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BioFlo™ gyorsított természetes csökkenés 
 

Tartalmazza az iSOC® minden belső értékét  
 

 Fenntartható 

 Kis szén lábnyom 

 Kis üzemeltetési és karbantartási igény 

 Egyszerű telepítés 

 Távoli és elszigetelt területeken való alkalmazhatóság 
 

Egy passzív technológia 
aktív kármentesítési rendszerré való konvertálása 

 
A BioFlo™ az iSOC

®
 gyártójának egy innovatív megoldása, mellyel reaktív biobarrierek hozhatók létre 

olyan helyeken, ahol korlátozott a talajvíz áramlása. A BioFlo™ egy kis hozamú, nagy gáztartalmú szu-
perszaturált vízáramot generál, amely önmagában, vagy egy kisméretű visszanyerő rendszerrel együtt 
képes kifejteni a hatását (mini pump-and-treat). A rendszer bármilyen gázkombinációra létre tud hozni 
szuperszaturációs koncentrációkat aerob, anaerob, vagy kometabolikus bioremediációs célból. A kis 
vízkivételi rendszer nap- és szélenergia alapú vagy konvencionális akkumulátorral, és hálózati árammal 
egyaránt üzemeltethető. 
 

BioFlo™ tulajdonságok és előnyök 
 

Nulla leállás    =  Időnyerés, költségcsökkentés 
24/7/365 kármentesítés   =  Gyorsabb területlezárás 
Nincs szükség cserealkatrészekre   =  Időnyerés, költségcsökkentés  
Nincs szükség száradási időre  =  Időnyerés, költségcsökkentés 
Könnyebb használat   =  Kisebb oktatási igény 
Folytonos üzletmenet   =  Elégedett megbízó 
Nap-, szélenergia alapú tápellátás  =  Zöld, fenntartható technológia 
Filléres napi költségek   =  Jelentős költségcsökkentés 
Kézi beavatkozás nélküli üzemelés  = Minimális üzemelési és karbantartási igény 

HA MEGSZAKAD A GÁZELLÁTÁS, NINCS SZÜKSÉG ALKATRÉSZCSERÉRE VAGY A BioFlo™ EGY-
SÉG SZÁRÍTÁSÁRA. EGYSZERŰEN CSAK KI KELL RÁZNI A VIZET A BioFlo™-BÓL, RÁ KELL CSAT-
LAKOZTATNI AZ ÚJ GÁZFORRÁST, ÉS A BioFlo™ ÚJRAINDUL. 

BioFlo™ tervezési előnyök 

 A gyorsított természetes csökkenés primer kármentesítési stratégiaként vagy utócsiszolási eljá-
rásként való alkalmazása meggyorsítja a területlezárást. 

 A mélység függvényében, a BioFlo™ 40 és 120 mg/l (ppm) oldott oxigénkoncentrációt biztosít 

 Meglévő 4-collos kutakba helyezhető 

 A legtöbb esetben az alkalmazást a nem korlátozza a vasoxidok okozta eltömődés 

 Szabványos gázpalackra csatolható 

 Kicsi, egyszerű, hatékony, biztos üzemű, könnyen alkalmazható és nagyon kis üzemeltetési és 
karbantartási igény 

 Ideális távoli helyeken és ott, ahol nincs energiaellátási lehetőség 
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A BioFlo™ működése 
 
Az iSOC

®
-hoz hasonlóan, a szabadalmaztatott gáz infúziós (Gas inFusion) technológia 

szuperszaturációs oldott gázkoncentrációk elérését biztosítja folyadékokban. A BioFlo™ olyan strukturált 
polimer tömegátviteli egység, amely a kitűnő tömegtranszfer elérését nagy fajlagos felületű – kb. 23.000 
m

2
/m

3
 – hidrofób, mikroporózus, üreges szálú anyag révén biztosítja. A buborékmentes anyagátvitel 

megvalósításához szükséges megfelelő gáznyomást egy belső szabályozószelep biztosítja. 

 
BioFlo™ 
 

 Külónböző gázopciók 

 Különböző aktív kármentesítési 
stratégiák 

 Robusztus, minőségi iSOC
®
 

konstrukció  

 Egyszerű telepítés 

 Az iSOC
®
-kal azonos belső értékek  

 

Kármentesítési módszerek 
 

 O2 aerob lebomláshoz – szénhidrogének, MTBE, vinil-klorid  

 H2 anaerob lebomláshoz – klórozott szénhidrogének 

 Alkángáz és O2 a makacs szennyeződések kometabolikus lebontásához  
 
A fenti kármentesítési eljárások alkalmazási területei: üzemelő töltőállomások, vasúti területek, hulladék-
lerakók, távoli vezetékek mentén elterülő szennyezett területek, vegyi és egyéb ipari gyáregységek, be-
épített, lakó-, kereskedelmi és intézményi területek, gázgyárak. 
 

Üzemeltetési és karbantartási lépések 

Egyszerűen csak ki kell cserélni a gázpalackot, és ellenőrizni kell a sorba kötött szűrőben a nedvességet. 
A BioFlo™ rendszer leállási idő nélkül működik. Ha a gázellátás megszakad: 1) ki kell venni az egységet 
a kútból; 2) a fenékdugó kivételével és a víz kirázásával vízmentesíteni kell, majd vissza kell helyezni a 
fenékdugót; 3) aktiválni kell az új gázforrást; 4) egy vödör vízben ellenőrizni kell az BioFlo™ működését – 
meg kell bizonyosodni, hogy ellenőrző buborékokat bocsát ki; és 5) vissza kell helyezni az egységet a 
kútba. Az eljárás kb. 10 percet vesz igénybe. Ha az ellenőrzés során nem képződnek buborékok, ki kell 
cserélni a hozamszabályozót, és újra el kell végezni a 4) és 5) lépéseket. 
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