
 

 

 بو و مالحظات طراحی زدودن هایروش

 یبو زدودن هایروش

از  ی. برخشودمیناپاک استفاده  یدرمان هوا یبرا ایو  در آب فاضالببو کننده  دیتول باتیترک تصفیه یبرا ایبو  زدودن

 از: اندعبارت یاصل هایروش

 تمیز کننده ییایمیش مواد 

  فعالکربن جذب کننده 

 فاز بخار یکیولوژیب تصفیه 

 یحرارت ندیفرا 

 
 فاضالب یبو یکیولوژیب هیواحد تصف

 یی تمیز کنندهایمیش مواد

 بهحباب  یو افزودن ونیداسیفعال کردن اکس برای ییایمیهوا، آب و مواد ش نیب یتماس کاف فراهم کردن یاز طراح هدف

 دروژنیو هپرمنگنات  میپتاس م،یسد تیپوکلریه هایمحلولمورد استفاده  تمیز کننده عاتیما ترینشایع. است بودار باتیترک

 .شودمیدر فاز گاز باال است استفاده  H2Sکه در آن غلظت  مواد تمیز کنندهدر  زین میسد دیدروکسیهستند. ه پراکسید

 
 کننده زیتم ییایمیمواد ش

 



 

 

 :تمیز کردنواکنش ساده 

 میسد تیپوکلریبا ه

H2S + 4NaOCl + 2NaOH —- Na2SO4 + 2H2O + 4NaCl 

2S + NaOCl —- S + NaCl + H2O 

 پرمنگنات میپتاسبا 

3H2S + 2KMnO4 —- 3S + 2KOH + 2MnO2 + 2H2O 

3H2S + 8KMnO4 —- 3K2SO4 + 2KOH+ 8MnO2 + 2H2O 

 دیپراکس دروژنیهبا 

H2S + H2O2  ——- S + 2H2O  pH<8.5 

 گاز بازده حذف مورد انتظار، %

 سولفید هیدروژن 98

 اکیآمون 98

 گوگرددی اکسید  95

 مرکاپتانها 90

 اکسیداسیون دیگرترکیبات قابل  70-90

 متعدد بودار یحذف گازها یبرا تیپوکلریمرطوب ه مواد تمیز کننده یاثربخش

و  هادیتیونات، تاینیتشامل گوگرد، سولفات  ،یمحلشیمی فاضالب ، بسته به ایجاد شوند توانندمیمحصوالت واکنش که 

 هایکنندهتمیز . شودمی استفادهبودن گران  به دلیل کوچک مقادیردر  یبه طور کل می. پرمنگنات پتاسباشدمیمنگنز  دیسولف

. در کنند حذف حداقل است گرید یکه غلظت گازها یهنگام قابل اکسیداسیون رابودار  یگازها که روندمیانتظار  تیپوکلریه

اغلب  ایمرحلهچند  تمیزکننده، باشد باالتر از سطح مورد نظر تمیزکنندهاز  یبودار در گاز خروج ترکیباتکه غلظت  وضعیتی

 .دشومیاستفاده 

 نوع واحد مقدار

3-8/1 m یعمق بسته بند 

2-3/1 s  پوششگاز در  ماندگاریزمان 

 نرخ جریان مایعات تمیز کننده Kg H2O/kg جریان هوا  5/2-5/1

 pH بی بعد 5/12-11

 دما درجه سانتی گراد 40-15

 استفاده از سود سوزآور Kg NaOH/kg سولفید  3-2

 تمیز کننده ییایمیش مواد یبرا یطراحمالحظات 



 

 

 جذب کننده کربن فعال

غلظت  به زیبو نحذف دارد.  یبستگ( یقطب ریدر مقابل غ یاجزا )قطب عتیطب بهمختلف  باتیترک ای اجزاجذب  نرخ

کربن  بستر دلیل اینکه. به شودمی حذف یقطب باتیقبل از ترک ترجیحاً دروکربنیهزیرا دارد،  یدر گاز بودار بستگ دروکربنیه

مرطوب استفاده  تمیز کنندهمدت در دو مرحله پس از  یطوالن عمر یبرادر نتیجه  تولید دارد باز به ازیو ن استمحدود 

 د.نشناخته شو دیبا حذف شوندهبودار  یگازها بیاز کربن فعال ترک مؤثراستفاده  ی. براشودمی

 فاز بخار یکیولوژیب تصفیه

 :از اندعبارتدر فاز بخار  موجودبودار  یگازها تصفیه یمورد استفاده برا یاصل یکیولوژیب ندیفرا دو

 یستیز یلترهایف 

 متعارف یکیولوژیب یندهایفرآ 

 

 یستیز یلترهایف

 .دهدمی رخ زمانهم ندی، دو فرالتریوفیدر ب پوششبودار از  یگازها با عبور

 (سطحی ( جذب )جذب / جذبالف

  یستیز لیتبد( ب

، هاباکتری عمدتاً ها، سمیکروارگانی. از مشوندمیجذب  پوشش یستیز لتریفو سطح  باکتری هیبودار به سطح مرطوب ال یگازها

. دما و رطوبت کنندمیجدید پوششی را تمواد  تصفیه تیو ظرف کنندمی دیاکسرا جذب شده  یها گازهاها و قارچستینومیاکت

 ازین هاآناست که  نیاشکال ا ند.شو ظحف سمیارگان کرویم تیفعال یساز نهیبه یبرا دیهستند و با یطیمح ستیمهم ز طیشرا

 برای فعالیت دارند.به سطح بزرگ 

 



 

 

 کنترل کننده بو یستیز لتریف یبرا یمالحظات طراح

 پوششیمواد  بیو ترک نوع

 کنواختی تقریباًو اندازه ذرات  یتخلخل کاف  

 ذرات با مساحت سطح بزرگ 

 فلور کرویمبزرگ  تیاز جمع یبانیپشت ییتوانا 

 گاز عیتوز یبرا امکانات

 دار سوراخ هایلوله 

 یزهکش هایسیستمساخته تحت  شیپ 

 . کنترل دمایستیز لتریفرطوبت در داخل  ینگهدار

 متعارف یکیولوژیب تصفیه یندهایفرآ

 یهواز طیتحت شرا عیدر مامحلول بودار مشابه  باتیترک گریو د دروژنیه دیسولف اسیوندیاکس یبرا سمیارگان کرویم ییتوانا

روش  نیا در اصلی یاما نگران ؛شوندمیوارد  یبودار به حوضچه هواده باتیلجن فعال، ترک ندیاست. در فرا یمفهوم اساس

 .دهدمیرخ  دروژنیه دیسولف یحاومرطوب  یهوابه مجاورت  دلیل که بهاست  دمندهدر لوله هوا و  یخوردگ یباال زانیم

 
 متعارف یکیولوژیب هیتصف یندهایفرآ

 یحرارت فرآیند

 :استدر حال استفاده  یحرارت فرآیندروش  سه

 یحرارت ونیداسی( اکسالف

 یزوریکاتال ونیداسی( اکسب

 کننده یو بازسازبهبود کننده  یحرارت ونیداسیاکس( ج

 الزم یمنبع سوخت خارج کیاستفاده از  معموالً ،نکنداحتراق آزاد  ندیحفظ فرآ یبرا یکاف یگرماو شود  سوزاندهگاز  اگر

 یحرارت ونیداسیاکس از این روهستند بودار  پذیر احتراق یغلظت کم گازهادارای  عاتیاز ضا یاریبس با توجه به اینکه. است

 ازیسوخت مورد ن یادیمقدار ز ،یبردن بو نیاز ب یبرا ازیاحتراق مورد ن یحفظ دما یرااست. ب ریبه ندرت امکان پذ داریپا

 .است



 

 

کامل  ونیداسیاکس تابه محفظه احتراق  هاآن وارد کردنبودار قبل از  یشامل حرارت دادن گازها یحرارت ونیداسیاکس

 صورت گیرد.

 وم،ی)پاالد دهدمیرخ  زوریکاتال کیکه در حضور  احتراق استبدون  ونیداسیاکس ندیفرا کی یزوریکاتال ونیداسیاکس

 (رهیو غ میدیروب ن،یپالت

 دهدمیکاهش  یبه طور قابل توجهرا  ازیمورد ن یدرجه حرارت انرژ کاهش. 

 بمانند  یکه باق یاجزا ایذرات  یحاو دیبا هدنشو دهیاکس ید، گازهاشوخراب  تواندمی زوریکاتال با توجه به اینکه

  نباشند.

توسط پیش حرارت دهی کاهش مصرف سوخت  یبرا کننده یو بازسازی بهبود کننده حرارت ونیداسیاکس یندهایفرآ

به  یخروج یاز هوا آمده دست بهانتقال حرارت  یجدار نازک برا هایلوله، بهبود دهنده گاندکنندی. در اکساست یورود یهوا

داغ و  یگرما از گازها گرفتن برای کیسرام پوششکننده، مواد  بازسازی گاندکنندی. در اکسشوندمیاستفاده  یورود یهوا

 .شوندمیاستفاده  یورود یانتشار آن به هوا

  یبوکنترل امکانات  یو طراح انتخاب

 ی که باید تصفیه شودگازمشخصه و حجم  نییتع 

 شدهتصفیه گاز  یبرا خروجیالزامات  فیتعر 

 یو جو ییآب و هوا طیشرا یابیارز 

  تصفیه یو تکنولوژ یکنترل بو شتریب ای کیانتخاب  

 یاقتصاد لیو تحل هیتجز  

 مترجم: پوریا نخعی
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http://civildigital.com/odor-treatment-methods-design-considerations/ 

http://civildigital.com/odor-treatment-methods-design-considerations/

