
VÁLVULA
PROGR AMA DE SEL AGEM DE VÁLVUL AS

CO N C E P Ç ÃO  D E  S O LU ÇÕ E S  E  S E R V I ÇO S  A B R A N G E N T E S



Um histórico  
de resultados  
comprovados

A CHESTERTON® conta com mais de um século de 

experiência no fornecimento de soluções de vedação 

para uma ampla variedade de difíceis aplicações de 

vedação de válvulas. Os clientes podem se beneficiar  

do conhecimento e experiência da Chesterton.

Oferecemos soluções de vedação altamente confiáveis 

e projetadas especificamente para as aplicações 

de válvulas. As soluções de vedação da Chesterton 

aumentam a confiabilidade, simplificam a instalação 

através da padronização, e aumentam o desempenho 

da vedação por toda a planta.  

Nossos especialistas de programação em campo e os 

engenheiros de aplicação têm conhecimento tanto 

sobre a indústria como o produto, para oferecer 

serviços de alto nível.

Conhecimento, experiência e serviço



3

PROGRAMA
O programa de vedação de válvulas Chesterton está comprovado por 
anos de serviço prestados nas plantas. Combinando a melhor tecnologia 
de controle possível com o serviço da mais alta qualidade, as plantas 
podem assim maximizar as suas eficiências operacionais. Este programa 
tornou-se uma opção confiável para os gerentes de ativos de válvulas, 
desde as maiores refinarias até as plantas de energia nuclear no  
mundo inteiro. 

Os componentes do programa incluem:

Planejamento de pré-paradas e paralisações
■■ Levantamento na planta
■■ Treinamento credenciado para mecânicos e oficinas de válvulas
■■ Inventário programado no local

Suporte para paradas/paralisações
■■ Suporte no local
■■ Análise de falhas
■■ Identificação e rastreamento de válvulas 

Melhor tecnologia possível de vedação de válvulas
■■ Banco de dados para aplicativos de engenharia
■■ Configurações otimizadas de gaxetas
■■ Torques de sobrepostas para aplicações específicas
■■ Kits padronizados para as válvulas de controle mais comuns do mundo

PROGRAMA DE VEDAÇÃO DE VÁLVULAS CHESTERTON

O padrão para um desempenho de válvulas sem vazamento

Nosso enfoque de soluções 
totais elimina as preocupações 
das vedações em válvulas durante 
as paradas e paralisações. A 
combinação do excelente serviço e 
das avançadas soluções técnicas de 
vedação da Chesterton proporciona 
resultados comprovados.

Gerenciamento
de materiais

Sistemas de  
gerenciamento de manutenção

Manutenção
preventivaServiço

de campo

Confiabilidade
em serviços

de engenharia

Treinamento

Compras

Avaliações
econômicas

Nosso  
enfoque

de soluções
totais



SOLUÇÕES PARA VÁLVULAS DE CON TROLE
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Sistema de gaxetas  
5800E WedgeSeal 
Para emissões e temperatura 
acima da 230 °C (450 °F)

Sistema de vedação  
de PTFE 1724E
Para máxima compatibilidade  
química

Preocupações comuns em vedações  
de válvulas com acionamento 
pneumático (AOV)
1. Vazamento da haste da válvula

■■    O acionamento frequente da haste pode causar perda  
da carga na sobreposta da gaxeta, provocando  
vazamento da haste.

■■    Os anéis em V de PTFE afrouxam e se desgastam com  
o serviço. A gaxeta trançada se consolidará em serviço  
e perderá a carga da sobreposta.

2. Respostas deficientes de válvula
■■    A resposta da válvula de controle é crítica para a qualidade 

e controle do processo. O elevado atrito da gaxeta 
provocado pelos anéis de grafite causa uma resposta de 
passo e controle de processo deficientes, especialmente 
em válvulas a temperaturas mais baixas.

■■  O atrito faz com que as válvulas fiquem sempre tentando 
encontrar a posição correta, resultando em um  
acionamento contínuo da haste.

3. Variações no desempenho das válvulas
■■  As variações no atrito da gaxeta podem causar problemas 

de partida da unidade. Carga inconsistente na sobreposta 
e o projeto do sistema de selagem podem ser um  
dos fatores.

■■  Solavancos (Slip-stick) da haste pode ser comum em 
sistemas de gaxeta a baixa temperatura.

■■  Os projetos de gaxeta de atrito elevado frequentemente 
requerem o redimensionamento do atuador da válvula.

4. Ajustes frequentes das válvulas
■■  O aperto das sobrepostas de gaxeta feitos no campo para 

reduzir o vazamento das válvulas pode ser muito comum. 
Após o reaperto, o atrito incontrolável da gaxeta pode 
limitar a sua operabilidade.

5. Pouca confiabilidade da válvula
■■  A pouca confiabilidade da válvula de controle pode ter um 

efeito significante sobre os custos de produção, mesmo 
antes dela ser retirada de serviço. Retirar as válvulas de 
controle de serviço pode implicar em custos elevados.

Operação pneumática

Soluções da Chesterton de  
acionamento pneumático (AOV)

Garantia de emissões da gaxeta para válvula. Segundo o 
Método 21 da EPA, as gaxetas para emissões 1724E, 5800E e 
5800T da Chesterton não apresentarão vazamentos acima de 
500 ppm por um período de 5 anos. Consulte seu representante 
local da Chesterton quanto aos detalhes da garantia e 
garantia dos serviços a vapor. 

Soluções WedgeSeal™ 5800  
da Chesterton
O sistema de gaxeta WedgeSeal reduz o atrito da haste e 
de cargas das sobrepostas. O arranjo WedgeSeal transfere 
a força da sobreposta com precisão previsível. Os anéis de 
vedação patenteados 
WedgeSeal encontram-
se disponíveis com uma 
malha de PTFE de baixo 
atrito, aplicada sobre a 
construção de grafite 
ou grafite pura. Ambas 
satisfazem os requi 
sitos do Ensaio  
de Resistência   
ao fogo da  
norma API 589. 

1. Vedação máxima 
■■    O sistema de gaxeta WedgeSeal transfere a força  

da sobreposta de maneira eficiente para melhorar  
a selagem.

■■  A perda do volume da gaxeta e o afrouxamento são 
minimizados com o baixo conteúdo de PTFE.

2. Responsividade da válvula
■■  O sistema WedgeSeal 5800T combina as caracterís-

ticas de atrito do PTFE com as características físicas 
da grafite para produzir um desempenho inigualável.  
A resposta de passo abaixo de 1% é típica para 
maximizar o controle do processo.

■■  O sistema WedgeSeal minimiza a oscilação da válvula 
e melhora a qualidade do processo e rendimentos  
de produção.

3. Desempenho consistente
■■  Os conjuntos engenheirados  asseguram o  

desempenho e a repetitividade da válvula.
■■  Anéis raspadores encontram-se disponíveis para 

serviços abrasivos.

4. Baixa manutenção
■■  A carga móvel da válvula armazena 800% mais 

energia elástica para manter uma carga otimizada  
na sobreposta.

■■ São eliminados os ajustes frequentes da válvula.

5. Confiabilidade da válvula
■■  Os programas de confiabilidade das válvulas 

Chesterton resultaram em reduções de 90% de falha 
das válvulas.
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SOLUÇÕES PARA VÁLVULAS DE CON TROLE

Soluções 5300 da Chesterton
O sistema de vedação 5300 satisfaz os requerimentos de 
vedação das MOVs. Essas válvulas muitas vezes são difíceis 
de vedar devido aos serviços exigentes e tamanho físico das 
válvulas. As MOVs geralmente são críticas para a operação 
e segurança das plantas, 
não deixando margem 
para erros. O 5300 
da Chesterton veda 
centenas de milhares 
de válvulas no mundo 
inteiro com desempenho 
livre de vazamentos e 
problemas.

Operação a motor

1. Vedação e operação
■■  O sistema de gaxetas usa uma bucha de carbono 

rígido para reduzir o número de anéis de gaxeta e 
eliminar o excesso de consolidação. Os anéis de veda-
ção de grafite pura reduzem ou eliminam a perda de 
volume no conjunto de gaxetas em aplicações de alta 
temperatura e pressão.

■■  As cargas engenheiradas na sobreposta são  
combinadas com o desempenho previsível do anel 
de vedação 5300 para criar uma solução de vedação 
confiável e de baixo atrito.

2. Resiliência
■■  O conjunto de gaxetas resiliente combinado com a 

energia elástica armazenada resolve os problemas de 
conicidade da haste e vibração na vedação. Os anéis 
de grafite estáveis minimizam as preocupações dos 
gradientes de temperatura responsáveis pelo 
afrouxamento e expansão térmica.

3. Guia de haste
■■  As pequenas folgas da bucha de carbono suportam 

as cargas laterais das hastes pesadas.

4. Inibidor de corrosão
■■  Um inibidor de corrosão passivo exclusivo evita  

a corrosão ao bloquear a corrosão galvânica.

Preocupações comuns de selagem  
da válvula motorizada (MOV)
1. Consolidação e atrito da gaxeta

■■  As caixas de selagem profundas com vários anéis de 
gaxeta aumentam a consolidação, provocando vazamento 
na haste da válvula.

■■  O excesso de atrito da gaxeta reduz a capacidade de 
operação da válvula. Esses requisitos de torque e energia 
elevados podem provocar uma resposta vagarosa e 
desarmes elétricos.

2. Conicidade térmica da haste e vibração do sistema
■■  Os ciclos térmicos e acionamento da haste criam  

gradientes térmicos no conjunto de haste e gaxeta, 
exigindo um sistema dinâmico para vedação de válvula.

■■  As falhas prematuras das gaxetas muitas vezes podem  
ser originadas pela vibração do sistema e flutuações 
transientes de pressão.

3. Suporte de haste deficiente
■■  As hastes de válvula grandes frequentemente dependem 

das gaxetas de grafite macia e PTFE para suporte,  
resultando na distorção do conjunto de gaxeta. Isso  
é especialmente preocupante nas configurações não 
verticais e de pressões desiguais.

4. Corrosão da haste e caixa de selagem
■■  A corrosão galvânica não inspecionada provocará não 

somente baixa confiabilidade da válvula como também 
reparos custosos.

 Aplicações críticas comuns
■■ Válvulas de gaveta para refinarias  
■■ Válvulas de reformador
■■ Válvulas de controle para serviços severos 
■■ Válvulas MSIV

Garantia de emissões da gaxeta para válvula. Segundo o 
Método 21 da EPA as gaxetas para emissões 5300 da 
Chesterton não apresentarão vazamentos acima de 500 ppm 
por um período de 5 anos. Consulte seu representante local da 
Chesterton quanto aos detalhes da garantia e garantia dos 
serviços a vapor. 

Espaçador de carbono
bipartido reduz o  
número de anéis de 
gaxeta para produzir um 
ótimo arranjo de 5 anéis 
de selagem.

Anéis de grafite  
formados em matriz 
projetados sob detalhes 
e densidade específicos 
para vedação de alto 
desempenho.Anéis de grafite

trançados  
funcionam como  
uma combinação  
de anel raspador e
antiextrusão.

Conjuntos de carga constante   
armazenam a energia elástica fazendo 
o ajuste automático da sobreposta 
para manter a carga ideal no conjunto 
de gaxetas.

Soluções Chesterton para válvulas 
operadas a motor (MOVs)
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Preocupações comuns da vedação  
de válvulas de bloqueio
1. Excesso de atrito da haste

■■  O elevado atrito da gaxeta geralmente requer que os 
operadores usem chaves e barras de válvulas para operar 
as válvulas.

■■  O vazamento nas sedes das válvulas geralmente é 
produ zido pelo excesso de força utilizado para abrir  
e fechar as válvulas manualmente, causando rachaduras 
nas sedes das válvulas.

2. Grande estoque de gaxeta
■■  Muitas configurações e materiais de gaxeta são requeridos 

para vedar as válvulas de bloqueio da planta.
■■  As altas pressões muitas vezes requerem anéis  

antiextrusão e arranjos especializados.

3. Corrosão da haste e caixa de selagem
■■  Uma célula de corrosão galvânica é criada quando a 

grafite entra em contato com o metal.
■■  A haste e as caixas de selagem com pitting são  

muito comuns.

4. Vazamento da haste da válvula
■■  As válvulas de bloqueio são as mais comuns nas planta e 

frequentemente sofrem vazamentos envolvendo  
custos elevados.

■■  A gaxeta fica consolidada na caixa de selagem devido  
à perda de materiais voláteis da gaxeta a temperaturas 
elevadas.

1. Baixo atrito
■■    A sua construção exclusiva reduz o contato de 

superfície enquanto que as plaquetas de grafite e os 
lubrificantes de superfície reduzem o atrito da haste.

■■    A 1601 é uma gaxeta duradoura, de baixo atrito e 
que não endurece, usada tanto em aplicações de 
altas como de baixas temperaturas.

2. Padronização
■■    Reduz o estoque e a complexidade com apenas uma 

bobina de gaxeta padronizada.
■■    Veda pressões até 345 Bar g (5000 psig) e  

temperaturas até 650 °C (1200 °F) a partir da bobina.

3. Controle de corrosão
■■  A 1601 minimiza as reposições de haste, usinagem 

da caixa de selagem e vazamentos de alto custo.  
Ela incorpora inibidores de corrosão passivos para 
minimizar a corrosão galvânica. Diferentemente dos 
inibidores ativos, como o zinco, os inibidores 
passivos não são consumidos.

4. Capacidade de vedação
■■  A vedação duradoura é mantida como resultado  

da qualidade e design da Chesterton 1601.

Serviços gerais
Soluções 1601 da Chesterton
A gaxeta 1601 combina diversas camadas de tiras de grafite 
trançadas em apenas uma. Cada tira é reforçada com uma 
cobertura de malha Inconel® e é trançada para formar uma 

gaxeta densa e flexível. A 1601 é 
então impregnada com agentes 
bloqueadores a alta temperatura, 
lubrificantes e um inibidor 
anticorrosivo passivo.

Solução 5300 da Chesterton 
Os conjuntos de selagem  
5300 de Chesterton oferecem máxima  
performance para as válvulas  
mais críticas. 
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Preocupações comuns relativas  
às válvulas de bloqueio
1. Atrito excessivo da haste

■■  O atrito de arranque pode tornar a operação da válvula 
difícil e não confiável.

■■  A força excessiva usada para abrir e fechar a válvula pode 
causar danos internos na válvula e gaxeta.

2. Estoque e instalação da gaxeta
■■  Diversos estilos de gaxeta são usados para vedar as 

válvulas de bloqueio. 
■■  Dois estilos de gaxeta são instalados para uma aplicação 

da válvula.

3. Corrosão da haste e caixa de selagem
■■  Degradação da haste e/ou do diâmetro interno causada 

por pitting.

4. Controle das emissões
■■  As válvulas de bloqueio são uma fonte significativa de 

emissões fugitivas.
■■  Regulamentações governamentais e ambientais exigem 

um controle rigoroso das emissões de VOC e VHAP.
■■  A não-conformidade pode acarretar multas de  

grande valor.
■■  A monitoração e relatórios de LDAR (detecção e reparos  

de vazamentos) podem elevar as despesas  
consideravelmente. 

Serviços de emissões

1. Baixo atrito
■■  A sua construção exclusiva reduz o contato de 

superfície enquanto que as plaquetas de grafite e os 
lubrificantes de superfície reduzem o atrito da haste.

■■  A 1622 é uma gaxeta duradoura, de baixo atrito e 
que não endurece, usada tanto em aplicações de 
emissões de altas como de baixas temperaturas.

2. Padronização
■■  Reduz o estoque com um único estilo padrão.
■■  Reduz os erros de instalação que podem ser 

causados com a utilização de gaxetas de emissão 
com duas bobinas.

■■  Reduz o período de treinamento, com a instalação 
de uma única bobina simples.

■■  Veda pressões até 260 Bar g (3800 psig) e  
temperaturas até 650 °C (1200 °F).

3. Controle de corrosão
■■  A 1622 minimiza as reposições de haste, usinagem 

da caixa de selagem e vazamentos de alto custo. Ela 
incorpora inibidores de corrosão passivos para 
minimizar a corrosão galvânica. Diferentemente dos 
inibidores ativos, como o zinco, os inibidores 
passivos não são consumidos.

4. Redução das emissões
■■  Construção exclusiva que reduz as emissões de VOCs 

e VHAPs a níveis permitidos por lei.
■■  Foram realizados testes independentes da 1622 

segundo os padrões da norma API 622 e da  
Chevron Texaco. 

■■  Reduz os custos de monitoramento de LDAR  
(detecção e reparos de vazamentos)

■■  Atende aos requisitos de "Tecnologia de gaxeta  
de vazamento baixo para válvulas".

■■  Aprovada no ensaio contra incêndio da  
norma API 607.

Garantia de emissões da gaxeta para válvula. A gaxeta 1622 
da Chesterton não apresentará vazamentos acima de 100 
ppm por um período de 5 anos. Consulte seu representante da 
Chesterton quanto às condições e detalhes da garantia.

Soluções 1622 da Chesterton

A gaxeta de baixas emissões 
para válvula 1622 é uma 
solução garantida da 
"Tecnologia de gaxeta de 
vazamento baixo para 
válvulas" da Chesterton 
para serviços de emissões 
de válvulas de bloqueio.  

Soluções 1622 da Chesterton
A gaxeta para válvulas de baixas emissões para válvula 1622 
combina camadas de tiras de grafite trançadas, formando 
uma única tira. Cada tira é reforçada por uma cobertura com 
malha de Inconel®, possui adição de agentes de bloqueio 
e é trançada para formar uma 
gaxeta densa e flexível. Em 
seguida, a1622 é impregnada 
com agentes bloqueadores 
de temperaturas elevadas, 
lubrificantes e um inibidor 
passivo de corrosão.



SOLUÇÕES GLOBAIS, 
SERVIÇO LOCAL

Desde a sua fundação em1884, a  

empresa A.W. Chesterton Company 

atende comsucesso as necessidades 

críticas da sua base diversificada de 

clientes. Agora, como sempre, os clientes 

contamcomas soluções da Chesterton 

para aumentar a confiabilidade dos 

equipamentos, otimizar o consumo 

de energia e proporcionar serviços e 

suporte técnico local onde quer que 

estejamao redor domundo.

A capacidade global da Chesterton inclui:

■■  O atendimento de instalações 
em mais de 100 países

■■ Operações globais de fabricação

■■ Mais de 500 Centros de Serviços  
 e Escritórios de Vendas em todo  
 o mundo

■■ Mais de 1200 técnicos e  
 especialistas em manutenção 
  local treinados

Consulte o nosso website: 
www.chesterton.com

Os certificados ISO da Chesterton estão disponíveis no site: www.chesterton.com/corporate/iso
Inconel® é uma marca registrada da Special Metals Corporation.
OS DADOS TÉCNICOS REFLETEM RESULTADOS DE TESTES DE LABORATÓRIO E SE DESTINAM A INDICAR SOMENTE AS CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS.
A EMPRESA A.W. CHESTERTON COMPANY REJEITA TODO OTIPO DE GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE AS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO ESPECÍFICO. A SUA RESPONSABILIDADE CIVIL, ONDE  
CABÍVEL, SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE À REPOSIÇÃO DO PRODUTO. TODAS AS IMAGENS CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO APENAS PARA FINS ILUSTRATIVOS OU ESTÉTICOS GERAIS E NÃOTÊMO PROPÓSITO DE TRANSMITIR INFORMAÇÕES  
INSTRUCIONAIS, DE SEGURANÇA,MANUSEIO OU USO, OU DE FORNECER RECOMENDAÇÕES SOBRE QUALQUER PRODUTO OU EQUIPAMENTO. CONSULTE AS FICHA DE SEGURANÇA DOMATERIAL, FICHATÉCNICA SOBRE O PRODUTO E/OU ETIQUETAS DO 
PRODUTO QUANTO AO USO, ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E DESCARTE SEGUROS DOS PRODUTOS, OU CONSULTE O SEU REPRESENTANTE DE VENDAS LOCAL DA CHESTERTON.

DISTRIBUIDO POR:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 EUA
Telefone: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528 
www.chesterton.com
 © A.W. Chesterton Company, 2012. Todos os direitos reservados.

®  Marca registrada de propriedade e licenciada pela A.W. Chesterton Company  
nos EUA e em outros países, salvo quando disposto em contrário. FORM NO. PT71103 VALVE SEALING BROCHURE – PORTUGUESE PRINTED 12/11

CHESTERTON

Extrator de gaxetas  
a jato de água
A solução para a difícil remoção da gaxeta  
de válvulas
O extrator de gaxetas é um jato de água de alta pressão  
que penetra e remove gaxetas “duras como pedra” de 
forma rápida, limpa e segura, sem danificar a haste da 
válvula ou a caixa de selagem.

 Elimina danos nas válvulas causados pela remoção da gaxeta
■■  Elimina o risco de arranhões ou riscos na haste da válvula, o diâmetro interno  

da caixa de selagem ou na face do flange causado pelo uso de métodos antiquados 
de extração da gaxeta.

Elimina a dificuldade da remoção de gaxetas desgastadas, secas, queimadas  
ou rígidas como uma pedra

■■  Simplifica a remoção de gaxetas de grafite que podem se despedaçar e são difíceis 
de remover como ferramentas manuais de extração.

■■  Maior velocidade e eficiência da extração, poupando horas de trabalho. Você 
poderá obter um número bem maior de válvulas prontas para o reengaxetamento 
durante um único período de paralisação.  

Eficiência de custo
■■  Esta máquina pode ser usada também para a remoção emergencial da vedação  

de válvulas e restaurá-las à condição de quase novas.

■■  As economias podem ser enormes. Extrações de gaxetas de até 50 válvulas por dia 
não são incomuns.  Há exemplos de casos em que o tempo de remoção da gaxeta 
que era de 16 horas foi reduzido a 30 minutos ou menos por válvula.

Facilidade de uso
■■  O extrator opera utilizando o ar da planta e permite um controle de fluxo 

instantâneo na pistola, sem o uso de chaves ou controles remotos elétricos  
ou pneumáticos.

Segurança
■■  O equipamento é projetado para não causar centelhas ou vapores, o que o torna 

seguro para uso em ampla variedade de ambientes da planta.


