Spirax Sarco

Basisprincipe van regelkleppen
•

•

Werking van kleppen en onderhoud
•

Stoom regelkleppen
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Een regelklep wordt gebruikt om het debiet
van een bepaald fluïdum te wijzigen tijdens
een bepaald regelproces.
Wanneer het medium doorheen een kleine
opening stroomt, een orifice genaamd, daalt
de statische druk stroomafwaarts.
Het onderscheid tussen een regelklep en een
eenvoudige orifice is dat deze automatisch
de grootte van de orifice kan aanpassen om
zo een breed bereik aan debieten correct te
kunnen regelen bij verschillende
procescondities.
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Roterende plugklep

Regelkleppen
Lineaire beweging
• Spindelkleppen
• Schuifkleppen

–

Plugspindel in horizontale vlak (en dus ook de motor)

• “Diaphragm valves”

–

Hoge kost

• “Pinch valves”

Roterende beweging
• Bolkranen
• Vlinderkleppen
• Plugkleppen
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Bolkranen

Vlinderkleppen

• Hoge shut-off class

• Grote maten

• Slechte regeleigenschappen

• Kleine turndown

• Grote Kv-waarde

• Klein drukval (lage weerstand)
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Verschillende types van regelkleppen
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Tweeweg spindelregelklep: Globe valve
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Vergelijking

Spindelafdichting
• PTFE (max. 250°C)
• Grafiet (hogere temperatuur)
• Balg (100% afdichting: metalen afdichting rond de bewegende spindel)
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Spindelafdichting: PTFE

Spindelafdichting: grafiet/balgmembraan

Binnenste en buitenste
‘O’-ring in bovenste
klepsteelgeleiding

Onderste klepsteelgeleiding
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Grafiet

Balgmembraan

- Maximale temperatuur = 400 °C

- Maximale temperatuur = 400 °C
- Geen emissie

Veer belaste
chevron pakking
Onderste
schraapring
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Klepgeleiding
• Dubbele spindelgeleiding
• Kooigeleiding

Capaciteitsindex
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Capaciteitsindex regelklep

Differentieeldruk over een regelklep

Een regelklep grijpt in bij een proces door het wijzigen van:

Kracht servomotor

Het debiet
bijv. de hoeveelheid stoom of water die het proces inkomt.
Naarmate een tweewegregelklep sluit, passeert er minder stoom en wordt er minder
warmte toegevoegd aan het proces.
En/of:

Klep wordt in positie
gehouden door de servomotor

De differentiële druk
dit is het verschil tussen de druk stroomopwaarts en de druk stroomafwaarts de
regelklep.
Hoe groter de differentiële druk, voor een gegeven maat van regelklep, hoe
groter het debiet, binnen bepaalde grenzen.

7 bar eff.

Hoe lager de druk bij verzadigde stoom, hoe lager z’n temperatuur,
hoe kleiner de warmteoverdracht in de warmtewisselaar.
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3 bar eff.

Differentieeldruk over de
regelklep = 4 barg
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Debietscoëfficiënt, Kvs

Debietscoëfficiënt, Kvs
• De debietscoëfficiënt, Kvs van een regelklep is essentiële
informatie die verstrekt moet worden door de fabrikant.

• Bestaande wiskundige formules laten toe
om de benodigde Kv-waarde voor een toepassing te bepalen.
Dit in functie van

• Fabrikanten van regelkleppen bieden meestal een aantal
doorlaten “trim” (combinatie van klep en zitting) voor een
bepaalde maat van regelklep.
Dit kan het leidingwerk vereenvoudigen (geen reduceerstukken
nodig) en het geluidsniveau reduceren.

– het medium,
– druk stroomopwaarts,
– druk stroomafwaarts,
– debiet.

• Een belangrijke factor bij het bepalen van de juiste regelklep
is de benodigde debietscoëfficiënt, nl. Kv.
De Kvs-waarde van de regelklep dient in alle gevallen groter te zijn
dan de berekende Kv-waarde nodig voor de toepassing.
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Debietscoëfficiënt, Kvs

Onderhoud

DN 25

DN 20-25

DN 15-25

Kvs 10

Kvs 6,3

Kvs 4

Equiprocentueel

Equiprocentueel

Equiprocentueel

Zachte dichting

Zachte dichting

Zachte dichting

DN 25

DN 15-25

DN 15-25

Kvs 10

Kvs 1,6

Kvs 0,2 µflux

Lineair

Equiprocentueel

Lineair

Metaal op metaal

Metaal op metaal

Metaal op metaal

Inline: door « Clamp in Place » systeem

Geen speciaal gereedschap vereist

DN 25
Kvs 10
Equiprocentueel
Gestelliteerd

DN 25

DN 20-25

Kvs 8

Kvs 4,5

Lineair

Equiprocentueel

« Geluidskooi »

« Geluidskooi »
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Lekdichtheid

Steam Tight

Afdichtingsgraad
Standaard

Classe IV

0,01 % v/d kvs

Gerodeerde klep

Classe V

0,001 % v/d kvs

Zachte dichting

Classe VI

«bubbel test»

Dubbele zitting

Classe II

0,5 % v/d kvs
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Steam Tight

Dimensioneren van
regelkleppen voor stoom
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Kritische druk

Invloed van de drukreductie

Het massadebiet stoom door een regelklep zal toenemen naarmate de
differentiële druk toeneemt tot een conditie “kritische druk” bereikt is.

Keel

Stromingsrichting

Stromingslijnen

Stromingsrichting

Hoge druk

Lage druk

Perfecte orifice

Kritische druk
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Kritische druk

Invloed van de drukreductie

In het convergerende gedeelte neemt de stoomsnelheid toe naarmate de
druk vermindert. Het specifiek volume van de stoom neemt echter ook toe
bij een lagere druk.
Indien de druk blijft zakken zal het volume en de snelheid blijven toenemen
tot het moment we geen groter volume door de restrictie krijgen.
80 à 150 m/s

Tot 500 m/s

Snelheid van het geluid
50 à 80 m/s
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Debietsgrafiek regelklep

In dit punt is de stoomsnelheid sonisch en is de doorstroomsectie minimaal.
De stoomdruk ter hoogte van deze kleinste doorstroomsectie of “keel”
noemt men de kritische druk. Voor verzadigde stoom bedraagt deze druk
ongeveer 58% van de absolute voordruk.
De kritische druk varieert licht met de eigenschappen van het fluïdum, in het
bijzonder in relatie met de verhouding tussen de specifieke warmtes cp /cv
van de stoom (of andere gassen), die de adiabatische index of isentropische
exponent wordt genoemd. Bij oververhitte stoom is de kritische druk
ongeveer 55% en bij lucht ongeveer 53% van de voordruk.
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Geluidsreductie d.m.v. geluidskooi
Geluidskooi « Low Noise »
– Maximum toegelaten geluid 85 dBA
– Reductie van het geluid geproduceerd door het gas in de klep
– Enkelvoudige of meervoudige trap
(Isolatie kan het geluid reduceren met 3 à 5 dBA afhankelijk van de isolatiedikte)

29

Meet- & Regeltechniek
H3: Automatische Systemen

30

5

Spirax Sarco

Geluidsreductie in extreme omstandigheden

Geluidsreductie in extreme omstandigheden

Met behulp van:
Labyrint principe
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Diffuser(s)
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Selectie van de regelklep

Selectie van de regelklep

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Aansluiting (DN/ANSI/BSP/...)
11. Maximale Temperatuur
12. Speciale vereisten

Debiet (min, max, nom.)
Medium (stoom, water,...)
Primaire druk (min, max, nom.)
Secundaire druk (min, max, nom.)
Kv-waarde
Drukval (min, max, nom.)
Aansluitdiameter
Materiaal en PN-klasse
Maximale differentieeldruk (shut-off class)

- Klepsteelafdichting (Grafiet, PTFE, balg)
- Klep/zitting (gehard, PTFE)

13. Toepassing (on/off, modulerend)
14. Type motor
- Elektrisch
- Elektropneumatisch
- Pneumatisch
- Autonoom

15. Geluidsniveau (85dBA@1m)
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Selectie van de regelklep
16.
17.
18.
19.

Foutieve selectie van een regelklep

Uittredesnelheid (max. 200m/s)
Shut-off Class (IV, V,...)
Turndown
Prijs

Snelle slijtage van de klep en zitting
door een te kleine lichthoogte bij lage
belasting (en dit meestal bij een
overgedimensioneerde klep).

Erosie
Cavitatie
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Foutieve selectie van een regelklep

Regelkleppen voor
condensaat/water
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Cavitatie en Flashing

Cavitatie

• Cavitatie kan ontstaan wanneer er
voldoende drukval en snelheid
heerst in de klep.

Enkele voorbeelden van
Cavitatie

• Deze zorgen ervoor dat de druk na
de zitting daalt beneden de
dampdruk van de vloeistof.
• Dit leidt tot het ontstaan van
dampbellen die zeer snel
imploderen.
• Wanneer dit gebeurt, ontstaan er
zeer hoge plaatselijke drukken die
kunnen leiden tot aantasting van de
klep en leiding.
• Flashing ontstaat wanneer de
uitgangsdruk lager blijft dan
dampdruk.
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Anti-cavitatie trim
•

Trim speciaal ontworpen om deze
cavitatieproblemen te voorkomen

•

Deze geperforeerde kooi laat toe de
drukval op te splitsen; deze
limiteert de drukval in elke fase

•

Dit stromingsprofiel leidt tevens tot
een verhoogde turbulentie

Anti-cavitatie trim

Anti-cavitatie trim
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Debietskarakteristiek
De fysische vorm van de combinatie klep en zitting (trim) bepaalt de
debietskarakteristiek.

Beweging
klepsteel

Klepsteel

Debietskarakteristiek
Orifice

Klep

Orifice

Snelopenend
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Lineair

Zitting

Equiproventueel

44

Debietskarakteristiek

Debiet

Actuatoren, klepstandstellers
en toebehoren

Lichthoogte
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Diafragma actuator
•
•
•
•
•

Membraan (diafragma)
Enkelwerkend
Direct- en omgekeerdwerkend
Hoge nauwkeurigheid
Lineaire karakteristiek

Klepstandsteller
•

Signaalversterker
- Andere veerbereiken (1-3bar)
- Grotere ΔP
- Grote kleppen
- Grotere wrijving (grafietpakking)

•

Klepstandmeting
- Hoge nauwkeurigheid
- Terugmelding

•
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Lineair verband (input/output)
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Elektro-pneumatische klepstandsteller

Elektrische actuator: 4-20mA / 0-10V

Elektrische actuator – Modulerende sturing

Ingebouwde I/P-omvormer
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Industriële servomotor
Elektrische servomotor – AEL5

Elektrische servomotor – EL7200

• VMD-regelsignaal (3-puntssturing)

• VMD-regelsignaal (3-puntssturing)

• Koppel tot 25 kN.

• Koppel 1kN.

• Klepstandstellerkaart voor analoog regelsignaal:
4 – 20 mA, 0 – 10VDC (optie)

• Klepstandstellerkaart voor analoog regelsignaal:
4-20mA 0(2) – 10VDC

• Hoge temperatuurbestendigheid –20 tot +60°C
(+50°C met klepstandstellerkaart)

• Hoge temperatuurbestendigheid –10 tot +60°C

• Beschermklasse volgens IP65
• Met handwiel

• Mechanische klepstandaanduider
• Vele opties mogelijk zoals: klepstandsteller,
eindeloopschakelaars, potentiometer, verwarmingselement

Externe bescherming

• Beschermklasse volgens IP54
• Met terugstelveer

Van regelkleppen

• Mechanische klepstandaanduider
• Vele opties mogelijk zoals: klepstandsteller,
eindeloopschakelaars, potentiometer
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Drukreduceerpost

Waterafscheider
Natte stoom in

Schotten

Droge stoom uit
Condensaatafvoer

Algemene opstelling van een direct werkend drukregelstation
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Klep en servomotor

IP-graad

• De positie van de bediening van de klep is afhankelijk van het type sturing
▪ Voor autonome systemen: onder de klep
▪ Voor elektrische/pneumatische servomotoren: boven de klep
(onder/links/rechts)

• De leiding dient op voldoende wijze te worden ondersteund
• De stromingsrichting moet worden gecontroleerd
• Er moet tevens voldoende plaats rond de klep voorzien zijn voor
onderhoudswerken
IP-graad (1ste cijfer)
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IP-graad
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Vragen?
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