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Whisper Trim® III

Więcej informacji o rozwiązaniach do obsługi mediów agresywnych na stronie:
www.fishersevereservice.com

· Obsługa gazów kwaśnych - dostępne są opcjonalne
materiały konstrukcyjne spełniające wymagania norm
NACE MR0175.

· Charakteryzacja - dostępne są specjalne tuleje

charakteryzowane gniazdo-zawieradło gwarantujące
możliwość zmiany zakresu regulacji zgodną z życzeniami
zamawiającego, a dostosowaną do konkretnych
wymagań procesowych.

Tuleje Whisper
Trim III oferują
wydatne
tłumienie hałasu
aerodynamicznego
przy obsłudze
par, gazów lub
pary wodnej dla
wysokich spadków
ciśnień.
Charakterystyka:

Opis działania:
Tuleja Whisper Trim III zmniejsza poziom hałasu dzięki
zastosowaniu wielu otworów o specjalnych kształtach,
wielkości i rozmieszczeniu. Otwory te powoduje
rozerwanie strumieni przepływu turbulentnego,
zmniejszając oddziaływania odpowiedzialne za
powstawanie hałasu. Tuleja powoduje przesunięcie
energii akustycznej w stronę wyższych częstotliwości,
które nie są absorbowane przez rurociąg po stronie
wylotowej. Dla wysokich częstotliwości, rurociąg
generuje mniej hałasu w zakresie słyszalnym, co jest
równoznaczne ze zmniejszeniem poziomu hałasu.
Dzięki temu następuje również zmniejszenie energii
powodującej naprężenia i zmęczenie materiału rurociągu.

· Kontrola hałasu - dobrze zaprojektowana i

Prawidłowe rozłożenie otworów powoduje, że wiry
wychodzące z tulei są do siebie równoległe. Pozwala to
uniknąć miejscowego nakładania się wirów, które może
spowodować turbulencje i hałas. Rozkład otworów w
tulei Whisper III nie daje ‚skokowej’ zmiany w natężeniu
przepływu, która występuje w konstrukcjach z krętą
ścieżką przepływ.

· Łatwa konserwacja - szybkowymienny zespół

Szczelne odcięcie przepływu jest zalecane dla ochrony
przed erozją występującą zazwyczaj przy nieszczelności
gniazda.

· Optymalna wydajność - tuleja zapewnia wyjątkowo

duże zmniejszenie poziomu hałasu i dużą przepustowość.
sprawdzona technologia, która została zastosowana w
wielu aplikacjach, gwarantuje zmniejszenie poziomu
hałasu o 30 dbA, w porównaniu do tego samego zaworu
z tradycyjnym zespołem gniazdo-zawieradło.
gniazdo-zawieradło umożliwia szybką i prostą kontrolę
stanu technicznego lub jego wymianę, bez konieczności
demontażu zaworu z rurociągu.

· Długi czas życia - standardowo utwardzane materiały
konstrukcyjne zapewniają wyjątkową odporność na
ścieranie.
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Typowe zastosowania:
Węglowodory: zabezpieczenie sprężarek przed
nadciśnieniem, obsługa gazów odwiertowych,
odpowietrzenie, rurociągi do przesyłu gazu
Energetyka: odpowietrzenie turbiny parowej
wysokociśnieniowej, układ obejścia turbiny,
zdmuchiwacze sadzy

n Charakteryzacja:

DOSTOSOWANIE
DO APLIKACJI
UŻYTKOWNIKA

na podstawie spadku ciśnienia i przepływu
wykonań materiałowych
dużej zmiany zakresowości

n Różnorodność
n Możliwość

DOSTOSOWANIE
n Dostępne

TECHNOLOGIE BAZOWE
(DOMENA PUBLICZNA)

różne wielkości otworów do spełnienia wymagań redukcji hałasu
orientacja otworów
n Zintegrowana przegroda do dodatkowej kontroli hałasu
n Specjalna

RÓŻNORODNOŚĆ
TECHNOLOGII FISHER

OPTYMALIZACJA

STOPNIOWANIE

WIELOŚCIEŻKOWOŚĆ

Model technologii firmy Fisher
Szczegóły optymalizacji:

·

Specjalne wielkości otworów - wielkości otworów
zostały dobrane tak, aby jak najlepiej wykorzystać
przesunięcie częstotliwości.

· Specjalna orientacja otworów - zapewnia

niezależność generowania wirów i efektywne
przesunięcie częstotliwości.

· Zintegrowana przegroda - powoduje rozerwanie
wirów w aplikacjach o dużym spadku ciśnienia,
zapewniając tym samym dodatkowe zmniejszenie
poziomu hałasu.
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n Mniejsza

energia akustyczna w zakresie słyszalnym, mniejsze ciśnienie dźwięku
absorpcja atmosferyczna
n Zmniejszenie strat w rurociągach o dużej średnicy
n Większa

