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JET PULSE FİLTRE TASARIMI VE
FİLTRE TASARIM KRİTERLERİ

JET PULSE FİLTRE TASARIMI VE
FİLTRE TASARIM KRİTERLERİ
(FİLTRE MODELLERİMİZİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN)
Jet pulse filtre tasarımı; torbaların muhafaza edildiği bir gövde, filtre torbaları veya filtre
kartuşlarıyla havadaki partiküllerin, ticari proseslerden çıkan gazın veya elektrik üretiminde
yanma işleminden dolayı ortadan çıkan tozları filtreleyen bir hava kirliliği kontrol cihazıdır. Enerji
santralleri, çelik fabrikaları, ilaç üreticileri, gıda üreticileri, kimya üreticileri ve diğer sanayi
şirketleri genellikle hava kirleticilerinin emisyonunu kontrol etmek jet pulse toz toplama
sistemlerini kullanmaktadırlar. Toz toplama filtreleri , 200 derece üzerindeki sıcaklıklara
dayanıklı yüksek sıcaklığa dayanıklı kumaşların keşfinden sonra 1970’lerin sonlarına doğru
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
Jet pulse filtre tasarımı aşağıdaki parçalardan oluşur






Filtre Torbası, kumaş ve kartuş
Filtre muhafazası yada gövdesi
Filtre toz toplama hazneleri
Filtre toz deşarj cihazları
Filtre temizleme cihazı
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Olmak üzere 8 ana unsurun birleşmesinden toz toplama filtresi meydana gelir.
Bir endüstriyel jet pulse filtre tasarımında, alan kısıtlaması, temizleme yöntemi, torba kumaş
yapısı, hava-toz oranı gibi birçok faktörü dikkate almak gerekir; aynı zamanda giriş yeri, hazne
tasarımı ve toz boşaltma cihazları gibi birçok yapının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi
gerekmektedir. Jet Pulse filtre tasarım yapan hava kirliliği kontrol edecek bu süreç boyunca bu
faktörleri göz önüne almalıdır. Çoğu zaman bu süreç, partikül emisyon kontrolü için belirli bir
torba tipi tayin edebilir. Üreticinin belirli bir endüstriyle olan daha önceki tecrübesi bazen önemli
faktördür. Örneğin, daha yüksek filtre oranlarına sahip bir pulse-jet filtre odası daha az yer
kaplayacak, bir mekanik çalkalayıcıdan veya ters hava temizleme sisteminden daha kolay
bakımı olacaktır. Jet pulse filtresi, yüksek sıcaklık uygulamalarında (260 ° C) kullanılacak
olsaydı, dokuma fiberglas torbalardan oluşan bir ters hava temizleme sistemi seçilebilir. Bu,
fiberglas torbalardan daha pahalı olan Nomex keçe torbalarının (pulse-jet ünitesinde) kullanımı
için egzoz gazı soğutma ihtiyacını önleyecektir. Tüm tasarım faktörleri, en uygun toz toplama
filtre tasarımını seçerken dikkatle tartılmalıdır.

Jet Pulse Filtre Tasarımı Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi
Tasarım kriterlerini gözden geçirmenin ilk adımı, torba tarafından filtrelemekte olan gazın dakika
başına metreküp (metre küp) cinsinden ölçülen akış oranını belirlemektir. Gaz hacmi fan
tarafından ayarlanır, ancak filtreleme hızı veya hava-toz oranı toz toplama filtre üreticilerinin
tasarımına göre belirlenir. Nihayet seçilen hava-toz oranı, torba türü, kumaş için kullanılan
elyaflar, torba temizleme mekanizması ve birkaç bölümden oluşan toplam bölme sayısı gibi özel
tasarım özelliklerine bağlıdır.. Toz toplama filtre tasarım planlarının kapsamlı bir incelemesinde
aşağıdaki faktörler göz önüne alınmalıdır.
Jet pulse filtre tasarımı tozun fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanılacak filtre torbasının
seçimi için son derece önemlidir. Bunların boyutu, türü, şekli ve toz yoğunluğu; Ortalama ve
maksimum konsantrasyonlar; Aşındırıcılık, patlayıcılık, elektrostatik yük ve yığılma eğilimleri gibi
kimyasal ve fiziksel özellikler. Örneğin, aşındırıcı tozlar pamuklu veya cam elyaflı kumaşları çok
çabuk bozabilir. Toz bir elektrostatik yüke sahipse, maksimum parçacık toplamını sağlamak için
torba seçimi uyumlu olmalı ve torbalara zarar vermeden temizlemelidir.
Jet pulse filtre tasarımı gaz akış hızının öngörülmesi, iyi bir jet pulse filtre tasarımı için
gereklidir. Ortalama ve maksimum akış hızı, sıcaklık, nem içeriği, çiy noktası, paslanma ve
yanıcılık gibi kimyasal özellikler nihai tasarımdan önce tanımlanmalıdır. Toz toplama filtresi
mevcut bir kaynağa monte edilecekse, proses gazı akış özelliklerini belirlemek için endüstriyel
tesis tarafından bir yığın testi yapılabilir. Jet Pulse filtre yeni bir kaynak üzerine kuruluysa,
benzer bir tesis veya işlemden elde edilen veriler kullanılabilir, ancakbu şekilde toz toplayıcı
muhafazası tasarlanmalıdır.
Jet pulse filtre tasarımı filtre Torbası incelemesi Ağır toz konsantrasyonları, büyük bir filtre
inşa etmek yerine, bir siklon ön temizleyicisi ile birlikte bir torba kullanılarak işlenebilir. Gaz akışı
özellikleri bilinirse, tasarımcılar, torbanın kabuk yalıtımı, özel çuval yapısını veya yapısal
bileşenler üzerindeki korozyona dayanıklı kaplamalar gibi ekstraların gerektirecek bir durumun
olup olmadığını belirleyebilir.
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Filtre torba kumaş yapısı, Toz toplama filtre imalatçıları aşağıdakileri belirlemelidir: dokunmuş
veya keçe filtreler, filtre kalınlığı, lif boyutu, lif yoğunluğu, napping, reçine, ısı ayarı ve özel
kaplamalar gibi filtre işlemlerini. Toz ve gaz akışı özellikleri belirlendiğinde, filtrenin seçimi ve
filtrenin özel yapısı yapılandırılabilir. Örneğin, eğer kömürle çalışan bir kazandan gelen egzoz,
oldukça yüksek bir sülfür oksit konsantrasyonuyla (204 ° C) ise, en iyi seçim, silisyum grafit veya
diğer kaplanmış dokuma teflon torbalar ile gitmek olabilir. Filtre türünü seçmenin yanı sıra,
imalatçı uygun fiber türünü seçmelidir. Tipik olarak kullanılan elyaflar arasında pamuk, naylon,
fiberglas, Teflon, Nomex, Ryton vb. Bulunur. Filtre Tasarımı, torbanın ömrünü sınırlayacak
herhangi bir gaz akımı özelliği tarafından belirlenen bir elyaf seçimi içermelidir. (Torbalar için
kullanılan tipik kumaşlar ve lifler için lütfen tıklayını.) Kumaş yapımı hakkında daha fazla bilgi
için bkz.
Jet pulse filtre tasarımı düzgün hava-toz oranı Doğru filtre tasarımı için kilit parametredir.
Daha önce belirtildiği gibi, ters-hava kumaş filtreleri en düşük Hava / Toz oranlarına sahipler,
ardından mekanik sallayıcı tipte olanlar gelir ve en son jet pulse püskürtmeli filtreler en fazla
Hava / Toz oranına sahipler. Hava-toz oranları hakkında daha fazla bilgi için bkz . Torba tipi
seçildikten sonra, torba temizleme yöntemleri seçilen torba ile uygun şekilde eşleştirilmelidir.
Torbanın maliyeti yada fiyatını, filtre yapımı ve toz toplama filtre gövdesindeki normal çalışma
basıncı düşüşü, hangi temizleme yönteminin en uygun olduğu belirtir. Örneğin, yüksek sıcaklıkta
ve biraz alkalin olan gaz akış koşulları için keçeli Nomex torbaları seçilirse büyük ihtimalle
pulse-jet temizleme yöntemi kullanılacaktır.
Jet pulse filtre tasarımı filtreleme süresinin temizleme süresine oranı, filtrelerin
performansını ölçen sürenin ölçüsüdür. Bu genel başparmak kuralı oranı en az 10: 1 veya daha
büyük olmalıdır). Örneğin, torbalar her 15 dakikada bir 2 dakika boyunca sarsıntı yapmaya
ihtiyaç duyarsa, bu yoğun toz konsantrasyonunu işlemden almak için filtre bölmesi
büyütülmelidir. Filtre torbaları çok sık temizlenirse, ömrü büyük ölçüde azalacaktır.
Jet pulse filtre tasarımı temizleme ve filtreleme stresi toz toplama filtre arızalarını en aza
indirmek için bu stresi indirmek çok önemlidir. Torbada bükülme ve katlanma miktarı, temizleme
mekanizması ve Hava / Toz oranı ile eşleştirilmelidir; Ters hava, kumaşa en az kuvvetli gerilimi
yerleştirir yani naziktir, mekanik sallantılı ve jet pulse temizleme sistemi torbalara en fazla stresi
yaşatır. Örneğin, mekanik sallantılı sistemde torbalar üzerinde dokuma cam torbalar kullanmanız
önerilmez. Bu torbalar, normalde, temizleme döngüsü süresince üzerilerine gelen büyük stres
yüzünden çok uzun süre dayanmazlar. Bununla birlikte, cam elyafı torbaları, sarsıntı gidermek
için temizleme yapan ters hava torba temizleme sistemi kullanılır. Ayrıca, jet pulse ünitelerinde
(aynı zamanda yüksek temizleme stresine sahip) bazı ağır dokunmuş cam torbalar (16 ila 20 oz)
kullanılabilir.
Jet pulse filtre tasarımı torba aralığı, iyi bir çalışma ve bakım kolaylığı açısından çok
önemlidir. Torba aralığı, baca gazının bagaj bölmesinden geçme hızını etkiler. Torbalar birbirine
çok yakın mesafedeyse, gaz hızı yüksek olur çünkü gaz akımının geçmesi için torbalar arasında
çok az alan vardır. Torbanın temizlenmesi esnasında toz partiküllerinin çöktürülmesi yüksek
sorunu en aza indirgemek için filtre torbalarını aralıklı koymak en doğrusudur. Ancak torba filtre
gövdesinin boyutunu ve ilgili maliyetleri artırmak gibi bir sonucuda çıkabilir. Jet filtre
torbalarında torbanın aşınmasını önlemek için torba aralığı önemlidir. Filtre torba aşınması
torbaların tabanında oluşabilir, çünkü torbalar tüp tabakasına sadece üst kısımlarına tutturulur ve
böylece serbestçe asılıdırlar. Torba destek kafeslerindeki hafif yaylar veya tüp tabakasındaki
hafif bir çarpıtma torbaların tabanında torbadan torbaya temasına neden olabilir.
Son olarak, torba bakımı ve değiştirilmesi için filtre torba erişim önemlidir. Örneğin, bir ters
hava ünitesinde, bakım personelinin her torba deliği için görsel olarak kontrol edebilmesi için
torbalar arasındaki yeterli boşluk kullanılmalıdır. Torba ya değiştirilebilir ya da daha sonra
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değiştirilene kadar torbayı kapatmak için tüp tabakası açıklığına bir tıpaç yerleştirilebilir. Torba
düzeni torbanın bakım teknisyeninin tüm torbalara geçitten erişmesine izin vermelidir. Torba
erişilebilirliğinin bir ölçüsü torba mili olarak adlandırılır ve en yakın geçidinden maksimum satır
sayısıdır. Torbaya ulaşmak için tek bir değer yoktur, ancak tipik birimlerin değeri 3 veya 4’tür.
Jet pulse filtre tasarımı bölmeler, bölmeler torbaların uygun şekilde temizlenmesine izin
vermelidir. Tasarım, yedek kapasite ve kırık torbaların incelenmesi ve bakımı için ekstra bir
bölme içermelidir. Sürekli çalışma durumunda kullanılan mekanik çalkalayıcı ve ters hava
temizleme filtre torbaları, torbaları temizlemek için ilave bölmeye ihtiyaç duyarken, diğer
bölmeler halen çevrim içi filtreleme aşamasındadır. Bölmeli darbeli jet pulse üniteleri, sıklıkla,
partikül ve asit gazı emisyonlarını kontrol etmek için belediye katı atık ve tehlikeli atık yakma
tesislerinde kullanılır.

Jet pulse torbalı filitre modüllü
Jet pulse filtre tasarımı damperler; (Filtre valfleri de denir) önemlidir. Ters hava santralleri,
gaz filtreleme ve torba temizleme dizileri için giriş ve çıkış amortisörleri kullanmaktadır, filtreleme
modu esnasında, bölmenin çıkış gaz damperi ve giriş damperleri her ikisi de açıktır. Temizleme
sırası esnasında, çıkış damperleri bölmeden geçen gaz akışını engellemek için kapatılmıştır.
Ardından, ters hava damper, torbanın temizlenmesi için havanın bölmeye girmesini sağlamak
için açılır. Damperler bazen by-pass kanallarına monte edilir. Gaz akımının torbayı tamamen bypass etmesine izin veren by-pass kanalları torba ve / veya filtre gövdesinin önemli hasarlarını
önlemenin bir yoludur. By-pass kanallarındaki amortisörler, filtre gövdesindeki basınç düşüşü
veya gaz sıcaklığı çok yüksek olduğunda açılır. Bununla birlikte, bir çok devlette ülkemiz dahil ,
atmosferde yavaşlamayan parçacık emisyonlarının yayılmasını önlemek için torba by-pass
kanalları ve sönümleyicilerin kullanımını yasakladı. Tasarımda yer ve maliyet gereksinimleri de
göz önüne alınmaktadır. Jet Pulse filtreler çok fazla montaj alanı gerektirir; İlk maliyetler, işletim
ve bakım maliyetleri yüksek olabilir. Özellikle ünite sürekli olarak çalıştırılıyorsa ve 0.010 gr /
dscf’den düşük emisyon limitlerini karşılaması gerekiyorsa yılda torbanın değiştirilmesi, kurulu
olan orijinal sistemin % 25 ila 50’si arasında ortalama ek maliyet getirebilir.
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Tahıl yükleme ve donukluk gereksinimleri açısından emisyon düzenlemeleri nihai tasarım
kararlarında önemli bir rol oynayacaktır. Toz toplama filtreleri genellikle% 99’dan daha fazla bir
toz toplama verimliliğine sahiptir. Birçok emisyon yönetmeliği (ve izin sınırları), sanayi tesislerinin
altı dakika boyunca opaklık sınırlarını% 10’dan daha az bir oranda karşılamasını ve dolayısıyla
filtrenin optimum performans göstermesini şart koşarlar. Filtre ekipmanları için bir izin incelemesi
sırasında, gözden geçiren Hava / Toz oranını kontrol edilmelidir.
jet pulse filtre tasarımı toz filtreleri, makul bir tasarım Hava / Toz oranı aralığında işletilmelidir.
Örneğin, küçük bir döküm fırından partikül emisyonlarını azaltmak için dokuma fiberglas torbaları
kullanan bir ters-hava temizleme torbasının kullanımını gösteren bir izin başvurusu yapıldığını
varsayınız. Verilen bilgiler bagajın, 6 (cm3 / sn) / cm2 [12 (ft3 / dak) / ft2] oranında kumaş
malzemeden bir hava / toz oranı ile çalışacağını gösteriyorsa, bu bilgiyi sorunuz. Ters hava
birimleri, genellikle 1 (cm3 / sn) / cm2 [2 (ft3 / dak) / ft2] veya daha düşük bir Hava / TOz oranı ile
çalıştırılmalıdır. Torba, büyük olasılıkla bu tür yüksek filtreleme oranlanndan gelen strese
dayanamayacak ve erken torba bozulmasına neden olacaktır. Çok yüksek bir Hava / Toz oranı,
aşırı basınç düşüşleri, toplama verimliliğinde azalma, körleme ve hızlı aşınma ile sonuçlanır. Bu
durumda daha iyi bir tasarım, daha fazla torba ekleyerek Hava / Toz oranını kabul edilebilir
aralığa düşürmeyi gerektirebilir. Başka bir alternatif, orijinal tasarım Hava / Toz oranı 6 (cm3 /
sn) / cm2 [12 (ft3 / dak) / ft2 olan bir jet pulse filtre kullanmak olacaktır.
Ekte size sunulan dosyada jet pulse filtre tasarımı ile ilgili pratik bir hesaplama tablosu yer
almaktadır.
jet pulse filtre hesabı
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