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Valdimar Ingi Gunnarsson

Sjávarútvegsþjónustan ehf.

Fiskidælur

Verkefnið ,,Aukin samkeppnishæfni bleikjueldis í landeldisstöðvum”.
Vinnufundur á Hótel Hlíð 15.-16. mars 2012

Efnisyfirlit
 Fiskidælur

 Fisklyftur

 Samanburður
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Vakumdæla

 Hvernig vinnur dælan

 Myndaður er undirþrýstingur, opnað
er fyrir innrennsli og lokað fyrir
frárennsli og blanda af fiski og sjó
sogað upp í safngeyminn.

 Þegar dælt er úr safngeymi er lokað
fyrir innrennsli og opnað fyrir
frárennsli, myndaður yfirþrýstingur
og tankurinn tæmdur.

Vakumdæla

 Kostur
 Lyftihæð er mikil eða allt að 9 metrar með sogi upp í safngeymi og síðan

er hægt að þrýsta fiskinum allt að 15 metra upp á við.

 Ókostir
 Þær geta valdið streitu hjá fiski við mikinn þéttleika í safngeymi.

 Spjaldlokar í vakumdælu geta klemmt fisk þegar þeir lokast.

 Einnig kemur fiskur og sjór í púlsum út úr dælunni en hægt er að jafna
rennslið með því að hafa tvo safngeyma.

 Þegar þær soga fisk upp myndast undirþrýstingur sem getur haft neikvæð
áhrif á fiskinn, en hægt er að draga úr honum með að halda dælingahæð í
lámarki.
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Skrúfufiskidæla
 Hvernig vinnur dælan
 Skrúfufiskdæla eða

miðflóttaaflsdæla er með opnu
dæluhjóli og fiskur og vatn er leitt
inn í miðja dælu.

 Miðflóttaafl sem myndast við
snúning dæluhjóls þrýstir fiski og
vatni til hliðar út um rör tengt
dælunni og þaðan upp á við

 Afkastageta
 Getur dælt fiski allt upp í 9 kg
 Lyftihæð 9 metrar

Skrúfufiskidæla
 Kostir

 Kostir skrúfufiskdælu er að hún er mjög
meðfærileg,

 aðeins þarf að setja barkann niður í
vatnið,

 fer vel með fiskinn

 og er með stöðuga dælingu.

 Ókostur

 Helsti ókosturinn er að verð er
tiltölulega hátt á dælunni.

www.aqualifeproducts.com/
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Loftlyftidæla
 Hvernig vinnur dælan?
 Lofti er dælt neðst í rörið sem síðan dregur sjó og fisk upp með

sér.

 Minni eðlisþyngd blöndu lofts og sjávar í rörinu en í sjónum
utan þess, ásamt uppstreymi, er þess valdandi að yfirborð sjávar
í rörinu er hærra

Loftlyftidæla
 Kostir

 Einföld,

 ódýr,

 lítið viðhald

 og fer mjög vel með fiskinn.

 Ókostur

 Lyftihæð er lítil,

 afköst ekki mjög mikil

 og stærri gerðir eru ekki
sérstaklega meðfærilegar
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Jektordæla

 Hvernig vinnur dælan?
 Sjó er dælt upp í dæluna og sogkraftur sem

myndast er notaður til að soga upp fisk og sjó
um aðra lögn

Jektordæla

 Kostur
 Eins og hjá loftlyftidælu kemur fiskurinn

aldrei nálægt lokum, spöðum eða öðru
sem geta skaðað hann.

 Jafnframt er stöðug og jöfn dæling.

 Ókostur
 Lyftihæð er lítil eða um 4 metrar.
 Ef lyfta þarf fiskinum upp í mikla hæð

verður þrýstingurinn of mikill sem getur
valdið skaða.

 Hægt er að auka lyftihæðina með því að
dæla einnig lofti í inntak og nota bæði
tækni jektors- og lyftidælu
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Snigillyfta

 Hvernig vinnur búnaðurinn?

 Snigillyfta er samansett úr föstum
snigli inn í röri.

 Rörinu er snúið með reim sem
tengd er mótor og fiskurinn
skrúfaður upp á við.

 Snigillyftan stendur ofan í brunni
þar sem mikill þéttleiki er hafður á
fiskinum með að þrengja að honum
eða fiskur háfaður upp í brunninn.

Snigillyfta

 Kostir

 Fer vel með fiskinn,

 er tiltölulega ódýr

 og viðhald er lítið.

 Ókosturinn

 Lyftihæð er háð lengd
skrúfulyftunnar

 og hún er ekki mjög meðfærilega
vegna stærðar.
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Fiskilyfta (Steinco)

 Sjá erindi Jóhanns Geirssonar

http://www.steinco.is/

Lyfta

LyftaGrind



3/17/2012

8

Lyfta

Fiskilyfta í laxastiga

http://www.dnr.sc.gov/news/Yr2006/feb20/feb20_pic_lift2.html
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Samanburður á fiskidælum/lyftum
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Viðhald
Meðfærileg
Lyftihæð
Afköst
Meðhöndun fisks


