fyrir að þeir
séu notaðir til beggja hliða. Einnig var gerð ein spektrúm mæling til þess að sjá hvort tígulspeglarnir
hefðu áhrif á spektrúmið.
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Áhöld til ljósmælinganna voru teljari sem gat talið vegalengd með bandspotta, ljósanemi frá DataStudio
af gerðinni CI-6504A, hann hefur 3 stillingar: 1X, 10X, og 100X, sem að samsvara til max gildanna 500,
50, og 5 lux. Við mælingarnar á speglunum var ljósneminn stilltur á 1X og 100 % gildi er þá 500 lux.
Ljósnemasleði fyrir ljósnema og linsu eða ljósdempara, lóð á ljósarekkann, gagna greiningaforritið Dat-
aStudio, fartölva, snærisspotti, undirsstöðukubbar af vélaverkstæði og þvingur af vélaverkstæði.

Til að geta mælt styrkinn þurfti að vera hægt að mæla ljósið yfir allan ljósarekkann, en ljósneminn er
hannaður til þess að fá ljósgeisla beint inní sig í gegnum linsu og filtera. Það var því ákveðið vandamál
sem kom upp hvernig best væri að mæla ljósstyrk á svo stórum hlut sem ljósarekkinn er. Einnig þá er
ljósið ekki samfellt þar sem skiptist á speglum og perum, það ættu því að vera svæði sem væru meira lýst
en önnur. Því var heldur ekki nóg að taka stykkprufur á vissu millibili, því að speglarnir eru mjög ólíkir
og virka á gjörólíkan hátt.

(a) Sett voru lóð á rekkann til að halda honum kyrrum
og límband á borðið til þess að merkja staðsetningu hans

(b) Höfð var sem minnst birta sem gæti truflað mælingar

Mynd 36: Uppsetning á ljósarekka

Það var því ákveðið að mæla styrk ljósarekkans í prósentum með tiliti til lengdar rekkans, yfir miðjuna
á honum þegar hann stendur uppá rönd. Þetta var gert með því að taka sleða sem að ljósmælirinn er
á og festa ljósmælinn við linsuhaldann á sleðanum. Þá var hægt að renna honum eftir sleðanum og fá
tiltörulega nákvæma mælingu miða við staðsetningu nemans. Til þess að meta staðsetningu nemans var
notaður lengdar teljari sem ásamt ljósmælinum var tengt við gagna forritið DataStudio. Lengdarteljarinn
var tengdur við ljósmælinn með snærisspotta og var ljósmælirinn staðsettur við brún borðsins sem að
uppstillingin var staðsett á. Þar var lengdarteljarinn núllstilltur, ljósamælirinn var þá dreginn yfir borðið
og látin bera við hina brún borðsins í hverri mælingu.

(a) Teljari (b) Ljósmælir

Mynd 37: Mælibúnaður við ljósmælingu
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Það var mikilvægt að rekkinn væri alltaf staðsettur eins, til að tryggja það þá voru sett lóð neðst á rekk-
ann og einnig var sett límband á borðið til að merkja upp staðsetningu hans. Til þess að meta fjarlægð
nemans frá ljósarekkanum þá var kveikt á rekkanum með kúptu speglunum og fundin hæfileg fjarlægð þar
sem ljósið mettaði ekki mælinn og gæfi gildi sem færi upp fyrir 100% sem var í 50cm fjarlægð. Ástæðan
fyrir því að kúptu speglarnir voru notaðir við að marka línuna hvar ljósmælirinn yrði staðsettur var sú að
ég áleit að kúptu speglarnir væru öflugastir. Til þess að lyfta nemanum upp að miðju ljósarekkanns þá
voru fundnir kubbar á vélarannsóknarstofunni og þvingur og var svo ljósamælisleðinn þvingaður á borð
með kubbana í milli. Til þess að fá sem nákvæmustu mælingu voru öll ljós slökkt og dregið var fyrir
glugga. Það voru teknar 10 mælingar af hverju speglasetti og án spegla til þess að geta borið saman og
sannreynt að svipuð gildi væru að koma í ljós. Það kom á daginn að það hafði borgað sig því að þrjár
fyrstu mælingarnar á kúptu speglunum fylgdu ekki seinni sjö mælingunum og voru þær því teknar út.

(a) Braut staðsett fyrir miðju rekkanns í 50 cm fjarlægð (b) Hér er verið að mæla kúptu speglana

Mynd 38: Uppstylling á ljósmælingu

Ég var nokkuð sáttur með hvernig gekk að framkvæma þessar mælingar en hefði viljað geta tekið mælingar
10 cm frá ljósarekkanum og notað til þess ljósafilter til þess að fá meiri sveiflur í styrkinn á ljósunum.
Þar sem að mælingar komu nokkuð línulega út gefur það mér bara heildar styrk við ákveðna fjarlægð en
ljósarekkinn er í um 9cm fjarlægð frá möskvunum. Það stendur því ósvarað hvor hefur betri dreyfni og
hvort að munurinn sé minni svo nálægt.
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4.3 Niðurstöður á ljósmælingum
Kúptir speglar og án spegla

(a) Styrkur ljóss með kúptum speglum er max 84,7 % (b) Styrkur ljóss án spegla er max 41,8 %

Mynd 39: með og án kúptu speglunum

Max gildi á kúptu speglunum er 500 ∗ 0, 847 = 423, 5lux.
Max gildi á speglalausu uppsetningunni er 500 ∗ 0, 418 = 209lux

Tígullaga speglar

(a) Styrkur ljóss á hægri hlið tígullaga spegla er max
53,2 %

(b) Styrkur ljóss á vinstri hlið tígullaga spegla er max
49,5 %

Mynd 40: Sitthvor hlið tígullaga spegla

Max gildi á hægri hlið tígullaga speglanna er 500 ∗ 0, 532 = 266lux.
Max gildi á vinstri hlið er 500 ∗ 0, 495 = 247, 5lux

Þar sem bæði speglalausu og tígulspegla uppsetningarnar lýsa í sitthvora áttina en kúptu speglarnir
spegla ljósið í eina átt, þá til að meta heildar styrk hverrar uppsetningar fyrir sig eru mælingar á tíg-
ullaga speglum lagðar saman og á speglalausu uppsetningunni eru gildin tvöfölduð. það gefur okkur gildin:

Kúptir speglar 423,5lux
Tígullaga speglar 513,5lux

Án spegla 418lux
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Munurinn á tígulspegla uppsetningunni og án spegla uppsetningunni er sú að tígulspeglarnir eru að
fanga ljósið sem fer upp og niður úr perunum og fer til spillis í speglalausu uppsetningunni. Það munar
95,5lux-um á þessum uppsetnningum eða 18,6%
Kúptu speglarnir eru með litlu skárri nýtni en án spegla uppsetningin, það gefur til kynna að mikið af
lýsingunni sem að fer upp eða niður frá perunum er ekki að skila sér frá kúptu speglunum. Það munar
90lux-um á kúptu speglunum og tígullaga speglunum eða 17,5%
Tígullaga speglarnir auka því greinilega nýtni ljóssins nokkuð mikið.

Mynd 41: Spectro mælingar gefa toppa í 610 µm og 540 µm

Tígullaga speglar breyta ekki tíðni ljóssins samkvæmt þessum gildum.
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5 Samantekt
Í upphafi var markmiðið með verkefninu að:

Hanna og smíða filter sem notar þörunga til þess að hreinsa vatn.

Auka nýtni ljósabúnaðar sem er notaður við samskonar filtera (sem lýsa til beggja hliða).

Mæla upptöku næringarefna þörungsins bæði með mælingum á sjónum og þörungnum.

Fá tilfinningu fyrir virkni filtersinns.

Hönnunin hepnaðist mjög vel, reyndist auðvelt að þjónusta filterinn og eftir að búið var að stilla hann
var hávaðamengun hverfandi. Gott flæði var um möskvana og lýsing skilaði sér einnig vel á þá. Þægilegt
var að aftengja ljósin með tengjum sem að gengu í gegnum filterinn. Nýtni ljósabúnaðarins var aukin
um 95,5lux miða við að nota enga spegla. Án spegla uppsetning gefur 418lux, þar af leiðandi náðist
fram mikil nýtni aukning með nýju speglunum. Keyrslan á kerfinu fór dálítið brösulega af stað, en það
var viðbúið að í byrjun yrðu einhvað um ófyrirséð atvik eins og að mælingar gáfu ekki rétt gildi eða að
þörungurinn þornaði. Einnig gafst ekki tími til þess að efnagreina þörunginn. Eftir að kerfið fór að ganga
vel og mælingar að gefa rétt gildi var hægt að meta virkni þörunganna. Tilraunir á kerfinu gáfu nokkuð
góðar vísbendingar um virkni filtersinns, eins með afmarka þörungsins. Þörungurinn gat tekið þá mengun
sem að sett var í kerfið á dag og einnig hluta til þá mengun sem hafði safnast upp í kerfinu á þeim tíma
sem að tók að koma honum af stað.

Til þess að fá betri vöxt og grænan þörung væri athugandi að nota fóður sem að hefur ekki verið hita-
meðhöndlað. Það er möguleiki að fóðrið sé of mengandi eftir að það hafi verið þurrkað, því að hitameð-
höndlunin gæti hafa drepið jákvæðar bakteríur sem að hjálpa þörunginum að vinna upp næringarefnin
úr úrganginum. Þó að mælingar á ljósum hafi komið vel út þá þarf að gera frekari rannsóknir á þeim,
það er ekki búið að svara því hvort það þurfi lengri tíma til þess að rækta þörunginn með því að deila
perunum á tvo möskva. Til þess þyrfti að setja upp tvö samskonar kerfi með sitthvorum filternum, annar
þeirra samskonar og þessi filter sem var prófaður í þessu verkefni og annar sem hefur jafn margar perur
en notar kúpta spegla. Þá væri hægt að fá tölur á ræktuðum þörungi "lífmassi/wattǫg sjá þannig raun
sparnað á ljósabúnaðinum.

Það væri e.t.v hægt að nota svipaðan filter í iðnaði, í fiskiræktun eða hreinsun á koltvíoxíð frá jarðvarma-
virkjunum. Við fiskiræktun væri heppilegt að nýta þörunga til þess að auka súrefnismettun vatnsins, en
þörungar framleiða mikið magn af súrefni sem myndi draga úr kostnaði við kaup á súrefniskútum. Við
koltvíoxíðhreinsun frá t.d virkjunum þyrfti að finna heppilegra fóður fyrir þörunginn, það væri athyglis-
vert að sjá hvernig úrgangur frá svínabúum myndi koma út þar sem nægar byrgðar eru til af honum. Til
þess að fara með filterinn á stærri framleiðslu stig þyrfti að skipta út T5 perunum fyrir ljósdíóður því að
orkuþörf og léleg ending T5 peranna myndi fljótt taka til sín allan ágóða af framleiðslunni.
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6 Leiðbeiningar
Það er mismunandi hvenær þarf að uppskera þörunginn eftir hvort um sjávarkerfi eða ferskvatnskerfi er
að ræða. Í sjávarkerfi eru krabbadýr og ormar sem að nærast á þörunginum, eftir um viku tíma hafa þessi
krabbadýr náð þeim fjölda að þau eru farin að skila aftur út í kerfið þeim næringarefnum sem ætlunin er
að taka úr kerfinu. Það þarf því að safna þörunginum á viku fresti úr sjávarkerfum. Í ferskvatnskerfum
eru að jafnaði engin slík krabbadýr og því engin þörf á að hafa fasta dagatölu á söfnun. Því er nóg að
fylgjast með vexti þörungsins og safna honum saman þegar kominn er það mikill þörungur að lýsing nær
ekki lengur að kjarna þörungsins þar sem hann festir sig við motturnar.

Lýsinguna skal stilla þannig að þörungurinn fái hvíld í að minsta kosti 6 tíma því að annars er hætta á
að hann brenni, einnig er líftími ljósaperanna 1650 klst og þarf að huga að endingu þeirra. Eftir 1650
klst minnkar virkni peranna og þar af leiðandi filtersins, því verður að skipta þeim út eftir þann tíma. Í
kerfi sem lítil álag er á er nægjanlegt að hafa kveikt á ljósunum 12 tíma á sólahring. Hafa ber í huga að
þörungurinn vex mest við ljós en filterar mest í hvíld. Það þarf að finna jafnvægi á þessu tvennu og er
það mismunandi eftir kerfum.

Þörungurinn er skafinn af mottunum með plastsköfu og mottan skoluð með vatni á eftir. Ekki þarf að
hafa áhyggjur af því að skafa allann þörungin af það verður alltaf nóg eftir til að láta hann vaxa að nýju,
motturnar eru hannaðar þannig.

Flæðið á mottunum skal vera ört en ekki þannig að það slettist á gagnsæja þilið því þar myndast þá
kísilhúð sem minnkar lýsingu.
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9 Viðauki

9.1 Útreikningar
Fyrri títrun. Búist við 0, 2− 2mg/l af NH3 0, 2mg/l gefur okkur
20 ∗ 10−5g/l

17, 0g/mól
= 1, 2 ∗ 10−5mól/l af NH3

Stofnlausn HCL
1, 19g/mól ∗ 0, 37 ∗ 10ml

36, 46g/mól
= 0, 1208mól/l

Það sem 1 mg/l af NH3 gefur okkur
0, 001g/l

17, 0g/mól
= 5, 88 ∗ 10−5mól/l

Títrunarlausnin sem við þurfum miða við 1mg/l af NH3

0, 12mól/l ∗ x = 1l ∗ 6, 0 ∗ 10−5mól/l x =
6, 0 ∗ 10−5mól/l

0, 12mól/l
= 0, 5 ∗ 10−3

Títrunar vökvi
0, 1208mól/l ∗ 2, 4 ∗ 10−4l

0, 250l
= 1, 16 ∗ 10−4mól/l

Títrun
n = C ∗ V
Vsni = 0, 020l
CTítrunarvökvi = 1, 16 ∗ 10−4mól/l
Vtítrunarvökvi = (47− 3) + (48− 1) + (50− 8) + (47− 4) + (48− 8)ml
Vtítrunarvökvi = 216ml + 1grstofnlausn
nttrunarvkvi = 0, 216 ∗ 1, 16 ∗ 10−4 + 0, 1208 ∗ 1 ∗ 10−3 = 145, 9 ∗ 10−6mól

CNH3
=

145, 9 ∗ 10−6

0, 020l
= 7, 293 ∗ 10−3mól/l

CNH3
∗ 17, 0g/mól = 124 ∗ 10−3g/l = 124mg/l

Títrun tvö.
Ég bjóst við 10 mg/l af NH3 í mestalagi og útbjó títrunarvökva í samanburði við það.

10 ∗ 10−3g/l

17, 0g/ml
= 588, 2 ∗ 10−6mól/l

588, 2 ∗ 10−6mól/l
0, 1208mól

= 4, 869 ∗ 10−3l ' 5ml

0, 1208mól/l ∗ 5 ∗ 10−3l

1l
= 0, 6 ∗ 10−3mól/l

Þynni 2ml síni út í 20ml afjónað vatn og bæti út í 4 dropum af methyl Red.

VTítrunar vökvi = 44ml + 46ml + 6, 8ml = 96, 8ml = 96, 8 ∗ 10−3l

CTítrunar vökvi = 0, 6 ∗ 10−3mól/l

n=C*V
0, 6 ∗ 10−3mól/l ∗ 96, 8 ∗ 10−3l = 58, 08 ∗ 10−6mól

n/V=C
58, 08 ∗ 10−6mól

2 ∗ 10−3l
= 29, 04 ∗ 10−3mól/l

NH3 = 17, 0g/mól
29, 04 ∗ 10−3mól/l ∗ 17, 0g/mól = 494mg/l
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Sem er allt of hátt.

Lögur fyrir þurrkaða þörunginn.
50ml H2O á móti 50ml HCl

1, 19g/mól ∗ 0, 37 ∗ 50ml
36, 47g/mól

= 0, 6036mól/l

PH er fengið með formúlunni
PH = −log10[H+] Sem gefur
PH = −log[0, 6036] = 0, 22

Þurrkaður þörungur úr fyrri uppskeru vigtaði 9,786gr
úr seinni uppskeru fékkst 8,391gr

9, 786 + 8, 391 = 18, 177gr í það heila.

Blautmassi var
18, 177

0, 13
= 139, 823gr

Botnfall af heildar gjöf í kerfið var 43 ∗ 0, 535 = 23, 005gr

Heildarmagn uppleysts fóðurs í kerfinu var 43− 23, 005 = 19, 995gr

í prósentu var það
19, 995

43
= 47%

Magn af fóðri sem tekið var úr kerfinu miða við uppleyst fóður í kerfinu
18, 177

19, 995
= 91%
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9.2 Viðmiðunnartafla.(„Water quality”,2012)

Mynd 42: Viðmiðunnartafla
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9.3 Teiknaðir hlutar lagnakerfis

(a) 25mm beygja (b) 25mm bútur

(c) 25mm gegnumtak kall (d) 25mm gegnumtak kelling

(e) 25mm möskva rör (f) 25mm stubbur
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(g) 25mm T stikki (h) 25mm tappi

(i) 25mm union 1 (j) 25mm union 2

(k) 25mm union 3 (l) 32mm beygja
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(m) 32mm gegnumtak kall (n) 32mm gegnumtak kelling

(o) 32mm kúluloki 1 (p) 32mm kúluloki 2

(q) 32mm kúluloki 3 (r) 32mm slöngutengi
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(s) 32mm stubbur (t) 32mm T stikki

(u) stækkun 25x32mm (v) stækkun 32x40mm

(w) kassi (x) lok
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(y) ljósarekki (z) möskvi
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9.4 Teikningar
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