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Hör av er till oss så hjälper vi er från idé till färdig lösning.

På naturens villkor och dina krav
- Naturligtvis!
Besök oss på vår hemsida!
vi finns även på facebook och instagram.

Reningsanläggningar för avloppsvatten
30 till 500 personer
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Avloppsreningsverk 30-500pe. Slamavvattning.
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Process Bioclere

Varför Bioclere?

Bioclere...

Är en biologisk reningsanläggning som började utvecklas av Finska UPO
under 60-talet. I slutet av 70-talet togs utvecklingen över av Ekofinn.
Idag är produkten Bioclere representerad i över 30 länder.
Bioclere Svenska AB ingår i en världsomspännande
företags-sammanslutning som arbetar med avloppsvattenrening.
Gemensamt för företagen är produkten Bioclere.
Genom denna företagssammanslutning har vi under åren kunnat dela våra
erfarenheter från jordens alla hörn och utveckla produkten Bioclere.
Många års testande av olika tekniker och konstruktioner resulterade i att
ett modulsystem som bygger på fastfilmsteknik i isolerade biobäddar
är den mest driftsäkra och variationståliga tekniken som finns idag.
Vår nogranna projektering gör att vi inte behöver några
sandfilter eller fosforfällor för att klara dagens hårdaste krav.

Bioclere passar...

Både samfälligheten där det är kontinuerlig belastning, som till
sommarstugeområdet där det inte är någon belastning alls under
en längre tid, eftersom Bioclere går att optimera efter förutsättningarna.

Steg 1

Nivåvippa

Slamavkiljaren används för att avskilja flytande och sjunkande
"partiklar" från att gå vidare till nästa steg och orsaka driftstörningar.
Partiklar kan vara allt ifrån avföring till saker som med misstag
hamnat i avloppet som tops, tamponger, tandtråd etc.
Slamavskiljaren dimensioneras efter hur avloppsvattnet led till
anläggningen (pumpat, graviterat), antalet personer,
slamtömningsintervall etc. I vissa fall kan befintliga slamavskiljare
användas. Med hjälp av vår recirkulation kan vi optimera
slamavskiljarens funktion och syresättning, vilket idag är ett stort
problem hos många anläggningar.

Spridare

Utlopp

25mm isolering
Fläkt

Steg 2

Returslam

Vi har prioriterat enkelheten, Bioclere reningsverk är något att lita på
och något man klarar av att sköta utan spetskunskap.
För den som önskar finns självklart serviceavtal att teckna med support.
Under åren har vi levererat reningsanläggningar till allt ifrån
kommuner, campingplatser, omvandlingsområden,
konferensanläggningar, golfbanor, sommarstugeområden,
skärgårdsbebyggelse, fjällanläggningar, ekobyar, hotell, kursgårdar,
vägkrogar till kraftstationer i Jordanien.
Vilket borgar för att tekniken klarar av det mesta.

Grovsil

Returslam
Inlopp

Inlopp

Utlopp

Cirkulationspump

Ni skall känna...

Er trygga vid ert val av reningsanläggning. Därför så har vi
valt att hjälpa er från idé till färdig lösning. Vi har en gemensam
dialog med alla inblandade parter som kommun, entreprenör etc.
Då vi vet att det krävs för att ta reda på alla förutsättningar.

När avskilt vatten når biologiska steget pumpas vattnet upp
och sprids statiskt över biobäddsmaterialet. När vattnet
rinner genom det luftade biobäddsmaterialet skapas en
biohud. När biohuden blivit tillräckligt tjock lossnar huden
från bäddmaterialet som följer med vattnet genom bädden
ner till cirkulationsbrunnen som är placerad under biodbädden.
I cirkulationsbrunnen sjunker slammet till botten av den
konformade cirkulationsbrunnen. Därefter pumpas det tillbaka
in i slamavskiljaren för att undvika flytslam. Returslampumpen
kan även användas för att optimera sedimenteringen i
slamavskiljaren samt förbättra kvävereduktionen.
Biobäddmaterialet vi använder heter HUFO 120 och är speciellt
framtaget för biologisk rening. Givetvis dimensioneras
cirkulationsbrunn, biobädd och spridninssystem efter verkliga
förutsättningar.

Slampump

Några frågor som är helt avgörande vid val av lösning är:
Hur kommer vattnet dit? Pumpat, graviterat? Vart skall vattnet avledas?
Vilken belastningsprofil kommer anläggningen att få?
Vilka koncentrationer belastar anläggningen?
Detta är bara ett par frågor som måste besvaras innan rätt lösning
kan tas fram, eftersom ingen plats är den andra lik.

Doseringspump

Flockningsmotor
25mm isolering

Steg 3

Vårt sätt att jobba har genom åren givit oss förtroende
att projektera och leverera gemensamma avloppsreningsverk
till allt från mindre föreningar till FN.

Vårt mål är...

- Att erbjuda en stabil sammarbetspartner såväl i början av projektet
som under och efter byggnation samt uppstart
- Att alltid ta reda på verkliga förutsättningar
- Att ligga i framkant när det gäller utveckling och utförande

När mekaniskt, biologisk renat vatten rinner till det kemiska
steget mäts flödet med ultraljud (mätnogrannhet 1 liter)
Därefter tillsättes kemikalier intensivt och flödesstyrt för
att bilda fosforflockar. Genom en speciellt framtagen
flockningskammare byggs flockarna upp i storlek för att
sedan sjunka ned till botten i den konformade
cirkulationsbottnen. Rent vatten stiger till ytan och avleds
med via en utloppsränna till recipient. Flockarna (kemslammet)
som bildats pumpas tillbaka till slamavskiljaren.
Vilket flockningsmedel som används beror självklart på
förutsättningarna och givetvis dimensioneras även kemsteget
efter verkliga förutsättningar.

- Att alltid medverka vid installation
- Att prioritera enkelheten
- Att anläggningen inte skall behöva någon spetskunskap
- Att alltid följa upp levererade anläggningar
- Att erbjuda våra kunder den mest stabila och flexibla lösningen på
marknaden med ett fördelaktigt LCC (Livscykelkostnadsanalys)

Kemikaliekärl

Styrskåp
Returslam
Flödesmätare
Inlopp

Flockningskammare

Slampump

Steg 4

Här kan efter kemsteget tex. Bioclere UVEN kompletteras med om
krav på rening utav bakterier krävs.

Utlopp

