Tilpassede nøkkelferdige
løsninger for slambehand
ling for fiskeoppdrett

Løsninger for RAS-inntaksvann og
slambehandling
Vi leverer skreddersydde nøkkelferdige løsninger for å behandle inntaksvann og
slam fra Recirculating Aquaculture Systems (RAS). Avløpsslammet er vanligvis fra
bakvask av trommelfiltre og biofiltre samt overløpsvann. Våre løsninger er designet
spesielt for ditt behov, lokale forhold og enhver miljøregulering.

Med mer enn 40 års erfaring i bransjen, og et etablert og bredt internasjonalt nettverk
av kunnskapsintensive medarbeidere og samarbeidspartnere, er Alumichem bygget
på solid kompetanse innen vannbehandlingskjemikalier, utstyr og rådgivning.

Fordeler med oppdrettsanlegg

Fordeler med RAS-leverandører



Enkel og kostnadseffektiv behandling av slam



Sørg for at avløpsvannet ditt er i samsvar med miljø



vannbehandling

reguleringen





Reduser kostnadene ved endelig slamhåndtering



Dra inn flere tiår med erfaring og innovasjon innen

Erfaren og pålitelig partner for slambehandling og
Enkel og sikker outsourcing av fulle slambehandlings
løsninger, slik at du kan fokusere på oppdrettsanlegg



Enkel integrering i RAS-anlegg

avløpsbehandling av akvakultur

Løsninger utformet etter behov
Som en pålitelig partner tilbyr Alumichem unike nøkkel
ferdige løsninger for avløbs- og slambehandling til landba
serte oppdrettsanlegg uavhengig av art. Våre løsninger er
designet, konstruert og vil fungere i henhold til dine utslip
pskrav.
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10% Faststoffer
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Avvanning

Vann

Våre energieffektive løsninger for slambehandling har
følgende fordeler:


Fjerning av faste stoffer, nitrogen, fosfor og tungmet
aller for å oppfylle eventuelle krav



Lavere kostnader for slamhåndtering og konvertering til
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La oss hjelpe deg med å maksimere ytelsen og minimere
risikoen ved å støtte deg før, under og etter oppstart.

en verdifull ressurs



Oppstart og igangkjøring

Modulær og automatisert design gjør det enkelt å inte



Installasjon og kontinuerlig teknisk støtte

grere i nye og eksisterende oppdrettsanlegg



Kjemisk testing og optimalisering



Begrenset fotavtrykk



Våre eksperter veileder deg til den beste løsningen



Gjenbruk av behandlet avløpsvann



Oppgradering av eksisterende anlegg



Perfekt kjemi og teknologiinteraksjon



Opplæring av operatører



Polering

Slam

Våre tjenester

Kravene til avløpsrensing og utslipp blir strengere – både i
Europa og globalt.

Gjenbruk / Utslipp

99% Reduksjon

4. Tørking av slam
Det avvannede slammet kan behandles videre i en
slamtørker. I dette trinnet kan tørrstoffinnholdet nå >90 %
faste stoffer, og det tørkede slammet er hygienisert for enkel
og sikker håndtering og lagring, for eksempel i bigbags.

2. Slamfortykning
Det første slamfortykningstrinnet tar tørrstoffinnholdet fra
0-1 % og opptil 10 % faste stoffer og reduserer slammeng
den betydelig. Prosessen består av to deler:


Alumichem har en lang historie med å utvikle tilpassede
løsninger til våre kunder.

Tørking

90% Faststoffer

Gjenbruk / Avhending

Alumichem leverer løsninger for membranbasert ultrafiltre
ring av inntaksvannet ditt for å sikre trygg oppdrettsdrift.
Dette vil bli designet i henhold til dine behov for å sikre
beskyttelse mot skadelige stoffer som bakterier, vira, tung
metaller etc.

Kjemisk kondisjonering av slammet for å bygge store
flokker

Oppfylle dine strenge utslippskrav
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1. Filtrering av inntaksvann



Anerkjent teknologi

30% Faststoffer

Mekanisk filtrering for å skille disse flokkpartiklene fra

Alumichem bruker svært energieffektive varmepumpetørk
ere. Det tørkede slammet inneholder næringsstoffer og en
ergi av høy verdi, som kan brukes til produksjon av gjødsel
eller termisk energi.

5. Polering av utslippsvann
Utskilt vann fra slambehandlingstrinnene og eventuelt over
løpsvann fra RAS-anlegget poleres før utslipp/gjenbruk for å
sikre overholdelse av miljøforskrifter.

vann from water
Etter fortykning er slammet ideelt for biogassproduksjon.

3. Avvanning av slam

Vers. 1.0

Ved å samarbeide med Alumichem er du garantert at sys
temløsningene overholder dine nåværende miljølover, og du
vil få trygghet om at de kan tilpasses eventuelle fremtidige
krav.

Det fortykkede slammet kan avvannes ytterligere i et avvan
ningstrinn, der tørrstoffinnholdet kan nå 30 % faste stoffer
og slammengden reduseres ytterligere for enkel transport.
Etter slamavvanningstrinnet er slammet ideelt som gjødsel
i lokalt landbruk eller som karbonkilde i et komposterings
anlegg.

Vannet kan behandles for eventuelle gjenværende faste
stoffer, nitrogen, fosfor, TOC, tungmetaller etc.
Kontakt oss for å lære mer om våre komplette løsninger for
vann- og slambehandling innen akvakultur, eller for å disku
tere ditt neste prosjekt med våre eksperter.

info@alumichem.com · www.alumichem.com · Tel +45 45 94 09 94

Slambehandling
for fiskeoppdrett
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Ta kontakt med din lokale Alumichem-partner for mer informasjon
om våre løsninger for vann- og slambehandling innen akvakultur
Tel: +45 45 94 09 94 | info@alumichem.com | www.alumichem.com
ALUMICHEM
Hovedkvarter
Blokken 38
3460 Birkerød
Danmark
Tel: +45 4594 0994

ALUMICHEM
Produksjon & Lager
Elise Sørensens vej 3
4400 Kalundborg
Danmark
Tel: +45 5955 0700

ALUMICHEM BELGIA
Detackification &
Automotive
Lommel
Belgia
Tel: +32 4764 60768

ALUMICHEM CANADA
Produksjon & Lager
1351 Viking Way
Richmond BC
Canada
Tel: +1 (604) 708-0209

ALUMICHEM GHANA
Alumichem VestAfrika
Accra
Ghana
Tel: +233 24 342 3465

