ODOR REMOVAL
KOKU GİDERİMİ

Odor Removal
Odor removal has become more important
nowadays, in terms of inhabitants living in
the vicinity of the odour source and working
environment quality for workers. Our company
can supply different solutions by using various
processes for the subject of odor removal. Odor
is not just a single parameter to be dealth with
but also a complex mixture of substances and
selection of correct process requires knowledge
and expertice. Foul odor from wastewater
and wastewater treatment plants is usually
caused by H2S, NH3, SO2, some volatile organic
compounds (VOCs) and mercaptans.

Bayraklı Wastewater Pumping Station 66.000 m3/h odor removal system
(Chemical + Activated Carbon)
Bayraklı Atıksu Pompa İstasyonu 66.000 m3/sa kapasiteli koku giderim
sistemi (Kimyasal + Aktif Karbon)

Additionally, ARBIOGAZ can offer special
solutions for odors emitted from industrial
plants.

Koku Giderimi
Koku giderimi, gerek çevrede yaşayan insanlara
verilen rahatsızlık, gerekse çalışanlar için
uygun çalışma ortamının sağlanması açısından
günümüzde
gittikçe
önem
kazanmaya
başlayan bir konudur. Koku giderimi konusunda
firmamız çeşitli yöntemler kullanarak farklı
çözümler sunabilmektedir. Koku, sadece belli
bir parametrenin değil, birçok farklı bileşenin
ortaya çıkarttığı karmaşık bir olgudur ve koku
gideriminde doğru yöntemin belirlenmesi bilgi
birikimi ve uzmanlık gerektiren bir konudur.
Atıksudan ve atıksu arıtma tesislerinden
kaynaklanan kötü kokular genellikle H2S, NH3,
SO2, bazı uçucu organik bileşikler (VOC) ve
merkaptanlardan kaynaklanmaktadır.
Bunların yanı sıra endüstriyel tesislerden
kaynaklanan kokular için de özel çözümler
sunulabilmektedir.

Bayraklı Wastewater Pumping Station 66.000 m3/h odor removal system
(Chemical + Activated Carbon)
Bayraklı Atıksu Pompa İstasyonu 66.000 m3/sa kapasiteli koku giderim
sistemi (Kimyasal + Aktif Karbon)

www.arbiogaz.com

Chemical Odor Removal
Chemical Odor Treatment is an effective method
which especially used for treatment of odor
caused by certain chemicals. It can be preferred
for highly concentrated pollutions; footprint is
smaller compared to biological methods.

Basically, chemical odor treatment systems
consists of exhaust-air duct, exhaust air suction
fans, scrubber(s), chemical storage tanks
and dosage systems, circulation pump and
instruments required for system operation.

These processes, occur in continuously circulated
treatment bed with the principle of oxidation
of materials which causing odor using various
chemicals for odor treatment, can be offered as
a single or multi stage solution.
Also it is possible to supply solutions that work in
series with biological systems if removal of hard
to remove odor or high concentrated odor or
in addition to these odors total odor removal is
requested.

Kimyasal Koku Giderimi
Kimyasal koku giderimi, özellikle belirli
kimyasallardan
kaynaklanan
kokunun
gideriminde uygulanan etkili bir yöntemdir.
Yüksek konsantrasyonlu kirliliklerde tercih
edilebilir, alan ihtiyacı bazı biyolojik yöntemlere
göre daha düşüktür.

Çiğli Wastewater Pumping Station 132.000 m3/h odor removal system
(Chemical + Activated Carbon)
Çiğli Atıksu Pompa İstasyonu 132.000 m3/sa kapasiteli koku giderim sistemi
(Kimyasal + Aktif Karbon)

Temel olarak kimyasal koku giderim sistemleri,
atık hava toplama kanalları, atık hava emiş
fanları, yıkama kulesi ya da kuleleri, kimyasal
depo tankları ve dozaj sistemleri, sirkülasyon
pompası ve sistem otomasyonu için gerekli
ölçüm enstrümanlarından oluşur.

Koku gideriminde kullanılan çeşitli kimyasalların,
kokuyu
oluşturan
maddeleri
oksitlemesi
prensibi ile arıtma yapan yatak üzerinde sürekli
sirkülasyon yapılarak gerçekleşen bu prosesler
tek ya da çok kademeli olarak sunulabilmektedir.
Giderimi zor olan ya da yüksek konsantrasyonlu
kokularda ya da bu kokulara ilaveten toplam
koku giderimi istendiği durumlarda biyolojik
sistemler ile seri şekilde çalışan çözümler de
sunulabilmektedir.
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Activated Carbon
Activated carbon has been in use for a long time in
air/gas treatment. Technological improvements
leads selective chemical removal with specially
processed activated carbon, in addition to
standard use of virgin activated carbon in
general odor removal. Because of material’s
useful/economical lifetime, it is most commonly
used in removal of low concentrated pollutions
or as a polishing step following another odor
removal system in order to increase system’s
odor removal efficiency.

Biological Odor Removal

Karşıyaka Wastewater Pumping Station 66.000 m3/h odor removal system
(Chemical + Activated Carbon)
Karşıyaka Pompa İstasyonu 66.000 m3/sa kapasiteli koku giderim sistemi
(Kimyasal + Aktif Karbon)

Variable solutions can be provided for biological odor removal. The most widely used of these is biofilter.
Odor removal can be ensured by using biological scrubbers and biotrickling filters as well.
Basically, these systems work with the principle of biological removal of chemicals causing odor by
contacting odorous gases with biomass which generated on a filter bed.

Aktif Karbon
Hava arıtımında çok uzun yıllardan beri kullanılan aktif karbon yöntemi, ilerleyen teknoloji ile hedeflenen
kimyasalları giderecek şekilde özel ya da genel koku arıtımı yapacak şekilde standart şekillerde
kullanılabilmektedir. Dolgu malzemenin kullanım ömrü açısından düşük konsantrasyonlu kirliliklerde ya
da belirli bir koku arıtma sisteminin çıkışında artıma giderim verimini artırmak için son kademe arıtma
yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Biyolojik Koku Giderimi
Biyolojik koku giderimi için çeşitli çözümler sunulabilmektedir. Bunlardan en yaygın şekilde kullanılanı
biyofiltredir. Bunun yanı sıra biyolojik scrubberlar ve biyotrikling filtreler kullanılarak koku giderimi
sağlanabilmektedir.
Temel olarak kokulu gazların bir yatak üzerinde oluşturulan biyo-kütle ile teması ile biyolojik olarak koku
oluşturan kimyasalların giderilmesi prensibiyle çalışırlar.
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Biofilters

Bio-scrubbers

It is the most commonly used odor removal
system. Foot print is more than the other
systems. However, it provides high efficiency
odor removal with minimum operation cost.

Bioscrubbers operate with the principle of
providing odor removal by contacting biomass
generated in a scrubber with substances that
creates odor, under continuous circulation.
Suitable surface is provided for biomass by
using packing media made of different plastic
materials in the towers. Parameter based odor
removal or total odor removal can be provided
with high efficiency.

In the biofilters, biomass is generated on a
specially processed biological bed (bark, etc.).
Basically, biofilters consist of exhaust-air duct,
exhaust air suction fans, filter bed air humidifier
system and filter bed. Area where the filter is
placed can be made of reinforced concrete
or panels which can be produced by various
materials. Land requirement is higher than the
other systems.

Biyofiltreler
En yaygın olarak kullanılan koku giderim
sistemidir. Diğer sistemlere göre alan ihtiyacı
yüksektir ancak verimli bir şekilde ve minimum
işletme maliyeti ile koku giderimi sağlar.
Biyofiltrelerde
biyo-kütle,
özel
olarak
işlenmiş biyolojik ya da inorganik bir yatak
üzerinde oluşturulmaktadır (ağaç kabukları
vb.). Temel olarak biyofiltreler, atık hava
toplama kanalları, atık hava emiş fanları, filtre
yatağı hava nemlendirme sistemi ve filtre
yatağından oluşur. Filtrenin yerleştirileceği alan
betonarme olarak yapılabileceği gibi çeşitli
malzemelerden üretilebilen hazır panellerden de
oluşabilmektedir. Alan ihtiyacı, diğer sistemlere
göre daha fazladır.

Muğla Municipality Wastewater Treatment Plant WTP 19.000 m3/h biological
odor treatment plant
Muğla Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi 19.000 m3/sa kapasiteli biyolojik koku
giderim sistemi

Bio-scrubbers
Bioscrubberlar, kokuya neden olan maddelerin,
sürekli sirkülasyon ile çalışan sistemde scrubber
içerisine oluşturulan biyomedya ile teması
sağlanarak kokunun giderilmesi prensibi ile
çalışır. Yıkma kulesi içinde çeşitli plastik maddeler
kullanılarak biyokütle için gerekli yüzey alanı
sağlanır. Belirli kimyasallardan kaynaklanan ya
da genel koku arıtımında yüksek verimli giderim
sağlanır.
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Biotrickling filter
Biotrickling filters works similar to Bio-scrubbers
but there is no continuous circulation so that
removal of more parameters can be achieved by
providing biomass diversity. Instead of constant
circulation, process is controlled by intermittent
water feeding.
İSKİ Tuzla Waste Water Treatment Plant 10.000 m3/h biological odor removal
system (biotrickling filter) and 20.000 m3/h photoionisation odor removal
system
İSKİ Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi10.000 m3/sa kapasiteli biyolojik koku giderim
sistemi (biyotrickling filtre) ve 20.000 m3/sa kapasiteli fotoiyonizasyon koku
giderim sistemi

Biotrickling filter
Biotrickling filtreler bioscrubber (yıkıma kulesi)
gibi çalışırlar ancak sistemde sürekli sirkülasyon
yoktur. Bu sayede biyokütle çeşitliliği sağlanarak
daha fazla koku oluşturan parametrenin
giderimi sağlanabilmektedir. Sürekli sirkülasyon
yerine fasılalı besleme ile proses kontrol altında
tutulur.
İSKİ Pendik X5 Wastewater Pumping Station 15.000 m3/h biological odor
removal system
İSKİ Pendik X5 Atıksu Pompa İstasyonu 15.000 m3/sa kapasiteli biyolojik koku
giderim sistemi (biotrickling filtre) koku giderim sistemi
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Photoionization
These are the systems that work in principle of
a reaction which starting with destruction and
oxidation of chemicals causing odor by using
ultraviolet in specific wavelengths and finalizing
in catalytic surface area. These are easier
systems compared to the biological systems in
terms of startup and process control, it begins
to treat instantly when the system starts, except
consumables and standard mechanical controls
there is no any process to be followed. Especially
it is effective for removal of odor caused by H2S
and VOC.
Basically these systems consists of exhaust-air
duct, exhaust air suction fan, a reactor where
UV lamps placed and a tank where catalyst
material placed.

İSKİ Tuzla Wastewater Treatment Plant 20.000 m3/h photoionisation odor
removal system (2 units are installed, 1 UV reactor and its control panel is
shown).
İSKİ Tuzla AAT 20.000 m3/sa kapasiteli fotoiyonizasyon koku giderim sistemi
(2 ünite olarak kurulum gerçekleşmiştir, resimde 1 adet UV reaktörü ve kontrol
panosu görünmektedir).

Fotoiyonizasyon
Belirli dalga boylarında ultraviyole ışınların
kullanılarak
kokuyu
oluşturan
kimyasal
maddelerin parçalanması ve oksitlenmesi
ile başlayan reaksiyonun, katalitik bir yüzey
alanında tamamlanması prensibi ile çalışan
sistemlerdir. Biyolojik yöntemlere göre, devreye
alınma ve proses kontrolü açısından daha basit
sistemlerdir, açıldığı anda arıtmaya başlar, sarf
malzemeleri ve standart mekanik kontroller
dışında takip edilmesi gereken bir proses süreci
yoktur. Özellikle H2S ve VOC kaynaklı kokunun
gideriminde etkili olabilmektedir.
Temel olarak bu sistemler atık hava toplama
kanalları, atık hava emiş fanı, UV lambalarının
bulunduğu bir reaktör ve katalist malzemenin
bulunduğu bir tanktan oluşur.

İSKİ Tuzla Wastewater Treatment Plant 5.000 m3/h photoionization odor
removal system.
İSKİ Tuzla Atıksı Arıtma Tesisi 5.000 m3/sa kapasiteli fotoiyonizasyon koku
giderim sistemi.
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