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مقايسه ميزان حذف آمونياك از هوا توسط شستشودهنده تر پر شده با
حلقههاي راشيگ سراميكي و پي وي سي
4

محمدجواد جعفري ،1ليال اميدي ،*2منصور رضازاده آذري ،1محمدرضا مسعودينژاد ،3مهشيد نامداري
 .1عضو هيأت علمي گروه مهندسي بهداشت حرفهاي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 .2كارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفهاي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 .3عضو هيأت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 .4دانشجوي دكتري آمار زيستي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
تاريخ دريافت12/11/11 :

تاريخ پذيرش12/12/11 :

چكيده
مقدمه :در شستشودهندههاي تر از مواد پركننده مختلفي استفاده ميشود كه هر يک داراي مزايا و محدوديتهاي خاص
خود ميباشد .پركنندههاي متعارف سراميكي داراي راندمان جداسازي باال بوده اما سنگينوزن ،شكننده و داراي افت فشار
زيادي هستند .پيدا كردن جايگزين مناسب براي اين پركنندهها همواره مورد عالقه پژوهشگران بوده است .هدف از مطالعه
حاضر ،مقايسه ميزان حذف آمونياك از هوا توسط يک شستشودهنده تر پر شده با دو نوع پركن مختلف حلقههاي راشيگ
سراميكي و حلقههاي پيويسي ميباشد.
روش بررسي :ستوني در معيار آزمايشگاهي يک بار با استفاده از حلقههاي راشيگ سراميكي و بار ديگر با استفاده از
حلقههاي پي وي سي تا ارتفاع  31سانتيمتر به طور انباشته پر شد .هواي حاوي آالينده آمونياك در سه گذر حجمي ،1
 11و  11ليتر بر ثانيه به ستون تزريق شد .گاز آمونياك در سه دامنه تراكم شامل  41/2-43/7 ،23-22و  11-21پيپيام
وارد ستون گرديده و جهت شستشوي گاز از مايع شستشوي آب استفاده شد.
يافتهها :نتايج  14آزمايش نشان داد كه در هر سه گذر حجمي مورد مطالعه ،ستون پر شده با حلقههاي راشيگ راندمان
حذف آمونياك باالتري نسبت به زماني كه با پركننده نوع پيويسي پر شده است ،دارد .با افزايش تراكم آمونياك ورودي
به ستون شستشودهنده ،راندمان حذف آن در هر دو حالت پر شده با حلقههاي راشيگ و يا پيويسي به طور معنيدار با
 p-valueكمتر از  1/111افزايش يافت .با افزايش ميزان گذر حجمي هوا از  1به  11و از  11به  11ليتر بر ثانيه افت فشار
نتيجهگيري :به دليل افت فشار بيشتر ايجاد شده در ستون تر پر شده با حلقههاي راشيگ سراميكي ،حلقههاي پيويسي
جايگزين مناسبي براي حلقههاي راشيگ سراميكي است.
كليد واژهها :آمونياك ،شستشودهنده تر ،حلقههاي راشيگ ،پيويسي

*

نويسنده مسئول :آدرس پستي :دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دانشكده بهداشت ،گروه بهداشت حرفهاي ،تلفن121-22432141 :

پست الكترونيکomidileila@yahoo.com :
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سيستم به طور معنيدار با  p-valueكمتر از  1/111افزايش يافت.
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مقدمه
آمونياك از دسته آاليندههايي است كه از جنبه بوي

بهينه و ظرفيت باالي شستشودهنده تر ميگردد .از معايب

آزاردهنده آن و همچنين آلودگي هوا حائز اهميت

آنها عدم مقاومت در دماهاي خيلي باال است( )8و از

است( .)1مواجهه تكراري با آمونياك باعث تحريک مزمن

مزاياي حلقههاي راشيگ سراميكي ميتوان به مقاومت

راههاي تنفسي ،سرفه مزمن ،آسم و فيبروز ريوي

عالي آن در مقابل مواد شيميايي مختلف از جمله مواد

ميشود(.)2

خورنده اشاره نمود .اين حلقهها داراي توزيع مايع

براي حذف گاز آمونياك از هوا روشهاي مختلفي

مطلوبي هستند ،مقاومت خوبي در برابر فرسايش ناشي از

وجود دارد كه از جمله اين روشها ميتوان به روش

اسيدها دارند ،اما در مقابل هيدروفلوريک اسيد مقاومت

شستشو با آب (اسكرابر) ،چگالش و روشهاي

خوبي ندارند .مواد پركننده سراميكي در اثر تغيير دماي

بيولوژيكي اشاره كرد(" .)3شستشودهنده پرشده" استفاده

ناگهاني ممكن است به سرعت ترك بردارند( .)11،11اين

گسترده و عملكرد موثري در حذف گازهاي محلول از

مواد داراي وزن بيشتري بوده و نياز به نگهدارنده

جريان هواي آلوده دارد .در فرايند جذب ،فاكتورهاي

قويتري دارند ،اما مواد پالستيكي نسبت به مواد

اصلي تاثيرگذار بر راندمان جذب شامل گذر حجمي گاز،

سراميكي و فلزي سبکتر ميباشند( .)12هدف از مطالعه

گذر حجمي مايع و گذر حجمي گاز آالينده است( .)4در

حاضر مقايسه ميزان راندمان پاكسازي آمونياك از هوا

جذب آمونياك ،هواي حامل آالينده ازجريان آب

توسط يک ستون پر شده با حلقههاي راشيگ سراميكي و

عبورميكند و آمونياك موجود در جريان هوا جذب آب

پي وي سي ميباشد.

شده ( )Absorptionو هوا پاك ميشود .آمونياك موجود
در آب را ميتوان از طريق تقطير بازيافت نمود .توزيع
تعادل كسر گاز و كسر مايع يک آالينده در فرآيند جذب
توسط قانون هنري بيان ميشود(.)1
استفاده از روش شستشودهنده تر جهت حذف گاز
آمونياك ساده بوده و خيلي تحت تاثير دما و  pHگاز
ورودي نيست و مشكالت داخلي شستشودهنده تر بسيار
كم است( .)2ماده پركننده در ستون شستشو سبب افزايش
سطح تماس مايع شستشو و گاز شده و در نهايت سطح
وسيعي از انتقال جرم را به وجود ميآورد(.)7

روش بررسي
در يک مطالعه آزمايشگاهي -كاربردي از يک ستون
پر شده در مقياس آزمايشگاهي به منظور حذف آمونياك
از جريان هوا با مايع جاذب آب استفاده شد .ستون
شستشودهنده تر مورد استفاده مجهز به كليه تجهيزات و
بخشهاي موردنياز در يک ستون واقعي بود .شكل ،1
تصوير شماتيک و جدول  1مشخصات ستون پر شده
مورد استفاده در مطالعه را نشان ميدهد(.)13
در اين مطالعه كليه اقدامات الزم به منظور

جهت پر كردن ستونهاي شستشودهنده تر استفاده

مقدار گذر حجمي مايع شستشو نيز با توجه به توصيه

ميشود( .)8در گذشته استفاده از حلقههاي راشيگ

برخي منابع موجود كه مقدار آن را  1-11گالن بر دقيقه

سراميكي در پر كردن ستون مرسوم بوده است( .)1از

به ازاي هر  1111فوت مكعب بر دقيقه هوا پيشنهاد

مزاياي پي وي سي ميتوان به وزن كم آن ،مقاومت در
برابر شكستن ،مقاومت حرارتي و شيميايي خوب و

كردهاند( ،)14تعيين شد و نسبت  L/Gدر مطالعه حاضر
 1/2تعيين گرديد كه بر اساس توصيه سازمان ،ACGIH

حساسيت پايين آن به نحوه توزيع مايع شستشو و قيمت

اين ميزان  1/2تا  1/2براي ستونهاي پرشده

پايين آن اشاره نمود .اندازههاي مختلف آن سبب پر كردن

ميباشد(.)11
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امروزه بيشتر از مواد ترموپالستيک مانند پي وي سي

اعتباربخشي و كاليبراسيون دستگاهها صورت گرفت.

 /13مقايسه ميزان حذف آمونياك از هوا توسط شستشو دهنده تر پر شده با..

يكي از مواد پركننده در اين مطالعه حلقههاي راشيگ

مدل High velocity ductwork ( HVDLT-MK2

سراميكي با اندازه  1/21اينچ و پركننده ديگر حلقههاي پي

 )testerMK2 leakageساخت شركت Air flow

وي سي  1/44اينچي بود .ارتفاع مواد پركننده در داخل

كشور انگلستان تامين و تنظيم شد .مقدار گذر حجمي

ستون نيز مساوي  31سانتيمتر در نظر گرفته شد( .)12در

هوا با استفاده از يک ونتوريمتر استاندارد نوع G

اين مطالعه از سه گذر حجمي هوا شامل  11 ،1و  11ليتر

اندازهگيري شد.

بر ثانيه استفاده شد .جريان هوا توسط هواكش دور متغير
جدول  -1مشخصات ستون پر شده مورد مطالعه
رديف

شاخص

مقدار

1

قطر ستون ()m

1/21

2

ارتفاع ستون ()m

1/8

3

عمق بستر پر شده ()m

1/31

4

اندازه مواد پركننده ()Inch

 1/21و 1/44

1

گذر حجمي گاز()lit/s

 11 ،1و11

2

گذر جرمي گاز ()lb/ft2 hr

 281/77 ،141/88و 422/22

C

7

دماي گاز ( ◦)

21

8

تراكم بخار آالينده ورودي ()ppm

 41/2-43/7 ،23-22و 11-21

1

گذر حجمي مايع ()lit/min

 1/43 ،1/211و 1/241

11

گذر جرمي مايع ()lb/ft2 hr

 128/27 ،84/13و 212/41
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شكل  -1چيدمان شستشودهنده تر پرشده و تجهيزات جانبي آن()13
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افت فشار اين ونتوري توسط فشارسنج مدل Type

 405شركت  Air flowكشور انگلستان اندازهگيري شده
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تراكمهاي مورد نياز ثابت شده و تراكم مربوطه در ورودي
و خروجي هر يک با سه بار تكرار قرائت ميشد.

و با استفاده از نمودار مربوطه ،مقدار گذرهاي حجمي

راندمان حذف آمونياك توسط ستون پر شده در هر

جريان هواي مورد نظر تعيين و تنظيم ميشد .دستگاه

حالت با استفاده از تراكمهاي آمونياك در هواي ورودي و

فشارسنج  Type 405داراي دو فشارسنج است كه يكي

خروجي ستون و با استفاده از رابطه زير محاسبه شد(.)2

Cin  Cout  100

براي اندازهگيري جريان عبوري از ونتوري و ديگري براي

Cin

تعيين ميزان نشتي از كانالها به كار ميشود.



در اين مطالعه فقط از فشارسنج مخصوص ونتوري

كه در آن η ،راندمان شستشودهنده تر پر شده (،)%

استفاده شد .محلول شستشوي اوليه عاري از آالينده

 Cinتراكم آالينده هواي ورودي به شستشودهنده

آمونياك بوده و جهت به گردش درآوردن مايع جاذب از

(پيپيام) و  Coutتراكم آالينده در هواي خارج شده از

يک پمپ با حداكثر ظرفيت گذر حجمي  2ليتر بر دقيقه

شستشودهنده (پيپيام) ميباشد.

استفاده شد .در مسير جريان محلول ،از يک شير

براي اندازهگيري تراكم لحظهاي و دقيق گاز آمونياك

آزمايشگاهي قابل تنظيم استفاده گرديد تا گذرهاي

در ورودي و خروجي ستون پر شده از دستگاه قابل

حجمي مورد نظر در اين مطالعه تنظيم گردند .محلول

حملي به نام سنسور آمونياك ساخت شركت Crowcon

شستشو توسط اتصاالت و لولههاي پالستيكي به نازلهاي

كشور انگلستان كه قبل از هر اندازهگيري كاليبره ميشد

ستون تزريق و در خروجي ستون ميزان جريان مايع با

استفاده شد .براي برخورداري از دقت بيشتر در مطالعه

يک بشر  1ليتري و كرنومتر اندازهگيري شد.

حاضر از دامنه  1-111پيپيام اين وسيله استفاده گرديد.

گذر حجمي هواي عبوري و مايع شستشو دو متغير

براي كنترل خطرات مواجهه با گاز آمونياك بر اساس

مهم در مطالعه ميباشد كه بايد به دقت كنترل گردند.

برگه اطالعات ايمني مواد شيميايي از ماسک و عينک

نسبت گذر حجمي مايع به گاز در كليه آزمايشات ثابت

ايمني مناسب استفاده گرديده و كپسول در قسمتي از

حفظ شد .به همين منظور براي گذر حجمي هواي  1ليتر

آزمايشگاه مهار شده بود.

دقيقه استفاده شد .براي گذر حجمي هواي  11ليتر بر

تراكم آمونياك در ورودي شستشودهنده تر و دو نوع ماده

ثانيه ،گذر حجمي مايع شستشو  431ميليليتر بر دقيقه و

پر كننده با سه بار تكرار در هر آزمايش بر روي متغير

براي گذر حجمي هواي معادل  11ليتر بر ثانيه از گذر

وابسته (تراكم آمونياك در خروجي شستشودهنده تر) با

حجمي مايع شستشوي  241ميليليتر بر دقيقه استفاده

تحليل واريانس بررسي و براي متغيرهايي كه اثر معنيدار

شد .در اين مطالعه از سه دامنه تراكم مختلف آمونياك

داشتند با آزمون توكي مشخص گرديد كه بين كدام

شامل  41/2-43/7 ،23-22و  11-21پيپيام استفاده شد.

گروهها اختالف معنيداري وجود دارد .جهت آناليز دادهها

گاز آمونياك از طريق يک كپسول به ستون پر شده
تزريق و همزمان تراكم آمونياك در هواي ورودي به
ستون و خارج شده از آن اندازهگيري شد .كپسول به
رگوالتور مخصوص گاز آمونياك متصل و مقدار گاز
تزريق شده از طريق فشارسنج روي رگوالتور تنظيم
ميشد .بدين منظور عدد فشارسنج رگوالتور بر حسب

از نسخه 12بسته نرمافزاري SPSSاستفاده شد.

يافتهها
يافتههاي  14آزمايش نشان داد كه در هر سه گذر
حجمي هوا راندمان حذف گاز آمونياك در بستر پر شده
با حلقههاي راشيگ سراميكي باالتر از نوع پيويسي
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بر ثانيه ،از گذر حجمي مايع شستشوي  211ميليليتر بر

اثر تمام متغيرهاي مستقل شامل گذر حجمي هوا،

 /11مقايسه ميزان حذف آمونياك از هوا توسط شستشو دهنده تر پر شده با..

است .جدول  2اثر گذرهاي مختلف حجمي هوا را بر

 14/22±2/37ديده شد .باالترين ميانگين راندمان حذف

راندمان حذف گاز آمونياك نشان ميدهد .باالترين

گاز در نوع پيويسي در گذر حجمي هواي  11ليتر بر

ميانگين راندمان حذف گاز در پر كن حلقه راشيگ

ثانيه با مقدار  11/82±3/21است.

سراميكي در گذر حجمي هواي 1ليتر بر ثانيه با مقدار
جدول  -2اثر گذرهاي حجمي مختلف هوا بر راندمان حذف ستون پر شده با پركنندههاي مورد مطالعه
گذر حجمي هوا lit/s

1
11
11

كارآيي حذف (درصد)

نوع پركن

تعداد آزمايش

سراميک

1

14/24

پي وي سي

1

11/18

3/12

سراميک

1

13/12

3/11

87/18

پي وي سي

1

11/22

1/23

83/31

14/73

سراميک

1

12/81

3/31

88/37

12/21

پي وي سي

1

12/21

3/21

88/22

11/82

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

2/37

11/11

12/12

82/11

11/27
12/21

نتايج مقايسه هاي آماري توكي نشان داد كه با افززايش

باالترين راندمان حذف گاز در بيشترين دامنزه تزراكم

تراكم ورودي آالينده در سزتون پزرشزده بزا هزر دو نزوع

( 11-21پيپيام) و در ستون پر شده با حلقه هاي راشيگ

پركننده پيويسي و حلقه راشيگ ،ميانگين كارآيي حزذف

سراميكي بزا ميزانگين  %11/23ديزده مزي شزود .شزكل 2

گاز آمونياك با مزايع شستشزوي آب بزه طزور معنزيداري

راندمان حذف گاز آمونياك را در دامنههاي متفاوت تراكم

( )p-value<1/111افزايش مزييابزد .البتزه ايزن افززايش

با توجه به نوع ماده پركننده نشان ميدهد.

حذف گاز آمونياك در ستون پزر شزده بزا حلقزه راشزيگ
سراميكي باالتر از نوع پيويسي است.
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R² = 0.8749
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Y pvc
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YPVC = 84.056x0.0416
R² = 0.9352

91.00

)Power (Y pvc
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شكل  -2راندمان حذف گاز آمونياك در دامنههاي تراكمي متفاوت در دو نوع ماده پركننده

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2023-01-07

89.00

فصلنامه علمي تخصصي طب كار /دوره پنجم /شماره سوم /پاييز 12 /12

محمدجواد جعفري و همكاران

با افزايش گذر حجمي هوا ،افت فشار ستون پر شزده

تاثير گذر حجمي هوا را بزر افزت فشزار نشزان مزيدهزد.

با هر دو نوع پركننزده حلقزههزاي راشزيگ و پزيويسزي،

مقايسه آماري ميانگين افت فشار ستون پر شده با دو نزوع

افزايش مييابد .افت فشار در شستشودهنده تر پر شده بزا

پركننده مورد آزمايش نشان مي دهد كه تغيير گذر حجمي

حلقه راشيگ بيشتر از افت فشزار در سزتون پزر شزده بزا

هوا از  1به  11و از  11به  11ليتر بر ثانيه سزبب افززايش

پيويسي است.

معنيدار (با  p-valueكمتر از )1/111افزت فشزار سزتون
پر شده با هر دو نوع پركننده ميشود.

جدول  3تاثير گذر حجمي هوا را بر افت فشار ستون
پر شده با هر دو نوع ماده پركننده نشان ميدهد .شزكل 3

جدول  -3افت فشار ستون پر شده با پركنندههاي مورد مطالعه در گذرهاي حجمي مختلف هوا
نوع پركننده

حلقه راشيگ

پي وي سي

افت فشار بر حسب پاسكال

گذر حجمي هوا lit/s

تعداد آزمايش

1

1

121/13

11

1

272/47

271/14

11

1

788/1

782/71

712/31

1

1

311/84

313/12

318/22

1/12

11

1

323/12

321/41

324/18

1/22

11

1

371/11

313/12

371/31

1/12

ميانگين

حداقل

حداكثر

انحراف از معيار

118/74

131/32

11/21

278/32

1/31
1/81
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بحث
با افزايش گذر حجمي هوا زمان ماند هواي حاوي

و مايع جاذب ميگردد( .)17بر پايه نتايج حاصل از اين

آالينده در ستون كاهش مييابد ،در صورتي كه زمان ماند

مطالعه ،با افزايش گذر حجمي هوا از  1ليتر بر ثانيه به 11

مناسب سبب ايجاد تماس كافي بين هواي حاوي آالينده

و  11ليتر بر ثانيه در بستر پركن حلقه راشيگ ميزان
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شكل  -3تغييرات افت فشار بستر پر شده با پركنندههاي مورد مطالعه در گذرهاي حجمي مختلف هوا

 /17مقايسه ميزان حذف آمونياك از هوا توسط شستشو دهنده تر پر شده با..

راندمان حذف گاز آمونياك در شستشودهنده تر پر شده با

در بستر پر شده با حلقه راشيگ هنگامي كه تراكم

شيب كمي روند كاهشي به خود گرفته است .در بستر پر

آمونياك ورودي از دامنه  23تا  22پيپيام به دامنه 41/2

شده با پيويسي با افزايش گذر حجمي هوا از  1به 11

تا  43/7پيپيام افزايش مييابد ،راندمان حذف گاز

ليتر بر ثانيه راندمان حذف گاز آمونياك با شيب كمي

آمونياك به طور معنيدار با  p-valueكمتر از 1/111

كاهش داشته است و با افزايش گذر حجمي هوا از 11

افزايش مييابد .در همين بستر با افزايش تراكم ورودي از

ليتر بر ثانيه به  11ليتر بر ثانيه با شيب كمي روند افزايشي

 41/2تا  43/7پيپيام به دامنه  11تا  21پيپيام ،راندمان

به خود گرفته است .جهت مقايسه تاثير گذر حجمي بر

حذف گاز آمونياك به طور معنيدار با  p-valueكمتر از

راندمان حذف گاز آمونياك در شستشودهنده تر پرشده،

 1/111افزايش مييابد .در بستر پر شده با حلقههاي

در هر سه گذرحجمي يعني گذر حجمي  11 ،1و 11

پيويسي نيز با افزايش تراكم ورودي از هر دامنه مطالعه

ليتر بر ثانيه در حلقه راشيگ راندمان حذف آمونياك باالتر

شده با دامنه باالتر ورودي نيز راندمان حذف گاز آمونياك

از پركننده نوع پيويسي است.

به طور معنيداري با  p-valueكمتر از  1/111افزايش

در پركننده حلقه راشيگ با افزايش گذر حجمي از 1
ليتر بر ثانيه به  11ليتر بر ثانيه راندمان حذف كاهش يافته

مييابد .اين نتايج با مطالعات  Jafariو همكاران و
 Halwagiهمخواني دارد(.)13،14

اما اين كاهش با  p-valueبرابر  1/12معنيدار نميباشد.

راندمان حذف گاز آمونياك با مايع شستشوي آب در

در همين ماده پركننده با افزايش گذر حجمي هوا از 11

مطالعات مختلف انجام شده با ستون پر شده حدود %71

به  11ليتر بر ثانيه نيز كاهش راندمان حذف گاز آمونياك

گزارش شده است(.)18،11

ديده ميشود اما اين افزايش نيز با  p-valueبرابر 1/32

ميانگين راندمان حذف گاز آمونياك در مطالعه حاضر

معنيدار نيست .در پركننده پيويسي نيز با افزايش گذر

باالتر از  %81بوده است .در بستر پر شده با هر دو نوع

حجمي هوا از  1به  11ليتر بر ثانيه كاهش راندمان حذف

ماده پركننده ،با افزايش گذر حجمي هوا افت فشار بستر

و با افزايش گذر حجمي هوا از  11به  11ليتر بر ثانيه

افزايش مييابد(.)21،21،22،23،24

افزايش راندمان حذف مشاهده ميگردد اما معنيدار
نيست.

افت فشار باالتر مستلزم مصرف انرژي بيشتر است كه
همين موضوع سبب افزايش هزينهها ميگردد و افزايش

سبب كاهش زمان ماند گاز حاوي آالينده در ستون

افت فشار در شستشودهنده تر پر شده با حلقه راشيگ

ميشود كه خود سبب كاهش راندمان جداسازي ميگردد

بيشتر از افت فشار در ستون پرشده با پيويسي است .با

و از سوي ديگر سبب تالطم بيشتر در جريان هوا در

افزايش گذر حجمي هوا در هر دو نوع ماده پركننده افت

داخل ستون شده و سبب افزايش انتقال جرم و باال رفتن

فشار ستون افزايش مييابد .در واقع در گذر حجمي 11

راندمان جداسازي ميگردد.

ليتر بر ثانيه بيشترين ميزان افت فشار ستون پرشده در هر

اثر نهايي افزايش گذر حجمي هوا بر راندمان

دو نوع بستر پركننده وجود دارد .در ستون پرشده با هر

جداسازي حاصل برآيند اين دو اثر خواهد بود .نتايج

دو نوع پركننده ،با افزايش ميزان گذر حجمي هوا افت

نشان ميدهد كه در مطالعه حاضر اين دو اثر ظاهراً برابر

فشار به طور معنيدار با p-valueكمتر از  1/111افزايش

بوده و تغيير عمدهاي بر راندمان نهايي ندارند.

مييابد.

با افزايش تراكم گاز آمونياك راندمان حذف افزايش
مييابد(.)18

مقايسه آماري افت فشارهاي متناظر نشان داد كه افت
فشار ستون پرشده با حلقههاي راشيگ در هر گذر
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افزايش گذر حجمي گاز ورودي به ستون از يک سو

هزينه هيچگاه در صنعت با استقبال مواجهه نميشود(.)22
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 ستون پر،از بستر پر شده با حلقههاي راشيگ ميباشد

حجمي از افت فشار آن در حالتي كه با پيويسي پر شده

شده باحلقههاي راشيگ سراميكي با وجود راندمان حذف

 در مقايسه افت.است به طور معنيداري بيشتر است

گاز آمونياك باالتر سبب ايجاد افت فشار بيشتر نسبت به

 ليتر11  و11 ،1 فشارهاي متناظر در گذر حجمي هواي

 افت فشار بيشتر سبب افزايش.نوع پيويسي ميگردد

بر ثانيه ميانگين افت فشار در ستون پر شده با حلقههاي

هزينهها ميشود كه مورد استقبال در صنايع نيست و

 باالتر%112/3  و%82 ،%48/7 راشيگ سراميكي به ترتيب

توصيه ميشود از پيويسي به جاي حلقههاي راشيگ

.از نوع پيويسي است

.استفاده شود

تقدير و تشكر

نتيجهگيري
ستون پر شده با حلقههاي راشيگ سراميكي راندمان

اين مقاله از پاياننامه سركار خانم ليال اميدي به

حذف آمونياك بيشتري نسبت به ستون پرشده با

راهنمايي آقاي دكتر محمدجواد جعفري استخراج شده

 با افزايش تراكم ورودي گاز آمونياك،پيويسي دارد

.است

راندمان حذف ستون پرشده با هر دو نوع پركننده مورد

شايان ذكر است پاياننامه فوق بخشي از يک طرح

مطالعه افزايش مييابد كه اين افزايش در بستر پر شده با

مصوب پژوهشي بود كه توسط دانشگاه علوم پزشكي و

 ستونهاي پر شده با،حلقههاي راشيگ بيشتر است

خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي حمايت مالي

پيويسي افت فشار كمتري از ستونهاي پر شده با

 بدين وسيله از اين دانشگاه تقدير و تشكر.گرديد

 نوسانات افت فشار در اثر افزايش،حلقههاي راشيگ دارد

.ميشود

گذر حجمي هوا در بستر پرشده با پيويسي بسيار كمتر
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