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Jet Scrubber 

 

 جت اسکرابرها

 

این وسیله برای جداسازی ذرات معلق در 

انواع گازها استفاده می شود و در میان 

 Gasتمیزکننده های گازی) 

Scrubbing .جایگاهی استثنایی دارد ) 

اساس کار این تمیز کننده با جت پمپ 

یکسان می باشد، در این سیستم سیال 

محرک با عبور از نازل های مربوطه به 

یز تقسیم شده و ذرات معلق را ذرات ر

 جذب می نمایند.

 مزایا

ها نه تنها بدون افت فشار هستند بلکه فشار تولید می کنند. اگراز این تمیزکننده استفاده شود نیاز به تخلیه کننده این تمیز کننده

 ( نیست. Ventilator Mechanicalهای مکانیکی ) 

 اطالعات الزم جهت سفارش 

 حجمی گازی که باید تخلیه شود. جریان جرمی یا -1

 موادی )گازهایی( که باید جدا شوند. -2

 دما و فشار سیال عامل در ورودی و خروجی. -3

 کاربردها 

می تواند عالوه بر تمیز کردن محیط از گازهای مضر،  Jet Scrubberبرای شست و شو یا زدودن گازهای خطرناک مناسب است. 

دمای سرد موردنظر برساند. این وسیله همراه با جداساز و مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می  به C 1000دمای گاز را حتی از 
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Jet Scrubber 

، جداساز و مخزن ذخیره به نوع فرآیند بستگی دارد.اگر از جداساز گریز از مرکز استفاده شود Jet Scrubberگیرد. انتخاب مناسب

ن جدا ساز گریز از مرکز در سیاالتی که تمایل به تشکیل کف دارند نیست عالوه بر ای drop separatorنیازی به اضافه کردن 

نیز مورد نیاز می باشد و برای  drop separatorازتشکیل بیش از حد کف جلوگیری می کند. اگر جداساز ثقلی استفاده شود 

 مصارف مختلف به آسانی قابل اصالح است.

. شود یم یباالئ یگاز جرم انتقال به منجر گاز و عیما نیب تماس. شود یم خارج نازل از یمخروط یاسپر بصورت محرک انیجر

 .شود یم هیتخل شده، یطراح سپراتور کی داخل در مخلوط نیا
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