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Opiltning/afgasning af dambrugsvand 
 
I forbindelse med anvendelse af BIO-BLOK®

 elementer til biologisk rensning af dambrugsvand er det 
blevet konstateret, at BIO-BLOK®

 elementer i glat udførelse (BIO-BLOK®
 80 HD G) er særdeles 

anvendelige i systemer til opiltning af dambrugsvand. 
 
Anvendelsesområdet er alle steder, hvor der er et frit fald til rådighed (minimum 20-30 cm), eller hvor 
vandet løftes af en pumpe (f.eks. ved returpumpning).  
 
Betingelserne for at opnå et godt resultat med anvendelse af BIO-BLOK® 80 HD G er simple, idet det 
bedste resultat opnås ved en god fordeling af vandet gennem BIO-BLOK® elementerne. Derved 
brydes vandet mest muligt, og størst mulig kontakt til luftens ilt opnås samtidig med, at eventuelle 
gasser i vandet kan udluftes effektivt. 
 
Vandet kan fordeles over BIO-BLOK® elementerne via en perforeret bakke af rustfrit stål, plast eller 
lignende. Afhængig af vandmængden bør hullerne være 4-8 mm i diameter med en afstand mellem 
hullerne på ca. 5 cm. Bakken bør udformes således, at der er mulighed for oprensning af hullerne, 
idet disse med tiden vil tilstoppe. En beskygning af filteret vil forhindre algedannelser, og dermed 
reduceres arbejdet med renholdelse af filteret. Jo renere filteret kan holdes, jo mere effektivt vil filteret 
virke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Principskitse for opiltning/afgasning af dambrugsvand 

 
 

BIO-BLOK® 80 HD G til opiltning af dambrugsvand har følgende egenskaber: 
 
 * Kræver kun en hulplade til fordeling af vandet. 
 * Giver høj iltningsprocent, da vandet brydes kraftigt. 
 * Kræver mindre løftehøjde på vandet, da luften 

trækkes gennem de vandrette netrør og dermed 
kommer i kontakt med millioner af faldende 
vanddråber. 

 * Kræver ingen kostbare konstruktioner, da BIO-
BLOK® elementet er opbygget som et selvbærende 
modul. 

 * Fremstillet i det uforgængelige og miljøvenlige 
materiale polyethylen. 

 * Let at håndtere. 
 * Let at tilpasse eksisterende og nye anlæg. 

Q m3/h

Vandfordelingsbakke placeret ca. 5
cm over BIO-BLOK® produkterne

Vandretliggende BIO-BLOK® 80 HD G

Vandspejl

 

Vandfordelingsbakke placeret ca.  
5 cm over BIO-BLOK® elementerne. 
 
 
 
 
Vandretliggende BIO-BLOK® 80 HD G 
 
 
 
 
 
 
Vandspejl 
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Tekniske specifikationer: 
 

Type BIO-BLOK® 80 HD G 

Overflade (m2/m3) 80 
Gennemstrømningsareal 70 % 
Hulrumsprocent 90 % 
Rørdiameter 70 mm 
Moduldimension 54 x 54 x 55 cm 

 
(Overflademålet er beregnet. Variationer i proces, materiale og overfladestruktur 

giver usikkerhed på de opgivne tal på op til 10 %). 
. 
BIO-BLOK® 80 HD G fås i højder (rørlængder) fra 45 til 75 cm. 
 
 
Dimensionering af opiltningsanlæg med BIO-BLOK® 80 HD G: 
 
Dimensionering af opiltningsanlæg afhænger af mange faktorer. De vigtigste er følgende: 
 
 Indløbsvandets indhold af ilt 
 Fordeling af vandet over BIO-BLOK® elementerne  
 Vandtemperatur 
 Faldhøjden gennem filtret 
 
Afhængig af ovennævnte faktorer kan der opnås en iltmætning i vandet på ca. 90-95 % med følgende 
dimensioneringskriterier: 
 
 30-40 l/sek. x 1 m3 BIO-BLOK® 80 HD G 
eller 
 20 l/sek. pr. m2 BIO-BLOK® 80 HD G i 54 cm tykkelse 
 
 
Dimensionering af afgasningsanlæg for CO2: 
 
På nuværende tidspunkt findes der ingen dimensioneringsregler i forbindelse med dimensionering af 
afgasningsanlæg for CO2. 
 
Imidlertid findes der nogle grundlæggende erfaringstal, der kan anvendes til dimensionering af disse 
anlæg. Da CO2 er letopløselig i vand, vil filteret naturligvis blive højere end BIO-BLOK® filtre, der kun 
anvendes til opiltning af vand.  
 
Minimumshøjde af et BIO-BLOK® rislefilter til afgasning af CO2 er på 80 cm. Det anbefales at 
anvende 2 stk. BIO-BLOK® 80 HD G, 54 x 54 x 55 cm, svarende til en total højde på 108 cm. 
 
Hvis afgasningsanlægget ikke er placeret i fri luft, skal der anvendes en luftblæser som kan fjerne det 
afgassede CO2. Blæser anvendt som indblæsningsventilatorer er der bedst erfaring med. 
 
Afgasningsanlæg opbygges efter samme principper som ved opiltningsanlæg. 
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