
           petroblog – Santini                                                                                       Página 1 de 3 
 

Análise das Causas Principais das Emissões em Válvu las e Discussão das Soluções 
 

1- Principais causas de vazamentos através da vedaç ão da haste  
a- Riscos e “pittings” na haste 

É a causa predominante, pois cria os “caminhos” para os vazamentos, ao danificar a 
superfície das gaxetas. 
 
b- Gaxetas de material não adequado. 

Materiais mal especificados perdem substância ou volume durante a operação, levando 
ao afrouxamento do aperto. 

 
c- Roscas dos parafusos do preme-gaxetas espanadas ou gastas ou ainda o preme-

gaxetas empenado ou desalinhado. 
Estas irregularidades acarretam dificuldades de se manter a compressão necessária e 

homogênea sobre as gaxetas. 
 

d- Procedimento incorreto de remoção ou instalação do engaxetamento. 
O mau manuseio pode causar dano, riscos e mossas na haste e/ou na caixa de gaxetas. 

 
e- Aperto insuficiente 

A compressão insuficiente dada pelo preme-gaxeta permite que o produto pressurizado 
passe através do engaxetamento 
 
2- Problemas das gaxetas (“packings”) 
a- Um problema muito comum nas caixas de gaxetas é a corrosão galvânica por “pittings”, 
alveolar, nas superfícies da haste o que acaba provocando irregularidades, danificam as 
gaxetas e levam ao vazamento. 
 
Para evitar a corrosão na haste, as gaxetas costumam conter pó de zinco, na composição 
química, com a finalidade de proteger a haste por proteção catódica, com anodo de 
sacrifício. Como as hastes são normalmente de aço inoxidável, apresentam potencial mais 
catódico em relação ao Zinco. O inconveniente é que com o consumo do Zinco, formam-se 
vazios na gaxeta, há formação de poros e se reduz a capacidade de vedação da gaxeta. 
Alguns fabricantes de gaxetas utilizam o molibdato de bário em lugar do zinco para o 
controle da corrosão da haste. A atuação do molibdato é a apassivação da haste, com a 
formação de um filme protetor sobre a sua superfície, isolando o material da haste do 
ataque do meio. Outra vantagem do molibdato é a sua durabilidade, de aproximadamente 
20 anos, muito superior a do zinco. O cuidado é que o molibdato integre a composição 
química do material da gaxeta e não seja apenas adicionado sobre as superfícies dos anéis 
de gaxeta. 
 
b- Para os casos de válvulas instaladas na horizontal, as gaxetas também servem como 
mancal para apoio da haste e devem ser suficientemente resistentes, porém isto prejudica a 
flexibilidade requerida. Nestas situações utilizam-se buchas de carbono puro, bi-partido, à 
montante e à jusante das gaxetas, duro o suficiente para servirem de apoio para a haste. 
 
c- Antes da instalação de novas gaxetas é necessário garantir-se a remoção das que estão 
instaladas e executar um boa limpeza da caixa de gaxetas. O processo mais garantido, 
rápido e eficiente de remoção e limpeza é o da máquina de jato de alta pressão (cerca de  
1 400 kgf/cm²) de água, aplicado com um bico no interior da caixa de gaxetas: extratora de 
gaxetas. 
 
A utilização de ferramentas pontiagudas (estiletes) provoca riscos nas laterais da caixa de 
gaxetas e na haste, comprometendo a vedação. 
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d- O maior fator de falha das gaxetas é durante a operação, quando a gaxeta perde o 
lubrificante, logo há perda de massa ou volume, o que leva ao vazamento, obrigando ao 
reaperto frequente do preme-gaxeta. 
 
e- O aperto das gaxetas é feito através dos parafusos do  preme-gaxetas. Para garantir a 
eficiência da vedação este aperto deve ser executado usando torquímetro. 
Aperto excessivo comprime demasiadamente os anéis de gaxeta, reduzindo a flexibilidade 
das gaxetas. Pouco após o aperto a vedação falha, levando a vazamento. Os seguidos re-
apertos fazem com que as gaxetas percam totalmente a flexibilidade, transformando-as em 
buchas, não se conseguindo mais vedação. 
A prática demonstra que para o objetivo de garantia de vedação por mais de três anos 
consecutivos é imprescindível o controle do aperto do preme-gaxeta com torquímetro. 
Os fabricantes das válvulas devem informar o torque a ser aplicado na caixa de gaxetas 
para o teste hidrostático (torque inicial) e para as condições de pressão e temperatura de 
operação (torque de trabalho). 
 
f- Quando em operação, com a elevação da temperatura (acima de 250º C) ocorre a 
relaxação natural dos parafusos do preme-gaxetas, reduzindo o aperto inicialmente 
aplicado. 
Para manter o aperto constante durante toda a operação aplicam-se os "sistemas de mola 
de carga constante", que são dispositivos tipo mola, para juste automático do aperto sobre 
as gaxetas, montados em cada parafuso do preme-gaxetas para garantia do aperto inicial 
de montagem constante durante em todas as  condições de operação da válvula. 
Este dispositivo é particularmente importante para uso nas válvulas críticas, com relação ao 
risco de vazamento: válvulas de controle e válvulas de operação frequente (10 a mais vezes 
por mês). 
Para a instalação do sistema de carga constante, os parafusos do preme-gaxetas devem ser 
substituídos por outros de maior comprimento. 
Construtivamente o sistema é feito de molas prato ou espirais de aço inoxidável austenítico, 
com tratamento térmico das tensões de fabricação. 
Os fabricantes, normalmente, garantem no mínimo por cinco anos a aplicação o aperto 
inicial de montagem. 
Há no mercado dispositivos de carga constante dispositivos, tipo “ live loading system”, que 
mantêm durante toda a operação da válvula uma força constante de compressão sobre as 
gaxetas, compensando dilatações térmicas diferentes dos componentes, relaxamento dos 
parafusos da sobreposta, variações de pressão do produto, vibrações, acomodação das 
gaxetas e alteração das características (perda de massa) de selabilidade das gaxetas. 
  
3- Efetividade da vedação do engaxetamento  
Primeiramente, as gaxetas devem promover a estanqueidade da vedação da haste e 
permitir a fácil operação da válvula. 
 
Em seguida o engaxetamento deve atender aos seguintes fatores: 
a- Resistência dos anéis de engaxetamento às condições de operação: pressão, 

temperatura e ataque químico do produto; 
 
b- Capacidade das gaxetas de preencher defeitos nas superfícies da haste e da caixa de 

gaxetas; 
 
c- Acabamento superficial da haste e da caixa de gaxetas; 
 
d- Tolerâncias máximas de montagem: perpendicularidade e circularidade da haste e da 

caixa de gaxetas. 
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e- Presença de ligantes e aglomerantes no material da gaxeta que tendem a evaporar, 
causando perda de volume da gaxeta, obrigando ao reaperto frequente; 

 
f- Facilidade de dissipação de calor do material da gaxeta, impedindo o sobreaquecimento 

localizado; 
 
g- Instalação de dispositivo de aperto constante na preme-gaxeta, mantendo uma pressão 

constante, durante toda a operação, sobre os anéis de vedação; 
 
h- Folgas corretas de montagem entre as superfícies dos componentes: 

Haste x preme-gaxeta 
Haste x bucha do castelo 
Preme-gaxeta x caixa de gaxetas 

que não podem ser excessivas, pois impedem que as gaxetas preencham toda a caixa; 
nem muito apertadas, pois podem causar emperramento ou “galling”. 
 
4- Vantagens do uso de gaxetas de grafite flexível 
Devido ao grande diversidade e o grande número de válvulas em uma planta industrial, é 
extremamente vantajoso o uso de apenas um tipo de gaxeta, que atenda a todos os casos. 
 
Isto significa uma gaxeta de material que atenda ä seguintes condições: 
a- Pressão: desde o vácuo até 340 kgf/cm²; 
b- Temperatura: desde –100 C até +600 C; 
c- Resistência química a diferentes fluidos: hidrocarbonetos, hidrogênio, amônia, solventes, 

gases, vapor, produtos químicos em geral, ácidos, e alcalinos, etc.; 
d- Vida útil do engaxetamento igual a vida da válvula. 
 
As gaxetas devem passar nos seguintes testes: 
a- Testes de baixa emissão fugitiva, para as várias situações de temperatura e número de 

ciclos de operação; 
b- Teste de resistência a fogo, conforme API-607; 
c- Teste de campo em válvulas antigas, com gás metano e emissão máxima de 500 ppm. 
 
Os testes com as gaxetas de grafite flexível foram satisfatórios e demonstraram as 
seguintes vantagens: 
a- O grafite tende a preencher os riscos e irregularidades na superfície da haste; 
b- O grafite age como lubrificante, reduzindo o atrito e assim dispensando  grande esforço 

para fechamento da válvula, que é o responsável pelo trincamento do revestimento 
endurecedor de “stellite”  das sedes das válvulas; 

c- O grafite dissipa o calor local gerado na operação da válvula. 
 
O grafite é um material muito frágil, mas quando na forma expandido pode ser moldado, 
permitindo a confecção de anéis de gaxetas. 
O grafite utilizado nas gaxetas deve ser de alta pureza (> 99% Carbono) sem aglomerante 
ou ligante, não perdendo nem massa, nem volume, durante a operação. 
Quando reforçado com fios de Inconel adquire resistência mecânica, podendo ser usado em 
altas pressões sem risco de extrusão pelas folgas existentes na caixa de gaxetas. 
As gaxetas de grafite expandido com reforço de fios de Inconel também são fornecidas em 
rolos ou bobinas e permitem ser cortadas e moldadas no campo. 
Estas gaxetas são instaladas com aperto na sobreposta correspondente à redução de 25% 
a 30%  de volume das gaxetas. 
Além disso, as gaxetas de grafite expandido com reforço de fibras de Inconel são 
consideradas “low emission”, isto é de baixa emissão fugitiva.  
 


