Biofiltreringssubstrat, 100 % biologisk jordfilter
som terrænfordybnings erstatning til underjordisk
regnvandsbehandling
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ENREGIS/Biocalith MR-F1

ENREGIS/Biocalith MR-F1

ENREGIS/Biocalith MR-F1 - godt under jorden

Nedsivningen af mere eller mindre forurenet
nedbør i jordlaget og dermed også i grundvandet sker mange steder via en biologisk terrænfordybning. Her er der tale om et overﬂadisk ca. 30 cm ﬁlter. Ved gennemstrømningen
af dette lag renses og ﬁltreres vandet ved en
passende kontakttid. Skadelige stoffer bliver
i jorden, hvor de nedbrydes eller opsamles på
en biologisk måde. Men denne vandbehandlingsmetode kræver desværre en stor overjordisk kontaktﬂade/terrænfordybning svarende
til aﬂedningsmængden. På store, sammenhængende ﬂader og den deraf resulterende
størrelse på terrænfordybningen eller afvandingsgrøften, kan en tilsvarende behandling
derfor ofte ikke realiseres på grund af manglende plads.

Derudover kan utilstrækkeligt sikrede terrænfordybningsanlæg potentielt udgøre en
betydelig fare for legende børn.
Det certiﬁcerede ENREGIS/System har en
løsning på problemet. ENREGIS/Biocalith
MR-F1-materialet er blevet brugt til bearbejdning og rensning af vandet på forskellige
måder, som fx i rensnings procesteknikken, i
ca. to årtier.
Materialets permeabilitet garanterer en optimal gennemstrømningshydraulik. ENREGIS/
Biocalith MR-F1’s store, indvendige overﬂade
sikrer en optimal udveksling af kemiske substanser, som fx jern ved fosfatbindingen;

Ved installation af underjordiske nedsivningskassetter får man et fremragende og sikkert
alternativ til det biologiske jordﬁlter (terrænfordybningen).

Mikro- og mesoporerne gør en stor del af arbejdet. Reduktionen af uorganiske og organiske skadestoffer skal helst foretages i inddelte
behandlingstrin. Den uorganiske elimination
sker i indskudte ENREGIS/ESAF-tungmetall
adsorptionsﬁltre.
Afsikret overjordisk terrænfordybning

Fakta og tal
Produktnavn
ENREGIS/Biocalith MR-F1
Tekniske oplysninger
Kornstørrelse [mm]

0 til 3
0,5 til 8,0

Vandgennemtrængelighed
7,0 x 10 -5
k f [m/s]
3,4 x 10 -3
Samlet porevolumen [%]

ca. 40

Maks. vandkapacitet [%]

ca. 35

Adsorptionskapacitet
[mmol/Z/l]

> 50

pH-værdi

6 til 7,5

Filtervolumen

ca. 10 m 3 per 1000 m2
sammenhængende
forseglet ﬂ ade

Levetid

regenerativ/
ubegrænset

Certiﬁkater/test
Undersøgelse med fokus på miljøvenlighed i
henhold til LAGA -ZO. Ekspertudtalelse i henhold til Spildevandsteknisk Forening i Tyskland
ATV-DVWK-A 138/M 153. Yderligere landespeciﬁkke, universitære ekspertudtalelser kan
tilvejebringes. Kontakt os for mere information.

Et overblik over fordelene
• intet pladstab, underjordisk indbygning
• ingen udskiftning nødvendig, da den er
biologisk regenerativ
• mulig regulering af kontakttid
• Enkel indsætning i
afvandingskassetterne
• stor sikkerhed ved anvendelse som
følge af underjordisk indsats
• gratis designsoftware
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Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og trykfejl. Billederne er kun eksempler.
Angivelserne refererer til afstrømning fra parkeringspladser med tung traﬁk og med deﬁneret fyldstof.

En regulering af pH-værdien muliggør tilførslen af forskellige mikroorganismer til nedbrydning af vand- og spildevands indholdsstoffer som fx ammonium, nitrit og nitrat.

Den organiske behandling sker kun i de underjordiske afvandingskassetter. Substratet
fyldes i bæreelementerne i en tykkelse på ca.
20 cm uden komprimering. Den derpå følgende behandlingsproces sker som biotisk og
abiotisk sorption, bundfældning og kompleksdannelse ved hjælp af opløst oxygen samt ved
hjælp af bestemte indholdsstoffer i substrat
og bakterier. Konstante betingelser skaber
et passende miljø for processerne og de ”mikrobielle hjælpere”. Ved reduktionen drejer
det sig som regel om en regenerativ nedbrydningsproces: Substratet kan nedbryde de organiske skadestoffer permanent. Udskiftning
af ENREGIS/Biocalith MR-F1 er som regel
ikke nødvendig, hvis man overholder betingelserne (fx ilttilførsel).

