
 

  (Moving Bed Packing Media)هتحزک  ّای پالستیکی (packing) / هذیاتَلیذ کٌٌذُ اًَاع هختلف پزکي 

 هَارد استفادُ اس پکیٌگ ّای پالستیکی: 

 استفادُ در تصفیِ خاًِ ّای آب ٍ فاضالب در قسوت َّاسی ٍ بی َّاسی -1

 قطزُ گیز بزجْای خٌک کٌٌذُ ٍ چیلز ٍ بعٌَاى سیالبزجْای خٌک کٌٌذُ بزای خٌک کزدى  استفادُ در -2

 هشایای پکیٌگ ّای پالستیکی:

هقاٍم در هحیط ّای اسیذی ٍ  -3هقاٍهت، استحکام ٍ اعطاف پذیزی باال       -2 دارای ٍسى بسیار سبک -1

 قلیایی    

  سیاد در طزاحی پکیٌگدارای افت فشار بسیار ًاچیش بِ علت ٍجَد تخلخل -4

 پکينگمشخصات  شکل پکينگ نوع پکينگ ديفر

1 

(KΙΙΙ) 

 
Polygonal 

Rasching Ring 

Packing 

 
 

 هشخصات هذیای شٌاٍر

 30*17 mm +/- 5%  (DxH)ابعاد تقریبی

 mm2 +/- 10% 790  سطح ویژه هر مذیا

 mm2 672  سطح ویژه موثر هر مذیا

 m2/m3 %6 -/+380  سطح ویژه کل

/+ 324  سطح ویژه کل)داخلی( 6% m2/m3 

 0/9  وزن مخصوص

 Polyethylene  جنس

2 

(KΙΙΙ-H) 

 
High Density  

Polygonal 

Rasching Ring 

Packing 

 

 

 هشخصات هذیای شٌاٍر

 30*17 mm +/- 5%  (DxH)ابعاد تقریبی

 mm2 +/- 10% 790  سطح ویژه هر مذیا

 mm2 672  سطح ویژه موثر هر مذیا

m %6 -/+380  سطح ویژه کل/m3 

 m2/m3 %6 -/+ 324  سطح ویژه کل)داخلی(

 1/05  وزن مخصوص

 جنس
Filled Polyethylene 

with Friction Factor 

3 

(KΙΙ) 

 

 
Foam Ring 

Packing 

 
 

  

 هشخصات شٌاٍرهذیای 

 20*11 mm +/- 5%  (DxH)ابعاد تقریبی

 mm2 +/- 10% 2800  سطح ویژه هر مذیا

 mm2 2100  سطح ویژه موثر هر مذیا

 m2/m3 %6 -/+570  سطح ویژه کل

 m2/m3 %6 -/+ 426  سطح ویژه کل)داخلی(

 0/90  وزن مخصوص

 Polyethylene  جنس

     شرکت ابنیه پایدار سبز               
 



 شرکت ابنیه پایدار سبز
   

 

  (  ّای  پالستیکی بِ سفارش هشتزیpacking)/هذیا  تَلیذ کٌٌذُ اًَاع هختلف پزکي

 

 پکينگمشخصات  شکل پکينگ نوع پکينگ ديفر

4 

(KΙ) 

 
Short Grooved 

Rasching Ring 

Packing 

 

 

 هشخصات هذیای شٌاٍر

 mm +/- 5% 14*11  ابعاد تقریبی

 mm2 +/- 10% 1554  سطح ویژه هر مذیا

 mm2 1200  ویژه موثر هر مذیاسطح 

 m2/m3 %6 -/+1530  سطح ویژه کل

 m2/m3 %6 -/+ 1180  سطح ویژه کل)داخلی(

 0/9  وزن مخصوص

 Polyethylene  جنس

5 

(HFGRRP) 

 
High Friction 

Grooved  

Rasching Ring 

Packing 

 

 

 هشخصات هذیای شٌاٍر

 mm +/- 5% 19*19 ابعاد تقریبی

 mm2 +/- 10% 1343 سطح ویژه هر مذیا

 mm2 942  سطح ویژه موثر هر مذیا

2 %6 -/+800  سطح ویژه کل/m3 

 m2/m3 %6 -/+ 569  سطح ویژه کل)داخلی(

 0/905  وزن مخصوص

 جنس
Filled Polyethylene 

with Friction Factor 

6 

(FRP) 

 

 
Foam Ring 

Packing 

 

 

  

 هشخصات هذیای شٌاٍر

 mm +/- 5% 19*19 ابعاد تقریبی

 mm2 +/- 10% 2014  سطح ویژه هر مذیا

141  سطح ویژه موثر هر مذیا mm2 

 m2/m3 %6 -/+1204  سطح ویژه کل

 m2/m3 %6 -/+ 853  سطح ویژه کل)داخلی(

 0/75  وزن مخصوص

 Inert Plastic Foam جنس
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