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bioArcus
posiada w swojej
ofercie wszelkie
dostępne na rynku
polskim
i światowym
metody zwalczania
uciążliwości
zapachowej.
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.
w tym wydaniu:

Dokonujemy
dogłębnej analizy
stanu istniejącego
i dobieramy
optymalną,
dla danego zakładu
i rodzaju odorów,
metodę
zwalczania
uciążliwości
zapachowej.

bioArcus posiada w swojej ofercie filtry kominkowe zarówno
węglowe jak i chemiczne we wszystkich średnicach,
wykonanych z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej.

Firma bioArcus dzieląc się swoim,
ponad dwudziestoletnim
doświadczeniem, w sposób rzetelny
i kompetentny dobierze najbardziej
optymalną technologię neutralizacji
gazów, zarówno w otwartej przestrzeni np. składowiska, wysypiska
odpadów, kompostownie, zakłady
przemysłowe, obiekty oczyszczalni
ścieków itp. jak i w obiektach
zamkniętych, czy przy emisji gazów
złowonnych kominem.

bioArcus oferuje kompletne usługi dotyczące rozwiązań problemu
uciążliwości zapachowej tj. od zbadania przyczyny, wykonania projektu
do budowy instalacji neutralizującej odory.
bioArcus Sp. z o.o.
Ul. Białostocka 22 lok 9
03-741 Warszawa
Telefon 226540575
Faks 226540576
biuro@bioarcus.pl
www.bioarcus.pl

BIOARCUS Poleca

bioArcus oferuje pełną gamę rozwiązań, od najprostszych po wysublimowane urządzenia dezodoryzujące.

Polecamy Państwu gazetki techniczne z poprzednich miesięcy
poruszające tematykę usuwania uciążliwości zapachowych
różnymi dostępnymi na rynku metodami.
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Pomimo
dbałości
o prawidłowe
funkcjonowanie
sieci kanalizacyjnej
często
pojawia się problem
przykrych zapachów
wydobywających się
ze studzienek
kanalizacyjnych.
Ich uszczelnianie
doprowadza do
szybkiej korozji sieci
powodowane
wysokimi stężeniami
siarkowodoru.
Firma bioArcus
ma gotowe
i sprawdzone
w bardzo wielu
miejscach
rozwiązania, które
definitywnie,
skutecznie
i natychmiastowo
usuną przykre
zapachy.

usuwanie przykrych zapachów z sieci
kanalizacyjnej, przepompowni i innych
obiektów kanalizacji

Filtry węglowe i chemiczne kontra biofiltry, które wybrać
Niestety w najbliższym czasie nie możemy
się spodziewać uchwalenia tzw. „ustawy
odorowej”, która regulowałaby problemy
odorów w powietrzu. Jednakże nie zwalnia
to przedsiębiorstwa do zadbania o środowisko, o komfort mieszkańców, tym bardziej, że z biegiem czasu wzrasta świadomość ludzi i coraz częściej nie ma przyzwolenia na „rozsiewanie” przykrych zapachów. Dlatego operatorzy sieci kanalizacyjnych sięgają po rozwiązania antyodorowe dla nich dedykowane.
Od wielu lat przedsiębiorstwa odpowiedzialne za prawidłową eksploatację sieci
kanalizacyjnych zabezpieczają studzienki,
czy wywietrzniki ze studni rozprężnych
biofiltrami.
Dominuje pogląd, że jedynym dobrymi
rozwiązaniami w tej dziedzinie są biofiltry.
Jednakże nie zawsze i nie wszędzie. Projektując, czy eksploatując sieć kanalizacyjną należy wziąć pod uwagę fakt, że biofiltry, mają swoje poważne ograniczenia w
stosowaniu. Niestety w wielu przypadkach
nie spełnią oczekiwań. Dzieje się to wtedy
kiedy
mamy
do
czynienia
z wysokimi stężeniami siarkowodoru,
w przypadku bardzo odorowych miejsc.

Rzadko kiedy dokonuje się prostych pomiarów stężenia siarkowodoru w studzienkach,
czy komorach rozprężnych, jednakże wszyscy spodziewają się wysokich stężeń (dlatego bez asekuracji nie wolno wchodzić do
studni), co to oznacza? Oznacza to, że w
sieciach częstokroć panuje wysokie stężenie
siarkowodoru, które jest toksyczne dla
człowieka, środowiska, zwierząt, ale i dla ….
mikroorganizmów! A czym jest biofiltr jak
nie filtrem, którego skuteczne działanie bazuje na mikroorganizmach! Ponadto warto
pamiętać, że skuteczność biofiltrów związana jest z temperaturą, czym temperatura
niższa tym słabsze działanie biofiltrów i na
odwrót, w trakcie długotrwałych upałów
istnieje ryzyko wysuszenia złoża biofiltra, filtry studzienkowe wchłaniają wilgoć ze ścieków, natomiast biofiltry kominkowe wymagają zraszania w celu dostarczenia wody dla
bakterii w złożu biologicznym. Z tych powodów warto pochylić się nad rozwiązaniem niezwykle skutecznym, działającym
niezależnie od warunków zewnętrznych,
tym rozwiązaniem są filtry węglowe i chemiczne.

bioArcus:
PROGRAM ODOR STOP

Rejonowe Przedsiębiorstwo Spółka

Stosowanie filtrów
usuwa przykre zapachy
i w przeciwieństwie
do produktów
chemicznych
dozowanych
do ścieków
nie zmieniają
ich składu.
Operatorzy sieci
kanalizacyjnej
to najczęściej także
operatorzy
oczyszczalni ścieków
więc doskonale zdają
sobie sprawę,
że należy bardzo
ostrożnie zmieniać
skład ścieków,
aby nie zaburzyć
prawidłowego
działania oczyszczalni.
Filtry
są rozwiązaniem
bezpiecznym
dla oczyszczalni,
a jednocześnie
bardzo skutecznym
a ich stosowanie ma
uzasadnienie
ekonomiczne

Szkic filtra z węglem aktywnym

Szkic filtra chemicznego

Złoże
chemiczne

MECHANIZM OCZYSZCZANIA
GAZÓW WYLOTOWYCH
NA ZŁOŻACH WĘGLOWYM
I CHEMICZNYM
Każdy materiał filtrujący składa
się z porowatego substratu
podstawowego, charakteryzującego się dużą powierzchnią
kontaktową, ułatwiającą reakcje chemiczne i oddziaływanie
na poziomie molekularnym,
umożliwiające eliminację niepożądanych związków. Redukcja zanieczyszczania gazów zachodzi w wyniku nieodwracalnych procesów adsorpcji i absorpcji oraz specyficznych reakcji chemicznych w wyniku których związki odorotwórcze
/odoranty tracą swoje właściwości wywołujące uciążliwość
zapachową Produkty reakcji
pozostają związane na stałe
wewnątrz porów granulek złóż
filtrujących, bez możliwości ponownego uwolnienia do środowiska.
Jednymi z najczęściej stosowanych adsorbentów w gospodarce komunalnej są węgle aktywne. Ich właściwości adsorpcyjne wynikają z mikroporowatej struktury oraz rozwiniętej
powierzchni właściwej, na której znajdują się liczne reaktywne centra. Węgle aktywne
otrzymuje się zwykle na drodze
karbonizacji amorficznych materiałów węglowych w temperaturze do 800°C w atmosferze
gazu obojętnego (np. azot)

W celu polepszenia właściwości
sorpcyjnych, otrzymane karbonizaty poddaje się dodatkowej aktywacji. Poprawa reakcji węgla
aktywnego przy oczyszczaniu powietrza jest możliwa dzięki impregnowaniu węgla aktywnego odpowiednimi chemikaliami. Rezultatem takiego zastosowania jest
proces chemisorpcji, który zdecydowanie podwyższa skuteczność oczyszczania powietrza.
Impregnowany węgiel aktywny
działa jako nośnik i katalizator dla
reakcji chemicznych i procesu wytrącania. Poprzez pokrycie związkami chemicznymi powierzchni
węgla otrzymuje się węgle impregnowane, które są używane
głównie do usuwania związków
nieorganicznych z powietrza i
strumieni gazów.

FITRY STUDZIENKOWE
I KOMINKOWE TO
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
ANTYODOROWE
FILTRY WĘGLOWE
Filtry węglowe są urządzeniami
przeznaczonymi do usuwania przykrych zapachów. Ich skuteczność
jest szacowana na minimum 95%.
Filtry te składają się z obudowy,
zawiesia w studzience czy wywietrzniku kominkowym i złoża filtrującego wykonanego z węgla aktywnego impregnowanego takimi
związkami, by jak najlepiej adsorbować związki siarki w tym najbardziej odorowy siarkowodór.

FILTRY CHEMICZNE
W celu uzyskania maksymalnej
efektywności działania systemów
antyodorowych oczyszczających
gazy złowonne z różnych miejsc
generujących odmienne typy
złowonnych związków chemicznych, konieczny jest odpowiedni
dobór złóż filtrujących. Także
dezaktywacja odorantów występujących w różnych stężeniach
wymaga zróżnicowanych ilości
złóż filtrujących. Dlatego w wielu
przypadkach filtry chemiczne są
jedynym skutecznym rozwiązaniem. Filtr chemiczny składa się z
obudowy, zawiesia i złoża filtrującego. Złoże filtrujące to dwie
warstwy. Jedna warstwa to węgiel aktywny, odpowiednio impregnowany, druga warstwa to
mieszanina
tlenków
glinu
i związków utleniających, doczyszczająca powietrze odorowe.
Skuteczność filtrów chemicznych
jest praktycznie 100%-wa.
FILTRY STUDZIENKOWE
Filtry studzienkowe chemiczne
i węglowe standardowo są wykonane pod włazy DN600. Ich
zawiesia są wystandaryzowane
tak by pasowały do wszelkiego
rodzaju włazów kanalizacyjnych.
Na zamówienie jesteśmy w stanie wykonać filtry do włazów nietypowych, o innej średnicy, kwadratowych, czy prostokątnych.
Montaż filtra jest banalnie prosty, a skuteczność działania natychmiastowa.

FILTRY KOMINKOWE
Zasada działania filtrów kominkowych jest analogiczna do filtrów studzienkowych. Istnieją pełne typoszeregi filtrów, od średnicy DN 100
do DN 500, wykonanie z tworzyw sztucznych lub
stali nierdzewnej. Na zamówienie istnieje możliwość wykonania każdego nietypowego filtra

Pytania, odpowiedzi i porady
3. Zainstalujemy odpowiednie urządzenia i / lub
dobierzemy preparaty antyodorowe,

Przepompownia jest uciążliwa odorowo,
okoliczni mieszkańcy skarżą się. Jakie dzia-

4.

łania należy podjąć w kierunku likwidacji
tego problemu?

Nasze instalacje można kupić lub dzierżawić,

5. Świadczymy usługi typu „alarm
odorowy”, polegające na usuwaniu
odorów w sytuacjach awaryjnych, remontów czy występujących okresowo
uciążliwości,

1. Prosimy o Kontakt z nami
2. Bezpłatnie
wykonamy audyt
i zaprojektujemy
rozwiązanie,

6. Świadczymy profesjonalny serwis
i doradztwo techniczne.

tel. 22 654 05 75

22 654 05 75

NA CELOWNIKU ODORY

Dokonujemy dogłębnej
analizy każdego
przypadku i dobieramy
najskuteczniejszą
metodę neutralizacji
odorów, ale na odory
z sieci kanalizacyjnej
i studni rozprężnych
filtry chemiczne
i węglowe
to najskuteczniejsza,
najprostsza, działająca
natychmiastowo
metoda neutralizacji
przykrych zapachów.

