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Separatoare de nămol 

 

 

 

Separatoarele de nămol au rolul de a elimina impuritățile în suspensie din agentul termic al 

instalațiilor de încălzire sau de climatizare. Impuritățile, ca de exemplu rugina, reziduuri 

rezultate în urma montajului sau particule rezultate în urma coroziunii, sunt colectate într-o 

cameră specială a separatorului de unde, odată depuse,  nu mai pot reveni în circuit. 

Separatorul de nămol este prevăzut cu o cameră cu secțiune mărită în care se realizează o 

reducere a vitezei fluidului. Această reducere a vitezei duce la reducerea flotabilității 

particulelor și favorizează depunerea prin decantare a acestora. În această cameră este 

montat un cartuș realizat din bare verticale care sunt plasate în poziție transversală față de 

direcția de curgere a fluidului. Barele verticale sunt prevăzute cu aripioare care au rolul de a 

încetini viteza particulelor în suspensie. Sedimentele depuse pe fundul camerei se elimină prin 

deschiderea robinetului de golire. 

Separatorul de nămol este prevăzut la partea superioară cu un orificiu cu dop care poate fi 

folosit, în cazul în care se dorește, pentru montarea unui aerisitor automat. Ca urmare a vitezei 

reduse a fluidului și a existenței cartușului, o parte a aerului dizolvat în lichid se va separa și 

poate fi eliminat cu ajutorul acestui aerisitor. 

Articolul 2205 este, în plus, prevăzut cu magneți care este destinat instalațiilor termice cu 

concentrație ridicată de particule feroase rezultate din coroziune. 
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Componentele separatorului de nămol 

 

Principiul de funcționare 

După cum se poate 

observa din figurile 

alăturate, barele 

verticale au rolul de a 

ocupa spațiul din 

direcția de curgere a 

fluidului și astfel 

asigură impactul frontal al particulelor 

transportate de fluid. Prezența 

aripioarelor au rolul de a crea mici 

turbionări ale lichidului care încetinesc 

și mai mult viteza de curgere a 

lichidului, ceea ce favorizează 

precipitarea gravitațională a 

particulelor. 

Separatorul de nămol cu magneți oferă 

un avantaj suplimentar: elimină particulele feroase prezente în agentul termic ca urmare a 

unor procese de coroziune care apar în mod deosebit în instalațiile vechi. 
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Montajul separatorului de nămol 

Pentru o funcționare corectă separatorul de nămol trebuie montat în poziție verticală. 

 
Notă: 

Alegerea unei conducte cu un diametru mai mare permite atingerea unui anumit debit cu 

ajutorul unei viteze de curgere mai mică. Acest lucru va duce la un randament superior în ceea 

ce priveşte eliminarea impurităţilor din instalaţie. 

Separatorul de nămol trebuie instalat în punctul cel mai rece al instalaţiei. În acest caz, la 

o instalaţie de încălzire separatorul de aer se va monta pe returul instalaţiei, înainte de cazan, 

iar într-o instalaţie de climatizare separatorul se montează pe turul instalaţiei, la ieşirea 

agentului termic din echipamentul de răcire. 

De asemenea, pentru a se putea efectua cu ușurință operațiile de întreținere, se recomandă 

montarea separatorului de nămol între două robinete de izolare. 

 

Întreținerea separatorului de nămol 

Art. 2200 
Cartușul filtrant al separatorului de nămol trebuie curățat periodic pentru a fi îndepărtate impurităților 

colectate. 

Pe lângă procedura normală de descărcare a impurităților prin deschiderea robinetului de golire aflat în partea 

de jos (Fig. 1), este posibil să deșurubați corpul inferior al separatorului (Fig. 2), să scoateți cartușul filtrant (Fig. 

3) și să-l curățați prin spălare. 
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Art. 2205 
Prima dată scoateți prin deșurubare magneții separatorului (Fig. 1) și apoi efectuați operația de purjare prin 

deschiderea robinetului de golire. Pentru o curățare mai avansată procedați ca la articolul 2200. 

 

 
 

 

 

Caracteristici tehnice 

 Materiale: 

o Corp: alamă CB753S 

o Dop: alamă CW617N 

o Robinet de golire: alamă CW617N 

o Cartuș filtrant: naylon 6FV 

o O-ring: EPDM 

 Presiune de exercițiu: 10 bar 

 Temperatură maximă de exercițiu: 110°C 
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Dimensiune 3/4” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 

Kv (m3/h) 13,2 17,9 32,4 40,6 73,2 

 

Dimensiuni 

 


