
Нефт & Газ/ Химия

ОЧИСТКА НА ГАЗ

DL CH14

Газоочистната инсталация
позволява отстраняването на на
твърди частици от от газовия
пушек с различни средства:

 Статичен утаител
 Динамичен утаител
 Циклонен сепаратор,

и сравнението на трите
процеса.

Замърсителят, твърдо вещество,
се съхранява в бункер откъдето
се подава в процеса чрез
Архимедов винт, директно
задвижван от електродвигател с
редуктор.

РАБОТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА
Циркулирането на газ се постига чрез въздуходувка
1.1 kW, 900 m3 max дебит и 475 mm CH2O налягане;
може да се промени дебита на циркулиращия въздух
чрез честотен преобразовател, който променя
скоростта на въртене на мотора на въздуходувката.
Замърсителят се вкарва във въздуходувката, т.ч. на
изхода имаме вече смес от въздух и твърд
замърсител.
Останалите елементи, както и сепаратора на твърди
частици са направени от прозрачен метакрилат, за да
се наблюдава целия процес.
Газовият поток може да се подава в четири
разклонения, т.ч. всяко да представлява различен
процес за отделяне на замърсител, като всяко от тях
може да се премахне, независимо от останалите чрез
вентилите и гайки към всяко от тях:

 При първото разклонение газопотока не се третира,
т.ч. служи като цел за сравнение на концентрацията
на частици на изхода с тези, получени на другите
разклонения.

 При второто разклонение газопотока минава през
статичен утаител (без препятствия), където се отделят
частиците от пречистения газ.

 При третото разклонение газопотока минава през
динамичен утаител (с препятствия), разположен по
посока на газа където се отделят частиците от
пречистения газ.

 При четвъртото разклонение имаме циклонен
утаител, направен от прозрачен метакрилат

При използване на метакрилат, пясъкът като
замърсител може да предизвика износване или
повреда на вътрешността на елементите, но
въпреки това ще получите представа какъв дебит е
получен, което е невъзможно при непрозрачен
материал.
Накрая газът се отвежда до филтър с двоен хартиен
или пластмасов патрон, лесно подменяем с
резервни части. В този филтър се задържат
твърдите частици, които не са задържани в
предишните устройства. Чрез претегляне на
филтъра може да се определи концентрацията на
твърдата част в изходящия газ.
Изчистеният газ на изхода на филтъра се отвежда
чрез ротаметър, който позволява по всяко време да
се следи дебита на циркулиращия въздух.

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА
Всички части на инсталацията са поставен в
квадратна тръбна рамка с размери 40x40x2 mm от
неръждаема стомана AISI 304. Четирите
разклонения на инсталацията са разположени в
същата хоризонтална равнина.
Инсталацията е окомплектована с контролен шкаф,
вграден в конструкцията, с всички необходими
превключватели за активиране на различните
електрически компоненти, главен изключвател и
авариен стоп-бутон (гъба).
Отвътре шкафът е обезопасен от необходимите
защити срещу потенциални електрически повреди,
къси съединения или погрешно заземяване
съгласно изискванията за безопасно  на работа на
инсталацията и хората.


