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Хидро-пневмозадвижвания 
за управление на арматура 

в нефто/газопроводи и 
станции под високо налягане 
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Хидро-пневмозадвижвания

Този тип задвижване е проектирано за използване при тръбопро-
води за природен газ и се управлява чрез използване на наля-
гането от тях. Може да се управлява напълно автоматично при 
всякакви метеорологични условия, където няма наличие на елек-
трическо захранване и хора. Предлага се в разнообразни моди-
фикации съобразно географското разположение, инженерните и 
промишлени стандарти. Налице са разнообразни модификации, 
приложими в зависимост от предназначението, промените в наля-
гането, климатичните условия, условията за монтаж и изисквани-
ята за поддръжка.

Стандартни принадлежности

– Ръчна помпа: за ръчно отваряне-затваря-
не преди за това да се използва газ. Упра-
вление с ръчна помпа (различни алтерна-
тивни варианти, включващи ръчна помпа)

– Филтър за газ: захранваният от линията 
газ се използва след филтриране.

Допълнителни принадлежности
– Превключвател на диференциално налягане (DPS): добавя се  по 
желание за превключване на задвижването под високо диферен-
циално налягане.
– Резервен резервоар (RT): добавя се  по желание за захранване 
на пневматичната част на задвижването  когато подаването на газ 
от тръбопровода е спряно.
– Ограничител на въртящия момент (TL): добавя се по желание за 
защита на крана от претоварване
– Детектор за отпадане на мощността (PLD): добавя се по желание 
за управление при отпадане на мощността.

Основни приложения
– Параметрите на газ под налягане в зоната, където ще е използ-
ва задвижването са от основно значение. Тя работи при следните 
условия:
 1. Стандартно управление при налягане 7 ÷ 100 bar
 2. Изготвяне на варианти с различни граници на налягане.
– Стандартното управление се подбира след избиране на източ-
ника на налягане. При желание и възможност може да се направи 
персонален избор.

Локален Контрол (LC) 
Опростен модел, който  се използва, когато 
желаем задвижването само да отваря или 
затваря крана. По желание могат да се до-
бавят различени модификации (DP, ESD, 
др.), също и резервоар.

Система за спиране работата 
на тръбопровода (LB)
Това е процес при който задвижването на 
крана изключва автоматично, когато наля-
гането на газа намалее до предварително 
зададено ниво. При това действие задвиж-
ването няма нужда от електрическо захран-
ване за осъществяване на процеса. Могат 
да се направят различни конфигурации по 
запитване (ESD, RC, DPS и др.).

Дистанционен Контрол (RC)
  Моделът се използва, когато желаем зад-
вижването да отваря или затваря крана с 
дистанционно управление (от контролен 
център). Снабден е и с локален контрол. 
По желание могат да се добавят различени 
модификации (DP, ESD, др.), също и резер-
воар.

Система за спиране работата 
на петролопровод (LBB)
Гарантира правилната работа на армату-
ра  за петролопроводи. Могат да се напра-
вят различни конфигурации по запитване 
(ESD, RC и др.).
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Хидро-пневмозадвижвания

– Използва се, когато задвижването трябва да затвори 
крана в аварийни ситуации и да обезопаси тръбопро-
водната линия. Алтернативни варианти, който могат 
да се използват за този модел:
 1.  Контрол за ниско налягане:  При нужда от контрол 

на отваряне или затваряне при ниско налягане

 2.  Контрол за високо налягане: При нужда от кон-
трол на отваряне или затваряне при високо на-
лягане 

 3.  Контрол за ниско и високо налягане: При нужда 
от контрол на отваряне или затваряне при ниско и 
високо налягане

Аварийно  спиране работата на системата (ESD)

Елементи на задвижването

1 Механична предавка
2 Хидравличен цилиндър
3 Пневмохидравлична тръба
4 Регулатор на скоростта и хидравличен филтър
5 Ръчна хидравлична помпа
6 Хидравлчиен позиционен вентил
7 Краен изключвател на въртящия момент
8 Превключвателна кутия
9 Филтър за газ
10 Съединителна кутия
11 Контролно табло
12 Двупозиционен възвратен вентил
13 Ролков пневматичен превключвател
14 Резервоарна тръба
15 Предпазен клапан - облекчител
16 Иглен вентил
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