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(57) Дросель регулювальний, котрий містить кор-
пус із вхідною і вихідною порожнинами, між якими
розташований вузол дроселювання і ходовий
гвинт, з'єднаний із вузлом дроселювання, який
утворено з пучків трубок з торцевою заглушкою і
пробкою з повздовжніми каналами, з'єднаними з
ходовим гвинтом, який відрізняється тим, що
торцева заглушка виконана у вигляді пучка трубок,
з'єднаних між собою і встановлених з можливістю
переміщення пучка трубок у повздовжніх каналах
пробки, а у ВИХІДНІЙ порожнині встановлена тяга,
яка з'єднана з гайкою, ходовим гвинтом та торце-
вою заглушкою

Винахід відноситься до техніки пневмоавтома-
тики і може бути використаний в газовій і нафтовій
промисловості

Відомий дросель регулювальний, що містить
корпус, у який вмонтується штуцер, складений з
набору шайб, який утворює прямоточні канали
уздовж корпуса Перша й остання шайби служать
для повороту каналу на 180° ( див Збірник науко-
вих праць УкрНДІГазу Питання надійності системи
газопостачання України, Москва, ВНІЮНГ, 1981, с
6 - 8 )

Зменшуючи або збільшуючи КІЛЬКІСТЬ проміж-
них шайб, можна змінювати довжину каналу, а
отже, регулювати опір дросельного пристрою
Зменшуючи або збільшуючи діаметр отворів у
шайбах, можна регулювати продуктивність дросе-
льного пристрою

Недостатком такого дроселя є те, що зміна
довжини каналу, і як слідство, регулювання його
опори, зв'язана із відключенням технологічної лінії
і викидом газу з корпуса дросельного пристрою в
атмосферу Це призводить до забруднення сере-
довища природним газом, тимчасовому припинен-
ню подачі газу і порушенню технологічного проце-
су

Найбільше близьким аналогом-прототипом є
дросель регулювальний по патенту Російської Фе-
дерації № 2013797м, кл 5G 05 Д 7/01, що містить
корпус із вхідною і вихідною порожнинами, між

якими розташований вузол, що дроселює, і регу-
люючий шток, з'єднаний із вузлом, що дроселює
При цьому вузол, що дроселює, виконано у вигля-
ді порожньої циліндричної пробки, а утворююча
поверхня якої має подовжні і поперечні канали,
з'єднані радіальними отворами Радіальні отвори
розміщені в одній поперечній площині перетину
пробки, а регулюючий шток оснащений отвором,
що з'єднує-порожнину пробки з одним із радіаль-
них отворів Пробка виконана у вигляді пучка тру-
бок, з'єднаних торцевими заглушками

Змінюючи положення штока щодо осі в попе-
речному напрямку і поєднуючи отвір штока з раді-
альними отворами пробки, можна змінювати дов-
жину каналу, а, отже, і опір дроселя

Недостатком відомого дроселя є порушення
процесу гальмування потоку при ЗМІНІ ДОВЖИНИ
каналу, а при цьому число поворотів потоку газу
або зменшується, або збільшується Це призво-
дить до зміни технологічного процесу, що виража-
ється у відхиленнях від ізотермічного дроселю-
вання

Задачею даного винаходу є регулювання пе-
репаду температур при дроселюванні тиску газу

Для вирішення поставленої задачі в регулю-
вальному дроселі, що містить корпус із вхідною і
вихідною порожнинами, між якими розташований
вузол дроселювання і ходовий гвинт, з'єднаний з
вузлом, що дроселює, який створено із пучків тру-

о

00

ю



52748
бок з торцевою заглушкою і пробкою з повздовж-
ними каналами, з'єднаними з ходовим гвинтом,
стосовно винаходу, заглушка виконана у вигляді
пучка трубок, з'єднаних між собою і встановлених
з можливістю переміщення пучка трубок у повздо-
вжніх каналах пробки, а у ВХІДНІЙ порожнині вста-
новлена тяга, з'єднана з гайкою, ходовим гвинтом
та заглушкою

Зміна довжини каналу в запропонованому
пристрої дроселя регулювального не впливає на
характер гідравлічних втрат у дроселі, тому що
число поворотів каналу залишається незмінним

На фіг 1 зображено повздовжній розріз дросе-
ля регулювального

На фіг 2 і фіг 3 - поперечні розрізи торцевої за-
глушки і пробки, причому на фіг 2 січна площина
проходить через канали, що з'єднують у пучок
трубок із боку штуцера па вході, а на фіг 3 січна
площина проходить через поперечні канали проб-
ки, що з'єднують пучком із боку вихідного штуцера
корпуса з вхідною і вихідною порожнинами

Дросель регулювальний містить корпус 1, у
якому між вхідною порожниною 2 і вихідною поро-
жниною 3 розміщені вузол, що дроселює, викопа-
ний у виді пучка трубок 5 і пробки з повздовжніми
каналами перемінного перетину 4, установлених із
можливістю переміщення пучка трубок у каналах
пробки, які впираються в торцеві заглушки 6 і 7
Гайки 8 і ходовий гвинт 9 розміщені в обечайці 10,
що одним кінцем впирається в торцеву заглушку 7,
а іншим у заглушку 11, у ТІЛІ якої розміщений опо-
рний підшипник 12 і вузол ущільнення 13 Заглуш-
ка 11 до корпуса 1 кріпиться за допомогою шпи-
льок 14 і гайок 15, а ущільнення між ними забезпе-
чується прокладкою 16 3 гайкою 8 сполучений
штифт 17, що входить у паз 18 обечайці 10, забез-
печуючи гайці 8 повздовжнє переміщення Від по-
перечного і повздовжнього переміщення торцеву
заглушку 7 утримує стопор 19 Гайка 8 з'єднана
тягою 20 із торцевою заглушкою 6 Для зміни пото-

ку газу на 180° в заглушках виконані горизонтальні
сполучні канали 21, 22

Пристрій працює наступним чином
При входженні потоку газу в канали вузла, що

дроселює, через великий гідравлічний опір і галь-
мування потоку газу, що викликається зміною на-
прямку руху, у торцевих заглушках 6 і 7 спрацьо-
вується необхідна частина тиску

Температурний перепад потоку газу на виході
вузла, що дроселює, досягається не тільки за ра-
хунок гідравлічних утрат на тертя в каналах вузла,
що дроселює, але і внаслідок його гальмування в
торцевих заглушках 6 і 7 при ЗМІНІ В НИХ напрямку
руху потоку газу на 180°

Регулювання гідравлічного опору виконується
обертанням ходового гвинта 9 При цьому гайка 8
одержить повздовжнє вісьовє переміщення, атому
що вона з'єднана тягою 20 із торцевою заглушкою
6, то й остання буде переміщатися і призводити до
повздовжнього осьового переміщення пучка тру-
бок 5 у каналах пробки 4, змінюючи довжину кана-
лів вузла, що дроселює Характер гідравлічних
втрат у дроселі в цьому випадку залишається не-
змінним

Зменшення температурного перепаду робочо-
го середовища на виході досягається теплообмі-
ном між потоками робочого середовища в суміж-
них каналах і за рахунок зміни довжини повздовж-
ніх каналів

Позитивний ефект від застосування пристрою
полягає в регулюванні довжини каналів дроселя і
перепаду температур газового потоку за рахунок
незмінності характеру гідравлічних утрат у всьому
діапазоні регулювання дроселя

Використання винаходу дозволить скоротити
метало витрати на облаштування газових і нафто-
вих промислів знизити витрату інгібітору пдратоу-
творення при видобутку нафти і газу
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