
O CS FoamBreaker® é um cluster de ciclones projetado 
para quebrar as bolhas de espuma, enquanto 
eficientemente separa as fases gás e líquida.

Operações que exigem vazões de líquido a altas 
velocidades comumente são prejudicadas pela produção 
de espuma, um tipo de mistura na qual bolhas de gás 
são formadas e dispersas sobre o líquido. 

Essa substância oferece grande dificuldade na separação 
de fases e, por isso, um equipamento que consegue 
desfazê-la faz-se necessário. 

DISPOSITIVO DE ENTRADA
FoamBreaker®

Sobre



Como funciona?

O CS FoamBreaker® permite distribuir a vazão em seu 
interior em porções iguais e direcioná-las de maneira 
tangencial para os ciclones em paralelo, gerando um 
fluxo rotacional que quebra a espuma e separa de 
forma eficiente as fases gasosa e líquida. 

Dessa forma, há a formação de uma coluna de gás que 
escoa pelo topo do ciclone e é captada pela tubulação 
central do equipamento, enquanto a fase líquida é 
drenada para o fundo e liberada para a camada de 
líquido do vaso. 

Assim como todos os dispositivos de entrada, o 
CS FoamBreaker® é feito para garantir a máxima 
performance da operação sendo fabricado sob medida 
para cada vaso. 

Dessa forma, o alto nível de pré-separação - mais de 
96% da mistura de entrada – e o efeito de entrada que 
introduz na corrente de entrada, gerando um fluxo suave 
dentro do vaso, certificam alta eficiência na separação 
global de fases.
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Benefícios

• Suporta correntes de entrada em alta velocidade;

• Promove pré-separação de fases, atuando como 
antiespumante;

• Incita coalescimento líquido-líquido;

• Atua na eliminação de névoas.

Fabricação

Fabricado por ligas metálicas, o FoamBreaker® é 
montado com um tubo central que recebe a corrente 
de entrada; possui acessos que divide a vazão em 
frações de igual volume e as distribui para cinco pares 
de ciclones, sendo cada tubo do par disposto em lados 

opostos do tubo central e os pares dispostos em série.

Cada ciclone dispõe de aberturas em sua base, para 
permitir a drenagem de líquido, e em seu topo, para o 
escoamento de gás.


