Hệ thống xử lý
khí thải
VGT01
Xử lý triệt để mùi hôi từ các nhà máy
chế biến sản phẩm bằng phương pháp
sấy nguyên liệu từ động vật

Tổng quan
Hệ thống chuyên dùng để xử lý
khí thải có mùi phát sinh từ
việc sấy các sản phẩm có
nguyên liệu từ động vật như
nhà máy sản xuất thức ăn gia
súc, thức ăn thủy sản, nhà máy
sấy khô thịt, cá…

• Áp dụng công nghệ
hấp thụ hóa học kết
hợp điều khiển tự động
để kiểm soát và tối ưu
hóa hiệu suất.
• Quy trình vận hành
khép kín, không phát
sinh nước thải chứa hóa
chất.
• Vật liệu lọc công nghệ
hạt nano hấp thụ triệt
để mùi có trong khí thải

Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với
các nhà máy quy mô vừa và
nhỏ
Có các module với chức năng
độc lập phù hợp với từng nhu
cầu của nhà máy.
Có thể gép nối với các hệ
thống xử lý khí thải sẵn có.

VGT01 xử lý triệt để các khí
gây mùi có trong khí thải đáp
ứng tiêu chuẩn môi trường của
Việt Nam.

Chi tiết

Công suất thiết kế
Hệ thống được thiết kế phù hợp với các nhà máy vừa và nhỏ
500 ~ 3.000 m2
• Diện tích nhà xưởng:
5.000 ~ 40.000 m3/giờ
• Lưu lượng khí thải:
• Đường kính ống khí thải: 0.5 ~ 1.5 m
• Các chất được xử lý: NH3, các hơi hữu cơ: amin, aldehyde,…

Thông số hệ thống
•
•
•
•
•
•

Kích thước tháp phản ứng: 1.6×1.6×3.0 m (dài×rộng×cao)
Động cơ bơm dung dịch phản ứng (2 máy): 2.2 kW
Động cơ bơm dung dịch nước (1 máy): 5 kW
Động cơ bơm axit đặc (1 máy): 50 W
Thể tích bình chứa nước: 0.5 m3.
Thể tích bình chứa axit: 0.5 m3.

Hóa chất – vật liệu
Hệ thống hoạt động có sử dụng hóa chất và vật liệu hấp thụ
• Chlohydric Acid 30%
• Hạt xúc tác hấp phụ VAN-01 với các lỗ xốp khoảng 2~10
micrometer gắn các hạt nano có kích thước 20~30
nanometer.

Phương án
triển khai
Khảo sát và tư vấn
Hợp đồng khảo sát và tư vấn thực hiện việc lập thông số nhà
máy gồm các chỉ số cần thiết để thực hiện dự án thiết kế và
triển khai hệ thống xử lý.

Thiết kế dự án
Tùy vào nhu cầu của nhà máy, Vietnano MCS Co., ltd sẽ thực
hiện việc thiết kế dự án để triển khai hệ thống thích hợp. Chủ
đầu tư dự án là chủ nhà máy hoặc cơ quan quản lý nhà máy
sẽ nắm được chi phí, tiến độ dự án cũng như kết quả sẽ có
được sau khi triển khai hệ thống.

Triển khai hệ thống
Vietnano MCS Co., ltd sẽ chịu trách nhiệm triển khai hệ
thống một cách thích hợp để ít ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất của nhà máy. Toàn bộ quá trình thi công sẽ được
kiểm soát bởi bên chủ đầu tư.

Nghiệm thu, vận hành, bảo hành
Vietnano MCS Co., ltd cùng chủ đầu tư và một bên thứ ba
(nếu có) cùng tiến hành nghiệm thu các thông số dự án theo
hợp đồng. Vietnano MCS Co., ltd có trách nhiệm chuyển
giao việc vận hành cho nhà máy và bảo hành hệ thống theo
hợp đồng.

