Biovac® avløpsrenseanlegg

Biovac skaper en bedre verden gjennom
integrasjon av bærekraftige miljøløsninger.

Ledende løsningsleverandør
Biovac Environmental Technology AS leverer store, prefabrikkerte og skreddersydde
avløpsrenseanlegg for 45-10.000 p.e til kommuner og private utbyggere. På spesielle
henvendelser utarbeides og bygges det også større anlegg. Biovac er markedsleder i Skandinavia innen avløpsrenseanlegg for bolig- og hytteområder.
Anleggene er høygradige “aktiv slam”-anlegg med kjemisk
felling. Det benyttes en prosess med “porsjonsvis behandling”,
noe som gjør at alt avløpsvann får samme behandling
uavhengig av variasjoner i tilrenning (SBR-teknologi).
Anleggene er tilrettelagt for trinnvis utbygging, noe som
gjør at både investerings- og driftskostnader kan fordeles etter
utbyggingstakt, og gjør anlegget spesielt godt egnet ved
varierende belastning. Modul-oppbyggingen gjør det enkelt
å utvide eller flytte hele anlegget. Montering, drift og service
utføres av vårt landsdekkende nettverk av sertiﬁserte salgs- og
servicerepresentanter som innehar solid kunnskap og erfaring
med Biovac® avløpsrenseanlegg.

Anleggene er konstruert for å tilfredsstille dagens strenge
miljøkrav, og vi har lagt spesiell vekt på følgende egenskaper:
■
■
■
■
■

Fleksibilitet
Renseprosessen er bygd opp av tre hoveddeler som ivaretar hver
sin del av prosessen:
■

Mottakstank – denne fungerer som en buffertank når
alle reaktorene er inne i en syklus og ikke kan ta imot
avløpsvann. Tanken legges normalt under prosessbygget

■

Reaktortanker – lukkede beholdere der nedbrytningen
av næringsstoffer skjer. Tankene plasseres enten i
prosessrommet eller ute. Hver reaktortank er i prinsippet
et renseanlegg, og anlegget utvides ved å øke antall
reaktortanker.

■

Kjemikalietilsetting – det leveres en kjemikaliepumpe til
hver reaktor for fjerning av fosfor

Biovac® biologisk/kjemisk rensing
Biovac® renseanlegg er høygradige aktiv slamanlegg med
kjemisk felling. Dette er en velkjent prosess med optimal
fjerning av både organisk stoff og fosfor. Prosessen gir dessuten
høy nitrogenfjerning. Biovac® renseanlegg er bygget opp etter
moderne prinsipper innen renseteknologi.

Godt arbeidsmiljø
Høygradig rensing
Høy driftssikkerhet
Stor fleksibilitet
Lave driftskostnader

Moduloppbygging gir stor driftssikkerhet, stor
frihet og fleksibilitet under drift. Sesongbestemte
belastningsvariasjoner er også et kjent fenomen. For å løse
denne typen problem bygges Biovac®-anleggene med flere
prosesstanker som arbeider selvstendig. Dette gir eieren muligheten til å stenge ned deler av
anlegget i perioder med lav hydraulisk/organisk belastning,
samt å utvide anlegget senere til lave kostnader. Dette sikrer
optimale resultater og en kostnadseffektiv drift av anlegget.

Teknologi
Biovac® renseanlegg benytter porsjonsvis (SBR) behandling
som medfører at alt avløpsvann får samme behandling
uavhengig av variasjoner i tilrenningen. Det tilføres ikke vann
til reaktorene i sedimenteringsfasen, noe som gir de beste
sedimenterings-forholdene og optimale renseresultater.

Containerbaserte renseanlegg
Biovac® renseanlegg har i en årrekke også blitt levert som
mobile enheter i containere. Denne løsningen gjør det enkelt
å flytte anlegget til neste lokasjon, og er en svært god løsning
for eksempelvis entreprenører. Containerbaserte løsninger gir
like gode renseresultater som plassbygde løsninger.

Rehabiliteringer
Goodtech Environment AS har gjennom de siste 25 årene
rehabilitert en rekke større avløpsrenseanlegg. Da vår
prosess modulbygges, og enkelt kan tilpasses eksisterende
prosessbygg, er ofte en rehabilitering den rimeligste
løsningen for byggherren.

Biovac® SBR-prosess
Automasjon/styring
De senere års utvikling innen datateknologi har gjort det
mulig å utvikle styringsverktøy som er enkelt, driftssikkert og
økonomisk anvendbart også på mindre renseanlegg. Som
standard leveres det en robust og driftssikker PLS med touch
operatørpanel der driftsoperatøren enkelt kan logge seg på
og hente ut driftsdata, driftsparametere, trender etc, i tillegg
leveres rimelige kundetilpassede systemer for fjernovervåking
og styring av renseanlegget.

Biovac® renseanlegg er bygget opp av moduler som fungerer som selvstendige renseanlegg. Reaktorene forsynes fra
samme mottakstank. Hver enkelt reaktor gjennomgår 5 faser,
som totalt utgjør en syklus.
For å sikre en enhetlig behandling av alt avløpsvann i tråd
med myndighetenes krav, er justering av prosessparametere
en del av oppstart og igangkjøring av renseanlegget

Renseresultater
Renseprosessen som Biovac® benytter er kjent for å gi meget
gode og stabile renseresultater når det gjelder organisk
mate-riale, fosfor og suspendert stoff. Garanterte resultater er
90% reduksjon av fosfor og BOF, hvilket er betraktelig bedre
enn forurensingsforskriften krever. Reduksjonen av nitrogen i
et standard SBR-anlegg er på ca. 50%, men anlegget kan enkelt tilpasses individuelle behov for å fjerne en større mengde
av dette næringsstoffet.

Lave driftskostnader
Bygging av renseanlegg er et stort økonomisk løft, både
for det offentlige og for private utbyggere. Med den
økende forurens-ningen av naturen er det likevel stor
vilje til å investere i miljøforbedrende tiltak. Ved bruk av
Biovac® renseanlegg gjøres denne satsningen til en trygg
investering. Goodtech Environment påtar seg ansvaret for
at renseanlegget gir de beste resultater som det offentlige
krever.
Det ligger store besparelser i bruk av Biovac® renseanlegg.
Store poster på driftsbudsjettet er erfaringsmessig lønninger
og drift av ventilasjonssystemer. Lønnsutgiftene kan

reduseres ved
å legge inn sikkerhet og automatisk feilvarsling. Utgifter til
ventilasjonssystemer er fjernet ved å bruke lukkede tanker
med avlufting over tak. Lav slamproduksjon, lavt forbruk av
kjemikalier og vedlikeholdsfrie prosesstanker bidrar også til
lave drifts-kostnader.

Biovac® SBR-prosessen

1. Oppfyllingsfase
Reaktoren mottar avløpsvann fra mottakstanken. Varigheten
på denne fasen avhenger av størrelsen på reaktoren og
hydraulisk belastning. Mottakstanken fungerer som buffer
for lagring av avløpsvann i tiden det tar reaktoren å
gjennomføre en syklus.

2. Reaksjonsfase
Reaktoren luftes kontinuerlig for å tilføre oksygen til
mikroorganismene som igjen bryter ned organisk materiale og
næringsstoffer slik som nitrogen og fosfor. Ved krav om
ytterligere fjerning av fosfor tilsettes kjemikalier i denne fasen.

3. Sedimenteringsfase
Blåseren og alle ventiler stenges i denne fasen for å oppnå
rolige og stabile sedimenteringsforhold. Dette gir lave
konsentrasjoner av suspendert stoff i avløpet.

4. Fjerning av slam
I løpet av sedimenteringsfasen fjernes overflødig slam
gjennom slamventilen. Slammet dreneres til et slamlager
der det fortykkes gravimetrisk, rejektvann føres tilbake til
mottakstanken.

5. Utløpsfase
Etter at overskuddsslammet er fjernet gjennom slamventilen,
dreneres renset avløpsvann til resipienten.

Rent miljø er livsviktig
Biovac Environmental Technology AS leverer teknologi og produkter for
behandling av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Prosjektering, konstruksjon, tilvirkning, montasje og samordning av entrepriser krever stor
grad av kompetanse og erfaring. Dette er Biovac’s styrke i et
stadig mer krevende marked. Som stor aktør er også service og
vedlikehold en naturlig og vesentlig del av vår virksomhet.

Biovac leverer blant annet:

Vann, og særlig rent vann, er, og har alltid vært, en viktig kilde til
økonomisk vekst og velstand. Biovac har en stor grad
av egenut-viklede produkter og teknologier som løser nettopp disse
utfordringene.

■

Biovac har lang erfaring fra disse markedene, og kunnskapsrike medarbeidere som hver dag gir sitt bidrag for et bedre miljø.

■

Vårt mål er løse våre kunders miljøproblem til en lavest mulig driftskostnad
og høyest mulig kvalitet. Dette gjør vi blant annet gjennom miljøvennlige
løsninger med lavt energi- og kjemikalieforbruk.

Biovac Environmental Technology AS
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■
■
■

■
■

små avløpsanlegg
filterbaserte renseløsninger
større avløpsrenseanlegg til
kommune og industri
rådgivning, hydrogeologiske
tjenester, vann- og avløpsplaner
drikkevannsanlegg
prosessanlegg for industrien
pumpestasjoner

