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M

ikroporowate kształtki, modyfikowane poprzez wprowadzenie katalizatorów metalicznych oraz aktywatorów magnetycznych, dedykowane są do oczyszczania ścieków
przemysłowych (jako wypełnienia reaktorów beztlenowych) i produkcji biogazu. Mogą być również stosowane do wspomagania procesów usuwania zanieczyszczeń, głównie związków biogennych, w typowych komorach osadu czynnego. Innowacyjność tego
rozwiązania polega na istotnym rozwinięciu powierzchni właściwej
kształtek poprzez wprowadzenie do ich struktury mikrosfer. Zapewnia
to znaczny wzrost efektywności oczyszczania ścieków oraz wytwarzania biogazu w stosunku do dotychczas stosowanych wypełnień, dzięki
ograniczeniu możliwości ucieczki biomasy z eksploatowanych reaktorów oraz zwiększeniu powierzchni kontaktu ścieków z mikroflorą.
Tworzywo:
		

plastyfikowany
poli(chlorek winylu)

Katalizatory metaliczne:

Fe, Cu

Zawartość metali:

~5,0% m/m

Stosunek wagowy Cu:Fe:

1:9

Powierzchnia aktywna:

200÷400 m2/m3

Gęstość:

850÷900 kg/m3

Porowatość:

35÷50%

Twardość:

20÷25°Sh

Wytrzymałość na rozciąganie:

135÷140 N

aktywator magnetyczny

Schemat kształtki wypełnienia wraz
z aktywatorem magnetycznym

Element wypełnienia aktywnego

Indukcja magnetyczna magnesów neodymowych: ~0,368 T
Strumień magnetyczny magnesów neodymowych: ~3952 x 10-3 mWb
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M

icrocellular moulders, modified with metallic catalysts and
magnetic activators, are intended for purification of industrial wastewaters (as fillings in anaerobic reactors) and
biogas production. They can also be used for the removal
of contaminants, particularly biogenic compounds, in conventional
chambers for activated sludge. Innovativeness of this device lies in a significant development of the proper surface of moulders by introducing microspheres, which improves efficiency of wastewater purification and biogas production. Such betterment is obtained by limiting
biomass leakage from reactors and increasing the contact area between wastewater and micro flora.
Material:
		

plasticized poly
(vinyl chloride)

Metallic catalyst:

Fe, Cu

Metal content:

~5,0% m/m

Cu:Fe weight ratio:

1:9

Active area:

200÷400 m2/m3

Density:

850÷900 kg/m3

Porosity:

35÷50%

Hardness:

20÷25°Sh

Tensile strength:

135÷140 N

Magnetic induction of neodymium magnets:

~0.368 T

Magnetic flux of neodymium magnets:

~3952 x 10-3 mWb
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magnetic activator

Draft of a filler moulder with magnetic activator

Part of an active filler
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