
Do rozdzia∏u uk∏adów niejednorodnych typu
gaz/ciecz wykorzystujemy trzy typy mechani-
zmów separacji:

P´d. Poruszajàce si´ sk∏adniki mieszaniny niejedno-
rodnej majà ró˝ne wielkoÊci p´du, co jest zwiàzane
z ich ró˝nà g´stoÊcià. W przypadku gwa∏townej zmia-
ny kierunku strumienia medium dwufazowego, p´d
czàstek fazy l˝ejszej pozwoli na szybszà zmian´ kie-
runku przep∏ywu ni˝ czàstek fazy
ci´˝szej. Zasada ta jest wykorzystywana
przy separacji du˝ych iloÊci mieszanin.

Opadanie grawitacyjne. Czàstki cie-
czy utrzymujà si´ w gazie, gdy suma si∏
wyporu oraz oporu gazu jest wi´ksza
od si∏y grawitacji oddzia∏ywujàcej na t´
czàstk´. Si∏a grawitacji skierowana jest
w dó∏, si∏a wyporu w gór´, natomiast
si∏a oporu w kierunku przeciwnym do
kierunku opadania czàstki. Wszystkie
te si∏y majà wp∏yw na granicznà pr´d-
koÊç opadania czàstki. Je˝eli przep∏y-
wajàcy gaz w kierunku pionowym ma
wi´kszà pr´dkoÊç od pr´dkoÊci gra-
nicznej, wtedy opadanie nie zajdzie.
Opadanie grawitacyjne opisane jest
trzema prawami obowiàzujàcymi w za-
kresie ró˝nych Êrednic kropli i liczb
Reynoldsa. Prawo Newtona stosuje si´
dla czàstek wi´kszych ni˝ 1000 µm, za-

kres przejÊciowy obejmuje krople o rozmiarze od
100 do 1000 µm, a prawo Stokes’a stosowane jest dla
kropel od 3 do 100 µm. Bardzo ma∏e krople cieczy
w postaci mg∏y praktycznie nie oddzielajà si´ od ga-
zu w procesie grawitacyjnego opadania. W takim
przypadku bardzo pomocne jest zjawisko koalescen-
cji.

Koalescencja. Polega na ∏àczeniu si´ ma∏ych kropel
w wi´ksze, które mo˝na ju˝ wytràciç pod
wp∏ywem si∏ grawitacji. Elementy koale-
scencyjne wymuszajà przep∏yw gazu
wzd∏u˝ kr´tego toru. P´d kropel spra-
wia, ˝e zderzajà si´ one z innymi kropla-
mi lub elementami koalescencyjnymi
tworzàc coraz wi´ksze krople, które na-
st´pnie oddzielajà si´ od fazy gazowej
pod wp∏ywem si∏ grawitacji. Zjawisko to
wykorzystywane jest w separatorach wy-
posa˝onych w demistery siatkowe, ∏o-
patkowe, czy wk∏ady (Êwiece) koalescen-
cyjne.

Prawa i zasady

Podstawowym prawem opisujàcym
opadanie grawitacyjne jest prawo New-
tona. Ma ono zastosowanie w przypad-
ku wzgl´dnie du˝ych czàsteczek (oko∏o
1000 mikronów lub wi´kszych). Krople
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Rysunek 1. Si∏y
dzia∏ajàce na
krople cieczy

Oczyszczanie ropy naftowej i gazu ziemnego

Separacja gaz/ciecz

mgr in˝. Cezary Pokrzywniak, mgr in˝. Leszek Kulawski
pod kierunkiem dr. hab. in˝. Stanis∏awa Nagy, prof. AGH

Na proces separacji gazu i cieczy ma wp∏yw wiele czynników. Najwi´ksze znaczenie wÊród nich ma-
jà: minimalna Êrednica kropli cieczy, ró˝nica g´stoÊci mi´dzy dwiema fazami oraz lepkoÊç fazy cià-
g∏ej. Sà to kluczowe parametry b´dàce podstawà do obliczeƒ procesowych separatorów.
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cieczy oddzielajàce si´ od fazy gazowej w wyniku od-
dzia∏ywania si∏y grawitacji mo˝na opisaç matematycz-
nie stosujàc wzór dla pr´dkoÊci granicznej (równanie
1). Krople te opadajà, gdy si∏y grawitacji dzia∏ajàce na
kropl´ sà wi´ksze ni˝ si∏a oporu gazu przep∏ywajàce-
go wokó∏ kropli (rysunek 1).

(równanie 1)

gdzie:
VT pr´dkoÊç graniczna opadania

czàstek (kropli) cieczy [m/s]
g przyspieszenie ziemskie [9,81 m/s2]
ρG g´stoÊç gazu [kg/m3]
ρL g´stoÊç cieczy [kg/m3]

DP wielkoÊç czàstki (kropli) cieczy [m]
C’ wspó∏czynnik oporu cia∏ sztywnych

W zakresie Newtona tj. dla wartoÊci
liczby Reynoldsa

powy˝ej 500
w s p ó ∏ c z y n n i k

oporu (C’) wynosi
0,44. Podstawiajàc tà

wartoÊç do równania 1.
otrzymujemy równanie
Newtonowskie wyra˝one

jako:

(równanie 2)

Górnà granicà prawa Newtona jest rozmiar kropli
o wielkoÊci tak du˝ej (ok. 100 000 µm), ˝e wymagana
pr´dkoÊç graniczna tworzyç b´dzie nadmierne turbu-
lencje. Drugim ograniczeniem jest liczba Reynoldsa,
która nie mo˝e przekroczyç wartoÊci 200 000. Maksy-
malnà wielkoÊç kropli, która mo˝e ulec osadzeniu,
mo˝na obliczyç z równania:

(równanie 3)

gdzie:
KCR sta∏a proporcjonalnoÊci
µ lepkoÊç [mPa⋅s]

Dla liczby Reynoldsa w zakresie od 500 do 2 stosu-
je si´ zmodyfikowane prawo Newtona zwane prawem
poÊrednim. Pr´dkoÊç granicznà opadania kropli obli-
cza si´ w nim z równania:

(równanie 4)

Graniczna wartoÊç wspó∏czynnika oporu (C’) dla
tego prawa wynosi 18,5⋅Re-0,6, a sta∏a proporcjonal-
noÊci (KCR) równa jest 0,334. Górnà granicà zastoso-
wania tego prawa jest wielkoÊç czàstek o wartoÊci nie
przekraczajàcej 1000 µm, natomiast dolnà 100 µm.
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Przy niskich liczbach Reynoldsa (poni˝ej 2) wyst´-
puje liniowy zwiàzek pomi´dzy wspó∏czynnikiem
oporu (C’) i liczbà Reynoldsa (Re), który odpowiada
przep∏ywowi laminarnemu. W takim wypadku do ob-
liczania pr´dkoÊci granicznej opadania kropli wyko-
rzystuje si´ prawo Stokes’a:

(równanie 5)

Dolnà granic´ zastosowania prawa Stokes’a stano-
wi wielkoÊç kropli o wartoÊci 3 mikronów. Granica
górna to 100 mikronów. Graniczna wartoÊç wspó∏-
czynnika oporu (C’) dla prawa Stokes’a wynosi 24⋅Re-

-1 a sta∏a proporcjonalnoÊci (KCR) 0,025.

Obliczenia

Separatory nie majàce demistera dobierane sà na
podstawie równaƒ 1-5 w zale˝noÊci od za∏o˝onej
Êrednicy kropli (zwykle 100-300 µm). Z kolei separa-
tory wyposa˝one w demister wymiaruje si´ najcz´-
Êciej na podstawie równania do obliczenia pr´dkoÊci
krytycznej (równanie 6) oraz korelacji (równanie 7)
opracowanych przez Soundresa i Browna. Równania
te pozwalajà okreÊliç przekrój poprzeczny demistera,
który mi´dzy innymi b´dzie decydowa∏ o minimalnej
wymaganej Êrednicy separatora:

(równanie 6)

gdzie:
K sta∏a empiryczna [m/s]

(równanie 7)

gdzie:
GM maksymalne dopuszczalne masowe nat´˝enie

przep∏ywu gazu pozwalajàce na oddzielenie od
gazu kropel o wielkoÊci DP [kg/(m⋅s2)]

C sta∏a empiryczna [m/h]
WartoÊç sta∏ej empirycznej (K) zale˝y od wielu

czynników, takich jak: rodzaj demistera (knitted
mesh, vane type), kierunek przep∏ywu gazu przez de-
mister (pionowy, poziomy), ró˝nych rozwiàzaƒ kon-

strukcyjnych. W przypadku wymiarowania prostego
separatora wyposa˝onego w demister siatkowy mo˝-
na pos∏u˝yç si´ normà API Spec 12J „Specification
for Oil and Gas Separators”:

Natomiast przy wyznaczaniu sta∏ej empirycznej (C)
nale˝y skorzystaç z zale˝noÊci:
C=3600K (równanie 8)
zgodnie z którà, sta∏à t´ mo˝na tak˝e przedstawiç jako
zale˝noÊç typu zbiornika (separatora) patrz tabela 2.

Separatory poziome wyposa˝one w demister, któ-
rych d∏ugoÊç przekracza 3000 mm, dobierane sà na
podstawie równaƒ 9 i 10.

(równanie 9)

(równanie 10)

gdzie:
L d∏ugoÊç zbiornika liczona od szwu do szwu [m]

Natomiast separatory poziome posiadajàce demi-
ster, których d∏ugoÊci nie przekraczajà 3000 mm, do-
bierane sà na podstawie wczeÊniejszych wzorów 6 i 7.

Nale˝y pami´taç, by przy obliczeniach zbiorników
(separatorów) wprowadziç korekt´ sta∏ych empirycz-
nych C i K w zale˝noÊci od ciÊnienia roboczego gazu
zgodnie z tabelà 3.

Dodatkowo dla separatorów na instalacjach gliko-
lowych oraz aminowych sta∏à empirycznà K nale˝y
pomno˝yç przez wartoÊci w zakresie od 0,6 do 0,8 tak
samo jak w przypadku skruberów na wlocie do kom-
presora czy turboexpandera, których prawid∏owy do-
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Tabela 1. WartoÊci sta∏ej empirycznej K

Typ d∏ugoÊç/wysokoÊç sta∏a empiryczna K

separatora [mm] [m/s]

Pionowy 1 500 0,037 do 0,073
3 000 0,055 do 0,107

Poziomy 3 000 0,12 do 0,15
pozosta∏e 0,12 do 0,15⋅(L/3,05)0,56

Kulisty wszystkie 0,05 do 0,11

Tabela 2. WartoÊci sta∏ej empirycznej C

Typ separatora sta∏a empiryczna C

Pionowy 200 do 400
Poziomy 430 do 540
Kulisty 220 do 400

Tabela 3. WartoÊci korekcyjne sta∏ej
empirycznej C oraz K

CiÊnienie [bar] WartoÊç projektowa C, K [%]

atmosferyczne 100
10 90
20 85
40 80
80 75



bór otrzymujemy po pomno˝eniu sta∏ej empirycznej
K przez wartoÊci w zakresie od 0,7 do 0,8.

Przy doborach typowych separatorów nie wyposa-
˝onych w mesh/vane extractors (demistery) nale˝y do
równaƒ przyjmowaç po∏owy wartoÊci sta∏ych empi-
rycznych K i C podanych w tabeli 1.

Dobór

Stopieƒ separacji zale˝y zwykle od warunków pro-
cesowych okreÊlonych poprzez instalacje znajdujàce
si´ bezpoÊrednio za separatorem.

Separatory ze wzgl´du na budow´ dzielimy na: po-
ziome, pionowe oraz sferyczne.

Separatory poziome zwykle stosuje si´:
r dla ma∏ego stosunku gaz/ciecz w medium wloto-

wym,
r gdy oddzielona ciecz zawiera w sobie du˝o rozpusz-

czonego gazu,
r zarówno do rozdzia∏u dwóch jak i trzech faz.

Separatory te cechujà si´:
r du˝à powierzchnià mi´dzyfazowà,
r d∏ugim czasem retencji cieczy,
r ma∏ymi wahaniami poziomu cieczy,
r pr´dkoÊci przep∏ywu gazu zale˝à od wysokoÊci po-

ziomu cieczy w zbiorniku,
r niskimi kosztami wytwarzania,
r ∏atwà obs∏ugà.

Zwykle dla tych samych przep∏ywów separatory po-
ziome cechujà si´ mniejszymi wymiarami od separa-
torów pionowych.

W separatorach poziomych, opór gazu – z uwagi na
przep∏yw poziomy – nie jest skierowany przeciwnie
do si∏y grawitacji, tak jak w przypadku separatora
pionowego. Tak wi´c, rzeczywista pr´dkoÊç opadajà-
cej kropli jest wypadkowà pr´dkoÊci granicznej opa-
dania i pr´dkoÊci gazu. Minimalna d∏ugoÊç zbiornika
jest obliczana na podstawie za∏o˝enia, ˝e czas, w któ-
rym gaz przep∏ywa od wlotu do wylotu zbiornika jest
równy czasowi w jakim kropla opada z góry zbiornika
na powierzchni´ cieczy.

Separatory poziome mogà mieç dowolnà d∏ugoÊç,
jednak stosunek ich d∏ugoÊci (liczonej od szwu do
szwu) do Êrednicy jest zwykle w przedziale 2:1 do 6:1.
Separatory pracujàce przy wi´kszych ciÊnieniach ze
wzgl´dów ekonomicznych projektuje si´ bardziej
smuk∏e, czyli o wy˝szym stosunku L/D.

Separatory pionowe zwykle stosuje si´:
r dla du˝ego stosunku gaz/ciecz,
r gdy dysponujemy ma∏à iloÊcià wolnego miejsca

(np. na platformie),
r g∏ównie do rozdzia∏u dwóch faz.

Separatory pionowe cechujà si´:
r wysokà efektywnoÊcià,
r szybkà reakcjà poziomu cieczy na zmiany w prze-

p∏ywie strumienia zasilajàcego,
r brakiem wp∏ywu poziomu cieczy na efektywnoÊç

separacji kropel z gazu,
r krótkim czasem retencji

cieczy,
r prostà budowà oraz ni-

skimi kosztami wytwa-
rzania,
r mo˝liwoÊcià instalowa-

nia zale˝nych od wyma-
gaƒ procesowych rodza-
jów demisterów.
Separatory sferyczne

zwykle stosuje si´:
r dla wysokich ciÊnieƒ,
r dla ma∏ych przep∏ywów.

Charakteryzujà si´ one:
r zwartà konstrukcjà,
r ma∏à iloÊcià obs∏ugiwa-

nej cieczy,
r niskim zu˝yciem stali do

wykonania,
r trudnà technologià wy-

konania.
Z uwagi na wyst´powa-

nie du˝ych trudnoÊci w wy-
twarzaniu, separatory
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Rysunek 3. Wytyczne monta˝u demistera typu knitt mesh



sferyczne te sà bardzo rzadko
stosowane w przemyÊle do pro-
cesu separacji.

Konstrukcja

Budowa separatora oparta jest
o konstrukcje zbiornika wyposa-
˝onego w elementy wlotowe,
przegrody, demistery i ∏amacze
wirów. W zale˝noÊci od charak-
teru urzàdzenia mogà one wy-
st´powaç osobno lub ∏àcznie w ró˝nych konfigura-
cjach.

Element wlotowy (diverter, inlet device) stanowi
pierwszà sekcj´ rozdzia∏u cieczy i gazu w separatorze.
Jego zadanie polega na rozbiciu strugi wpadajàcej do
aparatu oraz redukcji jej p´du. Wyró˝nia si´ diverte-
ry w postaci ró˝nych rodzajów przegród, cyklonów,
pó∏rury czy dyfuzorów ∏opatkowych.

Najprostszymi urzàdzeniami wlotowymi stosowa-
nymi w separatorach sà przegrody i tzw. pó∏rury. Ele-
menty te sà stosunkowo ma∏o efektywne do rozdzia-
∏u gaz/ciecz, lecz dosyç cz´sto stosowane ze wzgl´du
na ich prostà konstrukcj´ i niskà cen´.

Do bardziej skomplikowanych urzàdzeƒ zalicza
si´ cyklony, multi-cyklony oraz ró˝nego rodzaju dy-
fuzory. Jest wiele rodzajów cyklonów, mi´dzy inny-
mi cyklony z wlotem stycznym (tangential), spiral-

nym (spiral) czy osiowym (axial). Z regu∏y stosuje si´
je jako osobne urzàdzenia do oczyszczania. Jako
urzàdzenie wlotowe do separatorów najcz´Êciej sto-
suje si´ cyklony z wlotem stycznym i spiralnym.
SprawnoÊç separacji kropel dla samych cyklonów
waha si´ w zakresie od 70 do 85%, dla kropel o Êred-
nicy do 10 µm. Do usuwania kropel o Êrednicy do
5 µm wykorzystywane sà multicyklony. Multicyklony
sà uk∏adem po∏àczonych ze sobà pojedynczych cy-
klonów o ma∏ych wymiarach, zwykle o efektywnoÊci
powy˝ej 85%.

Cyklony zwykle stosuje si´ do:
r usuwania cieczy z gazu przy du˝ym stosunku

gaz/ciecz,
r usuwania czàstek sta∏ych z gazu,
r oczyszczania ma∏ych strumieni gazu,
r wst´pnego oczyszczania.
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Rysunek 4. Standardowe rozwiàzania konstrukcyjne ∏amaczy wirów
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Cyklony charakteryzujà si´:
rwykorzystaniem si∏y odÊrodkowej do rozdzia∏u faz,
r stosunkowo niskà efektywnoÊcià separacji,
r du˝ymi spadkami ciÊnienia,
r du˝ymi pr´dkoÊciami gazu (rz´du 15-40 m/s),
rma∏ymi wymiarami,
rwra˝liwoÊcià na zmiany w nat´˝eniu przep∏ywu.

Standardowe rozwiàzania konstrukcyjne diverte-
rów przedstawia rysunek 2., a ich w∏aÊciwoÊci tabela
4. Redukcja p´du oraz dobra dystrybucja gazu i cie-
czy sà bardzo wa˝nà cechà, którà powinno zapewniç
urzàdzenie wlotowe, czyli diverter.

Pusty zbiornik stosowany jest do separacji tylko
w przypadku, gdy gaz niesie ze sobà krople cieczy
tak du˝e, ˝e mogà one opaÊç pod dzia∏aniem si∏
grawitacji. Jest to najprostsza forma separatora

i stosowana jest dla kropel cieczy o wielkoÊci powy-
˝ej 150 µm.

W celu zwi´kszenia efektywnoÊci separacji zwykle
stosuje si´ demistery typu knitted mesh (siatkowy),
które charakteryzujà si´ du˝à zdolnoÊcià separacji
kropel cieczy z gazu. Rozwiàzanie z zastosowaniem
demistera jest stosunkowo tanie oraz nale˝y do pro-
stych w wykonaniu. Podstawowe wytyczne monta˝owe
demistera pokazane sà na rysunku 3. Demister typu
knitted mesh zwykle wykonuje si´ w postaci plecionej
siatki ze stali nierdzewnej o Êrednicy rdzenia (drutu)
0,152 mm (0,006”) lub 0,279 mm (0,011”), z siatki pla-
stikowej o Êrednicy w∏ókna 0,0203 mm (0,0008”), lub
te˝, z w∏ókna szklanego o Êrednicy rdzenia 0,01 mm
(0,00039”). Porównanie sprawnoÊci demisterów typu
knitted mesh przedstawia wykres 1. Demister taki zwy-
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Tabela 4. W∏aÊciwoÊci elementów wlotowych (diverter)

W∏aÊciwoÊç Typ elementu wlotowego
brak przegroda cyklon pó∏rura dyfuzor

redukcja p´du s∏aba dobra dobra dobra dobra
oddzielanie du˝ej iloÊci cieczy s∏abe s∏abe dobre Êrednie dobre
zapobieganie ponownemu porywaniu cieczy Êrednie Êrednie dobre Êrednie dobre
zapobieganie rozbijaniu si´ kropel s∏abe s∏abe dobre Êrednie dobre
spadek ciÊnienia ma∏y ma∏y Êredni ma∏y ma∏y
zapobieganie tworzeniu si´ piany s∏abe s∏abe dobre s∏abe Êrednie
zapewnienie dobrej dystrybucji gazu s∏abe s∏abe dobre s∏abe dobre

Rysunek 5. Podstawowe zale˝noÊci przy konstrukcji separatora poziomego



kle wykonuje si´ o gruboÊci 150 mm (6”). Efektyw-
noÊç demistera zale˝y od kilku parametrów: jego gru-
boÊci, powierzchni w∏aÊciwej oraz Êrednicy rdzenia
w∏ókna (drutu). Demistery siatkowe wykonane ze sta-
li nierdzewnej najcz´Êciej stosuje si´ o g´stoÊci 144
kg/m3 (tj. 9 Ibs/ft3). Demistera nie powinno si´ stoso-

waç w przypadku, gdy istnieje mo˝-
liwoÊç wydzielenia si´ cia∏a sta∏ego
z przep∏ywajàcego gazu, na przy-
k∏ad wosku, który móg∏by go za-
pchaç ograniczajàc przep∏yw gazu
i znaczàco zwi´kszyç spadek ciÊnie-
nia. Demister siatkowy instaluje si´
zarówno w pozycji poziomej jak
i pionowej, cz´Êciej jednak robi si´
to w pozycji poziomej. Dla ma∏ych
Êrednic demistera stosuje si´ pod
nim ruszt krzy˝owy natomiast przy
du˝ych Êrednicach ruszty kratowe.

Innym rozwiàzaniem konstruk-
cyjnym demistera jest demister ty-
pu vane (lamelowy). Rozwiàzanie
to jest bardziej skomplikowane od
knitted mesh. Wymaga instalacji
pionowej demistera oraz odprowa-
dzenia cieczy przewodem rurowym
do dna zbiornika. Zasada separacji
kropel oparta jest w nim na zjawi-
sku si∏ bezw∏adnoÊci. Demistery ty-
pu vane usuwajà krople >40 µm
z wydajnoÊcià 99,9%, usuwanie
mniejszych kropli (20 µm) odbywa
si´ z mniejszà wydajnoÊcià równà

90%. Demister ten ma du˝à zalet´ w porównaniu z de-
misterem typu knitted mesh, poniewa˝ nie jest tak bar-
dzo wra˝liwy na zapchanie cia∏ami sta∏ymi. U˝ywajàc
tego rodzaju demistera, zmniejszymy Êrednic´ separa-
tora, jednak nie b´dziemy w stanie zatrzymaç bardzo
ma∏ych kropel (10 µm), które bez problemu zatrzymu-

je demister siatkowy.
Czasami stosuje si´ demi-

ster knitted mesh (siatkowy)
∏àcznie z demisterem typu
vane. Takie rozwiàzanie jest
kosztowne, ale jest te˝ i bar-
dzo efektywne. Pakiety obu
demisterów u∏o˝one sà po-
ziomo i ÊciÊle przylegajà do
siebie. Pierwszà warstwà
przez którà przep∏ywa gaz
jest zawsze demister typu
knitted mesh. Ârednica sepa-
ratora jest tak dobrana by
znajdujàcy si´ na spodzie
demister siatkowy by∏ zale-
wany przez koalescujàcà
ciecz, a wi´ksze krople po-
rywane z jego powierzchni
przez gaz separowane na
demisterze typu vane.
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Rysunek 6. Podstawowe zale˝noÊci przy konstrukcji separatora
pionowego z demisterem

Wykres 1. Porównanie sprawnoÊci demisterów typu knitted mesh



Poprawnie zaprojektowany se-
parator wyposa˝ony w demister
nie powinien przekraczaç pr´dko-
Êci przep∏ywu gazu zgodnie
z przedstawionymi parametrami
w tabeli 5.

W celu zapobiegania tworzeniu
si´ wirów w króçcach wylotowych
cieczy montuje si´ ∏amacze wirów.
Tworzàcy si´ wir móg∏by doprowa-
dziç do przedostania si´ gazu do
króçca odp∏ywowego cieczy. Stan-
dardowe rozwiàzania konstrukcyj-
ne ∏amaczy wirów przedstawia ry-
sunek 4.

Przegrody w separatorach stoso-
wane sà najcz´Êciej w zbiornikach
poziomych do zapobiegania two-
rzenia si´ fal i ich rozprzestrzenia-
niu si´ w separatorze. Rozprze-
strzeniajàce si´ fale zak∏ócajà
proces separacji i powodujà waha-
nia poziomów cieczy. Wykonane
sà zwykle z p∏yty perforowanej
i umieszczone prostopadle do
przep∏ywu cieczy. Podstawowe za-
le˝noÊci przy konstrukcji separato-
ra poziomego oraz monta˝u prze-
gród przedstawia rysunek 5., natomiast separatora
pionowego z demisterem rysunek 6. i bez demistera
rysunek 7.

Podsumowanie

Separatory dwufazowe typu gaz/ciecz sà urzàdze-
niami bardzo powszechnie stosowanymi w oczyszcza-
niu ropy naftowej i gazu ziemnego. Ich konstrukcje
mogà byç bardzo zró˝nicowane. Najprostsze mogà
sk∏adaç si´ ze zbiornika ciÊnieniowego zaopatrzone-
go jedynie w proste urzàdzenie wlotowe i ∏amacz wi-
rów, bardziej skomplikowane posiadajà dodatkowo
demistery lub ich ró˝ne kombinacje oraz przegrody.
Tak samo jak separatory, których konstrukcja mo˝e
byç bardziej lub mniej z∏o˝ona, urzàdzenia wlotowe
i demistery mogà mieç mniej lub bardziej z∏o˝onà bu-

dow´. Wszystkie te mo˝liwoÊci konstrukcyjne bierze
si´ pod uwag´ podczas obliczeƒ separatora. Zastoso-
wanie najbardziej wyszukanych diverterów i demiste-
rów mo˝e znaczàco zmniejszyç wielkoÊç projektowa-
nego urzàdzenia i podnieÊç jego sprawnoÊç. Wybór,
które z rozwiàzaƒ powinny byç przyj´te do projekto-
wania danego separatora, jest kompromisem mi´dzy
wymaganà efektywnoÊcià a cenà.
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Rysunek 7. Podstawowe zale˝noÊci przy konstrukcji separatora
pionowego bez demistera

Tabela 5. Dopuszczalne pr´dkoÊci gazu przy
przep∏ywie przez demister

Kierunek przep∏ywu Dopuszczalna pr´dkoÊç [m/s]

pionowy 3,1 – 4,6
poziomy 4,6 – 7,0


