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Opis

Oblasť techniky

[0001] Predkladaný opísaný predmet je z oblasti ventilov na prietok kvapaliny
a konkrétnejšie sa týka ventilov na uvoľnenie plynov.

Doterajší stav techniky

[0002] Odkazy, ktoré sú považované za relevantné k predkladanému opísanému
predmetu, sú uvedené nižšie:
- US patent č. 4,770,201
- US zverejnená patentová prihláška č. 2010/0108156
[0003] Vyššie uvedené odkazy sú tu zahrnuté odkazom a nie je možné z nich
vyvodzovať, že sú relevantné z hľadiska patentovateľnosti opísaného predmetu.

Podstata vynálezu

[0004] V odbore je známe množstvo ventilov, ktoré sú konfigurované na reguláciu
prietoku kvapaliny cez kvapalinové systémy.
[0005] Napríklad US patent č. 4 770 201 opisuje ventil na prietok kvapalín, ako je
kohútik alebo ventil na uvoľňovanie vzduchu, ktorý zahŕňa puzdro, ktoré má v ňom
vymedzený otvor na prietok kvapaliny s ventilovým sedlom vytvoreným v puzdre a
ktoré ohraničuje uvedený otvor. Ohybná uzáverová membrána je na jednom konci
pripevnená k puzdru a je prispôsobená tak, aby bola pod tlakom kvapaliny v puzdre
vychýlená proti sedlu ventilu tak, aby sa utesnil otvor. Membránové posunovacie
prostriedky sú pripevnené k opačnému koncu membrány tak, že posunutie
posunovacieho prostriedku v prvom zmysle postupne oddeľuje po sebe nasledujúce
priečne časti membrány od sedla tak, aby sa otvoril otvor pri premiestnení
posunovacích prostriedkov v opačnom zmysle, čo umožňuje, aby sa membrána stala
tesne vychýlená proti sedlu.
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[0006]

US

zverejnená

patentová

prihláška

č.

2010/0108156

rovnakého

prihlasovateľa ako je predmetná prihláška opisuje ventil na uvoľňovanie plynu, ktorý
obsahuje puzdro vytvorené so vstupom na kvapalinu a výstupom na kvapalinu.
Výstup na kvapalinu je ohraničený kinetickým sedlom ventilu a tesniacou zostavou,
ktorá obsahuje plavákový člen koaxiálne posuvný vo vnútri puzdra a tesniaci kryt
spojený s uvedeným plavákovým členom. Tesniaci kryt je axiálne posuvný vzhľadom
k plavákovému členu medzi prvou polohou, v ktorej je spojený s plavákom, a druhou
polohou, v ktorej sa odchyľuje od plaváka. Tesniaci kryt je vytvorený na jeho
vonkajšej strane s kinetickým tesnením na tesné spojenie kinetického ventilového
sedla a automatickým otvorom ventilu vytvoreným v tesniacom kryte a ohraničeným
automatickým ventilovým sedlom. Automatický tesniaci člen je umiestnený na
hornom konci plavákového člena na tesné spojenie automatického ventilového sedla.
[0007] US2179750 taktiež opisuje ventil na uvoľňovanie plynu, ktorý zahrňuje znaky
predvýznakovej časti nezávislého nároku 1.

Všeobecný opis

[0008] Ventil na uvoľňovanie plynu podľa vynálezu je definovaný pripojeným
nezávislým nárokom 1. Podľa predkladaného opísaného predmetu je tu ventil na
uvoľňovanie plynu, ktorý obsahuje puzdro usporiadané s plavákovou komorou, ktorá
sa rozprestiera medzi vstupným otvorom pre kvapalinu a výstupným otvorom pre
kvapalinu, pričom uvedená plaváková komora je vybavená zostavou ventilu
aktivujúcou plavák axiálne posuvný vo vnútri plavákovej komory, pričom uvedená
zostava ventilu zahrňuje aspoň kinetický tesniaci komponent, ktorý je axiálne
posuvný vo vnútri puzdra aspoň medzi uzavretou polohou, tesne spojený s tesniacim
sedlom výstupného otvoru na kvapalinu, a otvorenou polohou, v ktorej je odpojená z
uvedeného tesniaceho sedla; pričom vstupný otvor na kvapalinu je v prietokovom
spojení s plavákovou komorou cez dráhu vstupu pre kvapalinu usporiadanou s
regulátorom prietoku kvapaliny usporiadaným s prietokovou dráhou na vypustenie
kvapaliny; pričom usporiadanie je také, že minimálny priemer prietokovej dráhy na
vypúšťanie kvapaliny je väčší než priemer aspoň spodnej časti zostavy ventilu.
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[0009] Regulátor prietoku kvapaliny umiestnený vo vnútri dráhy vstupu pre kvapalinu
je usporiadaný pre riadenie predčasného uzavretia výkonu ventilu, najmä aby
odstránil alebo podstatne znížil rázové vlny do kvapalinového potrubia alebo do
systému vybaveného jedným alebo viacerými prietokovými ventilmi podľa opisu,
spôsobených rýchlym posunutím plavákového člena a jeho narazením na tesniace
sedlo puzdra.
[0010] Konfigurácia prietokovej dráhy na vypúšťanie kvapaliny, ktorá má väčší
priemer než priemer aspoň spodnej časti zostavy ventilu, má za následok riadenie
tlakového rozdielu ΔP požadovaného na posunutie zostavy ventilu do jeho uzavretej
polohy, pričom ΔP je rozdiel medzi atmosférickým tlakom Patm a tlakom v potrubí Pline
[ΔP = Patm - Pline].
[0011] Zabezpečenie regulátoru prietoku kvapaliny nemá za následok spomalenie
posunu ventilovej zostavy do jej uzavretej polohy, ale skôr pôsobí tak, aby ovládalo
a oddialilo spontánny posun zostavy ventilu, pokiaľ sa nevytvorí dostatočný tlakový
diferenciál ΔP, najmä na riadenie predčasného uzavieracieho tlaku, ktorý spôsobí, že
sa zostava ventilu posúva do svojej uzavretej polohy.
[0012] V praxi regulátor prietoku kvapaliny vytvára "prietokové tienenie", konkrétne
odkláňa prietok kvapaliny a spôsobuje prekážku prietoku tak, aby sa riadil uvedený
predčasný uzatvárací tlak. Odklonený prietok taktiež nedosiahne priamo na spodnú
plochu zostavy ventilu.
[0013] Regulátor prietoku kvapaliny je usporiadaný s prietokovými otvormi, tvoriacimi
prietokové dráhy na vypúšťanie kvapaliny, pričom uvedené prietokové otvory majú
minimálny priemer Dmin a maximálny priemer Dmax, pričom Dmax >> Dmin, čím vzniká
významný prietokový úsek. Usporiadanie je ďalej také, že Dmin > Dplaváka, pričom
Dplaváka je priemer aspoň spodnej časti zostavy ventilu.
[0014] Podľa jedného konkrétneho uskutočnenia opisu obsahuje zostava ventilu
jedinú plavákovou tesniacu jednotku, ktorá pôsobí ako kinetický vypúšťací ventil a
podľa iného uskutočnenia je zostava ventilu kombinovaného typu usporiadaná
s kinetickým komponentom a automatickým komponentom.
[0015] Termín kinetický komponent (niekedy tiež označovaný ako plynný/vákuový
komponent), ako sa tu používa v opise a nárokoch, označuje komponent ventilu,
ktorý je navrhnutý na vypúšťanie alebo prijímanie veľkých objemov plynu počas
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plnenia alebo vypúšťania potrubia alebo potrubného systému. Tento ventil sa otvorí
na uvoľnenie negatívnych tlakov, kedykoľvek nastane separácia vodného stĺpca.
[0016] Termín automatický komponent (niekedy tiež označovaný ako komponent
automatického/uvoľňovania plynu), ako sa tu používa v špecifikácii a nárokoch,
označuje komponent ventilu, ktorý je navrhnutý tak, aby automaticky uvoľňoval do
atmosféry malé bubliny plynu, ktoré sa hromadia lokálne na vyšších miestach pozdĺž
potrubia, keď je potrubie alebo potrubný systém plný a pracuje pod tlakom.
[0017] Zostava ventilu kombinovaného typu pracuje tak, že pod tlakom je iba
automatický komponent, zatiaľ čo kinetický komponent zostáva utesnený.
[0018] Kinetický komponent zahŕňa automatický plavákový člen axiálne posuvný vo
vnútri plavákovej komory a zahŕňa tesniaci člen nakonfigurovaný na tesné spojenie
s tesniacim sedlom výstupného otvoru, kedy je plavákový člen tlačený do svojej
tesniacej/uzavretej polohy.
[0019] Podľa konkrétneho príkladu je kinetický plavákový člen usporiadaný v jeho
vrchnej časti s tesniacim prstencom, usporiadaným na tesné spojenie so
zodpovedajúcim ramenom, ktoré tvorí tesniace sedlo výstupného otvoru.
[0020] Akýkoľvek jeden alebo viac z nasledujúcich znakov, konštrukcií a usporiadaní
môžu byť vykonané s ventilom, ktorý je predmetom predkladaného opísaného
vynálezu, v jedinej podobe alebo v jeho kombináciách:
●

Spodná strana regulátora prietoku kvapaliny smerujúcej k vstupnému otvoru puzdra

môže byť konfigurovaná hydrodynamickým tvarom. Podľa vynálezu je spodná strana
v tvare kupole;
●

Regulátor prietoku kvapaliny môže byť usporiadaný na ohnutie vo vnútri puzdra

pomocou skrutkového spojenia, západky, západkového retenčného prstenca a
podobne;
●

Regulátor prietoku kvapaliny môže byť axiálne nastaviteľný vo vnútri dráhy vstupu

pre kvapalinu tak, aby riadil predčasný uzatvárací výkon ventilu;
●

Regulátor prietoku kvapaliny môže byť usporiadaný s jedným alebo viacerými

otvormi na zvýšenie plochy prietoku kvapaliny regulátorom prietoku kvapaliny. Avšak,
pričom priemer Dotvoru jedného alebo viacerých otvorov je podstatne menší ako
minimálny priemer Dmin prietokovej dráhy na vypúšťanie kvapaliny. Respektíve oblasť
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prierezu jedného alebo viacerých otvorov je podstatne menšia ako prietoková dráha
na vypúšťanie kvapaliny;
●

Podľa usporiadania maximálny priemer Dmax je v podstate podobný nominálnemu

priemeru Dnom ventilu, čím sa zvyšuje efektívna prietoková oblasť prietokovej dráhy
na vypúšťanie kvapaliny;
●

Podľa jedného konkrétneho príkladu je Dmin v rozsahu 0,9 ÷ 0,98 Dnom a

konkrétnejšie Dmin = 0,94 Dnom;
●

Regulátor prietoku kvapaliny je usporiadaný na prevádzku v rôznych rozmedziach,

v závislosti na nominálnej veľkosti ventilu. Napríklad v prípade ventilov s nominálnym
priemerom v rozmedzí 1" ÷ 4" je tlakový diferenciál ΔP v rozsahu asi 4 ÷ 7 metrov
(vodný stĺpec) a pre ventily, ktoré majú nominálny priemer väčší ako približne 4" je
tlakový diferenciál ΔP v rozmedzí približne 2 ÷ 4 metrov (vodný stĺpec);
●

Zostava ventilu môže byť usporiadaná s jedným alebo viacerými usporiadaniami na

zvýšení ťahu na zvýšenie vychýlenia zostavy ventilu pri jej posunutí do uzavretej
polohy. To vedie ku zlepšeniu spontánneho posunu zostavy ventilu do uzavretej
polohy a ďalej eliminuje alebo podstatne znižuje pravdepodobnosť tzv. utopenia
zostavy ventilu pri silnom toku prúdu kvapaliny, ktorý predchádza zostavou ventilu a
pôsobí v opačnom zmyslu, t.j. posúva ho do otvorenej polohy;
●

Podľa niektorých usporiadaní môžu byť spodné časti jedného alebo viacerých

usporiadaní na zvýšenie ťahu krídla a/alebo dutiny vytvorenej na bočných stenách
a/alebo na spodnej strane zostavy ventilu;
●

Prietokové otvory regulátoru prietoku tekutiny môžu prebiehať pozdĺž segmentovej

prstencovej dráhy, ktorá má vnútorný priemer Dmin a vonkajší priemer Dmax;
●

Regulátor prietoku kvapaliny môže byť usporiadaný s výstuhami, ako sú rebrá, na

spevnenie konštrukcie regulátora prietoku tekutiny, takže môže odolať nárazom aj v
prípade, že ťažká zostava ventilu na neho narazí pri posune do otvorenej polohy;
●

Regulátor prietoku tekutiny môže byť usporiadaný s výstupom vytvoreným na

zapojenie do zodpovedajúceho otvoru vytvoreného na spodnej ploche ventilového
člena na smerovanie jeho axiálneho posunu.
●

Priemer plavákového člena (tvoriaceho kinetický komponent) v podstate zodpovedá

nominálnemu priemeru ventilu;
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Plavákový člen môže byť jednoduchý, jednotné teleso alebo môže byť zložený

z dvoch alebo viacerých telesových prvkov, vzájomne kĺbovo spojených;
●

Pokiaľ je plavákový člen zložený z dvoch (alebo viacerých) telesových prvkov

kĺbovo spojených jeden k druhému, priemer Dplaváka prvého (najspodnejšieho)
telesového prvku je väčší ako priemer Dplaváka2 druhého telesového prvku, ktorý je
kĺbovo spojený cez prvý telesový prvok a kde Dplaváka je v podstate podobný
nominálnemu priemeru Dnom ventilu;
● Podľa
●

určitého pomeru, Dplaváka ≅ 0,97 Dplaváka2;

Vyvažovanie vztlakových síl plavákového člena môže byť pomocou pridania

hmotnosti k plaváku alebo pomocou usporiadania jeho uzavretých alebo otvorených
prázdnych priestorov;
●

Zostava ventilu môže zahrňovať automatický komponent kĺbovo usporiadaný cez

hornú časť kinetického komponentu;
●

Zostava ventilu môže zahrňovať automatický komponent kĺbovo usporiadaný v

hornej časti kinetického komponentu;
●

Regulátor prietoku kvapaliny môže byť usporiadaný s jedným alebo viacerými

smerom hore vyčnievajúcimi čapmi na nesenie plavákového člena, pokiaľ ide o jeho
spočinutie, v jeho celkom otvorenej polohe. Podľa konkrétneho usporiadanie je jeden
alebo

viac

smerom

so zodpovedajúcimi

hore

vyčnievajúcich

prijímacími

miestami

čapov

usporiadaných

usporiadanými

na

v

spodnej

spojení
ploche

plavákového člena;
●

Jeden z regulátorov prietoku kvapaliny a vnútorná strana puzdra môžu byť

usporiadané s jedným alebo viacerými bočnými výstupkami a druhý regulátor
prietoku kvapaliny a vnútorná strana puzdra môžu byť usporiadané s jedným alebo
viacerými bočnými vybraniami, ktoré zodpovedajú umiestneniu a geometrii jedného
alebo viacerých bočných výstupkov pre správne umiestnenie regulátora prietoku
kvapaliny vo vnútri puzdra, t.j. príslušne s konkrétnou orientáciou vzhľadom k nemu a
k plavákovému členu;
●

Podľa vynálezu je regulátor prietoku kvapaliny usporiadaný so spojovacím

prstencom sedla, ktorý má priemer Dmax a prietokové otvory, ktoré tvoria prietokovú
dráhu na vypúšťanie kvapaliny, pričom uvedené prietokové otvory majú minimálny
priemer Dmin, pričom spojovací prstenec sedla je axiálne posunutý vzhľadom k
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prietokovým otvorom a pod diskovou časťou v tvare kupole, s množstvom ramien,
ktoré nesú diskovú časť v tvare kupole;
● Automatický
●

komponent je tzv. "odtrhávací" komponent ventilu.

Automatický komponent zahŕňa automatický výstup kvapaliny usporiadaný v

podstate s podlhovastým štrbinovým výstupným otvorom; sedlo ventilu ohraničuje
uvedený otvor pre automatický výstupný otvor kvapaliny; automatický plavákový člen
umiestnený v uvedenom puzdre nad alebo vo vnútri kinetického plaváka a axiálne
posuvný vo vnútri uvedeného puzdra a príslušného kinetického plavákového člena;
podlhovastý ohybný uzáverový membránový pás ukotvený aspoň na jednom svojom
konci na koniec uvedeného automatického plavákového člena priliehajúceho
k uvedenému automatickému výstupu kvapaliny a jeho časť odsadenú vzhľadom k
uvedenému výstupu;
●

Usporiadanie je také, že vztlakové sily pôsobiace na uvedený automatický

plavákový člen majú tendenciu tlačiť membránový pás do tesného spojenia s
uvedeným automatickým výstupným otvorom, zatiaľ čo gravitačné sily pôsobiace na
uvedený automatický plavákový člen majú tendenciu posunúť uvedený plavákový
člen smerom preč od uvedeného výstupu tak, že postupne odpojí uvedený pás od
tesného spojenia s uvedeným automatickým výstupným otvorom;
●

Automatický komponent môže prechádzať cez kinetický plavákový člen a byť

axiálne posuvný jeden k druhému;
●

Automatický komponent môže byť usporiadaný vo vnútri nádoby usporiadanej v

kinetickom plavákovom člene a môže byť axiálne posuvný jeden k druhému, typicky
je automatický komponent usporiadaný vo vnútri vrchnej časti kinetického
komponentu;
●

Ventil môže byť tzv. "nominálny ventil", t.j. v ktorom výstupný priemer ventilu je v

podstate podobný jeho vstupnému priemeru. Toto usporiadanie môže poskytnúť
niekoľko výhod, ako je minimálna strata prietoku, puzdro vyrobené ako monoblok,
jeden kus, atď.;
●

Ventil môže byť usporiadaný vo vrchnej časti puzdra nad výstupným otvorom na

kvapalinu, s vypúšťacím otvorom usporiadaným na vypúšťanie zvyškových kvapalín,
ktoré by sa inak mohli hromadiť vo výstupnej komore (zvyčajne predlžujúcej sa k
výstupnej trubke alebo výstupnému prietokovému prepínaču);
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Plaváková komora puzdra môže byť usporiadaná s meracím otvorom alebo s

prípravkom na merací otvor na kĺbové pripojenie tlakového meradla;
●

Vonkajší povrch puzdra môže byť usporiadaný s držadlami zlepšujúcimi

usporiadanie, ako sú rebrá a podobne, na upevnenie puzdra cez spojku;
●

Puzdro môže byť na svojej vstupnej strane usporiadané s prírubovou časťou na

spojenie s odpovedajúcou spojkou.
[0021] Podľa modifikácie opisu môže byť ventil ľahko premenený z ventilu
kombinovaného typu na ventil jednoduchého typu podľa jednej z nasledujúcich
možností:
a) Automatický komponent môže byť odstránený z puzdra, pričom vrchný otvor je
utesnený pevnou zátkou. Týmto spôsobom ventil teraz funguje iba ako kinetický
ventil;
b) Kinetický komponent môže byť vychýlený do svojej najvyššej polohy (napr.
vychyľovacou pružinou, adaptívnym prstencom/plunžerom atď.), pričom ventil teraz
funguje iba ako automatický ventil.

Podrobný opis obrázkov

[0022] Za účelom lepšieho pochopenia predmetu, ktorý je tu popísaný, a za účelom
jeho ilustrácie ako môže byť uskutočnený v praxi, budú teraz jeho uskutočnenia
opísané iba ako neobmedzujúce príklady s odkazom na priložené obrázky, na
ktorých:
Obr. 1A je perspektívny pohľad zhora na ventil podľa prvého návrhu predkladaného
opisu;
Obr. 1B je pohľad spredu na ventil z Obr. 1A;
Obr. 2A je pozdĺžny rez ventilom z Obr. 1A, vedený pozdĺž línie B-B na Obr. 1B,
pričom ventil je v úplne otvorenej polohe;
Obr. 2B je zväčšený perspektívny pohľad na časť označenú ako III na Obr. 4;
Obr. 2C je zväčšená časť označená ako IV na Obr. 4;
Obr. 3A je perspektívny pohľad zospodku

na regulátor prietoku kvapaliny na

použitie v spojení s ventilom podľa predkladaného opisu;
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Obr. 3B je perspektívny pohľad zhora na Obr. 3A;
Obr. 4 je pozdĺžny rez ventilom na Obr. 1, ventil znázornený s kinetickým ventilom
v zatvorenom stave a automatickým ventilom v otvorenej polohe;
Obr. 5 je pozdĺžny rez ventilom na Obr. 1, pričom ventil je v jeho úplne zatvorenej
polohe;
Obr. 6A je perspektívny pohľad zhora na ventil podľa ďalšieho uskutočnenia
predkladaného opisu, ktorý netvorí súčasť nárokovaného vynálezu;
Obr. 6B je pohľad zozadu na ventil z Obr. 6A;
Obr. 7A je pozdĺžny rez ventilom z Obr. 6A, vedený pozdĺž línie C-C na Obr. 6B,
pričom ventil je v jeho úplne otvorenej polohe;
Obr. 7B je zväčšený pohľad na časť označenú V na Obr. 7A; a
Obr. 8 je izometrický pohľad na Obr. 7.
Podrobný opis uskutočnenia
[0023] Pozornosť je najskôr zameraná na Obrázky 1 až 5, ktoré znázorňujú ventil
podľa prvého uskutočnenia predkladaného opísaného predmetu, pričom ventil je
všeobecne označený vzťahovou značkou 20.
[0024] Ventil zahŕňa podlhovasté valcové puzdro 22, usporiadané na jeho spodnom
konci s prírubovou základňou, opatrenou množstvom otvorov 26 na zaistenie ventilu
ku kvapalinovému potrubiu (nie je znázornené). Na vrchnom konci puzdra 22 je
predlžovacia rúrka 33, ktorá slúži na jej pripojenie k zariadeniu na manipuláciu s
kvapalinou, ako je odkláňacia rúrka 22 (napríklad ako je vidieť na príkladoch na Obr.
6 až 8).
[0025] Puzdro 22 je usporiadané so vstupným otvorom na kvapalinu 36 v jeho
spodnej časti a výstupným otvorom na kvapalinu 38 v jeho hornej časti, s plavákovou
komorou prebiehajúcou medzi nimi. Plaváková komora je usporiadaná s niekoľkými
pozdĺžne prebiehajúcimi rebrami 44 (štyri v tomto príklade), ktoré slúžia ako vodíka
plaváka na zabezpečenie správneho zasunutia a hladkého lineárneho posunu
plavákového člena v puzdre, najmä na zabránenie jeho otáčania aleno nakláňania vo
vnútri plavákovej komory 40. Vo vrchnej časti puzdra 22 je usporiadané prstencové
tesniace sedlo ventilu 48, ktoré slúži tiež na obmedzenie axiálneho posunu
plavákového člena 54 v jeho najvyššej, tesniacej polohe, ako bude ďalej vysvetlené.
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[0026] Vo vnútri plavákovej komory 40 je usporiadaný axiálne posuvný ventil
aktivujúci plavák všeobecne označený ako 50, ktorý, ako bude podrobnejšie
vysvetlené ďalej, je zostavou ventilu 50, zostavou ventilu kombinovaného typu
usporiadanou s kinetickým komponentom vo forme kinetického plavákového člena 54
a automatickým komponentom označeným 58.
[0027] Plavákový člen 54 je pripevnený v jeho vrchnej časti s tesným spojením vo
forme prstenca 60, usporiadaného na tesné spojenie s prstencovým tesniacim
sedlom ventilu 48. Je však známe, že sú tiež možné iné tesniace riešenia, ako je
poskytnutie tesniaceho prstenca na tesniacom sedle 48 atď.
[0028] Ako je najlepšie vidieť na Obr. 2B, automatický komponent 58 je úplne
vložený do vnútra kinetického plavákového člena 54 a zahŕňa automatický výstup na
kvapalinu 66, prechádzajúcu cez zátku 68 skutkovo spojenú v 69 s vrchnou časťou
kinetického plavákového člena 54, tesneným spôsobom pomocou tesniaceho Oprstenca 67. Automatický výstup na kvapalinu 66 je usporiadaný v podstate s
podlhovastým štrbinovým výstupným otvorom 70 so sedlom ventilu 72, ktorý
ohraničuje menovaný automatický výstupný otvor na kvapalinu 70. Automatický
plavákový člen 76 je umiestnený vo vnútri kinetického plavákového člena 54 a je v
ňom axiálne posuvný. Podlhovastý ohybný uzáverový membránový pás 80 je
ukotvený na oboch svojich koncoch 82 a 83 k vrchnej časti menovaného
automatického plavákového člena 76, ktorý je priľahlý k uvedenému automatickému
výstupu na kvapalinu 70 a k jeho časti odsadenej vzhľadom na uvedený výstup, t.j.
nad sklonenou nosnou plochou 84.
[0029] Je potrebné si uvedomiť, že zátka 68 (spojená skrutkou v 69 k vrchnej časti
kinetického plavákového člena 54) v skutočnosti vytvára čiastkovú komoru s malým
objemom, ktorá je utesnená v kinetickom plavákovom člene, potrebnom na
prevádzku automatického komponentu ventilu.
[0030] Je však zrejmé, že podľa ďalšieho usporiadania (neznázorneného) môže byť
podlhovastý pružný uzáverový membránový pás 80 upevnený iba na jednom jeho
konci k uvedenému automatickému plavákovému členu 76.
[0031] Ako je vidieť z obrázkov, vstupný otvor 36 kvapaliny je v prietokovom spojení
s plavákovou komorou 40 dráhy 90 vstupu kvapaliny (Obr. 4 a 5), usporiadaný s
regulátorom 100 prietoku kvapaliny

usporiadaným s prietokovou dráhou 102 na
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vypúšťanie kvapaliny prechádzajúci cez otvory 104, pričom usporiadanie je také, že
minimálny priemer Dmin prietokovej dráhy 102 na vypúšťanie kvapaliny

(t.j.

minimálny priemer otvorov 104) je väčší ako priemer Dplaváka aspoň spodnej časti
kinetickej zostavy plaváka 54.
[0032] Ako je zrejmé z obrázkov, vstupný otvor 36 kvapaliny

je v prietokovom

spojení s plavákovou komorou 40 dráhy 90 vstupu na kvapalinu
usporiadaný s regulátorom 100 prietoku kvapaliny
dráhou 102 na vypúšťanie kvapaliny

(Obr. 4 a 5),

usporiadaným s prietokovou

prechádzajúci cez otvory 104, pričom

usporiadanie je také, že minimálny priemer Dmin prietokovej dráhy na vypúšťanie
kvapaliny 102 (t.j. minimálny priemer otvorov 104) je väčší ako priemer Dplaváka aspoň
spodnej časti kinetickej zostavy plaváka 54.
[0033] Priechodné otvory 104 regulátora 100 prietoku kvapaliny tvoria prietokovú
dráhu 102 na vypúšťanie kvapaliny, pričom uvedené prietokové otvory 104 majú
minimálny priemer Dmin a maximálny priemer Dmax, kde Dmax >> Dmin, čím vzniká
významný prietokový úsek. Usporiadanie je ďalej také, že Dmin > Dplováka, kde Dplováka
je priemer aspoň spodnej časti ventilovej zostavy.
[0034] Podľa konkrétneho usporiadania je maximálny priemer Dmax v podstate
podobný nominálnemu priemeru Dnom ventilu, čím sa zvyšuje účinná plocha
prietokovej oblasti prietokovej dráhy na vystup kvapaliny.
[0035] Podľa jedného konkrétneho príkladu je Dmin v rozmedzí 0,9 ÷ 0,98 Dnom
a konkrétnejšie Dmin = 0,94 Dnom.
[0036] Regulátor 100 prietoku kvapaliny je usporiadaný so spojovacím prstencom
116 puzdra majúcim vo vnútri priemer Dmax a uvedené prietokové otvory 104 sa
rozprestierajú medzi prstencom 116 a minimálnym priemerom, pričom uvedené
prietokové otvory 104 majú minimálny priemer Dmin, pričom spojovací prstenec 116
puzdra je axiálne posuvný pod prietokovými otvormi. Spojovací prstenec 116 puzdra
sa rozprestiera za prietokovými otvormi, s množstvom ramien 120, ktoré nesú
obrátenú (vypuklú) diskovú časť 115 v tvare kopule. Ramena 120 a disková časť 115
v tvare kopule

sú vystužené nosnými rebrami 122 na spevnenie konštrukcie

regulátora prietoku kvapaliny, takže môže odolať nárazom aj v prípade, že na neho
narazí ťažká zostava ventilu pri posune do otvorenej polohy.
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[0037] Ako je zrejmé z Obr. 3A a 3B regulátor 100 prietoku tekutiny je usporiadaný s
množstvom smerom hore vyčnievajúcich čapov 110 na nesenie plavákového člena
54, pokiaľ ide o jeho spočinutie, v jeho celkom otvorenej polohe (Obr. 2A).
Vystupujúce čapy 110 sú umiestnené v spojení s odpovedajúcimi prijímacími
miestami usporiadanými na spodnej ploche plavákového člena.
[0038] Regulátor prietoku kvapaliny je usporiadaný na prevádzku v rôznych
rozmeroch, v závislosti na nominálnej veľkosti ventilu. Napríklad v prípade ventilu s
nominálnym priemerom v rozsahu od približne 2,54 do 10,16 cm (1" až 4") je tlakový
diferenciál ΔP v rozsahu asi 4 ÷ 7 metrov vodného stĺpca, pre ventily majúce
nominálny priemer väčší ako približne 10,16 cm (4") je tlakový diferenciál ΔP v
rozsahu približne 2 ÷ 4 metrov vodného stĺpca.
[0039] V konkrétnom príklade je regulátor 100 prietoku kvapaliny

pripevnený na

vstup puzdra 22 pomocou retenčného prstenca 130 pružinového typu, ktorý je
západkou zaistený vo vnútri prstencovej drážky 132 puzdra 22. Podľa iných
usporiadaní môže byť regulátor 100 prietoku kvapaliny axiálne posuvný vo vnútri
vstupného otvoru puzdra tak, aby bolo možné riadiť rôzne prietokové parametre,
menovite na riadenie "prietokového tienenia" generovaného regulátorom 100
prietoku

kvapaliny,

menovite

odklonením

prietoku

kvapaliny

a spôsobením

prietokovej prekážky tak, aby sa riadil uvedený predčasný uzatvárajúci tlak.
[0040] Regulátor 100 prietoku kvapaliny umiestený vo vnútri dráhy vstupu kvapaliny
36 je usporiadaný na riadenie predčasného uzavretia výkonu ventilu, najmä aby
odstránil alebo podstatne znížil rázové vlny, do kvapalinového potrubia alebo do
systému vybaveného jedným alebo viacerými prietokovými ventilmi podľa opisu,
spôsobenými rýchlim posunutím plavákového člena 54 a jeho narazením na tesniace
sedlo 48 puzdra 22.
[0041] Ventil 20 je konfigurovateľný medzi niekoľkými prevádzkovými polohami. V
úplne otvorenej polohe (Obr. 2A) je z plavákovej komory 40 vypustená kvapalina,
pričom ako kinetický komponent, tak automatický komponent sú otvorené, to
znamená, že plavák 54 je posunutý smerom dole a spočíva nad regulátorom 100
prietoku kvapaliny tak, že sa tesnenie na tesniacom prstenci 60 uvoľní z tesniaceho
sedla ventilu 48 a výstupný otvor 38 je široko otvorený a uľahčuje vysokú rýchlosť
prietoku kvapaliny (napr. vzduchu alebo iného plynu) cez výstup vedenia (v prípade
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plnenia vedenia) alebo do vedenia (v prípade rýchleho vypustenia odtoku vedenia).
Podobne je automatický plavák 76 posunutý smerom dole do svojej otvorenej polohy.
[0042] V polohe na Obr. 4 je plaváková komora 40 naplnená kvapalinou, pričom
kinetický komponent je otvorený, menovite plavák 54 je posunutý smerom hore do
tesného spojenia tesniaceho prstenca 60 proti tesniacemu sedlu 48 ventilu, čím sa
zabráni vráteniu kvapaliny cez výstupný otvor 38. Avšak automatický komponent
ventilu 58 je voľne posuvný medzi otvorenou a uzavretou polohou (znázornenou
otvorenou na Obr. 4), čím sa uľahčí automatické uvoľňovanie do atmosféry malých
bublín vzduchu/plynu, ktoré sa hromadia na lokálne na horných miestach pozdĺž
potrubia, keď je potrubie alebo potrubný systém plný a pracuje pod tlakom.
[0043] Na Obr. 5 je znázornený ako kinetický komponent 54 ventilu, tak automatický
komponent 58 ventilu v ich uzavretej polohe, čím sa príslušne zabráni akémukoľvek
prietoku kvapaliny ventilom 20.
[0044] Ako je ďalej zrejmé z obrázkov, regulátor 100 prietoku kvapaliny

je

usporiadaný so stredovým otvorom 103 na zvýšenie priemeru plochy prietoku
kvapaliny cez regulátor prietoku kvapaliny. Avšak, kde priemer Dotvoru 103 je
podstatne menší ako minimálny priemer Dmin prietokovej dráhy na vypustenie
kvapaliny.
[0045] Ak sa teraz zameriame na Obr. 6 až 8, tu je znázornený prietokový ventil
podľa modifikácie opisu, ktorý netvorí časť nárokovaného vynálezu, ventil všeobecne
označený ako 220, pričom podobné prvky sú označené podobnými vzťahovými
značkami ako na Obr. 1 až 5, ale posunuté o 200.
[0046] V príklade na Obr. 6 až 8 je ventil usporiadaný s podlhovastým valcovým
puzdrom 222 na svojom spodnom konci konfigurovaný s vnútornými závitovými
spojeniami 225 na spojenie ventilu s kvapalinovým potrubím (nie je znázornené). Na
vrchnom konci puzdra 22 je obrátená predlžovacia rúrka 33, slúžiaca ako odkláňacia
trubka tak, že akékoľvek kvapaliny unikajúce z ventilu počas jeho prevádzky smerujú
bokom, než aby kvapkali na ventil a vybavenie pod ním.
[0047] Puzdro 222 je usporiadané so vstupným otvorom 236 na kvapalinu v jeho
spodnej časti a výstupným otvorom 238 na kvapalinu

v jeho hornej časti,

s plavákovou komorou 240, ktorá prechádza medzi nimi. Na vrchnej časti puzdra 22
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je usporiadané prstencové tesniace sedlo 248 ventilu, ktoré slúži tiež na zabráneniu
axiálneho posunu plavákového člena 254 do jeho najvyššej, uzavretej polohy.
[0048] Vo vnútri plavákovej komory 240 je usporiadaná axiálne posuvná zostava
ventilu aktivujúca plavák všeobecne označená ako 250, ktorá je zostavou ventilu
kombinovaného typu usporiadanou s kinetickým komponentom vo forme kinetického
plavákového člena 54 a automatickým komponentom označeným 58 namontovaným
nad ním.
[0049] Plavákový člen 254 je pripevnený v jeho vrchnej časti s tesným spojením vo
forme prstenca 260 (ktorý v skutočnosti prechádza cez časť automatického
komponentu ventilu) a usporiadaného na tesné spojenie s prstencovým tesniacim
sedlom 248 ventilu. Avšak, je zrejmé, že sú tiež možné iné tesniace riešenia, ako je
poskytnutie tesniaceho prstenca v prípade tesniaceho sedla 248 atď.
[0050] Na rozdiel od predchádzajúceho príkladu prechádza automatický komponent
258 ventilu cez kinetický plavákový člen 254 a zahŕňa automatický výstup 266 na
kvapalinu, prechádzajúci cez vrchný člen 268 spočívajúci na nosníku 271, na vrchnej
časti kinetického plavákového člena 254. Automatický výstup 266 na kvapalinu je
usporiadaný v podstate s podlhovastým štrbinovým výstupným otvorom 270 so
sedlom 722 ventilu, ktoré ohraničuje uvedený automatický výstupný otvor 270 na
kvapalinu. Automatický plavákový člen 276 je umiestnený na kinetickom plavákovom
člene 54 a je v tomto prípade axiálne posuvný. Podlhovastý ohybný uzáverový
membránový pás 280 je ukotvený na obidvoch svojich koncoch 282 a 283 k vrchnej
časti uvedeného automatického plavákového člena 276 priľahlej k uvedenému
automatickému výstupu 270 na kvapalinu

a v jeho časti odsadenej vzhľadom

k uvedenému výstupu, t.j. nad šikmou nosnou plochou 284.
[0051] Podobne ako v predchádzajúcom príklade je vstupný otvor 236 na kvapalinu
v prietokovom spojení s plavákovou komorou 240 cez dráhu vstupu 290 na kvapalinu
usporiadanú s regulátorom 300 prietoku kvapaliny

usporiadaným s prietokovou

dráhou 302 na vypúšťanie kvapaliny, ktorá prechádza cez otvory 304. Regulátor 300
prietoku kvapaliny je podobný prvku 100 v predchádzajúcom príklade a týmto sa naň
odkazuje.
[0052] Usporiadanie je také, že minimálny priemer Dmin prietokovej dráhy 302 na
vypúšťanie kvapaliny

(t.j. minimálny priemer otvorov 304) je väčší ako priemer
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Dplaváka spodnej časti kinetickej zostavy plaváka 254, ktorá je naopak väčšia ako
priemer Dplaváka2 automatického plavákového člena 276.
[0053] Priechodné otvory 304 regulátora 300 prietoku kvapaliny tvoria prietokovú
dráhu 102 na vypúšťanie kvapaliny, pričom uvedené prietokové otvory 104 majú
minimálny priemer Dmin a maximálny priemer Dmax, kde Dmax >> Dmin, čím vzniká
významný prietokový úsek. Usporiadanie je ďalej také, že Dmin > Dplaváka, kde Dplaváka
je priemer prinajmenšom spodnej časti ventilovej zostavy.
[0054] Podľa jedného konkrétneho príkladu je Dmin v rozmedzí 0,9 ÷ 0,98 Dnom
a konkrétnejšie Dmin ≅ 0,94 Dnom.
[0055] V príklade na Obr. 6 až 8 je plavákový člen tvorený dvoma telesovými
prvkami, najmä kinetickým plavákovým členom 254 a dynamickým plavákovým
členom 271, ktorý je nad ním, pričom priemer Dplaváka prvého (najspodnejšieho)
telesového prvku je väčší ako priemer Dplaváka2 druhého telesového prvku kĺbovo
spojeného cez prvý telesový prvok a kde Dplaváka je v podstate podobný
nominálnemu priemeru Dnom ventilu. Podľa konkrétneho pomeru Dplaváka ≅ 0,97
Dplaváka2.
[0056] Je potrebné si taktiež uvedomiť, že regulátor prietoku kvapaliny 300 je držaný
vo vnútri vstupného otvoru 236 na kvapalinu

puzdra 222 pomocou skrutkového

spojenia okolo vnútornej závitovej spojky 225, čo uľahčuje axiálne nastavenie
regulátora 300 prietoku kvapaliny vzhľadom na posunutie plavákového člena tak,
aby sa riadili parametre dráhy prietoku do plavákovej komory 240.
[0057] Ventil 220 je usporiadaný vo vrchnej časti puzdra 222, nad výstupným
otvorom na kvapalinu, s vypúšťacím otvorom 227 kĺbovo spojeným s vypúšťacou
rúrkou 229, usporiadanou na vypúšťanie zvyškových kvapalín, ktoré by sa inak mohli
hromadiť vo výstupnej komore. To je dôležité najmä tam, kde je ventil usporiadaný
na použitie s pitnou vodou, aby sa zabránilo predĺženiu státia a prípadnej
kontaminácii vody (s potenciálnym rizikom spätného toku späť do ventilu cez
výstupný otvor).
[0058]

Okrem toho

je

puzdro

222 usporiadané

s meracím

otvorom

331

prechádzajúcim do plavákovej komory 240 na kĺbové pripojenie tlakového meradla a
podobne (neznázornené). Merací otvor 331 môže byť zrušený opatrením tesniacej
zátky. Je však známe, že puzdro ventilu môže byť vybavené jedným alebo viacerými
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takýmito meracími otvormi na rôznych miestach puzdra, alebo môže byť bez
akýchkoľvek takýchto meracích otvorov.
[0059] Je tiež zrejmé, že vonkajšia plocha puzdra 222 je usporiadaná s množstvom
pozdĺžnych rebier 333, ktoré slúžia ako držadlá na upevnenie puzdra cez spojku
(neznázornené).
[0060] Je potrebné si tiež uvedomiť, že prevádzka ventilu znázorneného v príklade
na Obr. 6 až 8 je v podstate podobná tomu, ktorá je opísaná v súvislosti s príkladom
opísaným v spojení s Obr. 1 až 5 a týmto sa odkazuje na ne. Na Obr. 7A, 7B a 8 je
ventil 220 znázornený vo svojej celkom uzavretej polohe, ktorá zodpovedá polohe z
Obr. 4 predchádzajúceho príkladu, najmä ako s kinetickým komponentom ventilu, tak
s automatickým komponentom ventilu, ktoré sú príslušne vo svojich uzavretých,
utesnených polohách.
[0061] Podľa modifikácie tohto opisu môže byť ventil ľahko premenený z ventilu
kombinovaného typu na ventil jednoduchého typu jednoduchou manipuláciou.
[0062] Podľa prvého príkladu môže byť kinetický komponent (napr. automatický
plavákový člen 58 na Obr. 1) odstránený z kinetického plavákového člena 54 jeho
odskrutkovaním a jeho výmenou za tesniacu zátku (neznázornené), pričom vrchný
otvor je teraz utesnený. Týmto spôsobom ventil teraz funguje iba ako kinetický ventil.
[0063] Podľa druhého príkladu môže byť kinetický komponent (plavákový člen 54 na
Obr. 1) trvalo vychýlený do svojej najvyššej polohy, ako na Obr. 4. Takéto vychýlenie
môže byť vykonané napr. (neznázornené) vychyľovacou pružinou prebiehajúcou
medzi spodnou časťou plavákového člena 54 a vrchným čelom disku prietokového
regulátora 100 alebo pomocou vhodných vzostupne vyčnievajúcich výstupkov
(neznázornené) vyčnievajúcich z disku prietokového regulátora 100 smerom k
plavákovému členu, atď.), pričom ventil teraz funguje iba ako automatický ventil.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1. Ventil na uvoľňovanie plynu (20), ktorý zahŕňa puzdro (22) usporiadané
s plavákovou komorou (40), prebiehajúci medzi vstupným otvorom (36)

na

kvapalinu a výstupným otvorom (38) na kvapalinu, pričom uvedená plaváková
komora (40) je vybavená zostavou ventilu aktivujúcou plavák (50), ktorý má
spodnú časť s priemerom Dplaváka a je axiálne posuvná vo vnútri plavákovej
komory (40), pričom uvedená zostava ventilu aktivujúca plavák (50) zahŕňa
aspoň kinetický komponent (54), ktorý je axiálne posuvný vo vnútri puzdra (22)
medzi aspoň uzavretou polohou tesne spojenou s tesniacim sedlom (48)
výstupného otvoru (38) kvapaliny a otvorenou polohou, v ktorej je uvedený
kinetický komponent (54) odpojený z uvedeného tesniaceho sedla (48); pričom
vstupný otvor (36) kvapaliny je v prietokovom spojení s plavákovou komorou (40)
cez dráhu vstupu (90) kvapaliny usporiadaný s regulátorom (100) prietoku
kvapaliny usporiadaným s prietokovou dráhou (102) na vypúšťanie kvapaliny;
vyznačujúci sa tým, že uvedený regulátor (100) prietoku kvapaliny zahŕňa:
diskovú časť (115) v tvare kopule, ktorá má spodnú stranu obrátenú čelom k
vstupnému otvoru kvapaliny (36) puzdra (22) a má vonkajší priemer Dmin,
ktorý je minimálnym priemerom prietokovej dráhy (102) na vypúšťanie
kvapaliny;
spojovací prstenec puzdra (116), ktorý má vnútorný priemer Dmax;
množstvo ramien (120), ktoré vyčnievajú zo spojovacieho prstenca (116)
puzdra a nesú diskovú časť (115) v tvare kopule tak, že uvedený spojovací
prstenec (116) puzdra je axiálne posunutý pod diskovú časť (115) v tvaru
kopule; a
množstvo prietokových otvorov (104), ktoré sú vytvorené medzi diskovou
časťou (115) v tvare kopule, ramenami (120) a spojovacím prstencom puzdra
(116) a tvoria uvedenú prietokovú dráhu (102) na vypúšťanie kvapaliny;
pričom spojovací prstenec (116) puzdra je axiálne posunutý vzhľadom
na prietokový otvor (104),
a usporiadanie je také, že Dmin > Dplaváka a Dmax > Dmin.
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2.

Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde kinetický komponent zahŕňa
kinetický plavákový člen, ktorý je axiálne posuvný vo vnútri plavákovej komory
(40) a zahŕňa tesniaci člen usporiadaný na utesnenie spojenia s tesniacim
sedlom v uzavretej polohe kinetického komponentu.

3.

Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde kinetický komponent (54)
zahŕňa kinetický plavákový člen usporiadaný s vrchnou časťou a tesniacim
prstencom

(60)

umiestneným

na

uvedenej

vrchnej

časti

kinetického

komponentu tak, že v uzavretej polohe kinetického komponentu je uvedený
tesniaci prstenec tesne spojený s odpovedajúcim ramenom tvoriacim tesnenie
sedla výstupného otvoru kvapaliny.

4.

Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde uvedený maximálny priemer
Dmax prietokovej dráhy (102) na vypúšťanie kvapaliny je v podstate podobný
nominálnemu priemeru Dnom ventilu.

5.

Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde zostava ventilu aktivujúca
plavák (50) je usporiadaná s jedným alebo viacerými usporiadaniami na
zvýšenie ťahu na zvýšenie vychýlenia zostavy ventilu počas jej posunutia do
uzavretej polohy.

6.

Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde priemer Dplaváka kinetického
komponentu (54) v podstate zodpovedá nominálnemu priemeru Dnom ventilu.

7.

Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde zostava ventilu aktivujúca
plavák (50) zahŕňa automatický komponent kĺbovo usporiadaný vo vnútri alebo
cez vrchnú časť kinetického komponentu.

8.

Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde regulátor prietoku kvapaliny je
ďalej usporiadaný s jedným alebo viacerými smerom hore vyčnievajúcimi
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čapmi (110) na nesenie kinetického komponentu (54) v otvorenej polohe
kinetického komponentu.

9.

Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde jeden z regulátorov (100)
prietoku kvapaliny a vnútorná strana puzdra (22) je usporiadaná s jedným alebo
viacerými bočnými výstupkami,
a druhý regulátor prietoku kvapaliny a vnútorná strana puzdra je usporiadaná s
jedným alebo viacerými bočnými vybraniami, ktoré zodpovedajú umiestneniu a
geometrii jedného alebo viacerých bočných výstupkov na umiestnenie
regulátora prietoku kvapaliny vo vnútri puzdra.

10. Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde automatický komponent je
usporiadaný vo vnútri nádoby usporiadanej vo vnútri kinetického komponentu
(54) a axiálne posuvný jeden vzhľadom k druhému.

11. Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde výstupný priemer ventilu je v
podstate podobný jeho vstupnému priemeru.

12. Ventil na uvoľňovanie plynu podľa nároku 1, kde ventil je usporiadaný vo
vrchnej časti puzdra (22) nad výstupným otvorom na kvapalinu s vypúšťacím
otvorom usporiadaným na vypúšťanie zvyškových kvapalín, ktoré by sa inak
mohli hromadiť vo výstupnej komore.
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