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Wypełnienie złóż biologicznych                         

®terracon-pol

Typ

2 3powierzchnia aktywna   A                 100 m /m
2pole pow. kanalika         a                      30 cm

długość                         d                   980 mm
szerokość                      s                   600 mm
wysokość                       h                   600 mm
materiał:                                       twarde PCV
przekrój kanalików:          sześciobok foremny
konstrukcja kanalików:                     krzyżowa
objętość wolna                                         96%

Fot.Parametry techniczne
(Wielkości standardowe)

2 3
powierzchnia aktywna   A                200 m /m

2pole pow. kanalika         a                      10 cm
długość                         d                   980 mm
szerokość                      s                    600 mm
wysokość                      h                   600 mm
materiał:                                       twarde PCV  
przekrój kanalików:          sześciobok foremny
konstrukcja kanalików:                     krzyżowa
objętość wolna                                         96%

®

terrapol 200

®

terrapol 200

®

terrapol 200

®

terrapol 200

2 3
powierzchnia aktywna   A                150 m /m

2pole pow. kanalika         a                      18 cm
długość                         d                   980 mm
szerokość                      s                    600 mm
wysokość                      h                   600 mm
materiał:                                       twarde PCV
przekrój kanalików:          sześciobok foremny
konstrukcja kanalików:                     krzyżowa
objętość wolna                                         96%

AF40/100

AF30/150

AF20/200

* na życzenie klienta może być wykonana wysokość pakietu  h = 1200 mm 
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 ● Pewność niezatykania się kanalików wewnętrznych podczas 
   przepływu ścieków.
  ● Optymalna konstrukcja kanalików wnętrza wypełnienia, która 
   zapewnia wykorzystanie  całej objętości pakietu podczas jego pracy. 
    Ścieki oraz powietrze docierają do każdego miejsca złoża.
  ● Niewielki ciężar, nacisk wyłącznie na dno zbiornika
  ● Wytrzymałość mechaniczna dopuszcza chodzenie obsługi po jego 
   powierzchni w przypadku np. usunięcia awarii zraszacza obrotowego.
  ● Pakiety wypełnienia nie ulegają zgnieceniu, nie osiadają na dnie zbiornika.
  ● Konstrukcja wypełnienia wspomaga równomierny rozdział ścieków po 
   całej objętości poprawiając niedoskonałość zraszacza obrotowego.

Właściwości:   

Zastosowanie:

 ● Pełne oczyszczanie biologiczne.
 ● Oczyszczanie częściowe mocno zabrudzonych ścieków przemysłowych.
 ● Nitryfikacja i denitryfikacja związków azotu.

®Projektowanie złóż biologicznych z wypełnieniem terrapol 200 

®Aby prawidłowo zaprojektować złoże biologiczne z wypełnieniem terrapol 200 
należy przyjąć do obliczeń wartości przedstawione w wytycznych ATV – A281P  
„Wymiarowanie złóż zraszanych i zanurzonych” wydanych we wrześniu 2001 roku.
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