KLIENT W CENTRUM ZAINTERESOWANIA

Zakres zastosowania

Wewnętrzne wyrównanie ciśnienia

Osiowy zawór regulacyjny (ACR) firmy RMA zapewnia niezawodne i precyzyjne ustawienie strumienia
objętości mediów gazowych. Te zawory regulacyjne
mogą być zastosowane w prawie wszystkich obszarach łańcucha kreacji wartości gotowych produktów
związanych z gazem ziemnym. Szczególnie przydatne jest ich zastosowanie do optymalizacji pobierania w obrębie dużych sieci przesyłowych lub
układów magazynowania, poza tym zawory regulacyjne sprawdziły się podczas procesów dalszego
przetwarzania. Dzięki osiowej konstrukcji możliwe
jest uzyskanie większych strumieni objętości przy
jednoczesnym mniejszym ciężarze w porównaniu
do dotychczasowych zaworów.

Dzięki otwartej konstrukcji mechanizmu zaworu regulacyjnego firmy RMA ciśnienie przed i z tyłu tłoka (1) wyrównuje się dzięki odpowiednim otworom
(4). W ten sposób tłok może być przemieszczany
bez działania sił ciśnienia, należy jedynie pokonać
dynamiczne siły przepływu i wpływ tarcia. Dlatego
też do ustawienia tego zaworu potrzebne są jedynie
niewielkie siły. To pozwala na zastosowanie mniejszych napędów. Poza tym dzięki takiej konstrukcji
skracają się czasy regulacji.

Mechanizm regulacji
Przesunięcie tłoka (1) i tym samym regulacja strumienia objętości odbywa się przy pomocy dwóch
listew zębatych (2). Ruch liniowy jest przy tym przenoszony bezpośrednio w kącie 90 stopni i w ten
sposób zapewnia krótkie czasy zamykania i otwierania. Dzięki jednoczesnemu stykowi kilku zębów na
obydwu precyzyjnie wykonanych listwach zębatych
uzyskuje się możliwość dokładnej regulacji.
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Mała strata ciśnienia i niewielki
poziom hałasu
Dzięki konstrukcji dopasowanej do strumienia przepływu i dzięki wysokowartościowej obróbce powstają jedynie niewielkie straty ciśnienia. Uniknięcie
zmian kierunku przepływu zmniejsza dodatkowo
straty ciśnienia na podstawie zmniejszenia turbulencji. Prowadzi to również do tego, że powstają ledwie odczuwalne wibracje i tym samym w znacznym
stopniu unika się powstawaniu szkodliwego hałasu.

Indywidualne projektowanie zaworu
Koszyki zaworowe (3), opracowane przez firmę
RMA, pozwalają na realizację różnych strumieni objętości w zależności od skoku tłoka. Istnieje w ten
sposób możliwość wykonania i zabudowania koszyków zaworowych o liniowej lub równoprocentowej
charakterystyce Cv. Mogą być całkowicie dopasowane do Waszych osobistych potrzeb i wymagań.
Demontaż i wymiana takiego koszyka jest możliwa
w każdej chwili.
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