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Opis
Separator S5 konstrukcji szykanowo-labiryntowej jest u¿ywany do
usuwania ciek³ych frakcji niesionych przez  parê, sprê¿one powietrze
lub inne  gazy przemys³owe.

Przyk³ad zamówienia
Separator, typ S5, ko³nierze DIN PN40, DN 20.

A ko³nierze

Materia³y
poz czê�æ materia³
1 korpus stal wêglowa DIN 17245 GS C25N

2        ko³nierze stal wêglowa DIN 17243 C22.8

Zabudowa
Instalowaæ na poziomym odcinku ruroci¹gu, koniecznie z zespo³em
odwadniaj¹cym, pod³¹czonym do króæca odwadniaj¹cego
separatora (F). Prawid³owe odwodnienie (dla pary oznacza to
zwiêkszenie jej wspó³czynnika sucho�ci) uwarunkowane jest
poprawnie wybranym (rodzaj) i dobranym (wielko�æ) odwadniaczem.
W przypadku systemów parowych ulegaj¹cych zapowietrzeniu,
powietrze mo¿e siê zbieraæ w górnej czê�ci separatora. W tej sytuacji
do górnego przy³¹cza (G), nale¿y pod³¹czyæ odpowiedni
odpowietrznik.

wymiary [mm], ciê¿ary[kg], pojemno�ci [litr]
wielko�æ gwint ko³n. ciê¿ar pojemno�æ

   A  A B C D F G gwint ko³nierz gwint ko³nierz

15, 1/2" 130  204 130 265 77 1/2" 1/2" 3.3 kg   4.5 kg 0.84 l 0.85 l
20, 3/4" 130  212 130 317 77 1/2" 1/2" 3.8 kg  5 kg 1.0 l 1.03 l
25, 1" 178 260 154 357 127 1/2" 1/2" 7 kg   9.5 kg 2.5 l 2.6 l
32, 1 1/4"  190  274 178 407 141 1/2" 1/2" 14 kg    19 kg 4.5 l 4.6 l
40, 1 1/2" 220  310 190 476 168 1" 1/2" 22 kg    27 kg 7.7 l 7.9 l
50, 2" 214 310 190 526 168 1" 1/2" 23 kg    29 kg 8.4 l 8.7 l

F odwodnienie

A gwint.

G odpowietrzenie

C

B

D

Zakres stosowania

te
m

pe
ra

tu
ra

 °
C

ci�nienie bar m

nie stosowaæ

krzywa
pary nasyconej

Parametry graniczne
konstrukcja korpusu PN 50
maksymalna temperatura pracy (TMO) 425oC
próba hydrauliczna 60 bar m

Wielko�ci, przy³¹cza
Ko³nierze DIN, PN40 DN15,    20,     25,     32,       40,      50

Gwinty R  R1/2",  3/4",    1",  1  1/4",  1 1/2",  2"
Do odpowietrzenia i odwodnienia koñcówki z gwintem wewnêtrznym
(patrz tabela)



 Przyk³ad doboru - powietrze

1. Przy za³o¿eniu parametrów powietrza:
    ci�nienie 8 bar man, przep³yw 100 Nl/s
    rysujemy pionow¹ liniê L-L.
2. Z punktu L rysujemy liniê poziom¹ L-M.
3. Znajdujemy punkt(y) przeciêcia siê linii L-M
    z  krzywymi separatora(ów). Punktom
    le¿¹cym w obszarze zaciemnionym
    odpowiadaj¹ wielko�ci separatorów
    gwarantuj¹ce blisko 100%-ow¹ sprawno�æ.
4. Prêdko�æ przep³ywu powietrza w ruroci¹gu
    okre�la pionowa liniaM-N (np.10m/s dla
    ruroci¹gu DN32).
5. Strata ci�nienia na separatorze jest okre�lona
    przez punkt przeciêcia siê linii M-N i L-N.
    W naszym przyk³adzie le¿y on w obszarze
    spadków mniejszych  ni¿ 0.02 bar.

Uwaga: separatory powinny byæ dobierane na
              zasadzie najlepszego  kompromisu,
              uwzglêdniaj¹cego �rednicê ruroci¹gu,
              wynikaj¹c¹ z tej �rednicy prêdko�æ
              liniow¹ pary/gazu i dopuszczaln¹

 stratê ci�nienia.

Przyk³ad doboru - para nasycona

1. Przy za³o¿eniu parametrów pary:
    ci�nienie 12 bar man, przep³yw 500 kg/h
    znajdujemy punkt A o wspó³rzêdnych j.w.
     i rysujemy pionow¹ liniê A-D.
2. Z punktu A rysujemy liniê poziom¹ A-B.
3. Znajdujemy punkt(y) przeciêcia siê linii A-B
    z  krzywymi separatora(ów). Punktom
    le¿¹cym w obszarze zaciemnionym
    odpowiadaj¹ wielko�ci separatorów
    gwarantuj¹ce blisko 100%-ow¹ sprawno�æ.
4. Prêdko�æ przep³ywu pary w ruroci¹gu
    okre�la pionowa linia B-C (np.18m/s dla
    ruroci¹gu DN32).
5. Strata ci�nienia na separatorze jest okre�lona
    przez punkt przeciêcia siê linii C-D i A-D.
    W naszym przyk³adzie le¿y on w obszarze
    spadków mniejszych  ni¿ 0.05 bar.

spadek ci�nienia na separatorze  [bar]

                                 ci�nienie [bar man]       prêdko�æ przep³ywu [m/s]
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Przy doborze separatorów dla innych gazów
przemys³owych polecamy bezp³atne konsultacje
u specjalistów    Spirax Sarco.
Prosimy wtedy o podanie nastêpuj¹cych
informacji o gazie:
nazwa gazu, ci�nienie pracy, przep³yw
objêto�ciowy, prêdko�æ liniowa oraz gêsto�æ.
Zapraszamy do wspó³pracy, dziêkujemy !

( Uwaga: liczby wystêpuj¹ce na nomogramach w nawiasach, odpowiadaj¹ jednostkom brytyjskim, np [lb/h])

Nomogram doboru dla pary

Nomogram doboru dla powietrza


