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بوی بد فاضالب
راه های از بین بردن بوی بد فاضالب
چیزی که بتواند تجربه خوشایند را در آشپزخانه از بین ببرد ،بوی بدی فاضالب
است .این وقتی از فاضالب ناشی می شود بدتر است ،چون مراقبت از آن آسان
نیست در این بخش از نکات مفید خانه داری نمناک چند نکته وجود دارد که به
شما کمک می کند از بوی بد فاضالب خالص شوید.
بوی بد ناشی از فاضالب آشپزخانه معموال به دلیل پسماند غذاها ایجاد می شود.
وقتی ظرف ها را می شویید باقی مانده غذاها در لوله ها گیر می کند و در طول
زمان بوی تعفن وحشتناکی ایجاد می کند .باکتری ها و قارچ ها نیز باعث این بوی
نامطبوع داخل لوله فاضالب می شوند.

راه های از بین بردن بوی نامطبوع فاضالب
دلیل بوی بد فاضالب در خانه چیست؟
بوی بد فاضالب نشان دهنده نشت گاز ســمــی سولفید هیدروژن یا گاز فاضالب به
داخل منزل است.این بو می تواند دائمی باشد و یا فقط در زمانهای مختلفی به مشام
برسد  ،می تواند بسیار غلیظ باشد و یا بوی رقیقی داشته باشد .همانطور که شما هم
احساس کرده اید این بو می تواند بویی شبیه بوی تخم مرغ گندیده یا ماهی یا
الشه گندیده داشته باشد.می تواند در آشپزخانه  ،توالت  ،حمام و یا هرجای دیگر از
ساختمان به مشام برسد .ساده ترین راه برای رهایی از این مشکل استفاده از
محصوالت تمیز کننده تجاری است .با این حال ،آن ها دو ضرر مهم دارند:اول ،آن ها
لوله هارا تمیز می کنند  ،اما اگر به طور منظم استفاده شوند  ،باعث پوسیدگی لوله
کشی منزل می شوند عالوه بر آن ،آن ها گازها و بوهایی را رها می کنند که تنها
افراد خاصی می توانند آن را تحمل کنند .آن ها به طور خاص بر افرادی
که آلرژی یا آسم دارند تاثیر منفی می گذارند.

دو ضرر مهم استفاده از محصوالت تمیز کننده تجاری
چگونه بوی بد فاضالب را از بین ببریم؟
4ترفند برای خالص شدن از بوی بد فاضالب
1.آب با سرکه و جوش شیرین

تنها چیزی که برای این روش نیاز دارید نصف لیتر آب گرم ،کمی سرکه و جوش
شیرین است.

این مراحل را باید دنبال کنید:
آب را به کاسه به همراه  200میلی لیتر سرکه اضافه کنید.
100گرم جوش شیرین اضافه کنید.
می بینید واکنش شیمیایی رخ می دهد .بنابراین سریعا مخلوط را در فاضالب
بریزید.
پس از نیم ساعت ،یک لیتر آب جوش بریزید.
همانطور که می بینید ،این روشی مقرون به صرفه و ساده برای خالص شدن از بوی
بد ناشی از فاضالب آشپزخانه تان است .همچنین می توانید از این کار برای بوی
زننده حمام و توالت استفاده کنید.

مخلوط آب و سرکه و جوش شیرین برای ازبین بردن بوی بد فاضالب
2.نمک  ،یخ  ،لیمو

می خواهیم بوی بد فاضالب را ازبین ببریم و دستورالعمل زیر چیز دیگری است .از
یخ و نمک برای از بین بردن پس مانده های مواد غذایی که در فاضالب گیر می
افتند  ،استفاده کنید .چطور ؟آسان است:تکه های یخ را به اطراف بریزید و نمک را
به داخل لوله فاضالب بریزید.
هرچقدر نیاز است تکرار کنید و در نهایت مقداری پوست لیمو را اضافه تا بوی
مرکبات بدهد.

استفاده از مرکبات برای رفع بوی بد فاضالب
3.حذف بوهای بد با آب و مخمر
این ترکیب معموال نتایج بسیار خوبی دارد .تنها چیزی که نیاز دارید یک مخمر نان
و آب است.

یک فنجان آب به جوش بیاورید .یک بسته مخمر اضافه و بگذارید حل شود.
این مخلوط را در فاضالب آشپزخانه بریزید و بگذارید تمام شب بماند .این ترفند
ساده و ارزان نیز می تواند در حمام و رختشوی خانه به کار رود.
4.جوش شیرین و سرکه سفید
این مشابه گزینه اول است ،اما فرآیند آن کمی متفاوت است .یک فنجان جوش
شیرین را زمانی که خشک است ،درون فاضالب بریزید و مطمئن شوید تازه بسته
جدید را خریده اید.
یک ظرف کوچک سرکه سفید اضافه کنید ،که بالفاصله شروع به فوم می شود .بعد
از  15دقیقه ،کمی آب به پایین سرازیر می شود .این مراحل ساده هر گونه بوی بد
را از فاضالب آشپزخانه از بین خواهد برد.

مخلوط جوش شیرین و سرکه سفید برای ازبین بردن بوی بد فاضالب
توصیه هایی برای جلوگیری از بروز بوی بد فاضالب در آشپزخانه

در نهایت ،ایده خوبی است که گام های مشخصی برای اجتناب از بوی بد در فاضالب
آشپزخانه تان بردارید .اساسی و بنیادی ترین توصیه  ،اجتناب از شستن هر گونه
مواد باقیمانده در فاضالب است.
همچنین صابون های ویژه ای که برای شستن ظرف ها به کار می روند می توانند
باعث ایجاد چسبیدن غذا به لوله ها شوند  ،شگفت زده خواهید شد .بهترین راه برای
جلوگیری از وقوع این اتفاق با پیروی از برخی از مراحل ذکر شده استفاده از جوش
شیرین است
همانطور که می بینید ،داشتن یک آشپزخانه با بوی خوب غیر ممکن نیست .از حاال
به بعد ،شما دیگر هیچ بهانه ای برای فاضالب کثیف ندارید  .فقط چند دقیقه وقت
بگذارید تا بوهای بد را با این راه حل های ساده از بین ببرید.
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بوی بد فاضالب یکی از مشکالت هر خونه ای هست که حتی بعد از تمیز کردن
دستشویی بازهم بوی بد اون ازبین نمیره .در اینجا توضیح میدیم علت بوی بد چاه
چیه و چطور میتونیم بوی بد رو از بین ببریم.

علت بوی بد فاضالب
بوی بد فاضالب نشون دهنده نشت گاز فاضالب هست و میتونه دالیل مختلفی
داشته باشه که در اینجا به اصلی ترین دالیل اون میپردازیم:
سیفون توالت
در اولین مرحله برای پیدا کردن علت بوی بد فاضالب باید سیفون توالت رو بررسی
کنیم .از جمله کارهایی که برای جلوگیری از بلند شدن گاز فضالب یا هیدروژن
سولفید در سیستم لوله کشی ساختمان انجام میدن گذاشتن سیفون در لوله ها
هست .بیشتر مواقع سیفون با فالش تانک اشتباه گرفته میشه و الزمه بدونیم سیفون
یا شترگلو زیر سنگ توالت گذاشته میشه و همیشه مثل یک ظرف پر آب است.
سیفون توالت همیشه کمی آب درون خودش نگه میداره تا بوی بدی از چاه بلند
نشه.
پر شدن چاه فاضالب
اگه چاه فاضالب پر بشه بدیهی هست که بوی بد فاضالب در فضا میپیچه که در این
صورت باید فورا به شرکت های تخلیه چاه زنگ بزنین.
ترکیدگی لوله فاضالب
از دالیل بوی بد فاضالب میتونیم به ترکیدگی لوله فاضالب و نشت فاضالب به دیوار
های اطراف اشاره کنیم .ترکیدگی معموال به دلیل فرسوده بودن لوله فاضالب یا پر

شدن اون هست .اگه لوله ترکیده باشه باید به سرعت مشکل رو برطرف کنیم چون
در غیر اینصورت باعث نشست ساختمون میشه.
فرسوده شدن چاه فاضالب
چاه های فرسوده ساختمون های قدیمی عالوه بر داشتن بوی بد مشکالت دیگه هم
مثل رسوب لجن ها به دیوار فاضالب دارن .رسوب لجن ها باعث میشه که چاه
فاضالب مکررا پر بشه و تخلیه چاه راه حل درستی برای این مشکل نیست و برای
رفع این مشکل نیاز به الیروبی چاه هست که انجام این کار به عهده شرکت های
خدماتی است .اگر برای الیروبی چاه خونه تون نیاز به یک فرد فنی دارین؛ میتونین
از طریق الیروبی چاه به دنبال افراد فنی مورد نظرتون بگردید.
راه های از بین بردن بوی بد فاضالب
برای رفع بوی بد فاضالب میتونیم در سیفون (شترگلو) آب بریزیم تا آب اون عوض
بشه اگه این راه جواب نداد میتونین از راه های زیر که بدون استفاده از مواد
شیمیایی است و توی هر خونه پیدا میشه استفاده کرد:

جوش شیرین و سرکه
 .1نصف پیمانه جوش شیرین رو داخل لوله فاضالب بریزین
 .2نصف پیمانه سرکه سفید هم به اون اضافه کنین
 .3در فاضالب رو بپوشونین و بعد از  5دقیقه آب گرم رو باز کنین
اگه باز هم بوی اومد این کار رو چندبار تکرار کنین
جوش شیرین و نمک

یک لیوان جوش شیرین ،یک لیوان نمک و یک کتری آب جوش رو داخل لوله
فاضالب بریزین .محلول جوش شیرین و نمک ،محلولی قوی برای رفع بوی بد
فاضالب است.
جوش شیرین و آبلیمو
کمتر از نصف پیمانه آبلیمو و جوش شیرین رو باهم مخلوط کنین تا مایع خمیری
درست بشه و اون رو داخل لوله فاضالب بریزین و بعد از چند دقیقه آب سرد رو باز
کنین.
سرکه سفید و لیمو
مثل تصویر زیر لیمو رو تیک تیکه کنین و داخل قالب یخ مکعبی بریزین و داخل
قالب رو با سرکه سفید پر کنین .هر چند روز یکی از قالب هارو داخل لوله فاضالب
بریزین و روی اون آب سرد باز کنین تا قالب ها خرد بشن.

مخلوط آب و آهک
 10 .1لیتر آب رو با  1کیلو آهک مخلوط کنین.
 .2بعد از چند ساعت اون رو تکون بدین و از صافی بگذرونین.
 .3صاف کردن مخلوط رو برای مدت زیادی در لوله فاضالب بریزین.
چوب کبریت

یکی از سریع ترین و جالب ترین روش های از بین بردن بوی بد توالت استفاده از
چوب کبریت است .گوگردی که از سوختن چوب کبریت آزاد میشه بوی بد رو جذب
خودش میکنه ،پس برای اینکار یک یا چند چوب کبریت رو بسوزونین.
هشدار
برای رفع بوی بد فاضالب از نفت استفاده نکنین .نفت باعث میشه باکتری های
تجزیه کننده لجن های چاه از بین برن که در این حالت لجن ها در کف چاه باقی
میمونن و نمیذارن آب تو زمین بره و بعد از مدتی باعث پر شدن چاه میشن ،عالوه
بر این نفت باعث اختالل در تصفیه فاضالب هم میشه.
تاثیر گازهای فاضالب بر سالمتی انسان
گاز فاضالب یا گاز سولفید هیدروژن گاز های بسیار سمی هستن که بر اثر تنفس
مشکالتی رو در پی داره .اگه غلظت گاز کم باشه باعث مشکالتی مثل تحریک
چشمها و سیستم تنفسی ،خواب آلودگی ،حالت تهوع ،استفراغ ،سر درد و بی حالی
میشه.
اگه گازهای فاضالب غلیظ باشه و به چشم برخورد کنه ،چشم ملتهب و قرمز میشه و
ممکنه این عالئم همراه با درد هم باشه .همچنین چشم به نور حساس میشه و بر اثر
تنفس گاز فاضالب ،انسان دچار سرفه ،درد در گلو و بینی و همچنین مشکل تنفسی
میشه .در صورت شدت بیشتر ،کاهش ضربان قلب و بروز عالئم خستگی و اختالل
خواب و اختالل گوارشی بهمراه عرق سرد و حتی مرگ نیز ممکن است رخ دهد.
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