
dBX Shield™

Válvula rotativa  
de controle segura  
e silenciosa



Os benefícios de  
dBX Shield™

• Baixo nível de ruído

• Baixo nível de 
vibrações

• Alta rangeabilidade

• Alta capacidade

• Controle excelente

• Fácil manutenção

Confiabilidade |  Custo de capital reduzido |   
Maior segurança
Existe uma necessidade crescente de gás natural. O gás natural gera 
eletricidade, abastece nossas casas e é transportado para o uso em todo o 
mundo. Com as populações suburbanas crescendo cada vez mais e os bairros 
residenciais se expandindo em direção ao interior, as pessoas se encontram 
sempre mais perto de gasodutos ruidosos e essenciais. Isso faz com que seja 
ainda mais importante que os operadores de gasodutos atendam aos níveis de 
ruído exigidos e eliminem possíveis vazamentos de gás.

Limitar os altos níveis de ruído é um grande desafio para operadores de 
gasodutos que utilizam válvulas com tecnologias antiquadas, que têm tido que 
recorrer a medidas muito caras para atenuar o ruído. Enterrar as válvulas e 
utilizar a terra para atenuar o ruído pode criar problemas para desenterrá-las 
em programas custosos de manutenção, e utilizar a atenuação do ruído em 
edifícios significa um alto custo de capital e, ao mesmo tempo, a degradação 
ao longo dos anos causada pelas mudanças nas condições climáticas.

A tecnologia de baixo ruído DRAG® da IMI CCI é considerada uma das 
inovações de referência no setor de válvulas de controle de serviço em 
condições severas. DRAG® é um tratamento de fonte de alta tecnologia 
projetado para controlar a energia cinética, o ruído e a velocidade.

O design consiste em percursos tortuosos compactados de maneira econômica 
e compostos por um número variável de curvas em ângulo reto que permitem 
que o fluido de processo percorra cada passagem em cascata, reduzindo 
a pressão a cada curva em ângulo reto e controlando a queda de pressão, 
a velocidade, o ruído e a energia absorvida das reduções de pressão. Esta 
tecnologia controla o ruído, reduz as vibrações e melhora tanto o controle 
quanto a confiabilidade, e é útil nas seguintes aplicações:

Midstream
• Estações de alívio de pressão dos gasodutos (controle e monitoramento)

• Sistemas anti-surge para compressores 
• Controle de pressão e fluxo

GNL
• Controle do gás de alimentação

• Despressurização / queima
• Bypass de gás quente do compressor

Petroquímico / refinamento
• Sistemas anti-surge para compressores
• Despressurização / queima

Outros setores importantes
A válvula dBX Shield™ da IMI Critical pode solucionar problemas em muitas outras 
aplicações industriais. Entre em contato conosco em caso de dúvidas ou se desejar 
obter mais informações. 
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Alta rangeabilidade do design de dBX Shield™

A guarnição de dBX Shield™ da IMI Critical é montada horizontalmente 
na porta da esfera ou atrás do assento a jusante, dependendo das 
dimensões da válvula. A vantagem desses designs é a possibilidade de 
se ter uma rangeabilidade de mais de 1000:1.
As técnicas de fabricação flexíveis e as configurações do design de 
dBX Shield™ oferecem um controle preciso tanto em condições de alto 
quanto de baixo fluxo. O design DRAG® pode ser construído com um 
número variável de passagens distintas em curvas em ângulo reto que 
variam axialmente até o comprimento da guarnição e por toda a sua 
superfície. O design permite a completa personalização da guarnição, 
para que ela se adapte a qualquer regime de fluxo em que a aplicação 
possa exigir 20 curvas, pois a esfera começa a se abrir para controlar 
ruídos ≤ 60dBA a uma velocidade ≤ 0,3 MACH, conforme recomendado 
pelas normas ISA S75.017 / EN 60534-8-3. Com uma taxa de fluxo e 
um diferencial de pressão crescentes, as passagens podem fazer a 
redução por toda a superfície à medida que a esfera se vira para sua 
próxima posição, ainda controlando o ruído e a velocidade dentro dos 
parâmetros anteriores.
O número de curvas necessárias pode ser reduzido a zero, deixando uma 
porção da porta totalmente aberta para a pressão de baixo diferencial 
e alto fluxo, maximizando a taxa de fluxo e mantendo-se, ao mesmo 
tempo, dentro de um corpo de válvula de dimensões reduzidas.

Fechamento estanque

Ao ser fechada, o fechamento estanque evita vazamentos indesejados 
de gás para a tubulação a jusante. Uma válvula de controle com 
vazamentos pode levar a problemas sérios no controle do processo. 
Diferentemente dos designs de outros fabricantes, o assento de 
fechamento da válvula dBX Shield™ da IMI Critical está completamente 
isolado da área de estrangulamento, o que garante um fechamento 
repetível e minimiza o risco de erosão da guarnição do assento.

O conceito DRAG®

A guarnição DRAG® de dBX Shield™ 
é construída com passagens 
distintas que direcionam o fluxo  
por um percurso tortuoso.  
O percurso vira o fluxo por meio 
de uma série de curvas em ângulo 
reto, reduzindo, assim, a pressão 
a cada curva, o que permite o 
controle do ruído, da velocidade e 
da energia cinética. Adicionando-se 
mais curvas, o ruído, a velocidade 
e a energia cinética podem 
ser controlados até os limites 
necessários.

Elemento DRAG®
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Materiais e gama de dimensões de dBX Shield™

Gama  
de dimensões*

Classe  
de pressão2

2 pol. (DN50) 150 - 2500

3 pol. (DN80) 150 – 2500

4 pol. (DN100) 150 – 2500

6 pol. (DN150) 150 – 2500

8 pol. (DN200) 150 – 2500

10 pol. (DN250) 150 – 2500

12 pol. (DN300) 150 – 2500

14 pol. (DN350) 150 – 2500

16 pol. (DN400) 150 – 2500

18 pol. (DN450) 150 – 2500

20 pol. (DN500) 150 – 2500

24 pol. (DN600) 150 - 2500

30 pol. (DN750) 150 – 1500

36 pol. (DN900) 150 – 1500

Descrição Materiais

Corpo 1 3 ASTM A350 LF2 ASTM A182 F 316

Esfera 1 3 ASTM A182 F6a ASTM A182 F 316

Haste 1 3 17-4PH Nitronic 50

Assento macio 3 PTFE ou PEEK PTFE ou PEEK

Assento de metal 3 ASTM A182 F6a + HVOFCC ASTM A316 + HVOFCC

Parafusos 3 A193-B7 / A320 L7 A193 B8M

Assentos macios 3 O-ring de VITON e SS316 + grafite

Notas:
1 Materiais NACE MR0175 disponíveis sob encomenda
2 Outras dimensões e classes de pressão disponíveis sob encomenda
3 Outros materiais disponíveis

* As válvulas para tubulações de gás natural  
são de 8 pol. a 24 pol. ANSI Classe 600
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Pedigree da válvula esférica

A IMI Truflo Italy é uma líder internacional e um centro de excelência 
especializado na engenharia e na fabricação de válvulas esféricas 
específicas para os setores do petróleo, gás, químico e petroquínico, 
com experiência adicional em usinas de PTA (ácido tereftálico 
purificado) e em embarcações, usinas e terminais de GNL.
Os clientes utilizam as válvulas da IMI Truflo Italy nas aplicações  
de serviço nas condições mais severas, nas quais a segurança,  
a integridade e o desempenho são essenciais.

Tamanho -  
isolamento

1” (DN25) – 60” 
(DN1500)

ANSI 150 – 2500

API 5000 – 20000

Tipo

Com entrada 
lateral

Com entrada  
superior

Com corpo total-
mente soldado

Excêntrica

Certificações

ISO 9001:20015

ISO TS29001:2007

API Q1 9ª edição
ISO 10497 / API 

607
ISO 61508 – SIL III

Normas de projeto

API 6D

ASME B16.34

ISO 17292:2015

Totalmente soldada

Com entrada lateralCom entrada superior

Excêntrica
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Acionadores e controles

A IMI STI é líder internacional em acionamento de válvulas. Projetamos 
e fabricamos sistemas completos de acionamento, que podem ser 
totalmente personalizados para atender às necessidades do cliente, 
para operar válvulas industriais nas aplicações e nos processos 
mais exigentes. Oferecemos uma gama diversificada de produtos 
de acionamento de válvulas, incluindo acionadores lineares e de um 
quarto de giro, posicionadores tradicionais e inteligentes e uma gama 
completa de acessórios.

Tamanho

DA: 29ft/lb a  
4,425 ft/lb

SR: 29ft/lb a 
1,844ft/lb

Tipo

Dupla ação

Retorno com mola

Pneumático

Hidráulico

Certificações

PED 2014/68/EU

ATEX 2014/34/EU

EN 15714-3

ISO 61508 – SIL III

Normas de projeto

IP66/67M

2006/42/EC

Acionadores pneumáticos 
Acionadores operados a gás

Acionadores  
hidráulicos

Posicionador  
avançado inteligente 

Diagnóstico preciso de  
alta capacidade

Acessórios
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Atendimento e suporte pós-venda – um parceiro em que você pode confiar

As válvulas são um dos componentes mais numerosos e 
fundamentais a dar suporte a uma operação segura e 
eficiente das usinas de conversão e processamento de 
energia. A produtividade, a rentabilidade e, o que é mais 
importante, a segurança do processo podem ser rapidamente 
comprometidas se as válvulas não tiverem um desempenho de 
acordo com as especificações do setor e da fábrica.

Com tanta coisa em jogo, você precisa de qualidade, 
experiência e desempenho em que pode confiar.

A IMI Critical conta com mais de 50 anos de experiência 
atendendo ao setor da energia com soluções que melhoram 
os resultados dos nossos clientes.

Clientes em todo o mundo continuam a encarregar a IMI 
Critical do desempenho e da rentabilidade das suas usinas 

com toda a confiança, sabendo que nossas análises aprofundadas dos sistemas e nossas soluções tecnológicas de 
ponta são feitas sob medida para suas necessidades operacionais únicas.

Já instalamos mais de 50 mil válvulas de serviço em condições severas, em aplicações que vão do petróleo e do 
gás à geração de energia. Este manancial de experiências alimenta a inovação dos nossos produtos, ajudando-nos 
a romper as barreiras do desempenho das válvulas de serviço em condições severas.

Nós nos orgulhamos da integração robusta da manutenção preventiva e das melhorias econômicas na 
confiabilidade dos sistemas desde o início. Como sua parceira estratégica no ciclo de vida útil, a equipe de pós-
venda da IMI Critical pode:
•  Ajudar a facilitar o arranque tranquilo e os tempos de funcionamento das instalações com planos de 

manutenção preventiva personalizados
•  Alcançar uma maior confiabilidade da válvula por meio de exames detalhados do sistema
•  Recomendar novas atualizações para atender a exigências de desempenho cada vez maiores com base nas 

mais recentes melhorias tecnológicas
•  Eliminar os vazamentos por meio da análise das causas-raiz

Invista hoje para reduzir os riscos amanhã

Minimizar os riscos e estabelecer custos previsíveis de manutenção são componentes essenciais para se maximizar a 
produtividade da sua usina. Os Contratos de Assistência de Longo Prazo (LTSAs) podem ajudar você a prever os custos 
totais da manutenção ao longo do ciclo de vida útil e dividi-lo em parcelas mensais de valor reduzido. Alavancando anos 
de experiência no setor, a IMI Critical desenvolverá um plano personalizado de manutenção para minimizar seus riscos. 
Você contará com acesso a atendimento prioritário dos nossos técnicos mais experientes 24 horas por dia.

Temos o compromisso de atingir e manter o desempenho e a confiabilidade ideais da válvula ao longo de todo o ciclo 
de vida útil da sua usina com nossas equipes de campo pós-venda altamente treinadas e experientes, centros de reparo 
de última geração com a mais avançada tecnologia e pesquisas e desenvolvimento de produtos contínuos. Acreditamos 
que estabelecer uma abordagem de parceria desde o primeiro dia é essencial para se atingir um desempenho previsível 
e confiável da válvula – e, em última instância, um resultado robusto.

Serviço de campo

Com mais de 200 técnicos de serviço de campo altamente treinados 
e seis centros de reparo exclusivos estrategicamente localizados em 
todo o planeta, a IMI Critical está sempre por perto, pronta para 
atender às suas necessidades de serviço e reparo em prazos  
muito curtos.

Com acesso exclusivo aos croquis e às especificações originais de 
fábrica, os técnicos de serviço de campo da IMI Critical podem 
conduzir uma análise crítica de dimensões (CDA) para garantir 
a segurança e a eficiência. Assim que as válvulas tiverem sido 
inspecionadas por um técnico treinado da IMI Critical, a equipe 
de serviço de campo pode instalar os componentes reparados, 
substitutivos ou de atualização conforme for necessário para  
proteger seu investimento.
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Entre em contato conosco em  
dbxshield@imi-critical.com ou visite 

www.dbxshield.com para obter mais informações
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