Resumo sobre
tecnologia

O DST NotchFlo

TM

Para obter mais informações sobre soluções de aplicações em serviço
severo, visite o nosso website www.fishersevereservice.com.

Válvulas angulares e
esféricas de alta
pressão com interno
Anti-Cavitante para
Serviço Severo DST
NotchFlo de 3 e
4 estágios são
capazes de controlar
processos líquidos
submetidos a altas
quedas de pressão
(até 2600 lb/pol2 ou
182 kgf/cm2)
evitando os efeitos
danosos da
cavitação.
Características:

·

Maior vida útil do interno - O interno Anti-Cavitante
NotchFlo apresenta um design de sede protegida em que a
função de vedação e as áreas de controle de fluxo ocorrem em
pontos diferentes.

· Vedação Classe V - A utilização de sedes metálicas como

padrão oferece excelente vedação ao mesmo tempo em que
minimiza a erosão da sede.

· Altas quedas de pressão - O Anti-Cavitante NotchFlo DST é

balanceado. Pode ser utilizado com atuadores de mola x,
diafragma ou pistão, sendo efetivo no controle da cavitação
para um grande range de diferenciais de pressão.

·

Capacidade para trabalhos corrosivos - Em processos com
fluídos corrosivos pode ser fabricado em materiais resistentes
de acordo com as recomendações da norma NACE MR0175.
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·

Disponibilidade - O DST NotchFlo está disponível para
modelos de corpo de válvula globo e angulares.

· Caracterização - Podem ser construídas gaiolas

especificamente caracterizadas para atender necessidades e
rangeabilidades exigidas por determinados processos.

Visão geral operacional:

O interno Anti-Cavitante DST NotchFlo utiliza um sistema de
fluxo axial de vários estágios e alta resistência em que o fluxo
do fluído se desloca paralelamente ao eixo do obturador e da
gaiola. A redução de pressão ocorre ao longo do comprimento
do obturador, assim os estágios individuais não ficam expostos
ao diferencial máximo de pressão, garantindo assim vida útil
do interno mais longa. O DST NotchFlo é composto de um
obturador com diversos entalhes capazes de produzir uma
série de restrições e expansões de fluxo controlando assim a
queda de pressão do fluido. A intensidade da queda de
pressão por estágio é controlada para evitar problemas de
cavitação e minimizar a erosão. A configuração de passagem
de fluxo obtida pelo modelo da gaiola e do obturador de vários
estágios tornam as válvulas modelo DST NotchFlo adequadas
para aplicações que envolvem fluidos com partículas em
suspensão. Esse é um problema potencialmente grave para
outros modelos de internos anti-cavitação que podem ter seus
orifícios obstruídos por material particulado. O design do
interno permite ainda uma grande rangeabilidade.

Aplicações Típicas:

Hidrocarbonetos: Injeção de água produzida, recebimento do
separador de alta pressão a quente, recebimento do separador
de alta pressão a frio
Caldeiras: Recirculação da bomba de alimentação de
caldeiras, recirculação da bomba de condensação
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■

Grande variedade de combinações de materiais
Capacidade de proporcionar grande rangeabilidade
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Espaço de recuperação entre estágios
Tamanho especial de passagem
Estágios desiguais
■ Aplicações comprovadas

Caminho de fluxo axial
Superfície da sede protegida
Capacidade de passagem de partículas
■ Utilizável em aplicações com “outgassing”
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MULTI-VIAS

Detalhes da otimização:

■

■

Redução de pressão em estágios para minimizar que porções de
fluxo atinjam pressões abaixo da pressão de vapor do fluido

■ Espaço de recuperação entre estágios - Crucial para
estabilização da vazão e pressão entre estágios.

■ Superfície de vedação protegida - Garante que a

queda ocorra nos estágios iniciais para assegurar uma
baixa queda de pressão no último estágio.

usado em serviços onde haja sujeira e ainda assim
eliminar a cavitação.

possui experiência comprovada nas mais diversas
aplicações requeridas pela indústria.

“outgassing” - Pode ser usado em serviços em que
podem ocorrer cavitação e liberação de gases.

■ Estágios desiguais - Garante que a maior parte da
■ Soluções de aplicação comprovadas - A Fisher

■ Caminho de vazão axial - Proporciona ainda mais

volume de recuperação para obter benefícios de
estágios adicionais.
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queda de pressão não ocorra na superfície da sede.

■ Capacidade de passagem de partículas - Pode ser
■ Extensível a aplicações em processos com

