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1
Invenţia se referă la domeniul termotehnicii, în
particular la purificarea de particule solide a gazelor
după arderea combustibilului, şi poate fi utilizată în
cazangerii, la centralele termoelectrice, in metalurgie
etc.
Dispozitivul de purificare umedă a gazelor conţine ţeava Venturi constituită din confuzor (1), gură
de umplere (4) şi difuzor (5), precum şi injector (3)
amplasat in confuzor (1), şi pulsatoare (2) care sunt
amplasate in jurul injectorului (3) astfel incat marginile lor de jos se află în acelaşi plan cu injectorul
(3), la o distanţă de la gura de umplere (4) ce
constituie cca 1/3 din înălţimea confuzorului (1).
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Descrie re

Descriere:
Invenţia se referă la domeniul termotehnicii, în particular la purificarea de particule solide a
gazelor după arderea combustibilului, şi poate fi utilizată în cazangerii, la centralele termoelectrice,
in metalurgie etc.
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Este cunoscut dispozitivul de purificare umedă a gazelor [1], ce conţine ţeavă Venturi, injector
şi pulsatoare.
Neajunsul acestui dispozitiv constă în zgomotul mare pe care-l produce datorită faptului că
pulsatoarele sunt amplasate în exteriorul ţevii Venturi.
Este cunoscut, de asemenea, dispozitivul de purificare a gazelor [2], care conţine o ţeavă
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Venturi, constituită din confuzor, gură de umplere şi difuzor, precum şi injector şi pulsatoare.
Neajunsul acestui dispozitiv este zgomotul mare.
Acest neajuns se explică prin faptul că pulsatoarele sunt amplasate în exteriorul ţevii Venturi.
Problema pe care o rezolvă invenţia este de a diminua zgomotul.
Dispozitivul de purificare umedă a gazelor, conform invenţiei, conţine ţeava Venturi constituită
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din confuzor, gură de umplere şi difuzor, precum şi injector amplasat în confuzor, şi pulsatoare care
sunt amplasate în jurul injectorului astfel încât marginile lor de jos se află în acelaşi plan cu
injectorul, la o distanţă de la gura de umplere ce constituie cca 1/3 din înălţimea confuzorului.
Totalitatea de particularităţi asigură propagarea sunetului de la pulsatoare preponderent în
interiorul ţevii Venturi, anume această amplasare a marginilor de jos, în formă de cerc, a pulsa-
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toarelor la o distanţă de la gura de umplere de 1/3 din înălţimea confuzorului asigură un zgomot
minim, ceea ce soluţionează problema propusă.
Invenţia se explică cu ajutorul figurii, care reprezintă instalaţia propusă: 1 - confuzor, 2 - pulsatoare; 3 - injector; 4 - gură de umplere; 5 - difuzor.
Dispozitivul propus constă din următoarele noduri de conexiuni.
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În confuzorul 1 cu înălţimea h a ţevii Venturi se află N pulsatoare 2 şi injectorul 3. Numărul de
pulsatoare nu are o influenţă semnificativă şi se poate determina în baza relaţiei N=0,9Q/(SV), unde
N - numărul de pulsatoare, Q – debitul de gaze (m3/s), S – aria secţiunii unui pulsator; V – viteza de
scurgere a gazelor in zona de amplasare a pulsatoarelor. Pulsatoarele 2 sunt amplasate uniform in
jurul injectorului 3 şi marginile lor de jos se află într-un plan, la aceeaşi distanţă de la gura 4, care
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uneşte confuzorul 1 cu difuzorul 5. Gazul purificat, precum şi apa şi fluxul de aer pentru pulsatoare
se introduc prin ţevile corespunzătoare.
Dispozitivul funcţionează în felul următor. Gazul purificat se debitează în ţeava Venturi printr-o
ţeavă cu diametrul mare în confuzorul ei 1. În acesta se introduce şi apa, care se injectează prin
injector 3. Pulsatoarele 2 creează unde sonore, care introduc particulele solide în gazul pentru
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purificare, acestea fiind captate de către picăturile de apă din injector 3. La amplasarea marginilor
de jos ale pulsatoarelor 2 şi injectorului 3 în acelaşi plan distanţate de la gura de umplere 4 la 1/3
din înălţimea confuzorului 1, undele sonore de la pulsatoare 2 se răspândesc preponderent in
interiorul ţevii Venturi, reducând astfel zgomotul de câteva ori.
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Dispozitiv de purificare umedă a gazelor, care conţine o ţeavă Venturi constituită din confuzor, gură de umplere şi difuzor, precum şi un injector amplasat în confuzor, şi nişte pulsatoare
amplasate în jurul injectorului, astfel încât marginile lor de jos se află în acelaşi plan cu injectorul,
la o distanţă de la gura de umplere ce constituie cca 1/3 din înălţimea confuzorului.
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