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"SISTEMA DE POSICIONAMENTO DE VÁLVULA E MÉTODO DE DETERMINAR A 

POSIÇÃO DE UM DISPOSITIVO ATUADOR DE VÁLVULA" 

Referência Remissiva a Pedido Correlato 

[0001] O presente pedido é um pedido não-provisório reivindicando os benefícios 

de prioridade de acordo com o 35 use, parágrafo 119(c) do pedido de patente 

provisório US SN 60/445 752, depositado em 7 de fevereiro de 2003. 

Campo da Invenção 

[0002] A presente invenção refere-se genericamente a válvulas e, mais 

especificamente, refere-se a posicionadores usados na monitoração de um 

componente móvel de uma válvula ou de um atuador de válvula. 

Fundamentos da Invenção 

[0003] As válvulas reguladoras de método são usadas em múltiplas aplicações 

industriais para controlar o fluxo de um fluido. Por exemplo, em fábricas de 

processamentos de produtos químicos ou refinarias de petróleo, as válvulas 

reguladoras são usadas para manipular um fluido fluente para compensar por 

aumentos ou decréscimos em demanda, ou outras perturbações de carga, e assim 

manter o fluxo regulado tão próximo quanto possível de um ponto prefixado 

desejado. 

[0004] A válvula reguladora é tipicamente prevista como parte de um conjunto de 

válvula reguladora tendo uma válvula reguladora, um atuador de válvula reguladora, 

e um posicionador.A válvula reguladora inclui uma entrada e uma saída, com um 

dispositivo dosador móvel intermediário. Ajustando a posição do dispositivo dosador, 

fluxo através da válvula é ajustado. O atuador de válvula reguladora tipicamente 

inclui uma haste conectada com o dispositivo dosador e proporciona a força motriz 

necessária para mover o dispositivo dosador. O posicionador proporcionar um 

sistema de realimentação em laço fechado pelo fato de monitorar a posição do 

dispositivo dosador, ou mais comumente a posição da haste do atuador, e então 

compara aquela posição com um ponto prefixado desejado. Se um desvio entre os 

dois é detectado que resultará em um fluxo indesejável através da válvula o 

posicionador gera um sinal para o atuador para ajustar a posição do dispositivo 
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dosado r correspondentemente. 

[0005] Os conjuntos de válvula reguladora dessa natureza podem ser previstos 

em uma variedade de formas. Em uma válvula deste tipo, um bujão ou êmbolo 

deslizante é movido dentro de uma câmara posicionada entre uma entrada e saída 

da válvula. Dependendo da posição do êmbolo, a área em seção transversal da 

abertura entre a entrada e saída é ajustada, assim permitindo mais ou menos fluido 

a passar através da válvula. O atuador para uma válvula reguladora deste tipo 

também pode ser previsto em uma variedade de formas porém comumente tem uma 

haste móvel diretamente acoplada com a haste de válvula se estendendo do êmbolo 

de válvula, e emprega pressão de ar, ou pressão de outro fluido, no interior de uma 

caixa de diafragma para assim causar o deslocamento da haste do atuador. 

[0006] O posicionador de um sistema dessa natureza, e inclui um sensor no seu 

interior apropriado para receber um sinal de um transmissor montado sobre a haste 

deslizante do atuador. Todavia, montando o receptor sobre no exterior do corpo, 

determinadas desvantagens são enfrentadas. Por exemplo, pontos de aperto ou 

constrição são criados dentro da fiação de energia e sinalização conectada com o 

transmissor que podem resultar em mau funcionamento ou leituras errôneas. Além 

disso, o receptor está sujeito a danos físicos pelo fato de estar exposto aos 

elementos e ao ambiente de trabalho das instalações em que a válvula está 

instalada; Desalinhamento pode ocorrer pelo fato do receptor ser freqüentemente 

montado sobre o corpo (da válvula) utilizando suportes relativamente simples ou 

semelhantes, com o dito desalinhamento também contribuindo para leituras 

inexatas. Por conseguinte, periódico ajuste e/ou recalibração se torna necessário, 

assim contribuindo para custos de manutenção mais elevados. 

[0007] Por conseguinte, existe uma necessidade por um conjunto de válvula 

reguladora aperfeiçoado dotado de um posicionador menos suscetível a problemas 

dessa natureza. 

Descrição Sucinta dos Desenhos 

[0008] A fig. 1 é uma vista explodida de um conjunto de válvula reguladora com 

haste deslizante; construído de acordo com os ensinamentos da presente invenção; 
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[0010] 
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A fig. 2 é uma vista seccional da válvula reguladora com haste deslizante; 

A fig. 3 é uma vista seccional do atuador de válvula; 

A fig 4 é uma vista em perspectiva de um posicionador construído de 

acordo com os ensinamentos da invenção; 

[0012] A fig. 5 é uma vista lateral do posicionador da fig. 4; e 

[0013] A fig. 6 é uma vista superior do posicionador da fig. 4. 

[0014] Embora a invenção seja suscetível a várias modificações e construções 

alternativas, determinadas modalidades ilustrativas da mesma foram mostradas nos 

desenhos e serão descritas abaixo em detalhe. Deve ser entendido, todavia, que 

não há intenção em limitar a invenção às formas específicas apresentadas, porém 

pelo contrário, a invenção é proposta para abranger todas as modificações, 

construções alternativas, e equivalentes que se enquadrem dentro do espírito e 

âmbito da invenção. 

Descrição Detalhada da Invenção 

[0015] Reportando-se a seguir aos desenhos e com referência específica à figura 

1, um conjunto de válvula reguladora construído de acordo com os ensinamentos da 

invenção é genericamente designado pelo numeral de referência 20. Conforme 

mostrado aqui, o conjunto de válvula reguladora 22 à qual um atuador de válvula 

reguladora 24 é afixado. De início, é importante observar-se que embora o conjunto 

de válvula reguladora 20 descrito aqui será designado de um tipo de haste 

deslizante de válvula reguladora, os ensinamentos da invenção podem ser usados 

em conjunção com outros tipos de válvulas reguladora, inclusive porém sem estar 

limitados a, válvulas giratórias, válvulas borboleta, e semelhantes. 

[0016] Reportando-se à figura 2, a válvula reguladora 22 é mostrada em maior 

detalhe compreender um corpo de válvula 26 tendo uma entrada 28 e uma saída 30. 

Embora não mostrado, deve ser entendido que a válvula é proposta para permitir a 

passagem de fluido da entrada 28 para a saída 30, e que ajustando a posição de um 

dispositivo dosador ou bujão 32 deslizantemente disposto no interior de uma câmara 

33 entre elas interposto, o volume e a velocidade à qual o fluido passa através da 

mesma pode ser igualmente ajustado. A posição do bujão 32 é ajustada ajustando a 
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posição de uma haste de válvula 34 conectada com o bujão 32. Mais 

especificamente, ajustando a posição da haste 34, pode ser visto que a posição do 

bujão 32 em relação à entrada 28 e saída 30 é também ajustada. 

[0017] Para assim ajustar a posição da haste 34 e assim a posição do bujão 32, 

o atuador 24 é previsto. Como mostrado melhor na fig. 3, o atuador 24 inclui uma 

câmara 36 em que a haste de atuador 38 é adaptada para efetuar um curso 

alternativo. Mais especificamente, a câmara 36 inclui um colar de válvula 40 em uma 

base da mesma e uma caixa de diafragma 42 no seu topo. O colar 40 define um 

recinto substancialmente cilíndrico 41 incluindo uma abertura inferior 44 adaptada 

para montagem na válvula 22 em uma gola saliente 45, como mostrado melhor na 

fig. 1 . Uma vez que a haste de atuado r 38 e a haste de válvula 34 são conectadas 

por um acoplamento 46, a abertura inferior 44 habilita as hastes 34, 38 a se 

movimentares através da mesma. 

[0018] O deslocamento da haste de atuador 38 em um atuador deste tipo é 

controlado pela mola e pressão fluídica. Como mais bem mostrado na fig. 3, a haste 

de atuador 38 é conectada com uma placa de diafragma 48 posicionada no interior 

da caixa de diafragma 42. Uma mola helicoidal 50 é então posicionada em torno da 

haste de atuador 38 e compele a placa de diafragma 48 para cima atuando tanto 

sobre a placa 48 como sobre a sede da mola 32. A mola 50 por conseguinte 

compele a placa de diafragma 48, a haste de atuador 34, e o bujão de válvula 32 

para cima, com esta posição para o bujão de válvula 32 sendo uma posição quer 

aberta quer fechada para a válvula 22. Por conseguinte, pode ser visto que a válvula 

reguladora 22 poderia ser prevista na forma de uma válvula quer normalmente 

aberta quer normalmente fechada. 

[0019] Para deslocar o bujão 32, e assim ajustar a posição da válvula 22, a 

pressão de fluido é ajustada na caixa de diafragma 42. Mais especificamente, será 

observado que a placa de diafragma 48 divide a caixa de diafragma 42 em câmaras 

superior e inferior 53 e 54, respectivamente. Ajustando a pressão fluídica, 

tipicamente pressão de ar, na câmara inferior 54, para ser mais alta que aquela no 

interior da câmara superior 53, a placa de diafragma 48 é levada a se deslocar para 
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cima, assim movendo o bujão 32 para cima. Reciprocamente, ajustando a pressão 

fluídica na câmara superior 53 para ser mais alta que aquela na câmara inferior 54, a 

placa de diafragma 48 e o bujão 32 deslocados para baixo. Naturalmente, aquele 

versado na técnica facilmente apreciará que a força gerada por um diferencial de 

pressão desta natureza tem de ser bastante grande para também superar a força 

propensora da mola 50. 

[0020] É importante entender que o atuador 24 representado é apenas um tipo 

de atuador adaptado para ajustar a posição da haste de válvula e do bujão da 

válvula reguladora 22. Outras modalidades de atuadores são possíveis, e incluídas 

dentro do âmbito do presente pedido. 

[0021] Com a utilização de estruturas tal como aquela acima descrita, 

[0022] pode ser visto que a posição do bujão 32 pode ser ajustada para assim 

ajustar o fluxo de fluido através da válvula 22. Todavia, de maneira a posicionar 

exatamente o bujão 32, e assim controlar exatamente o fluxo de fluido, um 

posicionador 56 é fornecido. Reportando-se a seguir às figs. 4-6, será observado 

que o posicionador inclui um alojamento 58 e um conjunto deslizante 60. Conforme 

será descrito em maior detalhe aqui, o conjunto deslizante 60 inclui um transmissor 

62 adaptado para gerar um sinal quando a haste de atuador 38 se desloca para 

cima e para baixo. Outrossim, o alojamento 58 inclui um receptor 64 (fig. 6) adaptado 

para monitorar o sinal gerado pelo transmissor 62 e assim determinar a posição 

recíproca da haste 38.Por conseguinte, a posição do bujão 32 é determinada e se o 

bujão 32 não é posicionado apropriadamente, um correspondente sinal de correção 

pode ser gerado pelo posicionador 56. O sinal de correção é então usado para 

ajustar o diferencial de pressão no atuador 24 para posicionar o bujão 32 conforme 

desejado. Mais especificamente, como o posicionador 56 pode incluir um 

processador e memória (não mostrados), o sinal recebido pode ser comparado pelo 

processador com um ponto prefixado armazenado na memória, para assim gerar o 

sinal de correção. Alternativamente, o posicionador pode comunicar o sinal recebido 

a um processador remoto, por fiação direta, comunicação por RF, ou semelhante, 

com o processador remoto então gerando e transmitindo o sinal de correção para o 
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atuador 24. 

[0023] Embora um número de diferentes tecnologias de receptor e transmissor 

possa ser empregado, a modalidade ilustrada apresenta o transmissor 62 na forma 

de um conjunto de magneto, e o receptor 64 na forma de um sensor de efeito de 

Hall. Em modalidades alternativas, o sensor de posição poderia ser previsto em 

qualquer número de outras formas inclusive, porém sem estar limitado a, dispositivos 

magneto-resistores gigantes (GMR) e potenciômetros. Mais especificamente, o 

transmissor 62 inclui um receptáculo de magnetos 66 alojando uma pluralidade de 

magnetos 68. O receptáculo de magnetos 66 é montado em um conectar de haste 

70 fixamente seguro à haste de atuador 38. À medida que o transmissor 62 se 

desloca para cima e para baixo com a haste de atuador 38, o fluxo magnético 

associado com os magnetos 68 varia, e aquela variação é percebida pelo sensor de 

efeito de Hall. O alojamento do posicionador 58 inclui uma ranhura 71 adaptada para 

receber deslizantemente o conjunto deslizante 60. O conectar 70 pode ser previsto 

em uma variedade de formas, com a modalidade ilustrada incluindo primeira e 

segunda metades 72, 7 4 montadas em torno da haste 38, e conjugadas por 

parafusos, cavilhas roscadas, ou outros elementos de fixação (não mostrados). 

[0024] Em contraposição aos posicionadores da técnica anterior, o posicionador 

56 da presente invenção é projetado para ser inteiramente protegido contra 

influências e elementos externos, tornando assim mais confiável a sua leitura. Isto é 

realizado dispondo o posicionador 56 no interior do alojamento de posicionador 58 e 

montagem o alojamento 58 inteiramente no interior do colar 40 do atuador 24. O 

alojamento 58 do posicionador 56 é fixamente montado sobre uma superfície interna 

76 do colar 40, de tal maneira que é estacionário e protegido, enquanto o conjunto 

deslizante 60 e transmissor 62 deslizam para cima e para baixo com a haste do 

atuador 38. Por conseguinte, o posicionador 56, inclusive o receptor 64 e 

transmissor 62 estão protegidos e menos sujeitos a serem danificados por impacto, 

fatores ambientais, ou semelhantes. 

[0025] Precedentemente exposto, aqueles versados na técnica facilmente 

entenderão que através dos ensinamentos da invenção, um conjunto de válvula 
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reguladora pode ser construído munido de um posicionador de válvula inteiramente 

incorporado no interior do alojamento do atuador de válvula para assim minimizar 

sua exposição a fatores ambientais e danos. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método de determinar uma posição de um dispositivo de atuação 

caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: 

acoplar um transmissor ao dispositivo de atuação, o transmissor incluindo 

um receptáculo de magneto tendo uma pluralidade de magnetos; 

proporcionar um receptor em um alojamento, o alojamento incluindo uma 

ranhura e a pluralidade de magnetos se estendendo dentro da ranhura; 

transmitir um sinal de posição do transmissor; 

receber o sinal com o receptor; 

enviar o sinal de posição para um controlador; 

determinar a posição do dispositivo em relação a uma posição 

comandada do controlador; e 

mover o dispositivo de atuação para a posição comandada. 

2. Sistema de posicionamento de válvula para uso com uma haste de 

válvula deslocável, o sistema caracterizado pelo fato de que compreende: 

um alojamento (58) montável adjacente à haste de válvula {34) e 

possuindo uma ranhura (71); 

um receptor (64) acoplado ao alojamento (58) e disposto adjacente à 

ranhura (71 ) ; 

um conjunto (60) montável à haste de válvula (34), o conjunto incluindo 

um arranjo de magneto e um transmissor (62), o arranjo de magneto e o transmissor 

(62) montáveis na haste de válvula (34}, o arranjo de magneto se estendendo dentro 

da ranhura {71) até uma localização adjacente ao receptor (64 ), o conjunto disposto 

para cooperar com o receptor para gerar um sinal indicativo de uma posição da 

haste de válvula (34) relativa ao alojamento (58). 

3. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que o conjunto {60) inclui um par de metades (72, 7 4) montáveis em torno da haste 

de válvula (34}. 

4. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo tato de 

que o receptor (64) compreende uma seção transversal em forma de U alinhada com 
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a ranhura (71 ). 

5. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que o transmissor (72) é montado adjacente ao arranjo de magneto. 

6. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que o receptor (64) é disposto para gerar um sinal de correção. 

7. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que o receptor (64) é adaptado para monitorar o sinal para indicar mudanças na 

posição. 

8. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que o receptor (64) compreende um sensor de efeito Hall. 

9. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que o receptor (64) e o conjunto (60) compreendem um dispositivo magneto 

resistividade gigante. 

1 O. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que o receptor (64) e o conjunto (60) compreendem um potenciômetro. 

11. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que o conjunto de magneto é montado em um receptáculo de magneto. 
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