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Allmän information om BIO-BLOK® 
 

BIO-BLOK® är det idealiska filtermediet vid såväl nyetablering som vid renovering och uppgrad-
ering av anläggningar i drift. Genom att använda BIO-BLOK® filtermedia kan man öka 
effektiviteten med upp till 4 gånger jämfört en traditionell slamanläggning. Därför kan, i de flesta 
fall, etablerings- och driftsomkostnaderna reduceras markant. 
 
BIO-BLOK® modulerna, som tagits fram och vidareutvecklats av EXPO-NET Danmark A/S, har 
visat sig vara mycket effektiva vid biologisk rening av avloppsvatten från hushåll, industri och 
aquakultur. 
 
EXPO-NET:s BIO-BLOK® är lämpliga till: 
 
 *  Högt och lågt belastade biobäddar 
 *  Aeroba, dränkta filter 
 *  Anaeroba filter 
 *  Gasrening 
 *  Kylanläggning 
 *  Syresättning och avgasning av vatten 
 *  Biologisk lamellsedimentering/kontaktfiltrering 
 *  Infiltration av avloppsvatten samt dagvatten 
 
BIO-BLOK® moduler: 
 
Tillverkas i polyeten och polypropen. 
 
Består av sammansvetsade ovala nättrådar med en given diameter. Om tjockleken på trådarna 
ökar på grund av påväxt av filterhud, så ökar också den tillgängliga biologiska ytan.  
 
BIO-BLOK® 100 kan ha en biologiskt tillgänglig yta mellan 100 – 366 m2/m3 
BIO-BLOK® 150 kan ha en biologiskt tillgänglig yta mellan 150 – 507 m2/m3 
BIO-BLOK® 200 kan ha en biologiskt tillgänglig yta mellan 200 – 426 m2/m3 
BIO-BLOK® 300 kan ha en biologiskt tillgänglig yta mellan 300 – 560 m2/m3 
 
Tekniska specifikationer BIO-BLOK®: 
 
Typ BIO-BLOK® 100 BIO-BLOK® 150 BIO-BLOK® 200 BIO-BLOK® 300
Yta (m2/m3) (ca) 100 150 200 300 
Genomströmningsareal (ca) 70% 64% 60% 51% 
Hålrumsprocent (ca) 90% 88% 82% 72% 
Rördiameter (ca) 70 mm 55 mm 55 mm 37 mm 
Moduldimensioner (ca) 54x54x55 cm 55x55x55 cm 55x55x55 cm Lösa rör 
 
(Ytberäkningarna är gjorda av producenten. Variationer i process, material och struktur kan innebära 
förändringar i dessa siffror med upp till 10%). 
 
Ovanstående filtermedia kan tillverkas med en specifik vikt av 0,5 och 0,95. Beroende på 
kundens behov och önskan kan BIO-BLOK® 100, BIO-BLOK® 150 och BIO-BLOK® 200 
produceras i höjder (rörlängder) från 45 till 75 cm. Alla typer filtermedia kan levereras som rör i 
de längder kunden så önskar.  


