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Limite de Temperatura conforme as Normas para Mater iais Resilientes de Sede de 

Válvulas tipo Esfera 
 
1 Normas consultadas 

• ABNT NBR 15827 Válvulas industriais para instalações de exploração, produção, refino e 
transporte de produtos de petróleo — Requisitos de projeto e ensaio de protótipo. 

• Petrobras N-76 Rev.G  - Materiais de Tubulação para Instalações de Refino e Transporte 
• API STANDARD 608 - Metal Ball Valves—Flanged, Threaded and Welding Ends 
• ISO STANDARD ISO 17292 - Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied 

industries 
• ANSI/API SPECIFICATION 6D - Specification for Pipeline Valves 
• ISO 14313:2007 (Identical), Petroleum and natural gas industries—Pipeline 

transportation systems— Pipeline valves 
• ISO 10497:2010 - Testing of valves — Fire type-testing requirements  
• Norma API RP 615 - Valve Selection Guide 

 
2 Norma ABNT NBR 15827  
Esta norma é muito restritiva quanto aos resilientes, enquadrando todos, conforme a Tabela 8,  
em temperatura máxima de 150ºC, o que não é a realidade. 
 

 
 
Ainda a NBR 15827, no Anexo C faz abertura para 180ºC em eventos de curta duração, como 
lavagem com vapor. 
 
Anexo C -  Requisitos suplementares de projeto de v álvulas industriais tipo esfera 
C.2.1 O material da sede resiliente deve ser adequado para serviço com hidrocarbonetos 
líquidos ou gasosos, álcool e água produzida com os seguintes contaminantes: CO2, H2S e 
cloretos, com temperatura de trabalho determinada conforme Tabela 8, e permitir limpeza com 
vapor até 180 °C. 
 
3 Norma Petrobras N-76 Rev. G  Anexo A (antiga N-26 68) 
A N-76 não define o material da sede resiliente, apenas requer que seja de material que resista 
a 150ºC, em operação contínua, e 180ºC em limpeza com vapor, conforme a nota 90:. 
“O material da sede resiliente deve ser adequado para serviço com hidrocarbonetos e álcool 
com temperatura de trabalho até 150ºC e limpeza com vapor até 180ºC. 
E no Anexo A (antiga N-2668) de válvulas da N-76 a especificação é genérica: sede resiliente. 
O interessante é que o Anexo A informa a classe de pressão (logo o “rating” pressão x 
temperatura), mas na informa a restrição de temperatura máxima dada pelo material resi9liente. 
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4 Norma ISO STANDARD ISO 17292 
Esta norma alerta que para materiais resilientes utilizados como sedes de válvula esfera e até 
mesmo em gaxetas de vedação da haste, há restrição da pressão interna do “rating” pressão x 
temperatura, que deve ser informado pelo fabricante. 
Para os casos específicos de Teflon PTFE ou PTFE Reforçado a ISO 17292 especifica os 
valores mínimos de pressão em relação à temperatura.  
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Em todas as normas consultadas The fire-resistance design of valves shall be qualified by fire 
type-testing in accordance with ISO 10497. 
 
5 Norma ISO 10497:2010 
Define sede ou selagem de material resiliente como feita com material elastômero ou 
termostático: “seat or sealing element made from, or including, a significant amount of 
thermoplastic or elastomeric material”. 
É a norma citada para os testes de qualificação e certificação de válvulas testadas a fogo “fire 
tested valves” 

 
6 Norma API RP 615 - Valve Selection Guide 
A norma API RP 615 estabelece os limites de 177 °C para o Teflon PTFE e 205 °C para o Teflon 
PTFE reforçado, porém permite o uso de outros materiais resilientes. 

.API RP 615 - 5.1.2.3 Soft Seated Ball Valves 
Ball valves in API 608 are available with soft seats of a type of Polytetrafluoroethylene 
(PTFE) to provide for tight shutoff and reasonable turning torque requirements but with a 
pressure-temperature limitation due to the soft seat material. API 608 defines seat material 
pressure-temperature limitations of 177 °C (350 °F) for PTFE and 205 °C (400 °F) for 
reinforced RPTFE 
API RP 615 - 7.3 Seating Surfaces—Soft Seats 
Ball valves and butterfly valves are often used with resilient, nonmetallic seats to provide for 
leak tightness. API 608 and API 609 cover PTFE and reinforced PTFE materials with P-T 
ratings defined. Other soft seat materials are available with P-T ratings by agreement with 
purchaser and manufacturer. With PTFE material the service temperature limit is typically 
177 °C to 205 °C (350 °F to 400 °F).  

 
Como RPTFE entende-se PTFE reforçado com 15% de fibra de vidro. 

SEAT MATERIAL RPTFE (15% Glass Fiber Filled PTFE) Short stand glass fibers are used 
as a reinforcement in valve seats. Adding reinforcements increases the pressure containing 
properties of PTFE by reducing its tendency to cold flow. 

 
7 Principais materiais resilientes de literatura  
No mercado são encontrados vários materiais resilientes comuns ao uso em sede de válvula 
esfera, com suas limitações de temperatura. 

• VITON: -29°C a +150°C; 
• PTFE: 177ºC; 
• PTFE Reforçado (15% fibra de vidro): 205ºC; 
• PEEK: 260ºc; 
• Grafite flexível com ou sem reforço de carbono: 425ºC em ambiente oxidante;  

API RP 615 – Valve selection Guide 
Although graphite material is susceptible to oxidation at temperatures above 343ºC 
(650ºF) it has been used with success in valves with service temperatures up to 538ºC 
(1000ºF) and higher. 

• Nylon 6: -40ºC a +100ºC; 
• DEVLON V : -200ºC a +200ºC ; 
• KALREZ: 288ºC; 
• CHEMRAZ: 435ºC. 
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Fonte: VALVES EATTECHNICALSPEC 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


