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SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en test av ett kammer som er designet til bruk i en in-line, semi-
kontinuerlig hydrolysekolonne. Det er gjennomført visuell inspeksjon og vurdering av 
omrøring og strømningsforhold, samt tatt ut prøver for analyse. Råstoffet er avskjær 
og slo fra laks, og testen ble gjennomført i samarbeid med en sentral aktør for 
produksjon av fiskeolje og fiskeproteinkonsentrat.  
I forbindelse med denne testen, er det tatt ut prøver for å analysere hydrolysegrad og 
fettkvalitet. Det ble gjennomført to (2) parallelle forsøk.  
Det er gjennomført en rekke analyser og vurderinger for å vurdere ytelse og kvalitet.  
Resultatet viser at man oppnår noe bedre hydrolysegrad, mindre emulsjonsdannelse 
og mindre fettinnhold i tørket produktet av fiskeproteinhydrolysat.  
Det bør gjennomføres ytterligere forsøk og tester for å sikre resultatene. 
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1 Bakgrunn og innledning 
I samarbeid med N&U AS (NUAS) har SINTEF Ocean (SINTEF) 
bidratt med vurdering av design av en såkalt in-line, semi-
kontinuerlig hydrolysemaskin eller kolonne (se faktaboks i margen). 
Det er anbefalt at kolonnen bør bestå av minst seks (6) kammer i 
serie for å oppnå tilfredsstillende effekt. Jo flere kammer, jo mindre 
varians vil oppholdstiden ha.  
NUAS har patent på en nyutviklet hydrolysemaskin hvor flere 
enkeltkammer er satt sammen vertikalt. Omrøring i hvert kammer 
skjer ved hjelp av inert gass som driver en mammutpumpe som er 
montert sentriske i kammeret. Det er denne innovasjonen som skal 
testes og verifiseres i dette forprosjektet.  
I dette forprosjektet ble ett kammer (pilotkammer) testet i fullskala, 
med reelt råstoff og i reelle omgivelser, for å kunne vurdere kvalitet, 
design, kapasitet og ytelse. Testen ble gjennomført i samarbeid med 
en nasjonalt ledende produsent av fiskeolje og fiskeproteinkonsentrat (FPH), parallelt og i lokalene til 
denne industriaktøren. Dette gjør det mulig å sammenligne eksakt samme råstoff, og med størst mulig grad 
av like prosessbetingelser, som temperatur og tid. Sluttprøver ble tatt ut av produkt både fra den eksister-
ende og etablerte prosessen og fra testprosessen ved samme tid, for å kunne ha et reelt sammenlignings-
grunnlag.  
For å studere og vurdere strømningsforhold i kammeret, ble visuelle observasjoner benyttet. Dette er en 
utfordring, da substratet som skal studeres består av uløste proteiner og faste partikler, som hindrer direkte 
innsyn i reaktoren. Det er ikke montert strømningsmålere i kammeret. Substratet oppleves som svært 
viskøst i starten av prosessen.  
NUAS har også utviklet en benutskiller som er tenkt installert i bunn av det siste kammeret i hydrolyse-
anlegget. Det var meningen å vurdere og teste ytelse på denne, men dette ble ikke inkludert i forprosjektet. 
Grunnen til dette er at man i løpet av prosjektperioden innså at ytterligere forbedringer og endringer av 
design måtte vurderes for at man skulle kunne studere ønsket effekt. Dette vil bli vurdert i senere 
innovasjonsprosjekter. 
Testene dokumenteres gjennom foto og film.  
Testen er å regne som preliminær, i den grad at det ikke ble mulig å gjennomføre mer enn to (2) tester 
innenfor rammene av dette forprosjektet. For å kunne vurdere det fulle potensialet innovasjonen nærmere, 
kreves det studier på flere arter og under ulike produksjons- og prosessregimer. 
Det ble tatt ut prøver under hydrolyseforsøket, og selve gjennomføring av testene ble gjort torsdag 14. 
september 2017.  
Etter anmodning og ønske fra samarbeidende industriaktør, er alle analysedata fra normal og 
sammenlignende produksjon utelatt i denne rapporten. 
Følgende personer fra SINTEF er involvert i prosjektet: 
Robert Wolff: Prosjektleder – utarbeidelse av prøveprotokoll  
Rasa Slizyte: Kvalitetssikring – vurdering av prøveprotokoll 
Bendik Toldnes: Prosjektmedarbeider – vurdering av protokoll 
Merethe Selnes: Prøvetaking og analyser – vurdering av protokoll 
Fra NUAS deltar følgende personer: 
Johan Wemundstad og Conny Karlsson. 

Hva mener vi med in-line, semi-kontinuerlig? 
In-line betyr at prosessenheten er designet, 
tilpasset og plassert inn i en prosesslinje hvor 
man har en serie oppstrøms- og nedstrøms- 
enheter satt sammen for å samvirke. Krever at 
massestrømmer er tilpasset og optimalisert 
for hverandre. 
Semi-kontinuerlig betyr at man tilnærmer seg 
kontinuerlig prosess med å sette batch-
enheter i serie. 
Kolonne kan betegnes som en stående 
(vertikal) prosessenhet. Den kan enten være 
en åpen enhet, eller sammenstilt av jevnstore 
deler satt sammen med lik avstand. 
Destillasjonskolonne er et eksempel på en slik 
prosessenhet.  
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2 HMS 
Testene er gjennomført i felt og i lokalene til en ledende industriaktør. Prøvene som håndteres er ikke 
etsende, og det er ikke fare for eksponering av varme væsker. Arbeidet er generelt vurdert som arbeid med 
lav risiko for uønskede hendelser, men det skal likevel vurderes i henhold til SINTEF sine standard HMS-
rutiner. 

3 Prøvetaking og pilottesting 
Det ble gjennomført to (2) tester i pilotskala. Mengde substrat, som er samfengt blanding av avskjær og slo 
fra laks blandet med vann, er 400 kg. Dette ble tatt ut direkte fra produksjonslinjen og deretter overført til 
pilotkammeret. Temperatur ble målt ved start og stopp. Nullprøver (ved start av prosess) ble tatt ut og 
prosessprøver ble deretter tatt ut i henhold til forsøksdesign vurdert og bestemt forut for testen. 
Substratet er godt egnet for gjennomføring av hydrolyse som 
ekstraksjonsmetode.  
For å sikre god vurdering av homogenitet i hydrolyseblandingen, skal prøvene 
tas ut både i topp og bunn av hydrolysekammeret. Se Figur 3.1 for prinsipp av 
kammerenheten. Prøvevolum som ble tatt ut var 250 ml, og overført til egnede 
prøveflasker. Til dette ble det benyttet 500 ml prøveflasker for oppbevaring.  
Prøvene av hydrolysatet ble inaktivert etter prøvetaking (før lagring). Dette ble 
gjort ved å varme opp prøvene i mikrobølgeovn til temperatur > 90℃, i ca. 3 
minutter. Prøvene ble inaktiverte ved at nitrogen ble tilført i head-space 
(atmosfæren) over prøvene for å redusere oksidasjon. Prøvene skal oppbevares 
kjølt under transport. Dersom det er tilgang på fryser, bør dette benyttes. 

4 Forsøksdesign og prøveprotokoll 
Følgende forsøksdesign ble satt opp for denne testen. 

4.1 Prøvehåndtering 
Frekvens uttak: 
Det skal tas ut prøver ved T(min) = 0, 30, 60 og 90 min. 

Antall prøver: 
2 batcher bør gjennomføres.  

Det skal tas ut 2 prøver ved hver oppsatt frekvens, en fra topp og en fra bunn av kammeret. Dette vil 
generere 8 prøver pr. batch.  

Det skal også tas ut referanseprøver fra parallell prosess hos produsenten for å kunne sammenligne 
resultater. 

Håndtering: 
Substrat skal direkte etter prøvetaking overføres til egnede oppbevaringsflasker, og deretter straks 
inaktiveres. Flaskene dekkes med parafilm. Stikk et lite hull i parafilmen. Dette skal sikre utløp for damp 
som følge av oppvarming av prøvesubstratet.  

Prøvene deaktiveres ved å kjøre prøvene i mikrobølgeovn. Prøvene varmes til > 90℃ i 3-5 (tre-fem) 
minutter ved full effekt (ca. 900 W). NB: Følg godt med under deaktivering av enzymene for å unngå støt- 
og overkoking. 

Prøvene blåses forsiktig med nitrogen etter deaktivering av enzym, for å redusere oksidasjon og sikre best 
mulig prøvekvalitet. Nitrogen skal bobles gjennom selve substratet og det skal være nitrogenatmosfære i 
head-space (gassen over substratet). 

Figur 3.1 Skisse av kammerenhet. 

Toppflens 

Bunnflens 



 

PROSJEKTNR 
302003019 

RAPPORTNR 
2017:00724 

VERSJON 
1 

Side 6 av 16 

 

4.2 Prøveuttaksskjema 
Følgende skjema ble benyttet ved uttak av prøver. T og B betegner uttak av prøve i topp (T) og bunn (B). 
Prøvemerking angir hvilken test eller forsøk det gjelder, samt tid for uttak. T1-30 angir derfor uttak fra 
topp i forsøk 1 etter 30 minutter.  
Prøvene skal merkes med etiketter for å sikre dokumentasjon. Tabell 5.1 under er et forslag til skjema for 
bruk ved testene. Dette skjemaet printes ut og legges ved som dokumentasjon under selve forsøket og 
prøveuttaket. 
 Tabell 5.1 Forslag til protokoll for dokumentasjon under prøvetaking. T1 er prøve i topp i forsøk 1. 

Tid (min): 
Batchnr: 

0-prøve (start) 30 min. 60. min 90 min. Sign: 

1 Topp T1 - 0 T1 - 30 T1 - 60 T1 - 90  
Bunn B1 - 0 B1 - 30 B1 - 60 B1 - 90 

Deaktivert (x)     
2 Topp T2 - 0 T2 - 30 T2 - 60 T2 - 90  

 Bunn B2 - 0 B2 - 30 B2 - 60 B2 - 90 
Deaktivert (x)     
3 
 

Topp T3 - 0 T3 - 30 T3 - 60 T3 - 90  
Bunn B3 - 0 B3 - 30 B3 - 60 B3 - 90 

Deaktivert (x)     

4.3 Analyser  
Følgende analyser ble gjennomført i laboratoriet: 

- Massebalanser: Fraksjonering med sentrifugering for å få fire fraksjoner: olje, emulsjon, 
hydrolysat og sediment 

- Hydrolysegrad (DH %) – standard metode 
- Olje: Oksidasjonsstatus: 

o Anisidin Value - AV 
o Peroxid Value- PV 
o TotOx 

5 Resultat 
Pilottestingen ble gjennomført på et anlegg hos en sentral aktør innenfor produksjon av fiskeolje og 
fiskeproteinhydrolysat, torsdag 14. september 2017. Ingeniør Merethe Selnes representerte SINTEF ved 
prøveuttak. Under følger en oppsummering og vurderinger fra ingeniør Merethe Selnes. Noen 
kommentarer er lagt til av prosjektleder Robert Wolff. Dette er markert. 

5.1 Forsøk 1 
Råstoff ble pumpet over fra produksjonsenheten hos industriaktøren og inn på hydrolysetanken (kolonnen). 
0-prøven ble tatt rett fra slangen. Det er derfor bare en 0-prøve (merket 1-0). Rett etter uttak ble prøven 
varmet i mikrobølgeovn til over 90 grader, og holdt over 90 grader i 5 min for deaktivering. Etter 5 min ble 
prøven flushet med nitrogen ned i prøven og over prøven. Prøven ble så satt i en kasse med is. Etter 30 min 
ble det tatt ut en prøve fra bunnen av tanken (merket B1-30) og en fra toppen av tanken (merket B1-30). 
Deaktivert som 0-prøven. Det samme ble gjort etter 60 og 90 minutter.  
Etter 60 minutter ble det også tatt ut en referanseprøve fra det eksisterende produksjonsanlegget hos 
industriaktøren. Denne ble behandlet på samme måte som de andre prøvene.  
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5.2 Forsøk 2  
Dette er likt nr 1, med unntak av at det var kjørt med mindre omrøring. Det var svært liten synlig omrøring 
i tanken (sett gjennom glasset). Litt omrøring kunne sees på toppen. Uttak av prøver som for forsøk nr 1 
For 0-prøven her (merket 2-0) tok det lengre tid å få den opp i 90 grader enn for de andre prøvene. 
Grunnen til dette var at mikrobølgeovnen var blitt flyttet på mens vi hadde lunsj og at noen da hadde vært 
borti  
effektknappen slik at den var stilt ned til laveste trinn. Dette oppdaget jeg ikke før jeg begynte å lure på 
hvorfor det tok så lang tid å få den opp i temperatur. For 2-0-prøven var det mere emulsjon enn for de 
andre som var tatt ut tidlig i prosessen. Det kan kanskje ha noe med den lengre oppvarmingstiden å gjøre 
(?).   
Prøvene ble fraktet i en isoporkasse med is til SINTEF. Her ble prøvene overført til sentrifugerør og 
sentrifugert. Etter sentrifugering ble oljen tatt ut og overført til et annet rør, flushet med nitrogen og satt på 
-80 grader. Resten av prøven ble frosset i sentrifugerøret. Dette ble gjort for alle prøvene med unntak av 
prøvene tatt ut etter 90 minutter. Her ble oljen ikke tatt ut, men røret flushet med nitrogen og satt på -80 
grader. Grunnen til dette var at det rett og slett ikke var nok tid til å ta ut oljen av disse prøvene. 
Bilde 1 til 3 under viser blant annet kammerenheten i drift og uttak av prøver fra forsøket som ble 
gjennomført  

Bilder tatt gjennom vinduet i hydrolysetanken er vist i Bilde 4 og 5.  

 Bilde 5 Forsøk 1 etter 60 minutter. 

Bilde 3 Hydrolysekammeret/tank. 

Bilde 2 Prøveuttak. 

Bilde 1 Overføring til prøveflaske. 

Bilde 4 Forsøk 2 etter 60 minutter. 
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Bilde 6 Resultater av sentrifugering av de ulike prøvene. F.v.: T1-60, B1-60, N1-60, T2-60, B2-60 og N2. 

Bilde 6 over viser rør med resultatet av sentrifugert hydrolysat. Fra venstre: T1-60, B1-60, N1-60, T2-60, 
B2-60 og N2.  
Merknad fra Robert Wolff: Prøvene merket med prefiks T og B er fra pilotkammeret, mens prøvene 
betegnet med prefikset N, er parallell fra referanseproduksjonene.  
Ut fra visuell observasjon av prøvene, kan man tydelig se at man har mindre emulsjon og bunnfall 
(sediment) i forsøk 1 i prøvene fra det testede hydrolysekammeret, enn det som er tatt fra industriaktøren 
sin produksjon. Dette kan tydelig sees i de tre rørene til venstre i bilde 6 over. Den samme observasjonen 
er tydelig i forsøk 2, vist i de tre rørene til høyre i bilde 6. 
Samlingen av bildene under (Bilde 7) viser hydrolysatene eller prøveuttaket etter oppdeling til 
massebalanse. 

 Bilde 7 Bildene viser hydrolysat før analyse for massebalansen. 
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Spesielt 1-0-prøven skilte seg ut ved at den var lysere enn de andre. Ellers så var hydrolysatene fra det 
første forsøket litt lysere enn de fra det forsøk nummer 2. 
I bilde 8 under vises ferdig tørket pulver av hydrolysat. Vakuum-frysetørking er benyttet som tørkemetode. 

 
Bilde 8 Hydrolysat etter vakuum-frysetørking. Produkter fra forsøk 2. 

5.3 Oksidasjonsstatus 
Det ble analysert for oksidasjon av fett/olje ved hjelp av metodene "Anisidin Value", AV som måler 
sekundære oksidasjonsprodukter i prøven, og "Peroksid Value"; PV, som måler primære oksidasjons-
produkter. Totalt oksidasjonsnivå (TOTOX) beregnes på bakgrunn av resultatene av PV og AV, og vi 
finner dette ved formelen: 
  TOTOX = 2 x PV + AV. 
Det er gjennomført målinger for oksidasjon på alle mellom- og sluttproduktene for de to forsøkene, samt 
for referanseprøver fra industriaktøren sin egen produksjon. I tabell 7.1 under er alle disse verdiene 
presentert. Vi gjentar at prøver merket T er prøve tatt ut i toppen av kammeret, og B er prøve av substrat 
fra bunn i kammeret. Prøver merket N er fra normal produksjon. 
Tabell 7.1: AV og PV fra de ulike prøvene. 

Prøve  AV st.dev PV std. 
1-0 NA na NA NA 
2-0 NA na NA NA 
T1 - 30 -0,03 0,09 NA NA 
B1 - 30 0,0 0,1 NA NA 
T2 - 30 -0,1 0,1 NA NA 
B2 - 30 -0,2 0,1 NA NA 
N1 - 60     
T1 - 60 0,3 0,2 0,75 0,32 
B1 - 60 0,0 0,2 0,7 0,28 
N2 - 60     
T2 - 60 0,3 0,1 0,23 0,1 
B2 - 60 0,2 0,1 0,56 0,32 
T1 - 90 0,1 0,2 NA NA 
B1 - 90 -0,2 0,4 NA NA 
T2 - 90 -0,1 0,1 NA NA 
B2 - 90 -0,05 0,07 NA NA 

Resultatene viste at nivået av PV og AV var meget lavt. Grunnen til dette er at man benytter helt ferskt 
råstoff med høy kvalitet og som dermed gir meget godt produkt. Utfra dette forsøket og de målingene som 
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er gjort, er det ikke mulig å differensiere om metoden med bruk av nitrogen som omrøring gir bedre 
resultater enn med mekanisk røreverk, slik som det er installert hos industriaktøren.  
Det er likevel ikke grunnlag for å konkludere med at de to metodene vil gi like stabile produkter. Det er 
ikke gjennomført tester som sier noe om stabilitet over tid. Dette må verifiseres gjennom andre forsøk og 
analyser. Det anbefales videre tester med råstoff som er noe mer oksidert, som er lagret over tid, før vi kan 
konkludere om metoden med omrøring med nitrogen er bedre eller ikke. Videre kunne man ha gjennomført 
målinger som viste PV og AV over tid, for å se om man da får en endring.  
I tabell 7.2 under er TOTOX beregnet fra forsøket. Dette er kun analysert for ferdig hydrolysat. 
Tabell 7.2: Totox beregnet for hvert forsøk. 

TOT OX Avg.: 

N1 - 60  

T1 - 60 1,8 

B1 - 60 1,4 

N2 - 60  

T2 - 60 0,7 

B2 - 60 1,3 

Dette er meget lave verdier. Flere produsenter oppgir langt høyere TOTOX verdier.  

5.4 Hydrolysegrad 
Det er gjennomført analyse av hydrolysegrad (DH %) i prøvene. Dette viste heller ikke store forskjeller 
mellom de to testforsøkene og referanseproduksjonen. Resultatet viser at det testede kammeret på ingen 
måte står tilbake for prosessutstyret som er installert og i drift i dag. 
I Figur 7.1 er hydrolysegrad fra forsøk 1 vist. I Figur 7.2 vises resultatene fra forsøk 2, mens Figur 7.3 
viser både forsøk 1 og 2, sammen med resultatet fra normal produksjon. 

 
Figur 7.1 Hydrolysegrad (DH) i forsøk 1. 
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Figur 7.2 Hydrolysegrad i forsøk 2. 

 
Figur 7.3 Hydrolysegrad fra forsøk 1 og 2 samlet. 

 
Figur 7.4 Hydrolysegrad av ferdigprodukt, etter 60 minutter produksjon. 

Som resultatene viser, ser det ut til at forsøk 1 gir ikke ubetydelig bedre hydrolysegrad i det testede hydro-
lysekammeret enn i resultatet fra den industrielle referanseprosessen. Dette er lovende. For forsøk 2 er ikke 
dette like tydelig. Det er derfor ikke mulig å entydig konkludere med noe ut fra kun disse to forsøkene, 
men det første forsøket ser meget lovende ut. Innholdet av fett var noe høyere i råstoffet i forsøk nummer 
2.  
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5.5 Massebalanser 
I figur 7.5 og 7.6 viser massebalansen fra forsøk 1 og 2, sammenlignet med produktet fra industriaktør 
(utelatt). Vi ser et klart høyere innhold av fiskeproteinhydrolysat i test 1 sammenlignet med normal 
produksjon. Like klar er ikke dette i test 2. Videre ser vi at emulsjonsdelen for test 1 og 2 er vesentlig 
lavere sammenlignet med normal produksjon.  

 
Figur 7.5 Massebalanser fra forsøk 1 (blå og oransje), sammenlignet med normalproduksjon fra industriaktør (grå) utelatt. 

 
Figur 7.6 Massebalanse fra forsøk 2 (blå og oransje), sammenlignet med normalproduksjon fra industriaktør (grå) utelatt. 

5.6 Fettinnhold 
Etter at forsøkene og de avtalte analysene ble gjennomført, ble vi enig om å se på fettinnholdet i 
hydrolysatet. Dette er vist i figur 7.7 og 7.8 under. 
Vi ser her at gjennomsnittsverdien (gul) av forsøkene 1 og 2 begge er lavere og inneholder mindre fett i 
forhold til resultatet fra normalproduksjon. Lavt fettinnhold i produktet er forbundet med økt stabilitet og 
holdbarhet i produktet. Dette er svært ønskelig, og et godt utgangspunkt for videre utvikling.  
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Figur 7.7 Fettinnholdet i forsøk 1. Snitt (gul) er gjennomsnitt av B1 og T1 (blå og oransje).   

 
Figur 7.8 Fettinnhold i forsøk 2. Snitt (gul) er her gjennomsnitt av B2 og T2 (blå og oransje).  

5.7 Omrøring 
Det er en vesentlig innovasjon at man i dette nye kammeret benytter inert gass, i dette tilfellet nitrogen, for 
omrøring av råstoffet i kammeret. I den etablerte industriprosessen er det en gjennomgående aksling 
gjennom alle kamrene hvor røreverk er montert for å sørge for omrøring i massen i selve prosesskammeret.  
Omrøringen er avgjørende for å få tilnærmet like prosessforhold og reaksjonsbetingelser i hele råstoffet, 
slik som jevn temperatur. I hydrolyseprosesser konvensjonelle enzymer tilsettes for å øke hydrolysegraden, 
er reaksjonen avhengig av konstant tilgang til enzymer og er avgjørende for et tilfredsstillende resultat. 
Dette besørges med god omrøring. 
I denne innovasjonen er det inert gass som stiger opp gjennom en sylinder montert sentrert i kammeret som 
sørger for omrøring. Prinsippet kalles mammutpumpe. Gassen løfter massen som er inne i sylinderen opp 
mot toppen av kammeret, sørger for et sug i bunnen av substratet og presser dermed massen ned igjen 
mellom kammerets yttervegg og den indre sylinderens yttervegg. Dette er illustrert i Figur 7.9 under. 
Selve mammutpumpen er angitt i grått i illustrasjonen. Design og beregning av diameter av selve 
mammutpumpen må gjennomføres for hvert enkelt kammer.  
Omrøringen ble i denne testen observert visuelt. Det var ikke lett å se omrøringen. Intensitet i omrøring 
styres dermed med pådrag av inertgass.  

Figur 7.9 Prinsippskisse av kammeret med mammutpumpe. 
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I test 1 var pådraget av nitrogen større enn i test 2. Vi ser fra resultatet at emulsjonsandelen var noe større i 
test 1 i forhold til test 2 (ref. Figur 7.5 og 7.6 i kapittel 7.5). Samtidig ser vi at også emulsjonen i normal 
produksjon for test 1 er høyere enn for test 2. Vi ser også dette illustrert i bilde 4 og 5 i kapittel 7.2 over. 
Råstoffet i test 1 (null-prøven), viste også at innholdet av fett var i underkant av 10 %, mens i råstoffet til 
test 2 var fettinnholdet over 13 %.  

6 Diskusjon 

6.1 Oksidasjonsstatus  
Som nevnt i kapittel 7.3 over, er dette råstoffet av superfersk kvalitet. Dette er av stor og avgjørende 
betydning for god kvalitet. Vi ser at oksidasjonsnivået, målt gjennom AV og PV, er svært lavt. Det er 
derfor ikke grunnlag fort å konkludere med at det nye testede hydrolyselkammeret medfører bedre kvalitet 
på produsert olje fra de testene som her er gjennomført. Det vi derimot ikke vet, er om dette over tid, vil ha 
noen effekt. Oksygen er en vesentlig faktor som påvirker stabilitet og holdbarhet negativt. Oksygen løses 
lett i olje, og vil på sikt kunne påvirke oljen. Ved å benytte en inert gass som nitrogen, vil vi anta at dette 
vil bidra til å drive ut oksygennivået i oljefasen. Dette kan bidra til å stabilisere oljen over tid. Vi gjør 
oppmerk-som på at oksygeninnholdet i oljen ikke målt i dette prosjektet. Vi vil anbefale å vurdere å 
gjennomføre nye analyser i løpet av 2-3 måneder (desember 2017 eller januar 2018) av lagret olje for å se 
om stabiliteten er forskjellig.  
Teoretisk er det uansett slik at redusert oksygeneksponering i prosessen er positivt og vil bidra positivt til 
økt stabilitet og holdbarhet. Oksidasjon er svært komplisert, og mange parametere spiller inn på 
sluttresultatet. Det må derfor gjøres flere forsøk og studier. Spesielt ville det være interessant å se på råstoff 
som ikke er like ferskt som det som ble brukt i denne studien, for å se om denne teknologien vil bidra 
positivt til kvaliteten.  

6.2 Hydrolysat og fett 
Forsøkene som er gjennomført tyder på at man ved omrøring med nitrogen får en noe mindre 
emulsjonsfase i produktet enn det som er sammenligningsgrunnlaget i dette forsøket. Dette kan tydelig 
observeres i bilde 6 i kapittel 7.2 over. i Figur 7.5 og 7.6 i kapittel 7.5, er også dette vist.  
Vi observerer også at innholdet av hydrolysert produkt er større i de to testene sammenlignet med det som 
oppnås gjennom eksisterende prosess hos industriaktøren.  
Fettinnholdet basert på massebalansen i prøvene fra forsøk 1, er noe lavere enn i produktet fra referanse-
prøven. Dette er ikke lett å forklare. Vi har også analysert fettinnholdet i selve hydrolysefasen, angitt i 
kapittel 7.6 over, og dette viser noe lavere fettinnhold i forsøkene fra hydrolysekammeret i forhold til 
referanseprosessen N1 og N2. Dette er svært interessant. Man skal likevel være forsiktig med å konkludere 
noe her. Vi ser blant annet at fettinnholdet i bunnprøven, B2 60, er ganske høyt. Prøveuttak fra toppen 
skulle tilsi at man her vil få mest fett. Dette er derimot ikke tilfelle her. Dette kan ha noe med 
prøveuttaksmetoden å gjøre. Uttak fra bunn ble gjort ved å senke en øse ned i bunnen. Olje og fett kan ha 
blitt med i prøven når denne ble tatt ut gjennom toppfasen. Det er også en viss usikkerhet i målingene, og 
flere forsøk og paralleller bør gjennomføres. 
Videre kan dette tyde på at man får det meste av fettet i forsøk 1 enten i sediment- eller emulsjonsfasen. 
Det er viktig å påpeke at dette vil man kunne endre på gjennom optimalisering av prosessen. Eneste 
prosesspara-meter som er endret under forsøket er at det er testet med ulik intensitet på omrøring ved å 
benytte mer nitrogen i test 1 i forhold til test 2. Dette bør studeres mer grundig, enten gjennom flere forsøk, 
eller når industriell operasjon skal innstilles og optimaliseres.  

6.3 Omrøring 
Det ble testet om omrøring med pådrag av nitrogen ville påvirke prosessen. I test 1 ble pådraget av 
nitrogen satt noe større enn under test 2. I begge forsøkene ser vi klart at man har oppnådd de 
produksjonsmålene som er satt, slik som høyere hydrolysegrad, mindre emulsjonsdel og lavere fettinnhold 
i tørket fiskeproteinhydrolysat.  Det ble observert en betydelig større omrøring og aktivitet i test 1, som 
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indikerte en mer intens omrøring. Dette tyder på at man har tilfredsstillende omrøring i begge testene. Fult 
pådrag som i test 1 er dermed ikke nødvendig. Videre studier og optimalisering av nitrogenpådrag må 
påregnes.  

6.4 Emulsjon 
Emulsjon er noe man i slike prosesser ønsker å unngå i størst mulig grad. En mindre emulsjonsfase vil gi 
økt utbytte av både protein og olje. Emulsjon er noe man ser kan oppstå, spesielt i råstoff hvor innholdet av 
fett er høyt, slik som i råstoff fra laks. Dersom man opplever at blandingen emulgerer, slik man ser 
antydning til i Bilde 4 over, vil man måtte sette inn tiltak for å sprenge emulsjonene. Dette kan vi gjøre ved 
å gjøre vannfasen mer polar, ved å tilsette blant annet sitronsyre. Dette må nøye vurderes fra råstoff til 
råstoff. For sur løsning kan tære på prosessutstyret. I tillegg vil økt temperatur i blandingen bidra til å løse 
opp emulsjonene.   
Det synes dessuten ganske klart at vi her har å gjøre med en betydelig "grunn-emulsjon", altså en emulsjon 
som i stor grad har oppstått i prosessen før hydrolysen og ikke som følge av hydrolysen. Ideelt sett bør man 
søke å redusere skjærkrefter som påvirker råstoffet f.eks. under kverning og pumping, for å forsøke å 
redusere emulsjon før den oppstår. 
Det er viktig å understreke at dette resultatet er basert på kun 2 (to) forsøk. Det må i større grad testes ut 
videre. Dette er også kun gjennomført på råstoff fra laks. Det er ikke sikkert dette vil være tilfelle for andre 
råstoff, men det helt klare sammenhenger som bør legges til grunn i videre vurderinger. Totalt sett kan man 
likevel si at dette ser svært lovende ut. 
Flere forsøk må likevel gjennomføres for å verifisere dette.  

7 Konklusjoner og videre arbeid 
I henhold til planlagte aktiviteter og hensikt, har vi nå kommet i mål med dette forprosjektet. 
Måloppnåelsen er tilfredsstillende i forhold til de problemstillinger som ble skissert i søknaden og 
prosjektskissen. Mange interessante funn er observert og dokumentert, og det er avdekket en rekke nye 
problemstillinger som vi ønsker å videreføre gjennom ytterligere innovasjonsprosjekter. Nytteverdien for 
NUAS er relevant og svært viktig for videre utvikling av denne teknologien.  
Under følger en oppsummering av status på relevante områder som har vært viktig å dokumentere i 
forprosjektet.  

7.1 Oksidasjonsstatus 
Oksidasjonsnivået i prøvene er svært lave, og resultatene fra forsøkene med hydrolysekammeret skiller seg 
ikke vesentlig fra referanseprøven fra industriaktørene. Dette skyldes at råstoffet er ultra-ferskt. 
Vi vil anbefale å gjennomføre en analyse av oljen fra forsøkene etter at det er gått noe tid (desember 2017 
eller januar 2018).  

7.2 Hydrolysegrad 
Det ser ut til at hydrolysegraden er noe høyere fra forsøkene i det nye kammeret i forhold til resultatet fra 
referanseprøven. Vi ser også at utbytte er noe høyere.  
Flere tester må gjennomføres for å verifisere resultatene, særlig med tanke på aminosyreprofil, som vil si 
mer om hvor oppløst proteinene er og om det er stor grad av anvendbare, lettfordøyelige proteiner og 
peptider i produktet. Dette er selvsagt også avhengig av hvilke applikasjoner eller bruksområder produktet 
skal benyttes i.  

7.3 Fett 
Ikke noe entydig svar her. Utbytte ser ut til å være noe mindre i forsøk 1, mens det motsatte kan sies om 
forsøk 2.  
I tørket protein fra hydrolysefasen, ser vi en antydning til mindre fett i produktet fra testene fra kammeret i 
forhold til referanseprøvene til industriaktøren.  
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Flere tester bør også her gjennomføres for å sikre evidens. 

7.4 Omrøring 
Tilstrekkelig omrøring ser ut til å være oppnådd i løsningen med den installerte mammutpumpen i 
kammeret.  

7.5 Emulsjon 
Vi finner at det er noe mindre emulsjon i forsøkene fra det nye hydrolysekammeret i forhold til 
referanseprøvene fra industriaktøren. Dette er svært interessante funn, og kan tyde på at bruk av nitrogen er 
en mer skånsom metode og som hindrer dannelse av emulsjon.  
Det foreslås også her å teste flere ulike råstoff for sikre bedre forståelse og optimalisere prosessparametere.  

7.6 Generelt 
Det vil være ønskelig å etablere et fullverdig pilotanlegg for å teste ut den nye innovasjonen i større og mer 
realistisk omfang.  
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