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ТЕХНИЧЕСКО РЕФЕРЕНТНО РЪКОВОДСТВО ЗА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ И МАСЛЕНА МЪГЛА

Какво е Мъгла?

Какво е дим?

ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ МЪГЛА? ЗАПОЧНЕТЕ С ОСНОВИТЕ

Повече от 50 години производителите на метални продукти 
закупуват и инсталират колектори за мъгла на своите фрези, 
бормашини, стругове, шлифоващи, леярски и други машини за 
рязане на метал, формоване на метал и свързано оборудване 
за:
• Осигуряват чист въздух за своите работници, 

намалявайки неблагоприятните ефекти от излагането на
 металообработващи течности и мъгла.

•  Спазване на градските, областните и държавните стандарти
 за  качество  на  въздуха  в затворени помещения.

• Минимизирате злополуките и увеличете максимално 
ефективността на работниците.

• Намалите разходите за поддръжка.
• Подобрите качеството.
При избора на колектор за мъгла, мениджърът по покупките 
често трябва да разчита на търговски презентации от 
производителите на колектор за мъгла. Може би разглежда 
брошури и доклади от тестове, показващи, че всеки наличен 
продукт е най-добрият за тяхната ситуация. Това не е идеален 
начин да се гарантира, че закупеното е правилното решение.
Това ръководство е съставено за да отговори на често срещани 
въпроси, свързани със закупуването на колектор за мъгла, като 
например:

• Коя технология за филтриране е най-добрата?                
• Индивидуални монтирани на машина модули 
   или големи централни системи?
• Околна филтрация или улавяне на точков            
   източник?
• Как да определим какъв въздушен поток ни е необходим?
• Има ли правилни/неправилни начини заинсталиране на      
    колектор за мъгла?

Това ръководство е написано за да ви предостави знанията, 
от които се нуждаете за да закупите правилния колектор за 
мъгла, да знаете, че това което сте проектирали или са 
проектирали за Вас ще работи и да Ви предостави полезни 
съвети, които ще спестят време и пари за поддръжка.

• Течна частица 20 микрона или по-малка.

• рязане на метал
• формоване на метал
• шлайфане на метал
• миене на детайли 

• системи за смазване

Мъглата обикновено се смята за малка течна капчица,  но
 в различни индустрии определението е по-прецизно. За 
това ръководство мъглата се дефинира като:

В това ръководство димът се определя като:

Димът обикновено се смята за онзи сив до черен 
облак, излъчван от горяща дървесина, от димната 
тръба на влекач, това, което виждате и усещате, 
когато някой пуши цигара, и това, което се получава,
 когато заварите две парчета стомана заедно . Това 
не е типът дим, за който говорим:

• Течна частица, която кондензира от пара до 
течност, обикновено с размер от 0,07 до 1 микрона.

• Топлинно генерирана мъгла.
• Мазен дим.

Обсъжданият тук дим се генерира от процес, който 
нагрява и/или компресира течност под високо 
налягане и генерира пара, която кондензира 
обратно в течност и образува нещо, което изглежда 
като облак. Обичайните приложения, които 
генерират течен дим, са:

• Студена огъване
• Обработка на твърди метални сплави с чисто масло
• Резервоари за смазочно масло на големи генератори
• Термична обработка
• Формоване на пластмаса

Това ръководство ще разгледа най-често срещаните
 приложения, които генерират мъгла, мъгла с „течен“
 дим, мъгла със „сух“ дим, мъгла с пари и мъгла с 
прах.

Приложения, генериращи предимно сух прах, дим, 
„сух“ дим, киселинни газове и филтриране на пари, 
няма да бъдат разглеждани в това ръководство.

Това ръководство се фокусира предимно върху 
приложения, които използват масло и водоразтворими 
смазки, охлаждащи течности и почистващи препарати, 
които по време на употреба генерират мъгла и изискват 
контрол с колектор за мъгла. Тези приложения 
включват, но не се ограничават до:
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История на събирането на мъгла

След индустриалната революция гресите, маслата и 
смазочните материали се използват за подобряване на 
качеството на производството, увеличаване на 
производителността в производството, охлаждане на 
инструментите за увеличаване на живота им и осигуряване 
на смазване за намаляване на износването и поддръжката 
на машинните инструменти. Тъй като търсенето нарасна за 
по-висококачествени части с по-строги толеранси при 
по-високи производствени скорости и всичко това на 
по-ниска цена, количеството охлаждаща течност и смазка, 
налягането, при което се доставят охлаждащи течности и 
смазки, и скоростта на машинните инструменти се 
увеличиха. С всяко увеличаване на използваното 
количество, налягането на подаване и скоростта на 
инструмента, количеството генерирана мъгла се увеличава, 
докато размерът на частиците на мъглата намалява. Това 
води до все по-ниско качество на въздуха в помещенията на 
производствените предприятия, което изисква нов контрол 
за намаляване на нивата на мъгла във въздуха.
Повече от 50 години правителството и други 
организации са проучвали рисковете от излагане на 
греси, масла и смазочни материали, които 
обикновено се използват при рязане и формоване на 
метал. Многобройни проучвания показват, че 
многократното излагане на тези материали чрез 
контакт с кожата, поглъщане през устата и вдишване 
вероятно е канцерогенно. Други проучвания са 
доказали, че тези материали дразнят очите, носа и 
гърлото.
Поради рискове и опасения от експозиция, 
правителствени агенции и организации като 
Администрацията по безопасност и здраве при 
работа (OSHA), Американския национален институт 
по стандартизация (ANSI) и Американската 
конференция на правителствените промишлени 
хигиенисти (ACGIH) са проучили и разработили 
препоръки и закони, уреждащи максимално излагане 
на въздушни концентрации (мъгла) на различните 
използвани масла, греси и смазочни материали. За 
повече информация относно опасенията за здравето,
 свързани с масла, греси и смазочни материали или 
други опасности за здравето, свържете се с OSHA, 
ANSI, ACGIH или с Вашия местен доставчик на 
здравни услуги.

ANSI, ACGIH и други организации препоръчват 
максималната експозиция на работниците, 
разработена чрез проучвания, тестове и 
исторически данни. OSHA е единствената 
организация, която създава стандарти, които са 
приложими от закона. Днес стандартът на OSHA за

 течности е по-малко от 5.0 mg/m3 (5 милиграма на
 кубичен метър въздух) за период от 8 часа. От 
края на 1990 г. има организации, които подават 
петиции до OSHA за понижаване на техния 8-часов
 стандарт за излагане на металообработващи 
течности до 1.0 mg/m3, 0.5 mg/m3, 0.2 mg/m3 и 
дори по-ниски граници на експозиция.

 концентрация във въздуха на металообработващи

Законите и опасенията за здравето около 
металообработващите течности водят до 
необходимостта от събиране на мъгла. Наличието 
на по-чиста работна среда, която намалява 
злополуките, минимизира болничното време и 
максимизира производителността, накара много 
компании да разработят по-строги изисквания – до 
ниски граници на експозиция от 0.1 mg/m3.
Има няколко налични технологии за събиране на 
мъгла и средства за филтриране на мъгла, всяка със 
своите предимства и недостатъци, всяка от които е 
проектирана за специфични нужди и изисквания за 
филтриране, като качество на въздуха в 
помещенията на металообработващи течности под 1 
mg/m3. Някои от тези технологии са нови, а други 
датират от 60-те години на миналия век и по-рано.
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A) Хронология на колектора за индустриална мъгла
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B) Хронология на филтриращи медии за промишлена мъгла

Когато преглеждаме колекторите за мъгла и 
технологиите за филтриращи медии, виждаме, че 
по-старите технологии обикновено имат по-кратък 
живот на филтъра и по-високи разходи за 
поддръжка, въпреки че първоначалната цена на 
закупуване на по-старите технологии е по-ниска. С 
нарастващите разходи за енергия и нарастващите 
LEAN инициативи , тенденцията сега е да се 
увеличи максимално живота на филтъра, да се 
намалят разходите за поддръжка и да се повиши 
общата ефективност на колекторите за мъгла. Може
 да не е необходимо да купувате нов колектор за 
мъгла само защото има налична нова технология; в 
някои случаи най-старата технология може да е 
най-подходяща за Вас, в зависимост от вашето 
съоръжение, работни практики и тип приложение.
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4.  

ТЕХНИЧЕСКО РЕФЕРЕНТНО РЪКОВОДСТВО ЗА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ И МАСЛЕНА МЪГЛА

Стъпки за избор на правилния колектор за мъгла 1. Определете Вашите нужди
1А. Видове оборудване генериращо мъгла

Видове
мъгла

Типични 
размери

Водо-
разтворим Масло Дим

0.07 до 1
микрона

0.5 до 10
микрона

2 до 20
микрона

Колкото повече опит имате с колекторите за мъгла, 
толкова по-вероятно е да изберете технология за 
събиране на мъгла, която Ви е причинила 
най-малко проблеми. Въпреки че това може да 
изглежда в повечето случаи безопасен метод, той 
може да Ви остави заклещени с технология, която 
не е най-подходяща, има по-високи разходи за 
покупка, има по-високи разходи за инсталиране, 
има по-високи разходи за поддръжка или която 
изисква повече време за поддръжка, което води до 
престой на машината.
Следвайте следните стъпки, когато избирате 
колектор за мъгла, преди да направите покупка. 
Това ще Ви помогне да направите най-добрия избор 
за специфичните изисквания на Вашето оборудване.
Останалата част от това ръководство е 
написана в следния ред:

1. Определете вашите нужди
A. Видове машини генериращи мъгла
B. Видове смазочни и охлаждащи течности
C. Целта на колектора за мъгла
D. Определяне на въздушния поток
E.  Избор на колектор за мъгла въз основа на 

изчислен въздушен поток
F. Локализиране генерирането на мъгла
G. Комбиниране на мъгли

2. Видове колекторни инсталации
A. Системи монтирани на машина
B. Единични системи с въздуховоди за обработващ център
C. Клетъчни системи с въздуховоди
D. Централни системи за мъгла с въздуховоди
E. Системи за филтриране на околната мъгла

3. Инсталиране на колектор за мъгла
A. Място на колектора за мъгла – на закрито или на
 открито
B. Дизайни на всмукателите
C. Съответстващо централно място за всмукване
D. Видове въздуховоди
E. Какво трябва и какво не трябва с въздуховодите
F. Електрическо управление
G. Дренажи
H. Уплътнения и гарнитури
Изберете правилния филтър за мъгла и 
конфигурация на колектора
A. Филтърна медийна технология
B. HEPA/95% DOP филтърна медия
C. Технология за събиране на мъгла

5. Работа на системата
A. Процедури за стартиране
B. Балансиране на въздушния поток

6. Отстраняване на често срещани проблеми

Много видове машини генерират мъгла. Ще 
направите по-добър избор на колектор за мъгла, 
когато разберете как работят тези машини, как се 
образува мъглата, колко се образува, размера на 
частиците на мъглата и как най-добре да я уловите.

Операциите по обработка включват вертикални и 
хоризонтални фрези (снимки C & D), операции по 
пробиване, хонинговане и фрезоване. Струговете 
имат въртящ се инструмент, като изработваният 
детайл е закрепен към подвижна маса. Режещият 
инструмент реже от края (крайна фреза) или 
отстрани (странична фреза), в зависимост от 
желания тип рязане.
Тези операции използват водоразтворими 
охлаждащи течности или смазочни масла, 
генерирайки мъгла с размери от 20 микрона до 
субмикрони. Водоразтворимите охлаждащи течности
 създават по-повече мъгла, докато маслата 
произвеждат мъгла с по-малки размери и понякога 
пушек. Обработките могат да бъдат крайни процеси 
за покриване на строги допуски, като например 
операции по хонинговане или могат да премахват 
големи количества метал, както при фрезоване.
Мъглата може да се образува чрез удар или термично.

• Когато охладителната течност или маслото ударят 
режещия инструмент, инструментът завърта течността при 
високи обороти, създавайки механично образувана мъгла.

• Когато има високи температури на режещата
повърхност, мъглата се генерира термично. 
Това е дим.

Като наблюдавате затворената част на машината, 
трябва да можете да видите дали се генерира само 
мъгла или и мъгла и дим. Докато всяка операция 
може да генерира дим, обичайно е операциите по 
пробиване и фрезоване да генерират дим. Цветът 
на стружките, генерирани от тези процеси, може да 
покаже дали има достатъчно топлина за образуване 
на дим. Потърсете „синьо“ оцветяване по ръбовете 
на стоманените стружки. Това показва достатъчно 
топлина за образуване на дим. Ако има дим или има 
признаци на дим, най-вероятно ще ви е необходим 
финиширащ филтър в колектора за мъгла.
Фина мъгла между 0,5 и 2 микрона ще присъства в 
големи количества, когато се използва смазочно масло

Металорежещи операции – фрези
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към ножа при налягания над 800 psi. При високи 
налягания има достатъчно механична енергия за да
 разбие маслото на много фина мъгла. Когато това 
се случи, има достатъчно количество мъгла под 1 
микрон и обикновено е необходим краен филтър.

C) Типичен вертикален струг D) Типичен хоризоннтален струг

Металорежещи операции – струговане

Видове
мъгла

Типични 
размери

Водо-
разтворим Масло Дим

0.07 до 1
микрона

0.5 до 10
микрона

Операциите по струговане включват винтови машини, 
въртящи центри и стругове (снимки E, F и G). При тези 
машини детайлът, който се произвежда, се върти при 
ниски до високи скорости. Масло или водоразтворима 
охлаждаща течност се напръсква върху въртящата се 
част и инструмента за да се поддържа детайла и 
инструмента охладени, да се смаже ножа, да се 
отстранят стружки и да се предотврати надирането и 
повреждане на повърхността на детайла.

Тези операции генерират всякакви размери мъгла 
вариращи от:

• големи капчици мъгла с размер до 20 микрона от
водоразтворими охлаждащи течности при ниски 
скорости на въртене до

• термично генерирана субмикронна мъгла от 
смазочно масло върху твърди стомани и сплави,
 както и високоскоростни стругове и налягане на
 подаване на масло над 800 psi.

Прахът, стружките и стърготините обикновено 
остават в обработващите центровете и не са 
проблем на колекторите за мъгла.

Операциите по вътене обикновено са добре 
затворени и като погледнете мъглата в камерата, 
можете лесно да разберете дали има термично 
генерирана мъгла или дим. Тези операции могат да 
премахнат много материал и следователно почти 
винаги се виждат конвейери за стружки. 
Погледнете стружките в конвейера и ако стоманените
 стружки са започнали да посиняват, имате

„горещ“ процес, който произвежда дим. Ако има 
дим или признаци на дим, се препоръчва 
използването на краен филтър за справяне с дима.

Фина мъгла между 0,5 и 2 микрона присъства в 
големи количества, когато към фрезата се доставя 
чисто масло при налягане над 800 psi. При високи 
налягания има достатъчно механична енергия за да 
разбие маслото на много фина мъгла. Когато това се
 случи, има достатъчно количество мъгла под 1 
микрон и обикновено е необходим краен филтър.

E) Винтова машина 
Acme Gridley RA 6

F) Вътрешни части на 
винтовата машина Acme Gridley

G) Струг

Операции по шлайфане на метал

Типични видовемъгла

Типични размери
Водоразтворим

2 до 20
микрона

2 до 20микрона

Приложенията за шлайфане включват повърхностно 
шлайфане (снимка H), профилно шлайфане (снимка I), 
безцентрово шлайфане и цилиндрично шлайфане за да 
изброим само няколко.
Шлифоването се различава от рязането по това, че 
използва абразивно колело за отстраняване на 
материала, вместо да го отрязва със заточен 
инструмент. Шлифовъчните колела могат да бъдат 
по-малки от 1 инч или по-големи от 100 инча в диаметър,
 в зависимост от предназначението и размера на 
шлайфа. При повечето операции по шлайфане, както и 
при струговете, детайлът обикновено се закрепва към 
подвижна маса с шлифовъчно колело, въртящо се при 
ниски към високи скорости.
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Повечето шлифовъчни операции използват 
водоразтворими охлаждащи течности при ниско 
налягане за да поддържат повърхността охладена, да 
отмиват праха и стружки далеч от шлифовъчното 
колело и да осигурят известно смазване. Тези 
операции обикновено генерират мъгла, по-голяма от 2 
микрона. За разлика от операциите по фрезоване и 
струговане, прахът може да бъде проблем за 
събирането на мъгла при шлайфане. Най-добрият 
подход за събиране на мъгла от тези операции е да 
поставите аспиратора така, че да се събира най-малко
 количество прах. Това може да се направи с помощта 
на дефлектори, чрез оразмеряване на скоростите на 
улавяне на капака под 1000 фута в минута и 
локализиране на капака така, че по-тежкият прах от 
смилане да пада от въздуха и да се улавя само мъгла.
Операциите по шлайфане не винаги са добре 
затворени, особено повърхностните шлайфове. 
Визуалната проверка на операциите по шлифоване 
ще покаже ясно къде се изхвърля мъглата като 
улавянето на мъглата може да се направи доста 
лесно в тази точка.

• Малките маси за повърхностно шлайфане 
обикновено имат добро екраниране около 
периметъра на масата и крайният щит е 
подходяща точка за събиране, тъй като голяма 
част от мъглата е насочена към крайния щит.

• При по-големите шлайфове като Blanchards, 
големите шлифовъчни дискове имат ефект на 
вентилатор, който изтласква мъглата – към 
лявата стена при шлайфове, по-малки от 60 инча,
 и към лявата и задна стена при шлайфове, 
по-големи от 60 инча.

Допълнителни подробности относно улавянето 
на мъгла от операциите на шлайфане могат да 
бъдат намерени в Глава 1D, Определяне на 
въздушния поток.

Металообработващи операции – 
формоване и щамповане

Типична мъгла                  Мазна мъгла, пушек

Типичен размер                   0.07 до 2 микрона

Операциите за формоване и щамповане са 
оформящи приложения (снимка J). Парче метал се 
удря многократно с една или няколко матрици, 
докато се оформи в окончателна форма. Тези 
операции изискват голямо налягане, което генерира 
много топлина, фина мъгла и дим. При тези 
приложения ще е необходим високоефективен 
колектор за мъгла с краен филтър.

J) Студено формоване с генериране на дим

Металообработващи операции – Леене

 Типични размери       2 до 50 микрона    <1 микрон

Водоразтворим 
с парафин

Метален дим
Видове 

мъгла/дим

Излятата част се формира чрез изливане на разтопен 
метал в матрица и оставяне да се охлади. Алуминият, 
цинкът и магнезият са най-често използваните метали при 
леене под налягане. Смазка на матрицата на водна основа 
се напръсква върху матрицата между всяка операция на 
леене, за да се създаде бариера между матрицата и 
отлятата част, така че отлятата част да се отстрани лесно 
от матрицата. Този лубрикант е по същество наполовина 
парафинов восък и наполовина вода, в резултат на което 
мъглата съдържа предимно восък и водна пара (пара). 
Метален дим също се генерира, когато разтопеният метал 
се излее във формите. Този дим също трябва да се 
контролира.
Въпреки че се използват колектори за мъгла, трудно е да 
се опише какво се събира като мъгла. Поради високата 
концентрация на восък, използван като освобождаващ 
агент и смазка за матриците, мъглата бързо се превръща 
в утайка. По-долу има снимка на импингер на 
предфилтъра (снимка K) и торбичка (снимка L), 
използвани за събиране на мъглата от операция за 
отливане под налягане. Забележете, че събраната 
материя е втвърдена.

H) Повърхностен шлайф    I) Профилен шлайф
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K) Impinger, използван за 
събиране на мъгла от леене под 

налягане

L) Vee-bag след събиране на
 мъгла от леене под 

налягане

Тези приложения изискват няколко реда механични 
предварителни филтри, като импингери, за 
отстраняване на по-голямата част от восъка в 
мъглата за леене под налягане. За първичния 
филтър се препоръчва използването на филтри с 
висок капацитет за задържане на твърди частици, а 
за филтриране на фините метални изпарения, 
генерирани от разтопения метал в матриците, се 
препоръчва използването на финиширащ филтър.

Видове 
мъгла/дим

Типичен
размер

Водоразтврим         Масло    Дим

0,5 до 2 
микрона

0,07 до 1 
микрон

Операциите по изтегляне (снимка M) са тези, при 
които метални пръти се изтеглят (удължават) през 
серия от матрици, които намаляват диаметъра на 
пръта за да образува например тел. Тези операции
 генерират топлина и обикновено използват 
водоразтворими лубриканти на основата на восък 
или сапун или смазочно масло.
Изтеглянето генерира много дим, а когато се 
използва смазочен продукт на водна основа, 
мъглата е подобна на тази при операциите по леене.
 Необходими са колектори за мъгла, използващи 
филтри с добър капацитет за задържане на твърди 
вещества. Въпреки че генерираните твърди частици 
са значително по-малко от операциите по леене, 
използването на множество импингери и други 
предварителни филтри се препоръчва за 
отстраняване на восъците и сапуните, които могат 
да причинят кратък живот на първичния филтър.

M) 3-блокова машина за изтегляне на тел Morgan

Термична обработка

Видове 
мъгла/дим

Типичен
размер

Вода/масло
/саламура

Дим
Метални 

люспи/дим

0,8 до 5
микрона

0,07 до 1
микрон

0,5 до 2 
микрона

Термичната обработка, отгряването (снимка N) и 
закаляването (снимка O) са операции, които нагряват и 
охлаждат метални части за да осигурят желано 
свойство на материала, като например здравина. Вода, 
масло и саламура са обичайни разтвори, използвани за
 охлаждане на горещи метални части. Пара, дим, 
метални люспи и мъгла са странични продукти от тези 
операции.
Необходима е система за филтриране, подходяща за 
обработка на твърди частици или метални люспи, както 
и мъгла и дим. Парата е проблем при топлинната 
обработка и е необходимо да се охлади процесният 
въздух за да се гарантира, че всички течности са 
кондензирали от пара в течно състояние. Вижте Глава 
1D, Работа с приложения с горещ въздушен поток от 
това ръководство за подробности относно охлаждане на 
процесен въздух.
Когато се събира мъглата от солен разтвор, трябва да 
се вземат специални предпазни мерки за колектора за 
мъгла за да се сведе до минимум рискът от солена 
корозия.

стоманени пружини
N) Отгряване на стоманени тръби O) Закаляване с масло на 

Операции по изтегляне

Миене на детайли

Видове 
мъгла

1 до 20
микрона

Типичен размер      До 10 микрона  1 до 5 микрона

Вода
(капки, пара)

Инхибитор
за ръждата

Машините за миене на детайли се използват за 
отстраняване на маслата, гресите и смазочните 
материали, използвани при производството на детайлите
преди сглобяване или съхранение. Машините за миене 
могат да бъдат:

•  Партиден тип: Тава или кофа се потапя в 
резервоар за измиване и се накисва.

• Тип конвейер (снимка P): Детайлите седят на 
конвейер, преминавайки през измиване, изплакване,
сушене и понякога операции по повърхностна 
обработка, преди да излязат от другия край.
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Тези операции генерират пара, водни изпарения и 
водна мъгла.
Частичните шайби генерират голямо количество 
водна пара и пара. Водната пара не може да се 
филтрира с колектори за мъгла, тъй като парата ще 
премине през различните налични среди и филтри. 
Това, което трябва да се направи, е да охладите 
изпускателния поток под 104°F, преди да достигне 
колектора за мъгла. Това ще доведе до кондензиране
 на по-голямата част от водната пара до течност, 
която след това може да бъде уловена от колектора 
за мъгла. 
Ако не охладите достатъчно изходящия въздух преди
колектора за мъгла, парите ще кондензират във 
въздуха на завода след системата за филтриране, 
създавайки впечатление, че колекторът за мъгла не 
работи. Вижте Глава 1D, Работа с приложения с 
горещ въздушен поток в това ръководство за това 
как да охладите горещия въздух.

P) Типична машина за измиване на части в стил 
конвейер с охлаждащ стек

Някои операции по измиване на части прилагат 
инхибитор на ръждата в края на измиването. Ако това
е вярно във Вашия случай, необходима е филтърна 
среда, която има характеристика на задържане в 
дълбочина; в противен случай инхибиторът на 
ръждата ще се натовари повърхностно върху 
филтъра, ще изсъхне върху филтърните влакна и ще 
намали живота на филтъра.
Операции на електроразрядна машина (EDM).

Типични 
размери

Дим Пушек

0,07 до 1 микрон
0,5 до 2 
микрона

EDM операциите премахват метал чрез процес на 
изгаряне, който генерира електрическа дъга между 
електрода и детайла. Този процес обикновено се 
извършва под басейн с диелектрично масло, 
използвано за промиване на метални остатъци от 
електрода и детайла.
EDM генерират много фин дим и дим, които могат да
 се видят да се издигат от басейна с диелектрично 
масло.  Тези  приложения  обикновено  са  леко 
натоварване  за  колектора  на  мъгла,  но  предлагат 

предизвикателство, тъй като емисиите сапредимно 
субмикронен дим и метален дим.

Q) A Chamilles Robofil EDM machine

Резервоари за смазочно масло

Типични видове мъгла     Маслен дим        Маслена мъгла

Типични размери      0,07 до 1 микрон   0,5 до 2 микрона

Приложенията с резервоар за смазочно масло включват 
прилагане на ниско отрицателно налягане върху 
резервоара за масло на генераторни комплекти, помпи и 
други приложения с големи двигатели за да се 
предотврати изтичането на маслени пари и мъгла в 
околния въздух. Докато маслото циркулира през 
системата за смазване то се нагрява, компресира и 
връща в резервоара за масло, където има фина мъгла и 
пари. При по-малки двигатели може да се използва 
вентилационен отвор, но при по-големи приложения е 
необходима система за събиране на мъгла, която е 
способна както да създава отрицателно налягане върху 
резервоара, така и да осигурява високоефективно 
филтриране на мъглата.
Тези приложения произвеждат сравнително чиста мъгла, 
ако маслото в системата за смазване се сменя 
периодично, подобно на смяната на маслото на 
автомобил, когато то се замърси и загуби способността си 
да смазва правилно. Тъй като генераторните комплекти и 
помпите са критични за работата на съоръженията, 
рутинната поддръжка на маслото е обичайна.
Общоприето решение за приложения в резервоари 
е центробежният колектор за мъгла, със или без 
краен филтър. По-новите машини с по-високи 
обороти генерират повече топлина, което води до 
дим – и е необходим краен филтър в системата за 
събиране на мъгла.
Приложенията с резервоар за смазочно масло също 
могат да бъдат горещи и следователно може да 
изискват охлаждане на технологичния въздух, така 
че маслена мъгла, а не маслена пара, да отива към 
колектора за мъгла. [Маслените пари ще преминат и 
могат да кондензират в по-хладния въздух около 
машината, правейки да изглежда, че маслена мъгла 
прониква през системата. Вижте Глава 1D, Работа с 
приложения с горещ въздушен поток.]

Типични 
видове мъгла
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R) Два центробежни колектора за мъгла, монтирани на 
система захранваща се с вода Transamerica Delaval

Приложения с пластмаса и каучук

Oily SmokeТипични видове мъгла

     Типични размери         0,07 до 3 микрона

Формоването на пластмаса, екструдирането и 
топенето, заедно с операциите за втвърдяване на 
каучук са обичайни приложения, генериращи мазен 
дим. Въпреки че обикновено се смята за дим от 
частици, той всъщност е термично генерирана мъгла, 
състояща се от пластификатори и масла. Тези 
приложения генерират леко до средно количество 
мазен дим, в зависимост от количеството 
пластификатор и масла в материалите.

Един от проблемите на приложенията за формоване 
и екструдиране на пластмаса се върти около 
формите и матриците. Ако се изгорят чисти, ще се 
генерира мазен дим с някои твърди частици, което 
изисква система за филтриране, която може да 
поеме както мъгла, така и фини твърди частици.
В някои случаи пластификаторът се оценява и се 
регенерира за по-късна употреба в производството на 
пластмаси. Ако е така, може да се предпочете 
електростатичен филтър, тъй като в такава система 
няма филтърен материал, който да адсорбира и 
задържа събраната течност. Електростатичният 
утаител ще се справи и с твърдите вещества, 
генерирани от изгарянето, за почистване на формите и
 матриците. В приложения, където пластмасовите 
изпарения имат миризми, които също трябва да се 
контролират, се препоръчва използването на колектор
 в стил високо таванско пространство с допълнителен 
модул за адсорбция на въглерод.
1B. Видове смазочни и охлаждащи течности

Лубрикантите и охлаждащите течности, използвани 
в металообработващите процеси, правят точно това:

препоръките на производителя на машинния 
инструмент, препоръките на производителя на 
охлаждащата течност, историята на съоръжението, 
използващо една или друга течност, проба и грешка,  
цена и множество други фактори.

смазват и/или охлаждат. Изборът на охлаждаща 
течност или смазка зависи от вида на извършваното 
рязане, материалите, които се обработват,

Има няколко важни фактора при събирането на 
мъгла от водоразтворимите охлаждащи течности 
срещу чистите маслени смазочни материали.
Водоразтворими (водоразтворими, 
полусинтетични, синтетични) охлаждащи течности
Водоразтворимите  охлаждащи  течности  попадат
в 3 категории:

2. Синтетични охлаждащи течности, които са създадени от
човека химикали и обикновено са разтворими във вода.

3. Полусинтетика, която е частично масло с емулгатори и 
частично създадени от човека синтетични химикали, 
които осигуряват предимствата както на емулгираното 
масло, така и на синтетичните охлаждащи течности.

1. Маслен разтвор, който съдържа емулгатори за 
смесване (емулгиране) на маслото във вода.

течности е петролното масло. В непрекъснат мащаб, тъй
като охлаждащите течности варират от водоразтворими 
през полусинтетични до синтетични, количеството 
петролно масло в материала е намалено до почти 
никакво. Тъй като количеството петролно масло 
намалява, капацитетът на охлаждащата течност за 
смазване също намалява.

Основният смазващ компонент на тези охлаждащи 

Тези материали се наричат охлаждащи течности, тъй 
като охлаждат по-добре, отколкото смазват. Водата 
всъщност има добър капацитет да разсейва топлината и 
също така е евтина за замяна, тъй като водата се 
изпарява. Синтетичните компоненти, разработени от 
производителите на охлаждаща течност, имат още 
по-добър капацитет за разсейване на топлината. От края
на 90-те години на миналия век количеството синтетична
и полусинтетична охлаждаща течност, използвано в 
производството, се е увеличило значително, тъй като 
цената на петрола се е повишила и производствените 
разходи за синтетичните охлаждащи течности са 
намалели.

Това, което прави тези видове охлаждащи течности
 трудни за работа в системи за събиране на мъгла 
е, че те обикновено съдържат известно количество 
парафинов восък – до 10% е обичайно. Това е 
проблем, тъй като водата се изпарява по време на 
събирането на мъгла и част от восъкът остава. 
Восъкът покрива филтрите и значително намалява 
техния ефективен живот.

Изпаряването обикновено се случва при едно от 
следните две условия:

Машината е изключена за дълги периоди, но 
колекторът за мъгла остава включен. 
Издърпването на въздух през мокър филтър ще
изпари водата и ще насити въздуха. (Същото 
нещо ще се случи, ако имате чаша вода и я 
поставите в офиса си за една седмица. 
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Вижте колко вода сте загубили през седмицата.) 
Вентилатор, който тегли въздух през филтъра, 
просто ускорява процеса на изпаряване.
Процесът е горещ и се използва твърде малко 
охлаждаща течност. Водата се изпарява преди 
да стигне до филтъра. В този момент колекторът
 за „мъгла“ е най-вече колектор за „восък“.

Добрата новина е, че восъкът, събран във филтрите,
може да се контролира:

• Восъкът може да бъде повторно втечнен чрез 
измиване/накисване на филтрите в топла/гореща 
вода.

• Използвайте дюза за пръскане и топла вода за да 
пръскате периодично филтрите. Топлата вода ще 
втечни восъка и ще източи голяма част от него от 
филтрите. Тъй като трябва да се добави вода към 
резервоара за да се попълни водата, изгубена по 
време на машинната обработка, добавянето на 
вода от колектора за мъгла, като дренажите на 
колектора за мъгла текат към резервоара за 
охлаждаща течност, обикновено няма да има 
неблагоприятни ефекти.

• Използвайте блокировка на машинния инструмент, 
която изключва колектора за мъгла, когато 
обработващият център не се използва или след 
като е бил неактивен за определен период от 
време. Свързването към главната врата за достъп, 
така че колекторът за мъгла да се изключва след 
една минута след отваряне на главната врата за 
достъп и да се включва отново, когато главната 
врата за достъп се затвори, е чудесно решение и 
може да увеличи живота на филтъра на всеки 
колектор за мъгла с гравитационно оттичане.

• Ако използвате центробежни колектори за мъгла, 
които могат да обработват големи обеми 
охлаждаща течност, най-добрият метод за контрол 
на парафиновия восък е да използвате цикъл на 
промиване с топла вода, след което да завъртите 
надолу въртящия се барабан за 3 до 5 минути, след
като машинният инструмент бъде изключен. Това 
позволява на събраната охлаждаща течност да 
бъде центробежно изтласкана от филтрите и може 
да остане само минимално количество остатък от 
парафин. Съвет: Ако вашите въртящи се барабани 
излязат от равновесие и причиняват прекомерна 
поддръжка в центробежен колектор, това вероятно 
е проблем с натрупването на восък в първичния 
филтър. Промийте филтрите с топла вода.

Това, което прави водоразтворимите приложения 
по-прости е, че между емулгаторите и молекулярните 
сили във водните молекули, водните молекули са 
склонни да бъдат доста големи – по-големи от 1 
микрон. Частиците мъгла, по-големи от 1 микрон, са 
по-лесни за филтриране от въздушния поток и 
по-лесни за отстраняване от субмикронните частици 
мъгла. Ето защо при работа с повечето 
водоразтворими приложения за мъгла, ефективността 
на първичния филтър на повечето колектори за мъгла 
е достатъчна. Само при екстремни условия е 
необходим краен филтър или филтър за полиране, 
като HEPA филтър.

Смазочно масло

                                           
2.  

Смазочното масло е чисто масло. Повечето чисти маслени 
мъгли са над 95% петролно масло и може да съдържат 
няколко добавки като оцветители, ароматизатори и 
инхибитори на ръждата. Петролното масло е чудесен 
смазочен продукт. По същия начин, по който двигателят на 
Вашия автомобил използва масло за смазване на буталата
в двигателя, маслото се използва при обработката на 
метали за смазване на режещите инструменти, намаляване
на триенето и производство на висококачествена част.
Това, което прави приложенията с масло 
предизвикателство за колектора на мъгла е, че маслото не 
е чудесна охлаждаща течност. Всъщност той има 
най-ниския охлаждащ капацитет от всички използвани 
течности. Тъй като няма добър охлаждащ капацитет, 
маслата обикновено горят и се изпаряват в приложения, 
включващи твърди метали и/или високоскоростни 
инструменти, създавайки нещо, което изглежда като „дим“.
Опитът показва, че това, което виждаме като дим, е 
предимно термично генерирана мъгла. Когато приложенията 
с масло станат твърде горещи, маслото се изпарява.
При кондензирането се образуват частици масло, по-малки 
от 0,1 микрона. Тъй като тези частици влизат в контакт с 
други кондензирани маслени частици, се образува 
субмикронна мъгла, по-малка от 1 микрон. Тестовете, 
проведени от Donaldson Company, Inc., показаха, че 
средният масов размер на частиците на термично 
генерираната мъгла обикновено е около 0,7 микрона.
Освен термично генерираната мъгла, процент от маслото 
изгаря напълно или не напълно. Частта, която не е 
напълно изгоряла, е известна като неизгорял 
въглеводород или сажди. Неизгорелите въглеводороди 
често са твърди вещества, останали поради непълно 
изгаряне на маслото и обикновено имат среден размер на 
частиците от 0,3 микрона. Това представлява много малко
количество от общата събрана мъгла и дим и обикновено 
няма да намали значително живота на филтъра.
Когато работите с приложения със смазочно масло, 
искате да ги разделите на димни и бездимни. 
Приложенията без дим са най-простите от всички 
приложения с мъгла. Повечето колектори за мъгла 
ще се справят добре с маслената мъгла без 
значителни проблеми.
Приложенията с дим са по-предизвикателни и се 
препоръчват следните точки:

• Охладете процеса: Димът се причинява от 
топлина и за да се гарантира, че цялата 
генерирана пара е кондензирана до течност, 
температурата на въздуха преди колектора за 
мъгла трябва да бъде по-ниска от 40°C. 
Най-добре е температурата да е под 40°C в 
тръбопровода на тези приложения поне на 15 до 
20 фута преди колектора. 
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Това гарантира, че събирате мъгла и парата не 
се кондензира след колектора за мъгла, което 
прави да изглежда, че мъглата преминава 
направо през филтъра.

• Забавете процеса: Скоростите на въздуховода 
под 2500 fpm (фута в минута) също ще осигурят 
максимално време за престой, за да кондензира 
димът в течност в канала преди колектора за 
мъгла. Ако нямате поне 15 фута тръбопровод 
между колектора за мъгла и машинния 
инструмент, пуснете своята точка за събиране от 
машинния инструмент на 5 до 10 фута във 
въздуха, наклонете въздуховода надолу и в 
колектора за мъгла. Ако температурата на 
въздуха вътре в машинния инструмент или в 
процеса е по-гореща от 40°C, добавете „Y“ 
фитинг и амортисьор за да всмуквате по-хладен 
въздух. Това ще позволи намаляване на 
температурата на въздуха в колектора за мъгла.

Димните приложения обикновено изискват колектор 
за мъгла с краен филтър. Типичните крайни филтри 
са или HEPA, или 95% DOP (диоктил фталат).

• HEPA филтърът е 99,97% ефективен при 0,3 микрона.
• 95% DOP филтър е 95% ефективен при 0,3 микрона.

През последните няколко години настъпи промяна в
избора на краен филтър: 95% DOP филтрите 
стават по-често срещани от HEPA филтрите за

боравене с дим. Индустрията е научила, че 95% DOP 
филтри са приемливи в повечето приложения като краен 
филтър. С масов среден размер на частиците от 0,7 
микрона за дим (термично генерирана мъгла) и с 
ефикасност на първичния филтър най-малко 70% 
ефикасен при 0,7 микрона, общата ефективност на 
системата над 99% при 0,7 микрона е често срещана, 
когато се използва 95% DOP крайни филтри. Това е 
повече от достатъчно ефективно за да отговори на много 
федерални, щатски и местни разпоредби и дори да 
задоволи някои от най-строгите фирмени изисквания за 
качество на въздуха в затворени помещения и 
синдикални изисквания.
В допълнение към крайния филтър е добра идея да 
използвате предварителни филтри с по-висока 
ефективност при приложения със свежо масло за да 
премахнете повече мъгла, преди да достигне първичния 
филтър. Мрежестите филтри с голяма плътност постигат
сравнително висока ефективност, без да са необходими 
по-големи вентилатори за преодоляване на големи 
диференциални спадове на статичното налягане. Тези 
предварителни филтри с по-висока ефективност могат 
да бъдат модернизирани в съществуващ колектор за 
мъгла, така че да удължат живота на първичния филтър.

Свойства на охлаждащите и смазочните течности

Таблицата по-долу обобщава свойствата, които 
е важно да знаете за събирането на мъгла и 
други свойства, които помагат да се разбере 
защо се използва всяка охлаждаща течност или
смазка.

ОСНОВНИ СВОЙСТВА

Минерално масло   Воден разтвор Полу-Синтетика Синтетика

Смазочност Отлично Добро Добро Лошо до Добро

Охлаждане                    Лошо OK Добро Отлично

Контрол на ръжда Добро Лошо Добро Добро

Минерално масло    Воден разтвор Полу-Синтетика Синтетика

Чистота                         Средно Мръсно Средно Отлично

Изхвърляне                   OK - Изгаряне OK По-трудно Трудно

Икономичност                Добра Най-ниска цена Добро                           Скъпо

Живот в картера          Добро Кратък Средно Отлично

ВТОРИЧНИ СВОЙСТВА

ДРУГИ СВОЙСТВА

Минерално масло    Воден разтвор Полу-Синтетика Синтетика

Разтворимост               N/A 1:5-40 (вода) 1:10-40 (вода) 1:10-40 (вода)

Стабилност                   Да                                Лоша (Смес) Пяна Пяна

Дим                                Да Възможно Възможно Не е често

Масло от нефт ~100% 30% - 85% 5% - 30% 0%

Парафинов восък         Не Да Възможно Възможно
S) Свойства на охлаждащите и смазочните течности
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When mist collection is not done well, the following 
may occur:

1.  

2.  

3.  

Always Open Airflow = (sq ft always opening) x (100 fpm)  (Eq. 1)

Door Airflow = (sq ft door opening) x (door velocity in fpm) (Eq. 2)

Door Airflow =  
[(sq ft door opening A) + (sq ft door opening B)] x (75 fpm)  (Eq. 3)

A
B

V) Vertical Door w/Roof (sq ft x 75 fpm)

A
B

T) Vertical Door w/Lip  
(sq ft x 25 to 50 fpm)

U) Vertical Door w/o Lip  
(sq  ft x 50 fpm)

ТЕХНИЧЕСКО РЕФЕРЕНТНО РЪКОВОДСТВО ЗА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ И МАСЛЕНА МЪГЛА

1C. Целта на колектора за мъгла

Наложително е да разберете каква е основната цел на
колектора за мъгла, така че Вашите очаквания да са в 
съответствие с това, което колекторът за мъгла може 
да направи. В повечето производствени предприятия 
целта е по-чист въздух в завода и по-конкретно :

• предотвратяване разпространението на мъгла във
   въздуха,
• предпазване на работниците да вдишват въздух

наситен с мъгла,
• премахване на мъгла във въздуха на завода.

Експертите по събиране на мъгла са съгласни, че тези
 цели могат да бъдат постигнати най-добре чрез 
„удържане“ на мъглата, генерирана в затворената 
част на машинния инструмент и улавяне само на 
най-леките и малки частици мъгла генерирани вътре в
 този корпус, които иначе биха „излезли“ от 
затворената камера на машинния инструмент. Ако 
това е направено добре най-фините и леки частици 
мъгла, които причиняват замърсяване на въздуха в 
помещенията се филтрират от колектора за мъгла и 
по-голямата част от охлаждащата течност или 
маслото остава в обработващия център за да 
изпълнява работата си по охлаждане или смазване.

Мъглата излиза през вратите за достъп до 
машинния инструмент, конвейерите за стружки и 
други отвори в машинния инструмент.

Твърде много мъгла се изтегля от колектора, 
ограничавайки правилното охлаждане и смазване.

Колекторът събира толкова много мъгла, че не 
може да я филтрира достатъчно бързо, което 
изисква честа смяна на филтъра.

1D. Определяне на въздушния поток

Има няколко метода за определяне колко въздушен 
поток Ви е необходим за всяко приложение с 
колектор на мъгла. Всички методи няма да бъдат 
обсъждани в това ръководство; по-скоро ще бъдат 
разгледани само най-често използваните методи.

Метод на отворена площ за затворени машини

Този метод се използва за машинни инструменти с 
предимно напълнозатворени корпуси около 
инструмента. Целта на този метод е да „удържи“ 
мъглата в корпуса на машината и да предотврати 
навлизането й във въздуха на околната среда.
За да определите изискването за въздушен поток, 
погледнете зоните на обработващите центрове, които
 са открити. Някои винаги ли са отворени, като 
транспортьорите за стружки? Някои зони отварят ли 
се само от време на време, като основни врати за 
достъп, използвани за поставяне на детайли, смяна 
на инструменти и т.н.?

Първо, погледнете машината и преценете колко 
отворена площ има в квадратни футове. Някои често
 срещани открити площи са:

достъп до затворената част от машината.

• Транспортьор за стружки.
•  Уплътнение около основната врата за
 
• За машини с външни устройства за смяна на 

инструменти, отвори около стената между корпуса на
машината и устройството за смяна на инструменти.

• Отвори в горната част на корпуса на 
по-големи вертикални фрезови центрове.

Добавете квадратурата на тези „винаги отворени“ 
зони и умножете това по 100 фута в минута, за да 
намерите първата част от общия въздушен поток. 
Това ще гарантира, че по време на работа на 
машината, мъглата няма да излезе през тези отвори.

След това отчетете кога процесът на обработка е спрян и 
вратите за първичен достъп са отворени. 3-те изображения
 по-долу илюстрират типовете врати, които са често 
срещани в обработващите центрове : (T) предна 
вертикална врата: вътре в корпуса има ръб или стена над, 
под и от всяка страна на вратата; (U) предна вертикална 
врата, която се простира до покрива на обработващия 
център; (V) и предна врата, която се простира вертикално и
 се вдлъбва навътре през покрива на машината.
За стилове (T) и (U) [вертикална врата с ръб и 
вертикална врата без ръб], измерете квадратния 
метър на вратата и умножете по 25 или 50 фута в 
минута, както е показано на изображенията.

За стил (V) [вертикална врата, която се вдлъбва в 
шкафа], измерете квадратния метър на вертикалната 
секция на вратата (показана като секция „A“), измерете 
квадратния метър на вдлъбнатата част на вратата 
(показана като секция „B“), добавете ги заедно и 
умножете по 75 фута в минута.
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След това добавете заедно въздушните потоци за 
винаги отворените зони и въздушния поток за 
главните врати за достъп. Това Ви дава необходимия
 общ въздушен поток.

Total Airflow = (Always Open Airflow) + (Door Airflow)  (Eq. 4)

Метод за обмен на въздух за затворени машини

Този метод използва обема на корпуса на 
машината и предполага пълна подмяна на обема 
въздух на всеки няколко секунди. Този метод се 
използва най-добре за:

• Приложения, при които се изисква видима 
яснотана процеса на обработка.

• Големи машини с вътрешен обем над 1000 
кубически фута.

Методът за обмен на въздух е толкова лесен, колкото 
измерването на „вътрешния“ обем на обработващия 
център (Ширина x Дълбочина x Височина). 

• За задържане на мъглата умножете обема по 4 
обръщания на въздуха в минута (обмен на 
въздух на всеки 15 секунди).

• За видима яснота вътре в корпуса на машината, 
умножете по 6 до 10 обмена на въздух на минута 
(обмен на въздух на всеки 6 до 10 секунди).

Total Airflow = (Width x Depth x Height) x (Exchange Rate) (Eq. 5)

Вижте таблицата по-долу за насоки за обмен на въздух.

Метод на обмен на въздух обменни съотношения

Цел Съотношение
(# за минута)

Честота на
 обмен

Задържане на мъгла 4 15 секунди

Видимо прозрачен
 – водоразтворим секунди

10 до 7,5 
6 до 8

Видимо прозрачен 
– смазочно масло

8 до 10 7,5 до 6 секунди

W) Скорости на обмен на въздух

Машини без добро затваряне

Дали мъглата се генерира и разпръсква в една посока? 
При безцентрови шлифовъчни машини (снимка X), 
шлифовъчни машини на Blanchard (снимка Y), 
повърхностни шлифовъчни машини и големи стругове на
 някои фрезови центрове можете да видите, че почти 
цялата генерирана мъгла се изхвърля в една посока от 
машинния инструмент или завъртането на детайла. В 
този случай всмукателната фуния, проектирана и 
разположена в зоната на изхвърляне на мъгла, е 
идеална. Това може да се види на снимката на 
безцентрова фреза (снимка X). Над шлифовъчното 
колело се поставя капак, където се изхвърля голяма част
 от мъглата от този процес.

(По-големите частици мъгла са твърде големи и 
тежки за да бъдат поети от повечето аспиратори и
 не се пренасят във въздуха.)
Проучете следното за да определите как да уловите 
мъглата.

X) Капакът над шлифовъчното колело улавя
по-голямата част от генерираната мъгла

Друг пример за отворена машина е Blanchard Grinder. 
При 60-инчови Blanchards (и по-малки) мъглата, 
генерирана от голямото шлифовъчно колело, се 
изхвърля директно към лявата стена на машината и се 
носи нагоре по стената. При по-големите Blanchard са 
необходими капаци както на лявата, така и на задната 
стена. Въпреки че може да изглежда, че такива фрези 
представляват трудност за събиране на мъгла, 
обикновен единичен капак, монтиран на левия 
предпазител, стига Blanchard-а да е дълбок, ще бъде 
достатъчен за да улови до 95% от цялата мъгла.

Когато имате машина, която не е добре затворена и 
изисква събиране на мъгла, обикновено се изисква 
персонализиран капак. Тъй като няма заграждение, 
задържането на мъгла вече не е целта; вместо това, 
целта е улавянето на малки и средни по размер 
частици мъгла близо до точката на генериране. Y) 30-инчов Blanchard с капак и колектор за мъгла
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 (Eq. 6)

(Eq. 7)

(Eq. 8)
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Не е необходим голям капак, покриващ горната част 
на Blanchard, въпреки че някои инсталации може да 
изискват частичен горен предпазител за да се 
увеличи ефективността на улавяне на фунията. Тези
 горни предпазители могат да бъдат обикновена 
плоска плоча. За да сте сигурни, че могат да бъдат 
преместени, когато се изисква достъп отгоре, 
добавете панта и проста система с макара/лебедка. 
Голям капак на сенника може често да се мести и 
може да не бъде поставен правилно или изобщо 
обратно, което на първо място нарушава целта на 
капака и колектора за мъгла.
Имате ли голяма повърхност за покриване с 
всмукател? Ако е така, голяма фуния в стил 
балдахин може да бъде най-добрият избор. Може да
 покрие периметъра на зоната, където се генерира 
мъгла, а завеси или други материали могат да бъдат
 пуснати от една или повече страни за да се създаде
 частично заграждение.
Негативното при сенниците е, че са големи и 
изискват много въздушен поток. Пример за аспиратор
 в стил балдахин е показан на снимка Z на модел 940 
Prince Die Caster. Имайте предвид, че 
персонализираният капак е от предната страна на 
филтриращите системи, който покрива цялата област
 между плочите на матрицата и страничните стени на 
машината. Тъй като е необходим достъп за смяна на 
матриците, капакът и колекторът са проектирани да 
се изтъркалят настрани за да позволят 
безпрепятствена поддръжка.

Z) Всмукател в стил сенник върху колектор за мъгла на колелца за
 да се премести настрани за поддръжка

Няма едно подходящо решение за капак за всички 
машини, които не са затворени или са само частично 
затворени – ключът е да се изследва как се движат 
мъглата и замърсителите, след което да се използва 
капак, който ги улавя по подходящ начин. Въздушният 
поток се задвижва от дизайна на капака и не е 
обхванат в това ръководство. Дизайнът на аспиратора
 и подробностите могат да бъдат намерени в 
Индустриална вентилация – Ръководство за 
препоръчителна практика, Американска конференция 
на правителствените индустриални хигиенисти, Inc. 
Това ръководство се актуализира на всеки 3 до 4 
години и е един от основните ресурси, използвани в 
индустрията за филтриране на мъгла.

Работа с приложения с горещ въздушен поток

Във въздушни потоци, по-горещи от 40°C, част от 
мъглата обикновено е под формата на пара. Проблемът 
е, че колекторите за мъгла не са проектирани да 
филтрират изпаренията (които са газ, а не течност или 
частици) и те преминават през колектора, без да бъдат 
спрени. Когато парата удари по-хладния въздух в завода,
 тя кондензира и става видима като мъгла. Въпреки че е 
възможно да се използва адсорбент като активен въглен 
или термичен окислител за справяне с парите, и двете 
решения са скъпи и непрактични.
Най-добрият начин за справяне с изпаренията е да се 
намали температурата на въздуха, който отива към 
колектора за мъгла, до под 40°C. При температури под 
40°C по-голямата част от парите ще кондензират и след 
това можете да ги филтрирате като течност през 
колектора за мъгла.
Обърнете внимание, че максималната работна 
температура на двигателите TEFC, използвани в 
колекторите за мъгла, също е 40°C.
За изчисляване на необходимия охлаждащ въздух
 се прилагат следните уравнения:

Where:

M = Дебит на въздушна маса (lbs/min)

M1 = Дебит на технологичен въздух (lbs/min)
M2 = Дебит на по-хладен смесващ въздух (lbs/min)

Q     =    Обемен дебит (ACFM)

d      = Плътност на въздуха при температура на въздуха

Tmix = Температура на смесения въздушен поток (°F)

T1 =    Температура на технологичния въздух (°F)

T2 = Температура на по-хладния смесващ въздух (°F)

C1   =  Специфична топлина на технологичния въздух

C2 = Специфична топлина на по-хладен смесващ въздух

Между температурите от 50°F и 250°F, което е обхватът 
на почти всички приложения на колектора за мъгла, 
специфичната топлина на въздуха варира с по-малко от 
1%. За да опростите уравнение 6, приемете C1 = C2. 
Решавайки уравнение 6 за дебит M2 и замествайки тази 
стойност в уравнение 7 и решавайки за обемния дебит 
Q2, се прилага следното опростено уравнение.



(Eq. 9)
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T2 =  Температура на хладния въздух за смесване (°F)
Tmix  =  104°F  или  друга  температура  на  смесване  на въздуха

 

Q1 = Оригинален технологичен въздушен поток CFM
Q2 =     Хладен въздушен поток необходим за достигане на Tmix
T1 =   Температура на процесния въздух

въздуховоди и колектора за мъгла, добавете 
оригиналния въздушен поток и охлаждащия 
въздушен поток заедно:

 налягане, необходимо в точката на смесване. Ако 
нямате 15 фута място между приложението и колектора 
за мъгла, използвайте няколко колена и 15 фута 
тръбопроводи, конструирани в „C“ или „S“ модел за да 
осигурите правилно охлаждане на технологичния въздух 
и мъглата.

За да вкарате въздух за смесване, използвайте фитинг 
„Y“ или фитинг с разклонение от 45 градуса на най-малко 
15 фута от колектора за мъгла, като единият клон е за 
Вашия технологичен въздух, а другият клон за 
по-хладния въздух, използван за намаляване на 
температурата на технологичния въздух. Поставете 
амортисьор на входящата линия за охлаждащ въздух, за 
да регулирате колко студен въздух се вкарва в процеса, 
така че да гарантирате, че от източника на мъгла се 
изтегля достатъчен въздушен поток. Скоростите на 
въздуха за двата клона трябва да бъдат изчислени и 
проектирани да бъдат сходни за да се намали статичното

Намерете точката на смесване най-малко 15 фута 
преди колектора за мъгла за да смесите по-хладния 
въздух, да охладите парата и парата да кондензира 
преди колектора за мъгла. Тъй като повечето 
приложения с гореща мъгла имат фина мъгла, 
скоростите на въздуховодите трябва да се поддържат 
под 2500 фута в минута, за да се позволи максималното
 време за кондензиране на парата. Ако смесите въздуха
 твърде близо до колектора за мъгла и/или скоростта на
 въздуха е твърде висока, мъглата няма да има 
достатъчно време да кондензира и трябва да се очакват
 видими емисии от изпускателната тръба на колектора 
за мъгла.

Охлаждането на въздуха с въздух е доста неефективно, 
но остава най-често използваният метод. По-добро 
решение е да охладите въздуха с вода, масло, 
охлаждаща течност или друг материал, съвместим с 
типа мъгла, която се събира.
• Използвайте същия "Y" фитинг или вход за 

разклонение от 45 градуса на поне 15 фута от входа на
колектора за мъгла. 

•  Използвайте  уравнение  7,  за  да  решите  M1 
(масов  дебит  на  въздух)  и  вмъкнете  тази 
стойност в уравнение 6.

•  Решете уравнение 6 за M2, където M2 е масовият
дебит  на  разпръснатата  течност,  T2  е  
началната температура  на  разпръснатата  течност,  
C1  и  C2  са специфичната топлина на въздуха и 
специфичнататоплина на разпръснатата течност.

Местоположението на разпръскващата дюза, размерът 
на частиците на разпръскваната мъгла и как се смесва 
охлаждащата течност са от решаващо значение за 
успеха на използването на течност за охлаждане на 
въздушния поток. Типично приложение изисква 
използването на 5 до 10 пъти повече течност, отколкото 
сте изчислили, тъй като голяма част от мъглата ще 
изчезне от въздушния поток и няма да осигури желаното 
охлаждане. Обърнете внимание, че инсталирането на 
система, предназначена за до 20 пъти повече течност, 
отколкото сте изчислили, е подходящо, ако 15-те фута 
тръбопровод преди колектора за мъгла имат повече от 
едно коляно. Това е така, защото голяма част от 
разпръснатата мъгла ще удари колената и стените на 
тръбопроводите и ще изчезне от въздушния поток, преди
 напълно да охлади въздуха.

1E. Избор на колектор за мъгла въз основа на 
изчислен въздушен поток
Когато избирате своя нов колектор за мъгла, имайте 
предвид, че изчисленият въздушен поток е въздушният 
поток, необходим за предотвратяване на излизането на 
мъглата от корпуса на машината по време на нормална 
работа. Бъдете внимателни, тъй като посоченият 
въздушен поток на повечето колектори за мъгла се 
определя с чисти филтри, а не с мръсни филтри.
Например, ако изчислите изискване от 800 CFM и имате 
възможност да изберете колектор за мъгла 800 CFM или
 колектор за мъгла 1200 CFM, колекторът за мъгла 1200 
CFM е по-добрият избор. Колекторът за мъгла 800 CFM 
вероятно ще работи през първите няколко 
седмици/месеци, но след като филтрите започнат да се 
натоваррват, колекторът за мъгла вече няма да има 
достатъчно въздушен поток за да задържи мъглата 
вътре в обработващия център.
Ако се нуждаете от краен филтър (95% DOP или HEPA) 
за улавяне на дим не забравяйте, че той също ще 
натовари и ще намали общия въздушен поток на 
колектора за мъгла през целия живот на филтъра. Може 
да са необходими по-голям двигател и вентилатор или 
може да се нуждаете от следващия по-голям колектор за 
мъгла за да осигурите подходящ въздушен поток за 
целия заложен живот на филтрите.
Ако вземете прекомерно голям колектора за мъгла, 
вероятно никога няма да разберете, че е бил прекалено 
голям, тъй като ще работи добре и ще осигури дълъг 
живот на филтъра. Ако колекторът за мъгла е малък, ще 
се сблъскате с кратък живот на филтъра, ще имате 
недостатъчен въздушен поток за улавяне или задържане 
на генерираната мъгла и ще се нуждаете от честа 
поддръжка.
1F. Местоположение на генерираната мъгла
Когато планирате системи за събиране на мъгла, 
уверете се, че разбирате местоположението на 
всяка машина, генерираща мъгла, и всички планове 
за преместване на тези машини в бъдеще. В 
рабоотилница е обичайно машините да се местят 
ежемесечно, докато в съоръжение, което винаги 
прави един и същи детайл на една и съща машина и
 го прави вече 20 години, вероятно е безопасно да
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приемете, че обработващите центрове не се 
местят често и няма да бъдат местени в бъдеще.
С навлизането на LEAN инициативи може да има 
по-голяма тенденция за преместване на оборудване 
за създаване на работни клетки. Ако не знаете, 
свържете се с ръководителя на съоръженията, 
мениджъра по експлоатацията на съоръженията, 
инженера на завода или друг персонал, отговорен за 
операциите на завода.

Често премествани обработващи центрове

За съоръжения, които преместват машини в завода, 
искате колектори за мъгла, които могат да се движат
 с машините бързо и лесно. Колектор за мъгла, 
монтиран директно към всеки обработващ център, 
има очевидни предимства. Когато машината се 
мести, колекторът за мъгла може да пътува с нея, 
минимизирайки времето за повторно свързване.
От друга страна, въздухоовводите за колекторите 
за мъгла може да се окажат сложни за повторно 
свързване на ново място или да изискват 
препроектиране на тръбопроводите след 
разполагане на Вашите машини.

Рядко премествани обработващи центрове

В  съоръжения,  които  не  преместват  често  машини, 
има много възможности.

•  Инсталирайте  отделни  колектори  за  мъгла  на 
всеки обработващ център.

•  Поставете колектор за мъгла за всяка обработваща 
клетка или за подобни близки операции по обработка.

• Инсталирайте централна система, която филтрира 
мъглата от десетки машини.

Няма едно подходящо решение за всички 
съоръжения. Когато разберете предимствата и 
недостатъците на всеки тип система, можете да 
изберете тази, която работи най-добре за 
ооперациите във Вашето съоръжение. Всеки тип 
система е описан подробно в Глава 2.

1G. Комбиниране на мъгли

Когато няколко машини изискват събиране на мъгла, 
възникват въпроси относно това дали голяма 
централна система или по-малки индивидуални 
колектори на мъгла са най-добри. (Вижте Глава 2, 
Видове колекторни инсталации, за обяснения на 
разликите между индивидуалните и централните 
системи.) Това, което е важно да вземете предвид на
 този етап, е дали имате възможност да комбинирате
 мъглата заедно.
Ако използваната охлаждаща течност и/или масла 
са идентични за всяка машина, тогава 
комбинирането на въздушните потоци от няколко 
машини е жизнеспособна опция, която трябва да се 
обмисли. Обикновено няма да има кръстосано 
замърсяване и дренажът от колектора за мъгла 
може да отиде до най-близкия обработващ център 
или до централен резервоар за охлаждаща течност.

Ако използваната охлаждаща течност и/или масла са 
различни от машина до машина, тогава комбинирането им 
може да не е добър вариант. Ето някои неща, които трябва
 да имате предвид:

Има ли несъвместимост между двете или повече 
охлаждащи течности и/или масла, които смесвате? 
Свържете се с доставчика на тези течности и обсъдете 
с него всякакви притеснения.
Това, което излиза от дренажната линия, ще бъде смес 
от всички масла и охлаждащи течности, събрани от 
колектора за мъгла, и ще изисква правилно изхвърляне.

Има ли някакви опасения, ако събраните течности се 
стичат по вътрешността на тръбопровода и малко 
количество попадне в машина, която използва 
различна охлаждаща течност или смазка? Това може 
да замърси кръстосано системата и да повиши 
процента на отпадъчното масло в тази машина или в 
картера на охлаждащата течност. Обсъдете 
възможните последствия с Вашия доставчик на 
охлаждаща или смазочна течност. Ще бъде 
необходимо тръбопроводно оформление, което 
минимизира вероятността от кръстосано замърсяване 
на събраните масла и смазочни материали вътре в 
обработващия център.
Разгледайте проблемите с изхвърлянето. В някои 
случаи отработеното масло се изгаря за производство 
на пара или електричество. Водата в маслото намалява 
способността на отработеното масло да гори и може да 
не се приеме. Синтетичните течности са най-трудните 
за изхвърляне, тъй като изкуствените съединения в тези
 течности са проектирани да не се разлагат и 
обикновено изискват специални изисквания за 
боравене. Свържете се с Вашия местен или областен 
отдел по околната среда за правилните процедури за 
изхвърляне.

Като цяло, допълнителните разходи за работа със 
смесени масла и охлаждащи течности не 
компенсират ползата, реализирана от 
комбинирането им. През повечето време се оказва 
по-добре да се инсталират отделни колектори за 
мъгла за да се справят с всяка използвана 
охладителна течност или смазка.
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2. ВИДОВЕ ИНСТАЛАЦИИ НА
КОЛЕКТОР

Има няколко добри начина за проектиране и 
инсталиране на система за събиране на мъгла:

• Машинно монтиран колектор за мъгла.
•  Един  колектор  за  мъгла,  отвеждан  към  1 

машина (едноканален).
• Един колектор за мъгла за клетка от 

обработващ център – обикновено 3 до 4 
обработващи центъра (клетъчна система).

•  Централен  колектор  за  мъгла  за  до  20 
обработващи центъра (централна система).

•  Филтриране  на  работната  среда.

Следва обсъждане на всеки от тях.
2А. Машинно монтирани системи
Машинно монтираният колектор за мъгла е 
най-популярното и в много случаи най-практичното 
решение за събиране на мъгла. Колекторът за мъгла 
е монтиран върху обработващия център. Може да се 
монтира така, че долната част на колектора за мъгла 
да е отворена и свързана към обработващия център 
или може да се използва късо парче гъвкав маркуч 
или тръбопровод за свързване на долната входна 
част към обработващия център.

AA) Колекторът за мъгла се монтира отгоре на обработващия център

обработващия център при промяна на 
производствените операции.

Недостатъци:

обикновено  не  е  проектиран  за  24-часови 
операции.

•  Ниските тавани, мостовите кранове, електрическите 
тръбопроводи и т.н. могат да пречат.

• Множеството машини изискват множество колектори.
• Висока обща енергийна инвестиция.

2B. Системи въздуховод за един обработващ център

Един  колектор  за  мъгла  за  една  машина,  където 
колекторът за мъгла е монтиран на пода, окачен на тавана 
или  монтиран  към  греда,  е  вторият  най-разпространен 
монтаж на колектор за мъгла. Обикновено се използва:

•  Когато  машинният  монтаж  не  е  опция  поради 
размера или теглото на колектора за мъгла.

•  Където  е  необходим  горен  достъп  до 
обработващия център.

• Където толерансите са толкова критични, че 
потребителят не може да рискува вибрациите на 
двигателя да повлияят на качеството на детайла.

Тези системи обикновено се монтират на не повече
 от 10 фута от обработващия център и имат 
минимална дължина на въздуховодите.

AB) Колекторът за мъгла свързан чрез въздуховод
към един обработващ център

Предимства:

• Гъвкавост за лесно преместване на 
Предимства:

•  Гъвкавост  за  лесно  преместване  на  обработващия 
център при промяна на производствените операции.

• Включвате колектора само когато обработващият 
център е включен. (Препоръчва се свързване на 
пуска с машинния инструмент на оборудването за 
максимално спестяване на енергия и най-дълъг 
живот на филтъра.)

• Лесна поддръжка.
• Само една машина е без събиране на мъгла по
    време на значителна поддръжка на колектора за
    мъгла.

• Всяка машина изисква стартиране на колектора.
•  При  колектори  с  долен  вход  дренажът 

• Включвате колектора само когато обработващият 
център е включен. (Препоръчва се свързване на пуска
 с машинния инструмент на оборудването за 
максимално спестяване на енергия и най-дълъг живот
 на филтъра.)

• Маслото/охлаждащата течност се връща в
   обработващия център.
• Не е необходимо подово пространство.
• Лесна поддръжка.
• Само една машина остава без събиране на
    мъгла по време на продължителна поддръжка на
    колектора замъгла.
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• Въздуховодите трябва да бъдат избрани и 
   инсталирани правилно за да се сведе до минимум 
   вероятността от течове.
•  Множеството машини изискват множество колектори.
•  Висока обща енергийна инвестиция.

2C. Клетъчни системи с въздуховоди

Един колектор за мъгла за обработваща клетка 
обикновено се състои от 3 или 4 обработващи 
центъра. С LEAN производствените практики става все
 по-често срещано да се виждат клетки за обработка, 
вместо машини, просто поставени в редица. 
Детайлите, произведени в клетка за обработка, могат 
да се движат между машини или един и същ детайл се
 произвежда във всяка машина и всяка машина 
използва същото масло или охлаждаща течност. Всяка
 клетка за обработка е отговорност на един човек. В 
тези случаи инсталирането на един колектор за мъгла 
за обработващата клетка може да бъде по-практично 
от отделните колектори за мъгла.

AC) Един колектор за мъгла поддържа няколко обработващи центъра

клетката за обработка. (Препоръчва се свързване на
 пуска с машинния инструмент на оборудването за 
максимално спестяване на енергия и най-дълъг 
живот  на филтъра.)

• Потреблението на енергия е сведено до минимум 
чрез използване на по-малко колектори, 
следователно по-малко вентилатори.

• Може да се извърши поддръжка на колектора за 
мъгла, когато клетката за обработка не работи.

• Поддръжката трябва да се извършва само на един 
колектор за мъгла, а не на три или четири, което 
намалява разходите за филтри, времето за 
поддръжка и разходите за изхвърляне.

• Събраната мъгла може лесно да се върне към 
системата за филтриране на охлаждащата течност 
на една машина или клетъчната система за 
филтриране на охлаждащата течност.

• Когато обработващата клетка е модифицирана или 
вече не е необходима, колекторът за мъгла може
да бъде преместен и използван на друго място.

Недостатъци:

• Всяка машина изисква стартиране на колектора.
инсталирани правилно за да се сведе до минимум 
вероятността от течове.

• Балансирането на въздушния поток между 
всички машини, така че всяка машина да има 
достатъчен въздушен поток, изисква опит.

2D. Централни системи за мъгла с въздуховоди

Един колектор за мъгла, свързан към множество машини, 
обикновено не повече от 20 обработващи центъра. Тези 
големи системи бяха популярни през 80-те и 90-те години на 
миналия век, но днес вече не са често срещани.

Предимства

• Колекторът за мъгла работи само когато работи 

цена (1 колектор за много машини).

• Един вентилатор и един двигател прави 
инсталирането на колектора за мъгла по-бързо.

• Персоналът по поддръжката трябва да планира 
смяната на филтъра само на един модул.

Недостатъци:

• Въздуховодите трябва да бъдат избрани и 

които не работят с всички машини наведнъж, се изисква 
излишно потребление на енергия.

• Изисква голямо количество подово пространство.
• Разходите за монтаж може да са по-високи поради повече

правилно  за  да  се  сведе  до  минимум  вероятността  от 
течове.

 и по-големи диаметри на въздуховодите.
•  Въздуховодите  трябва  да  бъдат  избрани  и  инсталирани 

• Диаметърът на главния въздуховод е по-голям и може да
 изисква допълнително подово пространство.

• По-големите въздуховоди може да изискват допълнително
 статично  налягане  за  да  работят  добре,  което  може  да 
сведе  до  минимум  енергийната  полза  от  централната 
система.

• Ако използвате повече от 1 охлаждаща течност/масло, 
събраната мъгла не може да се използва повторно, което 
води до по-високи разходи за изхвърляне.

•  Когато  е  необходима поддръжка на  колектора 
за  мъгла  или  той  не  работи,  голяма  част  или 
цялата инсталация ще бъде изключена.

• Балансирането на въздушния поток между всички 
машини, така че всяка машина да има достатъчен 
въздушен поток, изисква опит.

2E. Системи за филтриране на околната мъгла

Системата за филтриране на околна мъгла е 
проектирана да премахва мъглата от общия въздух в 
завода, без да е директно свързана с източника, 
генериращ мъглата. Амбиентните системи рядко се 
използват като първична система за филтриране на 
мъгла, но се използват в случаите, когато улавянето 
качество на въздуха в съоръжението.

Предимства

•  Решение  за  събиране  на  мъгла  с  най-ниска 

Недостатъци:

• Вентилаторът е включен или изключен. За съоръжения, 
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на източника не може да бъде направено добре или 
изобщо не може да се направи. Събирането от 
околната среда понякога се използва като система за
финиширане за да се осигури изключително 

• Използва се, след като модулите за улавяне на 
източника са инсталирани на всички машини, за 
добавяне на крайна степен на чистота на въздуха 
за възможно най-чист въздух в завода.

 или когато не може да се постигне 100% 
задържане и улавяне на мъгла.

Предимства:
• Използва се при наличие на машини без обвивки

ефективност до 70% (обикновено 50%), което може 
да не е достатъчно ефективно, за да отговори на 
местните, областните, държвните и/или 
синдикалните изисквания.

• Системите за околна среда изискват специфични 
модели на въздушния поток да бъдат управлявани 
за цялата инсталация – от системи за филтриране 
на околна мъгла, HVAC, персонални вентилатори и
 всяко друго устройство за движение на въздуха в 
съоръжението. Вижте снимките на следващите 
страници. Ако моделите на въздушния поток не 
работят заедно или ако в сградата се отварят 
врати и прозорци за да се вкара свеж въздух, 
ефективността на системата обикновено пада до 
по-малко от 50%.

 

• За да може мъглата да бъде уловена от системата 
за филтриране на околната среда, мъглата трябва 
да се издигне, да попадне в създадения модел на 
въздушния поток и след това да бъде отстранена 
от въздуха на завода. Това означава, че 
работниците все още са изложени на висока 
концентрация на мъгла в източника на генериране.

• Моделите на въздушния поток от околните модули 
могат да се смесят, когато мъглата се увлече в 
изходящия въздух и се избута към ъглите и стените.

Недостатъци:
• Околните системи имат максимална системна 

Ако обмислите инсталирането на система за 
събиране на мъгла от околната среда, ето 5 
стъпки към правилно проектирана система, 
която увеличава максимално възможностите.

Какъв е обемът на помещението, което искате да 
филтрирате? Измерете височината, ширината и 
дължината на помещението, за да изчислите обема 
на въздуха, който трябва да бъде филтриран
Лек или тежък е обемът на мъглата във въздуха?

(Eq. 10)

1.  

Състояние на мъгла             Минути за обръщане

Лека                             20 минути

Средна 15 минути

Тежка 10 минути

AD) Таблица за обмен на околния въздух

Изчислете въздушния поток, необходим за системата, 
като разделите обема въздух, който трябва да се 
филтрира на минутите за преобръщане на въздуха.

Пример: Работилница с размери 200 фута на 100 фута на 
20 фута и количеството на мъглата във въздуха е със 
средно натоварване. Изчислете необходимото количество
 въздушен поток.

Определете вида колектор за мъгла, който 
използвате и номиналния въздушен поток за това
 устройство. Производителите на системи за 
филтриране на околния въздух ще могат да Ви 
предоставят тази информация. За да определите
 колко колектора за мъгла ще са необходими, 
разделете общия въздушен поток от уравнение 
11 на номиналния въздушен поток на избраните 
колектори за мъгла.

Пример: Обичайно е колектор за мъгла в стил 
Media/Vee-Bag да работи при 3000 CFM на колектор.

Тъй като не можете да инсталирате и управлявате част 
от колектор за мъгла, нека разгледаме 9 колектора за 
мъгла, като всеки от тях работи при 3000 CFM за да 
филтрира правилно мъглата във въздуха.

Последният елемент е да се очертае как колекторите ще
 се поберат в помещението, така че да има добър модел 
на въздушния поток, разработен за улавяне на 
генерираната мъгла. За да осигурите максимална 
ефективност на улавяне, поставете колекторите за 
мъгла така, че да се развие овален модел на въздушния 
поток чрез изтласкване на въздух от изпускателната 
тръба на един модул към входа на друг. При 
създаването на модела на овалния въздушен поток има 
някои основни правила за поставяне:

• Разстоянието от изпускателната тръба на един модул 
до входа на следващия модул трябва да бъде не 
по-малко от 50 фута, не по-голямо от 100 фута.

• Разстоянието от страна до страна между 
единиците не е по-голямо от 50 фута

• Никога не поставяйте изпускателната тръба на колектор
 за мъгла на по-близо от 20 фута от всеки ъгъл.

• Типичното разстояние между страната на 
модула и стената е 10 до 20 фута.
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Нека завършим примера:

AE) Разположение на системата за филтриране на околната
среда за съоръжение с размери 200 фута x 100 фута x 20 фута

Ще забележите, че въпреки че изчислихме 9 колектора 
за мъгла, необходими при 3000 CFM всеки, когато се 
стигна до локализирането на колекторите за мъгла, 
бяха необходими 10 за завършване на модела на 
въздушния поток. В този пример е разработен модел на
 въздушен поток с фигура 8. Ако производителят на 
системите за околната среда предлага 6000 CFM 
колектори за мъгла, 4-те колектора за мъгла в средата 
на фигура 8 могат да бъдат комбинирани заедно и два 
колектора за 6000 CFM могат да бъдат заменени.
И накрая модулите, които издухват въздух директно 
към стената, трябва да използват жалузи за да 
обърнат изпускателната тръба, така че въздухът да 
„отскача“ от стените към входа на следващия 
колектор, както е показано от дясната и лявата 
страна на предишната диаграма.

3. МОНТИРАНЕ НА УЛОВИТЕЛЯ ЗА
    МЪГЛА
Преди да изберете кой тип колектор за мъгла е 
подходящ за Вашите нужди, помислете и за други 
фактори, които могат да повлияят на типа система, 
която инсталирате и на типа технология, която купувате.

3А. Намиране на колектора за 
мъгла – на закрито срещу открито

Въпреки че повечето колектори за мъгла се инсталират 
на закрито, от време на време възникват въпроси 
относно локализирането на колектори за мъгла на 
открито. Ето опасенията относно външните инсталации:

Намирате ли се в район, където често или 
понякога ще има температури под 0°C, през 
деня или през нощта?

• Ако събирате водоразтворими охлаждащи 
течности, при температури под 0°C водата ще 
замръзне. Въпреки че температурата на 
изходящия въздух през колектора за мъгла може
 да е по-топла, дренажните линии обикновено 
работят при околни температури и могат да 
замръзнат. Също така вземете предвид времето,
 когато системата е изключена. 

Ледът в колектора за мъгла ще попречи на 
правилното източване и може да задръсти 
филтрите.

• Ако събирате чисто масло или други неразтворими 
във вода течности, имайте предвид вискозитета на 
течността. Въпреки че маслото няма да замръзне при 
0°C то се сгъстява със застудяването на времето и 
източването може да бъде възпрепятствано както от 
филтрите, така и през дренажа.

Съоръжението  намира  ли  се  в  или  в  близост
до жилищен район?
• Ако събирате водоразтворими охлаждащи течности, 

изпускането на водна пара или влажен въздух в 
по-студен външен въздух може да доведе до 
кондензиране на водна пара, което води до образуване 
на воден облак. Така ще изглежда, че системата за 
филтриране не работи. В жилищните квартали е 
обичайно някой, който минава с кола, да регистрира 
оплакване за видими емисии до местната или 
държавната агенция по околна среда, което води до 
посещение и евентуално разследване.

Колекторите за мъгла обикновено не са предназначени 
за монтаж на открито. Въпреки че могат да работят 
добре, трябва да се обърне внимание на всички 
уплътнителни шевове, електрически връзки, кранове за 
налягане и т.н. за да се гарантира, че дъждът и други 
метеорологични условия няма да повлияят на работата 
на колектора за мъгла. Препоръчва се покрив и/или 
частично заграждение около колектора за мъгла, за да се
 сведат до минимум свързаните с времето повреди на 
колектора за мъгла. Ако това не е възможно, трябва да 
се монтира капак против атмосферни влияния на 
изпускателната тръба на колектора за мъгла. Това ще 
обърне вертикалния изпускателен отвор на колектора за 
мъгла надолу за да сведе до минимум вероятността 
навят от вятър дъжд и вода да повлияят върху 
вътрешните части на колектора за мъгла. Вижте 
снимката AF, центробежен колектор за мъгла върху 
резервоар за смазочно масло с изпускателна 
система/капак.

AF) Пример за качулка над изпускателната тръба на 
центробежния колектор за мъгла, за да се избегне поемането 

на дъжд, отломки и др.



(Eq. 13)
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3B. Дизайни на качулки

Въпреки че повечето колектори за мъгла се монтират 
директно или отвеждат към корпуса на машината, 
около 10% от приложенията за мъгла изискват 
специален дизайн на капака. Това обикновено са:

• Други приложения, които изискват филтриране на 
въздуха поради разпоредбите за качество на 
въздуха в затворени помещения за приложения, 
различни от рязане и формоване на метал.

• Машини, при които горният достъп е критичен за
 зареждане на детайли и инструменти

обработват много големи части и не могат да бъдат 
добре затворени.

• Машини, които са на възраст над 20 години.
• Персонализирани машинни инструменти, които 

Първи ресурс: Когато проектирате персонализирани 
аспиратори, първият ресурс, който трябва да 
използвате, е Индустриална вентилация – Наръчник за
 препоръчителна практика, Американска конференция 
на правителствените промишлени хигиенисти, Inc. Ще 
намерите десетки дизайни на аспиратори и 
препоръчителни изчисления на въздушния поток в 
зависимост от размера на качулката.
Размер на капака: За да определите размера на капака,
 който не винаги е ясен, първо се запитайте как се 
генерира мъглата? Вдига ли се мъгла поради горещ 
процес? Мъглата изхвърля ли се в една обща посока от
 машинния инструмент или дюзата за пръскане на 
охлаждаща течност? Дали е разпръсната във всички 
посоки? Не гледайте мъглата над или близо до 
процеса, когато проучвате това; вместо това 
погледнете директно източника на генериране и 
проследете какво прави мъглата. В повечето случаи ще
 откриете, че по-голямата част от мъглата се движи в 
една посока, което улеснява заснемането. Капакът за 
улавяне трябва да бъде толкова голям, колкото е 
необходимо, за да улови мъглата, генерирана от 
източника, и трябва да бъде разположен възможно 
най-близо до източника на генериране.
След като сте оразмерили аспиратора, трябва да 
изчислите колко въздушен поток е необходим за 
улавяне на мъглата. Следващата диаграма (от 
Industrial Ventilation – A Manual of Recommended 
Practice) описва типичните скорости на улавяне на 
въздуха за аспиратора.

AH) Улавящ капак за точково събиране от източник

За да определите количеството въздушен поток, 
необходим за аспиратора, приложете уравнение 13:

Където:

Q = Необходим въздушен поток (cu. ft/min)

V = Скорост на улавяне (ft/min)

X = Разстояние от източника (ft)

A = Лицевата повърхност на фунията (sq ft)

Колкото по-близо е аспираторът до източника на 
мъгла и колкото по-малък е аспираторът, толкова
 по-малък е въздушният поток, необходим за 
отстраняване на мъглата и толкова по-малък е 
колекторът за мъгла.

От Американската конференция на правителствените промишлени хигиенисти 
(ACGIH®), Индустриална вентилация: Наръчник за препоръчителна практика, 22-ро
 издание. Авторско право 1995 г. Препечатано с разрешение.

Препоръчителни скорости на улавяне на аспиратори за събиране на мъгла*

Пуснато при/в Примери за приложение      Скорост на улавяне

100-200Ниска скорост/умерено 
неподвижен въздух

Миене на партидни детайли, леене под 
налягане, приложения за термично повдигане

Активно генериране         Нискооборотни стругове, щамповане 200-500

Висока начална скорост Рязане на метали, шлайфане 500-2000

AG) Препоръчителни скорости на улавяне на аспиратори за събиране на мъгла
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3C. Място на всмукване на обработващ център

Най-често срещаният метод за събиране на мъгла е 
свързването на колектора за мъгла към корпуса на 
обработващ център. Много производители на 
металорежещи машини предоставят плоча с избиване
 или изрезка, специално проектирана за свързване на 
колектора за мъгла. Въпреки че са осигурени, местата
 посочени от конструктора на машинния инструмент 
не винаги са най-доброто място, особено при по-стари
 машини.
Когато избирате къде да свържете колектора за 
мъгла към затворения обработващ център, не 
забравяйте, че целта на събирането на мъгла е да:

• Задържаите мъглата вътре в обработващия център,
 като създадете отрицателно налягане върху 
корпуса на машината. Това предотвратява 
изтичането на мъгла през вратите, около 
уплътненията и излизането през други открити зони 
в шкафа на машинния инструмент.

•  Филтрирайте  най-малкото  и  най-леко  количество 
мъгла, изтеглено в колектора за мъгла.

Това се постига чрез кръстосана вентилация на 
затвореното пространство. Това означава, че всяка 
отворена зона, независимо дали е винаги отворена 
като конвейер за стружки или понякога отворена като 
врата, ще позволи навлизане на въздух в машинния 
инструмент и ще почисти вътрешността на корпуса от 
мъгла.
Представете си, че машинният инструмент е много 
подобен на планинска пещера и Вие сте получили 
задачата да осигурите свеж въздух в пещерата. Трябва
 да премахнете въздуха в задната част на пещерата и 
да го замените с чист планински въздух. Какво бихте 
направили, за да почистите пещерата от стария 
застоял въздух? Както правят в пещерния добив на 
минерали, изрежете вентилационен отвор в задната 
част на пещерата. Чрез издърпване на въздуха нагоре 
и извън този вентилационен отвор с вентилатор, 
свежият планински въздух ще влезе през входа на 
пещерата и ще осигури свеж въздух в пещерата.
Намерете следното върху машинния инструмент:

• Транспортьор за стружки
• Главна врата за достъп
• Врата за смяна на инструменти
•  Задвижващ двигател на машинния инструмент и 
   всякакви отвори в корпуса около него (често   
   срещано при вертикални обработващи центрове)
• Други зони, където заводски въздух може да 

влезе в машинния инструмент (през дъното, 
около уплътненията на вратата и т.н.)

Изберете място в шкафа на машината, което е 
възможно най-далеч от всички тези отвори. 
Обикновено ще искате точката на събиране да е 
високо по стените на корпуса на машината или 
отгоре за да предотвратите събирането на излишна 
мъгла и стружки.

Най-често срещаните места за събиране на магла
от колектора са:

•  Покрай  задната  стена  на  шкафа  възможно 
най-високо.

•  В горната част  на  шкафа,  възможно най-близо 
до задния ляв или десен ъгъл.

Какво да и какво да не правите в точката на събиране

• Не инсталирайте колектор за мъгла директно над главната 
врата за достъп или вратата на устройството за смяна на 
инструменти. Мъглата в ъглите на машината няма да се 
поеме и след като тези големи врати са отворени, мъглата 
може да излезе от корпуса на машината.

• Не монтирайте колектора за мъгла там, където мъглата се
 изхвърля директно. Ако мъглата излиза от машинния 
инструмент и ударя задния десен ъгъл на машината, 
монтирайте колектора за мъгла, така че да я издърпате от
 задния ляв ъгъл на машината, минимизирайки 
натоварването върху колектора за мъгла. Ако трябва да 
инсталирате в зона, която има много мъгла, изхвърлена в 
точката на събиране, инсталирайте дефлектори между 
източника и точката на събиране за да съборите колкото е
 възможно по-голяма част от мъглата.

• Оразмерете точката на събиране така, че скоростта на 
входа да е по-малка от 2000 фута в минута. 

• Изрежете един или два малки прореза (1” x 6-10”) в 
корпуса на машинния инструмент, ако той е твърде 
добре запечатан за да се получи необходимата 
кръстосана вентилационна схема на въздуха.

3D. Видове въздуховоди

Типовете въздуховоди, най-често срещани при събирането 
на мъгла, включват метална спирала, метален фланец със 
скоба, PVC и гъвкав маркуч. Предимствата и недостатъците
 на всеки от тях са разгледани по-долу.

Металната  спирала  е  най-често  използваният 
каналза събиране на мъгла. Тя е:

• Сравнително евтина
• Всички монтажници на въздуховоди имат опит с нея
• Предлагат се дължини от 20 фута и дори по-дълги,      
    свеждайки до минимум броя на свръзките

• Предлага 
се в почти 
всеки 
необходим
диаметър.

AI) Външна инсталация на колектор за мъгла 
Donaldson Torit Dryflo DMC-D2 с използване на 
спираловидни канали
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Металните фланци се използват рядко при събиране 
на мъгла, тъй като носят високи разходи както в 
покупната цена, така и в разходите за монтаж. 
Предимството е, че всеки фланец е уплътнен за да се
 предотвратят течове, и е завинтен здраво. За 
системи за събиране на мъгла, където всеки теч ще 
бъде проблем, този фланцов тръбопровод е един от 
най-добрите Ви избори.

AJ) Типична фланцова тръба

Тръбопроводите със скоби са популярни, защото са 
лесни за работа.

• Със секции с дължина 5 фута, един човек може
 да го инсталира.

денонощието, всяко изтичане ще бъде минимално.

• За съоръжения, които често местят оборудването
си, въздуховодите със скоби могат лесно да се 
разглобят и при преместване на оборудването да
се закрепят отново заедно.

Недостатъци: ако този тръбопровод не е монтиран 
правилно, могат да се появят течове във всяка точка 
на затягане.

AK) Закрепете заедно тръбопроводите (Donaldson Torit Easy 
Duct) използвани от колектора за мъгла, с късо парче гъвкав
 маркуч за свързване към приложението

PVC и CPVC не се използват често за събиране на 
мъгла, въпреки че се срещат от време на време.

PVC може да изглежда добре, когато е инсталиран за 
първи път, но може да носи статичен заряд, ако не е 
правилно заземен, привличайки всякакъв прах във 
въздуха. Когато работите с мъгли, които са 
запалими/експлозивни, използването на материали, за 
които е известно, че натрупват статичен заряд, не е 
добър избор.
PVC се счита за тръбопроводи, а не за въздуховоди. Ако 
сравните 6-инчова PVC тръба и 6-инчов спирален 
въздуховод, ще забележите, че диаметрите не са 
еднакви. Тъй като PVC обикновено не се използва, яките 
за монтиране към корпуса на машината и дори към 
колектора за мъгла са трудни за намиране или трябва да 
бъдат специално изработени.

AL) Пример за PVC тръба, свързваща колектор за мъгла 
Donaldson Torit Dryflo към обработващ център

Гъвкавият маркуч се използва почти навсякъде в 
събирането на мъгла. Може да се използва за свързване
 на обработващ център към колектор за мъгла или за 
свързване към надземни канали в клетъчна или 
централна система. В приложения, където аспираторите
 трябва да бъдат преместени, обикновено се използва 
гъвкав маркуч. Гъвкавият маркуч обикновено се 
използва с центробежни колектори за мъгла за лесна 
поддръжка и тъй като тези системи обикновено са на 
по-малко от 10 фута.
Недостатък: Гъвкавият маркуч наистина създава 
проблем, ако не е правилно окачен. Може да се 
образува локва течност и да доведе до увисване, в 
крайна сметка да запуши маркуча и да прекъсне 
въздушния поток. Винаги прокарвайте гъвкавия маркуч 
вертикално, а не хоризонтално.

AM) Добър монтаж на 
гъвкав маркуч

AN) Лоша инсталация на гъвкав 
маркуч (започва да провисва)

• Цената е между тази на спирала и фланец.
•  За приложения, които работят 24 часа в
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Видове канали, използвани при събиране на мъгла 
A = Отличително предимство   S = Някакво предимство    X = Недостатък

Метална 
спирала

Затегнати
заедно

Метален 
фланец

Гъвкав 
маркуч

Цена (закупуване и инсталиране) A S X S (X) S

Лесна инсталация                                    S A A S X

Лесно разглобяване                                 S A A X A

Лесна модификация на системата         S A A X A

Устойчивост на течове                            S S A A S

Налични размери                                    A A A X S

AO) Видове канали, използвани за събиране на мъгла

3E. Какво трябва и какво не трябва да се прави
Въпреки че изборът и инсталирането на подходящите 
тръбопроводи може да се направи лесно, ето някои 
точки, които ще гарантират, че избраната 
тръбопроводна система е оптимално инсталирана за 
събиране на мъгла:

• Винаги наклонявайте тръбопроводите към източника 
на мъгла, към колектора за мъгла или и двете, ако е 
необходимо. Мъглата ще удари стените на 
тръбопроводите и ще се утаи от въздушния поток.

• Дължините на гъвкавите маркучи никога не трябва 
да са по-дълги от 10 фута. Използвайте твърди 
тръбопроводи доколкото е възможно и прокарайте 
само последните няколко фута с гъвкав маркуч. 
Гъвкавият маркуч изисква по-голям спад на 
налягането поради вътрешно съпротивление, 
причинено от металната спирала около маркуча.

• Гъвкавият маркуч трябва да бъде добре закрепен и 
никога да не се монтира хоризонтално. Течността 
ще се натрупа върху хоризонтално положен гъвкав 
маркуч и с натрупването на течности, гъвкавият 
маркуч ще увисне, затваряйки въздушния поток.

• Всички канали трябва да бъдат монтирани съгласно
 местните, областните и държавните разпоредби. 
Трябва да се използват подходящи закачалки за 
въздуховоди и ако инсталирате системи, при които 
въздуховодите могат да се напълнят на 100% с 
течност (т.е. противопожарна система, монтирана с 
вода), уверете се, че въздуховодите са монтирани 
така, че да издържат теглото.

• Когато използвате амортисьори с шибър, 
монтирайте амортисьорите така, че да се обслужват 
от горната страна на канала. Плъзгащите се 
амортисьори, които се плъзгат хоризонтално или 
надолу, ще бъдат източник на течове.

•  Когато  използвате  тръбопровод  със  скоби, 
монтирайте скобите така,  че краят на скобата 
да е нагоре. Това минимизира течовете.

• Всеки път, когато пробивате дупка в канала за        
   измерване на въздушния поток, температурата

измервания, отчитане на статично налягане или други 
цели, направете дупките отстрани или отгоре на 
хоризонталните тръбопроводи, за да сведете до 
минимум възможността за течове. Пробивайте дупки 
само с необходимия Ви размер. Покриването на всяка 
дупка с тиксо не само ще предотврати вкарването на 
въздух в дупката, но и ще улесни намирането на 
дупката в бъдеще.

• Скоростта на тръбопровода за събиране на 
мъгла е важна. Ето проста диаграма, описваща 
препоръчителните скорости на пренасяне на 
въздуховод за събиране на мъгла.

Препоръчителни скорости на транспортиране 
в канал за събиране на мъгла

Предимно мъгла 
(повечето системи)

2000 до 3000 
фута в минута

Мъгла с фин прах (т.е. 
шлайфане)

3500 до 4000 
фута в минута

Мъгла с голям прах, 
малки стружки

4000 до 4500 
фута в минута

AP) Препоръчителни скорости на пренасяне във въздуховод

• Скоростите в тръбопровода трябва да се поддържат в 
цялата тръбна система. Използвайте най-високата 
скорост на транспортиране, необходима за всеки 
източник на мъгла, и проектирайте цялата тръбна 
система да работи при тази скорост във въздуховода.

• Обръшаме внимание: колекторът за мъгла е проектиран
 да филтрира мъглата, а не да обработва големи 
количества прах и стружки. Използвайте дефлектори за 
да предотвратите навлизането на прах и стружки в 
тръбопровода или преместете мястото на аспиратора 
там, където няма да се събират прах и стружки.

• За допълнителни препоръки за въздуховоди вижте 
Индустриална вентилация – Ръководство за 
препоръчителна практика, Американска конференция 
на правителствените промишлени хигиенисти, Inc.
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3F. Електрическо управление

Всеки колектор на мъгла изисква стартер на двигателя.
 Независимо дали е обикновен превключвател или 
магнитен стартер, е необходимо устройство за 
включване и изключване на уреда. Ще трябва да 
закупите или доставите подходящия стартер на 
двигателя, както се изисква от местните, областните и 
държавните разпоредби.
Когато инсталирате колектор за мъгла, помислете как 
ще работи, кой го включва, кой го изключва и кой ще 
го поддържа.
Помислете за инсталиране на електрическо 
упрувление за колектора на мъгла чрез използване на 
блокировка на машинен инструмент. Ако машинният 
инструмент е спрян за един час за поддръжка или е 
спрян през уикенда, защо да оставите колектора за 
мъгла да работи – струвайки Ви ел.енергия. Твърде 
често се случва оператор да си тръгне в края на 
смяната и да забрави да изключи колектора за мъгла. 
Често околният шум в съоръжението е по-силен от 
колектора за мъгла, така че служителите не могат 
лесно да определят дали колекторът за мъгла работи 
или не.

Ползите от използването на блокировки

Повечето колектори за мъгла ще увеличат своя 
използваем живот на филтъра чрез използване на 
блокировки на машинни инструменти. Всеки път, 
когато колекторът за мъгла се изключи, събраната 
мъгла се оттича и промива филтрите.

• Когато работите с водоразтворими охлаждащи 
течности, изключете въздушния поток, когато не се
 събира мъгла за да позволите на парафиновия 
восък във водоразтворимите охлаждащи течности 
да изтече от филтъра. Ако вместо това изсъхне 
във филтърния материал, животът на филтъра ще 
намалее и времето за поддръжка и разходите ще 
се увеличат.

Ако използвате центробежен колектор за мъгла, 
добра практика е да го пуснете за 5 минути (след
 като мъглата вече не се събира) за да отмиете 
събраната мъгла центробежно от филтрите.

• Това е особено важно при водоразтворимите 
мъгли: парафиновият восък остава и тъй като 
останалата вода се изпарява от филтрите, тя ще 
се втвърди във филтърната среда, причинявайки 
проблем с баланса на теглото. С течение на 
времето това води до повишена поддръжка при 
смяна на филтри и/или балансиране на филтърния
 барабан.

• Препоръчва се блокировка на машинен 
инструмент с таймер за изключване на 
центробежния колектор за мъгла след 5 минути.

3G. Дренажи

Правилно проектираната дренажна система е от 
решаващо значение за успешната работа на колектора
 за мъгла. Дренажите позволяват събраната мъгла да 
се изпразни от системата, докато системата работи. 
Това става чрез създаване на течна

бариера между колектора за мъгла и околния въздух в 
завода, която не позволява на въздуха да тече нагоре 
или надолу по канала. Ако дренажната система е 
неправилно проектирана и/или инсталирана, ще видите 
намален живот на филтъра и увеличени разходи за 
поддръжка.
Често срещаните типове дренажи са P-уловители, 
дренажен маркуч и контейнер за събиране на дренаж 
(бутилка за дренаж). P-уловителите и контурите на 
дренажния маркуч трябва да бъдат напълнени с 
охлаждаща течност или масло преди първоначалната 
работа за да могат тези дренажи да работят правилно.
P-Уловител
P-уловителя е много често срещано и просто устройство 
за осигуряване на течна бариера между колектора за 
мъгла и околния въздух. Подобно на P-сифона за 
оттичане на мивката в банята, който предотвратява 
навлизането на миризми и газове от канализацията във 
вашия дом, P-сифонът на колектора за мъгла гарантира, 
че мъглата изтича от канала и околният въздух няма да 
навлезе обратно във колектора за мъгла .
Ето как работи P-Уловител:

Когато колекторът е изключен:
• Без засмукване.
• Нивото на маслото от двете 

страни на P-уловителя е 
еднакво.

Веднага след като 
колектора се включи:

• Маслото се изтегля нагоре 
по дългия край към 
събирателната точка.

• Разликата в нивата на 
маслото от всяка страна 
представлява статичното 
налягане (в инчове масло 
или охлаждаща течност), 
което вентилаторът има на
 разположение в точката 
на източване на колектора.

AQ) P-уловител с изключен
 вентилатор

AR) P-Уловител на колектор, 
който току-що е включен.

Когато P-уловителят на 
колектора достигне стабилно 
състояние:

• Разликата във височината между 
двете страни представлява 
статичното налягане (в инчове 
масло или охлаждаща течност), 
което вентилаторът има на 
разположение в дренажната 
точка на колектора.

• Височината над маслото 
представлява коефициент на безопасност, който 
предотвратява съхраняването на масло във 
входящия пленум.

• Ако маслото се съхранява във входящия пленум, то 
вероятно ще се поеме отново във Вашия въздушен 
поток, което ще увеличи нивата на натрупване на 
мъгла и ще намали живота на филтъра.

AS) P-уловител в стабилно състояние.
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Уравнения за проектиране на P-Уловител

A =  1/2 от максималното 
статично налягане (в 
инчове), налично на 
дренажните места + 1 инч

Максималното 
статично налягане (в
 инчове), налично на
 мястото на дренажа

C = Външен диаметър на тръбата

D = Минимум 3 инча (по-дълъг за по-мръсни течности)

E = 1 инч

AT) P-Уловител дизайн

•  За  инсталиране  и  поддръжка  ще  е  необходимо 
свободно пространство под P-сифона.

• Тези проектни параметри работят за специфично
 тегло на течността от 0,9 до 1,1. За специфично 
тегло под 0,9 или по-голямо от 1,1, свържете се с
 производителя на колектора за мъгла.

•  За P-уловителя обикновено се използва 
тръба с диаметър от 1 до 2 инча.

Дренажен маркуч с примка

Дренажен маркуч с диаметър от 1 до 2 инча е друг 
често използван дренаж. Дренажният маркуч може да 
се монтира по два начина: с примка или потопен.
Маркучът за оттичане с примка се монтира чрез 
завъртане на маркуча за оттичане във вертикална 
примка от 12 до 16 инча и закрепване на примката с 
помощта на цип или друго свързващо устройство. Чрез
 запълване на дренажния контур с охлаждаща течност 
се създава течна бариера, която ще попречи на 
въздуха да бъде издърпан нагоре по дренажния 
маркуч и ще осигури правилно оттичане на събраната 
мъгла.

Към дренажната 
връзка на колектора

Към машинен инструмент, 
резервоар за охлаждаща 

течност и др.

AU) Дренажен маркуч с контур

потопено в течност, Вие създавате състояние на двоен 
уловител, което може да попречи на мъглата да се отцеди 
правилно.
За инсталации, при които статичното налягане на 
вентилатора надвишава 10 инча H2O, ще са необходими 
контури на маркуча, по-големи от 12-16 инча.

B =  Дренажен маркуч без примка

Дренажен маркуч без примка се използва, когато:

• Дренажът на колектора за мъгла е под 
положително налягане (въздухът изтича от 
канала със събраната мъгла) или

• Краят на маркуча е потопен в течност (използва 
се вместо дренажен контур).

Дренажните маркучи без примки най-често се монтират 
на центробежни колектори за мъгла, тъй като тези 
дренажи са под положително налягане и „издухват“ 
мъглата от канала. Този тип дренаж трябва да се 
монтира така, че дренажният маркуч да тече надолу 
(дренажите с положително налягане обикновено нямат 
достатъчно налягане за да избутат мъглата нагоре).
Когато дренажният маркуч е под положително 
налягане, никога не потапяйте дренажния маркуч в 
течност, тъй като той или ще се върне със събрана 
мъгла, или ще изпусне въздух през събраната мъгла и 
може да генерира въздушна мъгла.
Ако използвате система с потопен дренажен маркуч, той 
замества дренажен маркуч с примка или P-уловител. 
Дренажният маркуч трябва да бъде монтиран така, че 
когато колекторът за мъгла работи, маслото или 
охлаждащата течност да се изтеглят нагоре по 
дренажната линия толкова високо, колкото статичното 
налягане на вентилатора може да издърпа, обикновено не
 повече от 3 до 6 инча. Препоръчително е да потопите 
дренажната линия на поне 6 инча, така че никога да не 
работи без достатъчно течност над края на маркуча. Ако 
маркучът остане непотопен, дренажът няма да 
функционира правилно и животът на филтъра може да 
бъде намален.
Контейнер за събиране на дренаж

Свържете 
към дренажа

 на 
колектора

AV) Дренажна бутилка

Контейнер за събиране на дренаж или 
бутилка за дренаж обикновено се използва в 
приложения, където се очаква 
да се отцеди много малко 
течност. Обикновено се 
използват EDM машини с 
нисък ампераж и други 
приложения с лек мазен дим. 
Дренажната бутилка създава 
парозатвор и позволява на 
мъглата да потече в бутилката
 и да измести въздуха. Просто 
завинтете къса връзка между 
дренажната бутилка и

Долната част на дренажните маркучи, които са 
монтирани с дренажния контур, трябва да е над нивото 
на течността, в която се оттича. Ако дъното на маркуча е
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дренаж на колектора. Когато дренажната бутилка 
трябва да се изпразни, се препоръчва първо да 
изключите колектора за мъгла.

3H. Уплътнения и гарнитури

Уплътненията се използват при монтирането на 
колектора за мъгла към машинен инструмент, между 
секциите на тръбопроводите и където секциите на 
самия колектор са съединени. Използването на 
подходящи уплътнения и гарнитури е от решаващо 
значение за предотвратяване на течове.
Въпреки че са налични различни материали за 
уплътнения, материалът за уплътнение NBR или 
Buna-N е доказано съвместим с повечето маслени и 
охладителни мъгли, използвани днес.

• Обърнете внимание на лепилото, използвано за 
закрепване на уплътнението върху колектора за 
мъгла. В зависимост от залепващата повърхност, 
като например боядисана повърхност (емайл или 
прахова боя) или небоядисана повърхност 
(алуминий или поцинкована стомана), може да са 
необходими различни лепила за уплътнения. 
Проверете при Вашия доставчик на уплътнения и 
лепила за съвместимост.

Уплътнителят (силикон) е друг критичен елемент, който 
трябва да е съвместим с мъглата, която събирате, и 
съвместим с повърхността, към която се залепва.

• За боядисани с емайл повърхности и небоядисани 
повърхности RTV леплив силикон обикновено е 
достатъчен.

• При работа с прахово боядисани повърхности, 
уплътнител за шевове на корпуса от синтетичен 
каучук, подобен на тези, използвани за ремонт на 
автомобили, демонстрира отлични резултати.

Когато нанасяте силикон, нанесете го върху 
повърхността в непрекъсната следа. Ако трябва да 
спрете и да започнете отново да нанасяте 
уплътнителя, застъпете там, където сте спрели, така 
че да няма празнина, в която събраното масло да си 
проправи път покрай уплътнителя. Ако има празнина,
 мястото ще се превърне в теч.

4.   ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИЯ 
ФИЛТЪР ЗА МЪГЛА И 
КОНФИГУРАЦИЯ НА 
КОЛЕКТОРА

Въпреки различните конфигурации на наличните 
колектори за мъгла, филтърната среда е тази, която 
прави колектора за мъгла да работи така, както трябва. 
Опаковането на носителя във филтъра и дизайнът на 
колектора за мъгла са важни, но без филтрираща среда,
 която е достатъчно ефективна или без медия, която се 
оттича достатъчно добре, колекторът за мъгла няма да 
отговори на очакванията Ви за ефективност.

4А. Филтърна медийна технология
Въпреки това, че повечето производители на колектори 
за мъгла предлагат само една опция за медия за всеки 
колектор за мъгла, има някои важни точки, които трябва 
да се отбележат по отношение на съществуващите 
типове и как се използват във филтърните елементи. 
Средствата за събиране на мъгла се състоят от 
полиестерни влакна, стъклени влакна или и двете.
Полиестерните влакна са най-големите влакна, 
използвани за събиране на мъгла. Филтърните 
материали, направени от полиестер, обикновено имат 
следните характеристики:

• Ниска ефективност.
• Висок капацитет за съхранение на твърди вещества.
• Сравнително ниска цена.

Най-често срещаният полиестерен филтър, който ще 
видите инсталиран, е външната обвивка на патрон 
Donaldson Torit Dryflo. Той абсорбира най-тежките 
капчици мъгла и бързо се оттича.
Стъклените влакна са най-малките влакна, използвани за
 събиране на мъгла. За постигане на висока ефективност 
във филтърните материали се използват финни стъклени
 влакна. Стъклото се намира в почти всички филтри за 
събиране на мъгла, тъй като то осигурява достатъчна 
ефективност за отстраняване на някои от най-финните 
частици мъгла. Най-разпространеният филтър на базата 
на стъкло, който се инсталира днес, е торбестия или 
многоджобният филтър, използван от повечето 
производители колектори за мъгла. Стъклените влакна 
се залепват към платно и се зашиват в торби.
Филтрите, които са съставени изцяло от стъкло, въпреки 
че имат най-висока ефективност, обикновено имат 
по-кратък живот – колкото по-висока е ефективността на 
филтъра, толкова по-трудно е оттичането на мъглата. 
Ако не оразмерите и изберете правилно колектора, 
животът на филтър със стъклена основа може да трае 
само няколко седмици. Въпреки че стъклените филтри 
могат да имат висока ефективност, те имат трудности да 
я запазят, тъй като стъклените влакна обикновено не са 
свързани едно с друго. С течение на времето стъклените
 влакна се намокрят и започват да увисват, образувайки 
големи дупки в медията. Може да възникне влошаване 
на ефективността с до 25% от момента, в който са 
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инсталирани до момента, в който е време да ги 
смените.
Вижте снимка AW, изображение от сканиращ 
електронен микроскоп (SEM) на среда изцяло от 
стъклени влакна. Можете да видите, че нищо не 
свързва влакната заедно, а в средата на 
изображението влакната са се събрали заедно. 
Можете ли да се досетите как тези влакна ще се 
движат, когато се намокрят?

AW) SEM изображение на всички стъклени филтърни 
среди, увеличено 1000 пъти

Най-ефективните филтри за събиране на мъгла 
използват комбинация от полиестер и стъкло. Както 
споменахме, полиестерните влакна са големи и се 
оттичат добре, докато стъклените влакна са малки и 
осигуряват висока ефективност. Комбинирани, те 
дават филтър с предимствата на двата вида влакна –
 висока ефективност и добър дренаж.
Полиестерът и стъклото са комбинирани от края на 
80-те години на миналия век и са пуснати на пазара за
 филтриране на мъгла през 90-те години на миналия 
век в продукта Donaldson Torit Dryflo. Оттогава други 
производители започнаха да предлагат подобни 
филтри.
Полиестерните и стъклените влакна се превръщат в 
материал, подобен на хартия, като се използва смола 
за свързване на двата вида влакна. Днес знаем, че 
смолите блокират значителна част от малките 
стъклени влакна, намалявайки потенциалната 
ефективност и затруднявайки дренажа на мъглата.

SEM снимката по-долу (AX) на медия Donaldson 
Dryflo ясно показва как смолата свързва 
влакната заедно и как блокира 
преминаването на въздушния поток 
през по-малките стъклени влакна.

AX) SEM изображение на полиестерна/стъклена 
филтърна среда при 500X показва "мрежа" от 

смола между влакната

През 2006 г. беше пусната нова среда за филтриране на 
мъгла под марката Donaldson Synteq™ XP (патенотвана). 
Това е комбинация от полиестерни и стъклени влакна, която
 използва специално полиестерно влакно за свързване на 
стъклото към полиестера без необходимост от смола или 
други свързващи агенти.

В SEM (AY) можете да видите пример за Synteq XP с 
увеличение 500 X и увеличено изображение за това как 
малкото стъклено влакно се разтопява в повърхността на 
полиестерното влакно в SEM (AZ). Това позволява на 
малките стъклени влакна да осигурят висока ефективност, 
като същевременно осигуряват чисти дренажни пътища за 
събраната мъгла чрез полиестерните влакна.

Стъклени микрофибри

Полиестерно свързващо влакно

AY) Филтърна среда Donaldson 
Torit Synteq XP за течност, 

увеличена 500 пъти

AZ) Филтърна среда 
Donaldson Torit Synteq XP – 

голямо увеличение

По-долу е дадена сравнителна таблица на различните 
видове филтърни среди и колекторите за мъгла, където 
те се използват обикновено. Освен ефективността и 
живота на филтъра, начинът, по който филтърът се 
справя с твърди частици и химическата съвместимост са
 важни фактори, които трябва да се имат предвид.

Сравнение на филтърни медии

Тип медия Тип колектор 
за мъгла

Медийна 
ефективност

Химична 
съвместимост

Твърди
вещества

Живот на
 филтъра

Съкло

Полиест.филц     Центрофужен        Ниско Ниско Ниско Ниско

Полиест.фибри   Предфилтър            Ниско         Средно                Високо        Средно

Филтър панел       Високо Високо                Средно  Високо
Стъклени 
фибри (мат)

Vee-торба медия
 колектор

Средно 
Високо Високо           Високо Средно

Полиестер и 
стъкло (гума)

 XP 
Полиестер и 
стъкло (без гума)

Стар елемент Средно Средно Ниско Средно

Нов елемент Високо Средно Средно Високо

BA) Сравнения на филтриращи медии
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4B. HEPA / 95% DOP филтърна медийна технология
HEPA филтър или 95% DOP филтър се използва като
 краен филтър при събирането на мъгла за да:

• Осигурете висока ефективност за да отговорите на 
местните,  областните,  държавните,  корпоративни 
или съюзни стандарти за въздух на закрито.

• Действа като резервен филтър в случай, че 
първичният филтър се повреди и мъглата 
преминава през или около първичния филтър.

• За филтриране на дим и изпарения, генерирани 
от приложението за събиране на мъгла.

При колекторите за мъгла използването на краен 
филтър може да е по избор или може да бъде 
интегрирано в дизайна на системата.

Какво означават HEPA и 95% DOP?
• Филтърът HEPA (високо ефективен за въздух с 

частици) е 99,97% ефективен при 0,3 микрона.
• 95% DOP филтър е 95% ефективен при 0,3 микрона.

Всеки от тези филтри е тестван с помощта на прах, 
наречен диоктил фталат (DOP). DOP е прах, създаден 
за тестове на филтри; произвежда се със среден 
размер на частиците 0,3 микрона. Преброяването и 
сравняването на броя на DOP частиците преди и след 
тези крайни филтри позволява изчисляване на 
ефективността.
За тестване се използва прах от 0,3 микрона, тъй 
като това е най-трудният размер на частиците за 
филтриране от въздуха. При термично генерирана 
мъгла, както и твърд дим и димни частици с размер 
под 1 микрон, е важно да знаете, че един от тези два 
крайни филтъра може да е достатъчно ефективен за 
да премахне замърсителя.
Опитът показва, че 95% DOP краен филтър може да 
бъде достатъчен като краен филтър за повечето 
приложения за мъгла, които се нуждаят от краен 
филтър. Масленият дим има среден размер на 
частиците от 0,7 микрона, а маслената мъгла е 
следващият по големина размер на частиците, 
обикновено 0,8 микрона и по-голям. 95% DOP филтър 
започва с 95% ефективност при 0,3 микрона и става 
по-ефективен с увеличаване на размера на частиците: 
95% DOP филтър може да бъде 98% до 99% 
ефективен при 0,7 микрона.
В комбинация с ефективността на предфилтъра и 
основния филтър, системите за събиране на мъгла, 
използващи 95% DOP филтър, могат да постигнат 
99,5% обща ефективност на отстраняване или 
по-висока при повечето приложения за мъгла.
При тази ефективност на системата, отработеният 
въздух от колектора за мъгла се очаква да бъде под 
1,0 mg/m3, което е под стандарта на OSHA за маслена
 мъгла, както и под повечето синдикални и 
корпоративни стандарти.
От началото на 2000г. използването на 95% DOP 
филтри става все по-популярно. Те осигуряват 
висока ефективност на система за събиране на

мъгла, струват приблизително същото като HEPA 
филтър и могат да постигнат 3 до 5 пъти по-дълъг 
живот. Графиката по -долу показва сравнението на 
живота на стандартните 95% DOP и HEPA филтри, 
произведени от Donaldson Torit.
При пряк тест с използване на субмикронни генератори 
на мъгла за симулиране на маслен дим и най-фина 
маслена мъгла, 95% DOP филтър издържи 3 до 5 пъти 
по-дълго от HEPA филтър. Не всяко приложение ще има 
5 пъти по-дълъг живот чрез преминаване от HEPA към 
95% DOP филтър, но опитът показва, че повечето 
приложения могат да имат над 3 пъти по-дълъг краен 
живот на филтъра.
Основната причина за по-дългия живот на филтъра е, че 
95% DOP филтърна среда, разработена от Donaldson 
Company, Inc., е специално проектирана да задържа мазен 
дим, като същевременно осигурява най-дълъг живот.
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BB) HEPA vs 95% DOP

И накрая, 95% DOP филтрите обикновено са на същата 
цена или малко по-евтини от HEPA филтрите. Същите 
тези филтри се използват при събиране на прах – но за 
разлика от събирането на мъгла, събирането на прах 
изисква по-висока ефективност при работа с определени 
потенциални канцерогенни прахове, които могат да бъдат 
по-малки от 1 микрон. Поради тази причина HEPA 
филтрите са по-ценни при събирането на прах и 
предоставят на клиентите на колектори за мъгла 
възможност да закупят 95% DOP по-дълготрайни филтри 
на намалена цена.

4C. Технология за събиране на мъгла
Преди да изберете един тип колектор за мъгла пред
 друг, разберете функционалните аспекти на всеки 
тип колектор за мъгла, както и предимствата и 
недостатъците, когато се прилага за различни 
приложения.
Центробежен колектор за мъгла
Центробежният колектор за мъгла е една от 
най-старите технологии, използвани днес за 
филтриране на мъгла. Производно на системите 
за филтриране на мъгла от смазочно масло, 
разработени за машинни отделения на дизелови 
подводници, центробежният колектор на мъгла е 
доказана технология.
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Центробежният колектор за мъгла работи много 
подобно на сушилня за дрехи:

• Натовареният с мъгла въздух навлиза през входа 
директно във въртящ се барабан.

• Въртящият се барабан, който също действа като 
вентилатор, има филтър вътре, който събира 
мъглата в големи капчици.

• Центробежната сила изтласква големите капчици 
мъгла извън филтъра към канализацията.

Тези системи обикновено имат опция за краен 
филтър за термично генерирана мъгла и/или 
изпарения: 95% DOP, HEPA или активен въглен.

чистият 
въздух се 
рециклира

камера за 
събиране на 

мъгла

изтичане на събрано масло
субмикронните  частици  се 
улавят във филтърната среда
 и се разделят

тук влиза 
замърсен 

въздух

перфориран въртящ 
се барабан

BC) Типичен път на въздушния поток в центробежен колектор за мъгла

разтворена във вода и чиста маслена мъгла.
• Справя се с най-големите количества мъгла.
• Евтини филтри.
• Малък, лесен за машинен монтаж.

събират прах, песъчинки и стружки, тъй като 
въртящият се барабан може да има проблеми с 
баланса, изискващи висока степен на поддръжка.

• Само въздушни потоци под 1000 CFM.
• Честа поддръжка на филтъра.

Електрофилтри

Електростатичният филтър работи по следния начин:

•  Натовареният  с  мъгла  въздух  се  изтегля през
йонизатор, който придава на частиците 
положителен или отрицателен заряд. (Снимка BD)

• След това заредените частици се улавят от 
събирателна клетка, която използва редуващи се 
положително и отрицателно заредени плочи за да 
избута/издърпа заредените частици върху плоча. След
това плочите източват събраната мъгла от системата.

BD) Електростатичен филтър,
 отворен за показване на 

етапите

BE) Електростатична 
технологична схема

Предимства:

• Обикновено високоефективен при приложения с 

няма  филтри  за  създаване  на  статично  налягане  или 
запушване.

• Няма филтри за обслужване или смяна.
•  Въздушният  поток  не  намалява  с  употребата,  тъй  като 

• Консумацията на енергия е относително ниска.
• Висока ефективност, когато е нов и напълно почистен.

Недостатъци:

• Не се препоръчва за приложения, където се 

непрекъснато намалява от момента на 
включването му до момента на почистването му.

• Поддръжката може да бъде честа след първата година на
 употреба. Поддръжката само на събирателната клетка не
 е достатъчна за поддържане на висока ефективност.

• Няма налични габарити, които да показват кога е 
необходима поддръжка. Поддръжката обикновено
 се извършва, когато се види мъгла, излизаща от 
изпускателната тръба на колектора за мъгла.

• Ако заредена плоча със събирателна клетка някога се 
повреди, дори и при най-малката вдлъбнатина, може да 
възникне електрическа дъга, намаляваща ефективността.

• Персоналът по поддръжката може да не се чувства 
удобно да извършва поддръжка на система, която 
работи на 10 000 волта или повече.

• Не се препоръчва за водоразтворими охлаждащи течности,
тъй като водата може да се изпари, докато въздухът 
преминава върху събраната мъгла в събирателната клетка,
оставяйки след себе си слой парафинов восък, който 
намалява ефективността и увеличава поддръжката.

• Не се препоръчва за приложения, при които ще се събират 
метален прах и стружки, тъй като може да възникне 
волтова дъга между плочите на събирателната клетка.

• Проектиран само за леки до средни количества 
мъгла. Може да бъде проектиран да се справя с 
малко по-тежка мъгла чрез използването на 
втори набор от йонизатор и събирателна клетка 
(наречена двойно преминаване) или чрез 
добавяне на предварителни филтри към 
системата.

Предимства:

Недостатъци:

• Ефективността на електростатичния филтър 
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Колектори за мъгла с панелни филтри
Колекторът за мъгла с панелен филтър използва 
правоъгълни филтри, обикновено 24 x 24 x 12 инча, и 
изисква 2 или 3 филтъра от този размер, за да 
осигури високоефективна система. Тези системи 
обикновено включват краен филтър, като 95% DOP 
или HEPA филтър.

• Висока ефективност за живота на филтъра.
• Дълъг живот на филтъра.
• Проектиран за 24-часова работа в денонощието.

• Смяната на няколко панелни филтри е скъпа.
• Не се справя добре с твърди замърсители.
• Може да осигури по-висока ефективност от    
    необходимата за приложението, което           
    струва по-високи първоначални разходи. 
• Филтрите могат да бъдат тежки и може да
    изискват повече от един човек за смяна или  
    да изискват асансьорно оборудване.

BF) Персонализиран панелен филтърен модул с 
допълнителен предфилтър и висок статичен вентилатор

Колектор за мъгла Media/Vee-Bag
Vee-bag или устройство с медия, използва 
висококачествен стъклен материал, зашит в торби или 
поставен в малки панелни филтри. Тези системи се 
доставят с един или два предварителни филтъра – 
обикновено импинжер в стил шеврон и предфилтър с 
метална мрежа. Металният мрежест филтър също 
действа като изправител за въздух преди първичния 
филтър.

над проектната им точка. Тези системи имат репутация за 
кратък живот на филтъра или байпас за мъгла, когато са 
били модифицирани за по-голям въздушен поток, 
отколкото първоначално са били предназначени да 
поемат.

BG) Vee-bag с l oops за 
опора на торбата

BH) Импингер в стил шеврон, 
използван като предфилтър

BI) Вътрешен изглед на колектор за мъгла в стил vee-bag

Предимства:

Недостатъци:

• Те са най-универсалните колектори за мъгла, 
способни да се справят в приложения с мъгла 
с прах, песъчинки и стружки.

• Ниска цена – трябва да закупите само 
филтърните модули, които най-добре 
отговарят на Вашето приложение.

• Може да модернизира допълнителни 
модули при промяна на приложението.

• Трябва да се намали скоростта на въздушния поток за
     24-часова работа на ден.
• Лесно се поврежда, когато работи над планирания
   въздушен поток.

Предимства:

Недостатъци:

• Обикновено са проектирани в модулен формат, така че 
крайните филтри, въглеродните адсорбционни филтри 
и допълнителните предварителни филтри да могат да 
се добавят за да се справят с почти всяко приложение 
на мъгла, както при първоначален монтаж така и за

Технологията Vee-bag съществува от 70-те години на 
миналия век и все още се използва широко днес. Когато
 са правилно оразмерени и избрани, vee-bags имат 
висока ефективност и дълъг живот. От всички колектори
 за мъгла, тези системи са най-чувствителни, когато 
увеличите въздушния поток
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Колектор за мъгла с патронни филтри
Колекторите за мъгла с патронни филтри 
съществуват от 90-те години на миналия век. Тези 
системи използват нагънат филтърен носител, навит 
в кръгла или продълговата касета.

• Касетите могат да поберат много филтърна среда 
в сравнително малко пространство, което 
позволява типичният отпечатък на системите с 
касети да бъде най-малкият наличен.

• Предлаганата медия е по-старата полиестер/стъкло
със смола за свързване (Donaldson Torit Dryflo) или 
най-новата медия Synteq XP (Donaldson Torit WSO).
Synteq XP използва комбинация от полиестер 
/стъкло, но без смола за да осигури най-високата 
ефективност и най-дълготрайните филтри на 
пазара.

BJ) Колектор за касети Dryflo       BK) Колектор за касети Dryflo

BM) Продълговата WSO филтърна касета

BL) Колектори с касети WSO

Предимства:

Недостатъци:
• Не е за приложения с тежък прах или мръсна мъгла

• Най-висока ефективност
• Дълъг живот на филтъра
• Най-малък размер
• Лесна поддръжка
• Гъвкавост на приложението – избор на множество

• Полиестерните влакна може да не са подходящи за 
приложения с мъгла от пластификатор

5. РАБОТА НА СИСТЕМАТА
Повечето колектори за мъгла работят по подобен начин, 
с изключение на центробежния колектор за мъгла. Във 
всички останали въздухът навлиза отдолу или във 
входния пленум, преминава през един или повече 
предварителни филтри, през първичния филтър 
(електростатичен утаител: йонизатор/събирателна 
клетка), през вентилатор и излиза през изпускателната 
тръба. Краен филтър като HEPA или 95% DOP може да 
бъде включен преди или след вентилатора. Подробната 
диаграма по-долу показва модела на въздушен поток 
през колектора за мъгла Donaldson Torit WSO.
Ръководството за инсталиране и експлоатация от 
производителя на колектора за мъгла ще описва 
подробно специфичните системни операции на Вашия 
колектор за мъгла.

изход за чист въздух

пленум 
за чист 
въздух

мотор

вентилатор

събрани 
големи 
капчици

вход за 
мръсен 

въздух

Р-уловител
 (дренаж)

BN) Вътрешен изглед на колектор за мъгла в стил vee-bag   предварителни и основни филтри, опционален 
   краен  филтър
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5А. Процедури за стартиране
След като инсталирате колектора за мъгла и преди 
да го включите, трябва да изпълните няколко стъпки 
за да сте сигурни, че е готов за работа. След като 
тръбопроводът е монтиран, стартерът на двигателя и
 електрическият контрол са монтирани и тествани и 
колекторът е монтиран правилно, следвайте тези 
стъпки:

Включете и изключете системата. Проверете 
въртенето на вентилатора за да се уверите, че 
се върти в правилната посока. Ако се завърти 
назад, ще настъпи значително намаляване на 
въздушния поток и статичното налягане. 
(Накарайте сертифициран електротехник да 
превключи два от трите – трифазни кабела в 
контролната кутия и да провери отново 
въртенето на вентилатора.)
Проверете дренажната система. Уверете се, че 
дренажната система е свързана. Ако използвате 
P-уловител или примка за дренажен маркуч, 
уверете се, че те са изцяло пълни с маслото или 
охлаждащата течност, които се събират с този 
колектор за мъгла. Това ще гарантира, че 
събраната мъгла се оттича правилно от 
колектора за мъгла по време на работа.
Проверете всички филтри, за да се уверите, че са 
правилно инсталирани. Ако системите за задържане
 се използват за фиксиране на филтрите на място, 
уверете се, че системите за задържане са в 
изправено и заключено положение.

При сглобяването на колектора за мъгла, 
особено по-големите системи, е обичайно да 
се демонтират предварителните филтри и 
понякога първичният филтър за да се улесни 
вдигането на системата. Филтрите HEPA или 
95% DOP понякога се пропускат от системата 
по време на транспортиране за да се 
гарантира, че тези филтри не са повредени.

Включете системата и проверете дали 
манометрите показват правилно. Ако показват 0 
или по-малко, тръбите на измервателния уред 
може да са монтирани наобратно и трябва да 
бъдат разменени в задната част на манометъра.

Ако имате манометър и тръба на Пито, анемометър или
 други устройства, които измерват въздушния поток и 
статичното налягане, проверете въздушния поток и 
статичното налягане на входа на колектора за мъгла за 
да се уверите, че очакваният въздушен обем и статично
 налягане са налични. Възможно е да има препятствие 
в тръбопровода, филтрите да не са поставени 
правилно или вентилаторът да работи наобратно. 
Направете необходимите корекции.

Това завършва процедурите за стартиране на 
повечето колектори за мъгла. Проверете 
ръководството за монтаж и експлоатация от 
производителя за допълнителни процедури за 
стартиране.

През първите няколко седмици на новоинсталирания 
колектор на мъгла е разумно да наблюдавате спада на 
налягането във филтъра и въздушния поток. Ако спадът 
на налягането се увеличи по-бързо от очакваното или 
въздушният поток е значително намалял, има препятствие
 в системата; филтрите получават много прах, мръсотия, 
песъчинки и стружки; или системата не се източва 
правилно, което води до повторно увличане на мъглата 
обратно във филтъра. Проверете филтъра, дренажната 
система и тръбопроводите за признаци на неправилна 
работа.

5B. Балансиране на въздушния поток

Когато свързвате колектор за мъгла към две или повече 
приложения за мъгла, важно е въздушният поток да бъде 
балансиран, така че да има достатъчен въздушен поток за 
всяко приложение за мъгла. Твърде силен въздушен поток 
при единичен монтаж може да доведе до издърпване на 
излишната мъгла; като се има предвид, че твърде слабият 
въздушен поток при друго приложение може да доведе до 
неулавяне на мъгла и замърсяване на въздуха.
Има два често използвани метода за 
балансиране на въздушния поток:

• Използване на вентили или амортисьори за 
добавяне на съпротивление към единия крак на 
системата, така че другият крак да има 
достатъчен въздушен поток.

• Баланс при проектиране, където статичното налягане 
е балансирано в системата, така че да не са 
необходими клапи или амортисьори. При събиране на 
мъгла, където амортисьорите могат да изтекат, ако не 
са правилно инсталирани, се препоръчва баланс по 
дизайн.

Правилните процедури за балансиране чрез 
проектиране и инсталиране на вентилационни вентили 
се намират в Индустриална вентилация – Ръководство 
за препоръчителна практика, глава 5, Американска 
конференция на правителствените промишлени 
хигиенисти, Inc.
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6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЕСТИ ПРОБЛЕМИ
Когато получите нов колектор за мъгла от производителя, 
той ще има ръководство за инсталиране/работа, което 
включва основна секция за отстраняване на 
неизправности в края на ръководството. По-долу има 
въпроси и отговори за отстраняване на неизправности, 
които допълват ръководствата, които сте получили с 
Вашия колектор за мъгла.
Моите филтри се нуждаят от смяна 2 до 3 пъти годишно, 
докато преди се сменяха веднъж годишно. Защо?

• Използвате ли резервни филтри на оригиналния 
производител или филтри с най-високо качество, или 
купувате филтри от евтин дистрибутор на копия, 
който твърди, че доставя филтри със същото 
качество като оригиналния производител? Ако 
закупите филтри за 1/2 от цената и получите 1/3 до 
1/2 живота, това наистина ли е спестяване? Купете 
филтри от оригиналния производител и вижте дали 
животът на филтъра се връща към нормалното.

• Вашето съоръжение променило ли е работата 
си от една смяна на ден на две? Работата с два 
пъти повече часове на седмица ще доведе до 
смяна на филтри над два пъти по-често. Ако се 
нуждаете от по-рядка смяна на филтъра, ще е 
необходимо да инсталирате допълнителни 
филтриращи системи, разделящи въздушния 
поток между съществуващите и новите системи.

• Вашето съоръжение премина ли към работа на 
три смени на ден? Повечето колектори за мъгла 
с гравитационно дрениране не са проектирани за
 работа на три смени на ден (непрекъснато 
дежурство), освен ако първоначално не са били 
проектирани и инсталирани с това предвид. 
Често се налага въздушният поток на 
колекторите за мъгла да бъде намален с 33% до 
50% от максималния дизайн за да осигурят 
приемлив живот на филтъра при непрекъсната 
работа. Свържете се с производителя на 
колектора за мъгла за да обсъдите изискванията 
за непрекъсната работа.

• Променили ли сте своя процес от използване на 
водоразтворима охлаждаща течност към чисто 
масло? Чистото масло, ако се доставя при налягания
 над 800 psi, използва се при много горещи 
приложения или се използва при машини с висока 
скорост през шпинделни дюзи, създава по-малки 
частици мъгла от водоразтворимите. По-малките 
частици мъгла отнемат повече време за да се слеят 
в достатъчно големи капчици, които могат да се 
оттекат, което ще задържи повече мъгла върху 
филтрите по-дълго, причинявайки по-високи спадове 
на налягането. По-малките частици мъгла също 
могат да преминат през първичната филтърна среда 
и да причинят по-кратък живот на крайния филтър, 
като например HEPA.

Препоръчва се намаляване на въздушния поток до 75% 
от текущия въздушен поток в колектора, ако основният 
Ви филтър изисква смяна по-рано от преди. Ако Вашият 
HEPA филтър се запушва, опитайте да преминете към 
крайни филтри с 95% DOP. За повечето приложения с 
мъгла 95% DOP ще осигури подобно качество на 
въздуха и ще продължи 3 до 5 пъти по-дълго. Вижте 
глава 4, HEPA/95% DOP технология за филтърна среда.

• Променили ли сте своя процес от използване на 
минерално , синтетично или полусинтетично масло към 
водоразтворима охлаждаща течност? Водоразтворимите 
охлаждащи течности и някои полусинтетични охлаждащи 
течности съдържат до 20% парафинов восък. Тъй като 
водата се изпарява от охлаждащата течност, тя оставя 
след себе си парафиновия восък, който се натрупва 
върху влакната на филтърната среда, причинявайки 
по-кратък живот. Това е най-често срещано в 
приложения:
a. Работещи по-малко от 20 часа на ден.

Където количеството събрана мъгла
 варира постоянно.
Когато колекторът за мъгла може да работи повече от 
един час, без да се събира течна мъгла.

Напръскване с топла вода може да втечни отново 
парафиновия восък в някои случаи. Напръскването с 
топла вода е най-полезно при възстановяването на 
първичния филтър на центробежен колектор за мъгла 
обратно към нов. Друга препоръка е да се обмисли 
блокировка на машинен инструмент, която изключва 
колектора за мъгла, когато не е необходимо да се 
събира мъгла.

• Обработвате ли днес различни метали и метални сплави, 
което не сте правили преди или не сте правили много? 
По-твърдите метални сплави могат да създадат повече 
топлина, причинявайки по-фини частици мъгла и дим. 
Това ще накара първичните филтри да станат 
по-наситени с мъгла, тъй като по-малките частици 
отнемат повече време за да се слеят в по-големи капчици,
 които могат да се отцедят. Използването на блокировка 
на машинен инструмент за максимизиране на „времето на
 изключване“ на колектора за насърчаване на източването
 ще подобри живота на първичния филтър. Ако имате 
достатъчен въздушен поток, намаляването на мощността 
на вашия колектор до 75% от текущия въздушен поток 
също ще увеличи живота на първичния филтър. Ако 
Вашият HEPA филтър се запушва, опитайте да преминете
 към крайни филтри с 95% DOP. За повечето приложения 
с мъгла 95% DOP ще осигури подобно качество на 
въздуха и ще издържи от 3 до 5 пъти по-дълго. (Вижте 
глава 4, HEPA/95% DOP технология за филтърна среда)

• Ако използвате чисто масло, увеличавали ли сте наскоро 
налягането на охлаждащата течност? По-високите 
налягания на охлаждащата течност, особено при чистите 
масла, причиняват образуването на по-малки и фини 
частици мъгла. Това ще накара първичните филтри да 
станат по-наситени с мъгла, тъй като по-малките частици 
отнемат повече време за да се слеят в по-големи 
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капчици, които могат да се отцедят. Използването на 
блокировка на машинен инструмент за максимизиране 
на „времето на изключване“ на колектора за 
насърчаване на източването ще подобри живота на 
първичния филтър. Ако имате достатъчен въздушен 
поток, намаляването на мощността на вашия колектор 
до 75% от текущия въздушен поток също ще увеличи 
живота на първичния филтър. Ако вашият HEPA 
филтър се запушва, опитайте да преминете към крайни 
филтри с 95% DOP. За повечето приложения с мъгла 
95% DOP ще осигури подобно качество на въздуха и ще
 продължи 3 до 5 пъти по-дълго. (Вижте глава 4, 
HEPA/95% DOP технология за филтърна среда)

Очаквах значително по-дълъг живот на 
филтъра, но от първото инсталиране животът
 на филтъра беше изключително кратък.

• Вашата машина за събиране на мъгла монтирана ли е
 без въздуховоди? Повечето монтирани на машина 
колектори за мъгла имат вход с малък диаметър, 
свързан към обработващия център. Този вход с малък
 диаметър може също да бъде същият отвор, през 
който се оттича събраната мъгла. Ако изчислите или 
измерите скоростта на въздуха през този вход. Всяка 
мъгла, събрана върху филтъра, не може да се оттича 
със скорост над 5000 фута в минута. Решение: 
Добавете бункер с крака или опция за вход, който 
разделя входния и дренажния отвор за въздух. (Вижте
 Глава 3, Дренажи, за видовете налични опции за 
дренаж и как да инсталирате.) Краткият живот, 
причинен от лош дренаж, обикновено се дължи на 
работа 24 часа на ден без достатъчно време за 
дренаж. Блокировката на машинния инструмент, 
инсталирана между машината и колектора за мъгла, 
може значително да увеличи живота на филтъра, тъй 
като ще осигури повече време за източване.

• Вашата система проектирана ли е със скорости на 
свързване на машинни инструменти над 3000 фута в 
минута? Събирането на мъгла, когато се извършва на 
доста добре затворена машина, е свързано със 
задържането на мъглата – не засмуква като 
прахосмукачка, опитваща се да улови всяка частица 
голяма мъгла. Скорост на улавяне под 2000 фута в 
минута при машинния инструмент ще сведе до 
минимум количеството уловена мъгла, като 
същевременно осигурява същото ниво на задържане 
на мъгла. Наличието на по-малко мъгла, изтеглена в 
канала, означава, че колекторът за мъгла трябва да 
поеме по-малко мъгла, което води до по-дълъг живот 
на филтъра. Решение: Увеличете размера на точката 
на засмукване на Вашия машинен инструмент за да 
осигурите вход с по-ниска скорост и модифицирайте 
Вашия тръбопровод, както е подходящо. Скоростта на 
улавяне на Вашия аспиратор от 2000 фута в минута 
или по-ниска също трябва да се поддържа поне за 
първите 5 фута от канала.

• Вашата система проектирана ли е със скорости на 
въздуховода над 3000 фута в минута? След като 
мъглата бъде уловена в тръбопровода, можете да:

Транспортирайте мъглата с висока скорост (за
 да се уверите, че почти цялата ще бъде във 
въздуха, когато навлече в колектора).

Намалете скоростта на въздуха (така че 
по-голямата част от по-големите частици мъгла да 
се утаят от въздуха и да се отцедят по 
тръбопровода). Това може да стане чрез 
увеличаване на размера на Вашия тръбопровод, 
така че скоростта на въздуха в тръбопровода да е 
между 2000 и 3000 фута в минута, средно 2500 
фута в минута в цялата система. Не само по-малко 
мъгла ще се пренася във въздуха, когато стигне до 
колектора за мъгла, но увеличаването на 
диаметъра на Вашия тръбопровод ще намали 
количеството статично налягане, необходимо за 
преместване на въздуха и мъглата от машинния 
инструмент към колектора за мъгла, което Ви 
позволява допълнително статично налягане за 
зареждане на филтъра. Не забравяйте да 
наклоните тръбопровода с няколко градуса за да 
позволите на изпуснатата мъгла да се стича към 
машинния инструмент или обратно към корпуса на 
машината. (Вижте Глава 3, Какво трябва и какво не 
трябва да се прави при прокарване на канали за 
препоръчителните скорости на транспортиране.)

• Пръскането, генерирано от машинния инструмент, 
впръсква ли се директно във входа на колектора за 
мъгла? Или има стружки, които се хвърлят директно 
във входа на колектора за мъгла? Колекторът за 
мъгла е проектиран да задържа мъглата, генерирана 
в корпуса на машинния инструмент и да улавя само 
най-малките частици мъгла, които иначе биха се 
разнесли във въздуха на завода, когато машината 
работи и когато вратите за първичен достъп се 
отварят веднага след обработката. Решения:

Добавете дефлектор към входа на точката на 
събиране за да намалите количеството пръски и 
стружки, които могат да бъдат директно 
изтеглени във входа на колектора за мъгла. Ако 
няма достатъчно място, потърсете друго място за
 инсталиране на входа на колектора за мъгла, 
така че генерираните пръски и стружки да не се 
изтеглят в колектора за мъгла. (Вижте глава 3 за 
дизайни на капаци и точки на всмукване.)

Свържете се с производителя и попитайте за 
по-ефективни предварителни филтри, които 
могат да премахнат повече мъгла, отколкото 
премахват Вашите настоящи предфилтри.
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c.  

Q:  

ТЕХНИЧЕСКО РЕФЕРЕНТНО РЪКОВОДСТВО ЗА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ И МАСЛЕНА МЪГЛА

• Използвате ли водоразтворима охлаждаща течност? 
Водоразтворимите охлаждащи течности и някои 
полусинтетични охлаждащи течности съдържат до 
20% парафинов восък. Тъй като водата се изпарява 
от охлаждащата течност, тя оставя след себе си 
парафиновия восък, който се натрупва върху 
влакната на филтърната среда, причинявайки 
по-кратък живот. Това е най-често срещано в 
приложенията :
a. Работещи по-малко от 20 часа на ден.

b.  Където количеството събрана мъгла
 варира постоянно.
Където колекторът за мъгла може да работи повече 
от 1 час без никаква събрана течна мъгла.

Струя с топла вода може да втечни отново парафиновия 
восък в някои случаи. Напрускването с топла вода е 
най-полезно при възстановяването на първичния филтър 
на центробежен колектор за мъгла обратно към нов. 
Друга препоръка е да се обмисли блокировка на машинен
 инструмент, която изключва колектора за мъгла, когато 
не е необходимо да се събира мъгла.

Мъглата преминава директно през филтрите, 
създавайки видима емисия при изпускане и/или 
създавайки петно върху стената.

• Вашият процес генерира ли много топлина, 
изпарява ли маслото или водата, използвани в 
процеса? Колекторите за мъгла не могат да спрат 
маслените пари или пара, докато не кондензират 
до течност. Например машина за миене на части с 
горещ цикъл на изсушаване може да накара водна 
пара да кондензира след колектора за мъгла, 
когато нагрятият влажен въздух на машината за 
миене на части удари по-хладния въздух в завода 
и се охлади. Решение: Охладете въздушния поток 
до под 104°F най-малко 15 фута преди входа на 
колектора за мъгла чрез всмукване на по-хладен 
въздух от завода през фитинг „Y“ или „Tee“. Вижте 
Глава 1, Работа с приложения с горещ въздушен 
поток, за насоки относно изчисляването на колко 
въздушен поток е необходим за охлаждане на 
горещ технологичен въздух.

• Вашият колектор за мъгла беше ли проектиран да се 
справя с въздушния поток и работния цикъл, при 
който работите в момента? Ако Вашият работен 
график се е увеличил до 3 смени на ден или ако 
колекторът за мъгла не се изключва, когато не се 
използва, филтрите може да се пренасищат. След 
като достигнат 100% насищане, всяка допълнителна 
събрана мъгла избутва мъглата през филтъра и 
предизвиква видима емисия. Това най-често се 
наблюдава при единици в стил vee-bag, които са 
безпардонни, когато не са проектирани правилно. 
Дори при падане на статичното налягане на 
филтъра, отчитащо по-малко от 1” H2O, може да се 
достигне насищане и да се появят видими емисии.

• Приложението Ви генерира ли дим без Вашия колектор 
за мъгла да има инсталиран краен филтър? Свържете 
се с производителя за препоръки относно 
инсталирането на 95% DOP или HEPA филтър на 
Вашия колектор за мъгла за справяне с дима.

• Петната по стената не са непременно причинени от 
колектора за мъгла, пропускащ мъглата през 
филтрите. Всеки вентилатор, който издухва въздух, 
ще избута околния въздух в завода и ако околният 
въздух не е чист поради други източници на мъгла, 
дим или прах в завода, той ще удари стена или 
повърхност и може да остави видимо петно след 
няколко месеца работа.
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