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Sausų garų įrenginys

Atliekų surinkimas, transportavimas, saugojimas, kompostavimas, 
nuotekų valymas, dumblo sausinimas, dumblo saugojimas dažnai 
yra susiję su nemalonių kvapų susidarymu. Šie kvapai yra 
natūralaus atliekų ar dumblo puvimo rezultatas - riebiųjų rūgščių, 
merkaptanų ir sieros vandenilio išsiskyrimas į aplinką. Šie junginiai, 
nesiimant jokių priemonių,  gali sukelti stiprius nemalonius kvapus 
ir sąlygoti žymų diskomfortą. Atliekų tvarkytojai, pramoninius 
nuotekų valymo įrenginius eksploatuojančios įmonės vis dažniau 
susiduria su didėjančiais reikalavimais kvapų emisijoms į aplinką.

Kaip dirba Sausų garų įrenginys?

Sausų garų įrenginys dirba remiantis �zikos dėsniais. Skysčio 
garavimas vyksta, kai skysčio molekulės, esančios skysčio 
paviršiuje turi pakankamai jėgos nugalėti tarp molekulinės traukos 
jėgą ir gali patekti į atmosferą. Kai skystis yra pašildomas, ši jėga 
padidėja ir taip skatinamas garavimas. Slėgio sumažinimas skysčio 
paviršiuje, sumažina jėgas, reikalingas molekulėms patekti į 
atmosferą. Taip garavimas yra sustiprinamas. Šiuo būdu kvapus 
neutralizuojantis skystis gaunamas dujų pavidalu. Tradicinės 
kvapų neutralizavimo sistemos naudoja vandenį neutralizavimo 
skysčio dispergavimui. Sausų garų įrenginyje vanduo                       
nenaudojamas.

Kvapų neutralizavimo skystis yra mišinys specialių aliejų, kurie 
skirti naudoti Sausų garų įrenginyje. Kiti kvapų neutralizavimo 
skysčiai šiame įrenginyje neveiks. Šie specialūs aliejai gali               
neutralizuoti didelį spektrą kvapų. Rūko sistemos, kurios naudoja 
vandenį, pirmiausiai ant įelektrinto paviršiaus, supančio 
aliejaus/vandens mišinį,  sugaudys kvapą sąlygojančias molekules. 
Spec. aliejai �ziškai reaguos su kvapų molekulėmis ir suformuos 
naują �zinį, bekvapį produktą. Kadangi   Sausų garų įrenginys 
veikia be vandens, spec. aliejų veikimas į kvapo molekules yra 
tiesioginis ir mažiau produkto reikia kvapų pašalinimui. Daugelis 
organinių nemalonių kvapų gali būti lengvai neutralizuojami. 
Sunkiausia neutralizuoti angliavandenilių kvapus. Sieros vandenilį, 
merkaptanus, amoniaką ir daugelį organinių junginių, turinčių 
amino grupes, galima neutralizuoti su mūsų siūlomu Sausų garų 
įrenginiu.

Naudojimas
 Atliekų priėmimo ir rūšiavimo vietos.
 Sąvartynai.
 Kompostavimo vietos.
 Pūdymo įrenginiai.
 Nuotekų ir dumblo talpos.
 Nuotekų dumblo nuvandeninimo,  
 saugojimo vietos.
 Nuotekų siurblinės.
 Dujų valymo įrenginiai, biodujų valymo  
 įrenginiai.

Sausų garų įrenginys yra įnovatyvi kvapų kontrolės sistema, kuri 
neutralizuoja kvapus nenaudojant vandens kaip nešančios terpės. 
Tradicinės kvapų kontrolės sistemos naudojančios purškimo 
sistemas (tokios kaip rūko generacija), reikalauja vandens kvapų 
neutralizacijos skysčių dispergavimui. Sausų garų įrenginys 
nenaudoja vandens ir gali būti taikomas vietose, kur papildomas  
vandens purškimas yra nepageidaujamas.

Sausų garų įrenginys  naudoja kvapų neutralizacijos skystį, kuris 
yra specialiai sukurtas naudoti su sausų garų Įrenginiu ir ši 
kombinacija turi žymų privalumą prieš tradicines sistemas ir kvapų 
neutralizacijos skysčius:
 Netoksiškas ir nekoroziškas. 
 Nereikia išorinių skysčio saugojimo konteinerių. Viskas yra   
 supakuota viename įrenginyje.
 Nereikia papildomos dozavimo įrangos.
 Pakeičia tradicinius kvapų neutralizavimo skysčius ir dirba   
 molekuliniame lygyje.
 Ekonomiškas naudojimas.
 Nereikia vandens. 
 Gali būti naudojama bet kur: pastatuose, atvirose vietose,   
 išmetimo ir ventiliacijos sistemose
 Veikia iškarto, be uždelsimo
 Šalina didelį kvapų spektrą.
 Priklausomai nuo naudojimo sąlygų, galimos kelios sistemos   
 kon�gūracijos.
 Lengva įrengti ir naudoti.

Rašykite mums, norėdami gauti daugiau informacijos.

Sausų garų įrenginio išbandymas
Aišku, Jūs negalite būti tikri,  kuri kvapų šalinimo sistema yra 
geriausia Jūsų atvejui. Kad galėtumėte nuspręsti ar sistema atitinka 
Jūsų reikalavimus,  mes siūlome galimybę išbandyti sistemą tam 
tikrą laiko tarpą. Šiam periodui įrenginį galite išsinuomoti.  Kvapų 
neutralizcijos skystis yra įtrauktas į įrenginio nuomos kainą


