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 (کننده جدا)ها  سپراتور

 

سپراتور ها به طور گسترده اي  در صنايع پتروشيمي             

سازي جدا  جهت نمروگاه هاي برق و ...  ,پااليشگاه   شميماي 

  هوا و.. موردبخارگازها مانند  انواع قطرات مايع و ذرات جامد از

زيسيت  بيه لتيت مشي  ت اميروزه نيد. گمرمي  قرار استفاده 

بيه هييراه  ( scrubber)هاي شوينده گازمحمط  كه سمستم 

 .در حال گسترش م  باشد سپراتور هااستفاده از  دارند

رخيورداري از بيا ب "كارا تهويه"در حال حاضر شركت مهندس  

ارب ارزشيند تج هيراه بازمايشگاه  مطتوب ام انات لتي  و آ

سيپراتور هياي  بيا    طراح  و سياخت سيپراتور هيا  در زممنه

طراحي  و    مطابق با اسيتانداردهاي بيما اليتتي   راندمان باال

  مقداربدون محدوديت نسبت به  .ايا سپراتورها نيايد تولمد م 

 قطيرات ميايع   ذرات جامد و  با حد اقل افت فشار مي ا دب  

 .م  نيايندجدا از جريان گاز   مم رون را  01در حدود كيتر از 

را  ( Double pocket vane-type separator ) دوبل  وياسپراتورهاي هيچنما ايا شركت  

  را ام ان پذير م  سازند. مم رون  8جداسازي ذرات  با اندازه كه م  نيايدطراح  و تولمد 

 

 

 

 :  دوبل وينطرح   مزاياي سپراتورا

 

 در جدايش م انم   قطرات مايع و ذرات جامد از گاز راندمان باال 

 يشبا توجه به راندمان جدا افت فشار كم 

   با لير طوالن هيراه  ساننصب آ  ساختار مستح م 

  طراح  قابل سفارش براي كاربرد هاي متفاوت 

  در صورت سفارش  قابتمت تعويض ويا ها با 

 

 

اينرسي  و گيرانش    گرييز از مركيز و نمرو هياي ها بر اساس قوانما ساده فمزي   سپراتورليت رد 

ييا  ميايعپايما و قطرات  جرم حجي با  گازكمب  است از ورودي به سپراتور تر گازم  باشد. استوار 

 چنديا بار   از فضاي بما ويا ها ضيا لبور ايا تركمب  .م  باشد باال  با جرم حجي ذرات جامد 
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به راحت  از ايا مسمر پير پيمو و خيم    گازجرم حجي  پايما توجه به با كه تغممر جهت م  دهد 

بالي   و شيدهوارد   گيازذرات درون به  نمروي گريز از مركزت لبور م  كند اما در هر بار تغممر جه

بيه در صورت  كه ايا ذرات  قطرات ميايع باشيند  حال به سيت ديواره ويا م  گردد.  ذراتپرتاب 

و  شيدهايا قطرات كوچي  جييع  نمروي كشش سطح  لتت 

م  دهند تا اين ه در نهايت به سييت را تش مل قطرات بزرگتر 

د. هنگامم ه ميايع تشي مل نياينحركت م   محفظه پايما ويا

ديگير بيا جرييان بخيار تياسي  شده وارد محفظه ويا م  شود 

 پايما محفظيه سيپراتورندارد و به لتت نمروي گرانش به سيت 

  جامد باشند معتق در گاز .در صورت  كه ذرات تختمه م  گردد

بيه سييت   در اثر نمروي گيرانش پس از برخورد به سطح ويا 

  محفظه سپراتور حركت م  نيايند.پايما 

مايع مانند جداسازي قطرات آب درون  –شركت كار ا تهويه برا ساس سفارش  انواع سپراتور ها گاز 

  جامد را طراح  وتولمد م  نيايد. –بخار و سپراتورها گاز 

 

 :  جتکارا شرکت استاندارد سپراتورهاي ابعاد مدلهاي جدول 

 

 

Estimated 

pressure 

drop (mbar) 

             Dimensions 

        (not for construction)    

     

                       Size 

 Estimated   

  height (cm) 
  

    Vessel 

diameter(inch) 
    

   

Inlet/Outlet 

(inch)    

       Model 

   15   160    10     2   KT-sep-2-

2 

   15   164    12     3   KT-sep-2-

3 

   14   168    18     4   KT-sep-2-

4 

   12   176    20     6   KT-sep-2-

6 

   10   200    28     8   KT-sep-2-

8 

 


