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T

echnologia przeznaczona jest do zastosowania w systemach beztlenowego oczyszczania ścieków organicznych z sektora przemysłu spożywczego, w tym zakładów mleczarskich, cukrowniczych, spirytusowych,
mięsnych itp. Może być również zaadaptowana w typowych biogazowniach rolniczych i instalacjach utylizacji odpadów organicznych. Polega ona na wypełnieniu bioreaktorów beztlenowych porowatymi kształtkami z tworzywa sztucznego zawierającymi katalizatory metaliczne i aktywatory magnetyczne, które intensyfikują procesy usuwania zanieczyszczeń zawartych w biodegradowalnych
ściekach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu unikalnego wypełnienia
magnetoaktywnego, charakteryzującego się dużą powierzchnią aktywną, proponowana technologia przewyższa dostępne na rynku rozwiązania w zakresie skutecznego usuwania związków fosforu ze ścieków.

Obciążenie ładunkiem związków organicznych:

5÷10 kg ChZT/m3xd

Temperatura procesu:

35÷55°C

Hydrauliczny czas zatrzymania:

12÷48 h

Zawartość wypełnienia aktywnego w bioreaktorze:

15÷30%

Zawartość wypełnienia z magnetycznymi
aktywatorami:

10÷25%

Sprawność usuwania związków organicznych (ChZT): 70÷80%
Sprawność usuwania związków fosforu:

80÷85%

Sprawność usuwania związków azotu:

15÷25%
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Bioreaktor eksploatowany w skali laboratoryjnej

Proponowana lokalizacja elementów wypełnienia
aktywnego w bioreaktorze fermentacyjnym
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T

he technology is intended for anaerobic treatment of organic wastewaters from food industry obtained
particularly from creameries, sugar plants, spirit factories, or meat plants. There is also a possibility
to use the technology in typical agricultural biogas plants and installations for organic waste utilisation.
The technology consists in the filling of anaerobic bioreactors with porous plastic fittings containing
metallic catalysts and magnetic activators that intensify purification processes. Thanks to the application
of a magnetically active filling with large active area, the technology
outmatches commercially available products, when it comes to the
removal of phosphorus compounds from industrial wastewaters.

Load with organic compound charge :

5÷10 kg ChZT/m3xd

Temperature of the process:

35÷55°C

Hydraulic retention time:

12÷48 h

Active filling content in the reactor:

15÷30%

Content of filling with magnetic activators:

10÷25%

Effectiveness of removal of organic compounds (COD): 70÷80%
Effectiveness of removal of phosphorus compounds: 80÷85%
Effectiveness of removal of nitrogen compounds:

15÷25%
Bioreactor used in laboratory environment
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Suggested placement of active fillers
in a fermentation bioreactor

TECHNOLOGY TRANSFER MECHANISM
sale

service

spin off

Pr o j e c t c o - f i n a n c e d b y t h e E u r o p e a n U n i o n f r o m t h e E u r o p e a n Re g i o n a l D e v e l o p m e n t F u n d

