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Introdução
Emissões fugitivas em equipamentos industriais 
são objeto, nos dias atuais, de estudos e análises 
contínuos objetivando a eliminação ou diminuição, 
aos menores índices possíveis, de fugas de fluidos 
ao meio ambiente.
Este boletim tem como finalidade prover os usuá-
rios de válvulas de controle de informações relevan-
tes dos sistemas de engaxetamentos padronizados 
pela ValtekSul, nas válvulas tipo globo, em concor-
dância com as modernas exigências e regulações 
referentes a emissões de fluidos ao meio ambiente, 
tema este de enorme relevância nos tempos atuais.
Normativas de agências reguladoras, tais como a 
EPA*; normas ISO 15848-1; ANSI/FCI 91-1, assim 
como normativas específicas de usuários têm sido 
objeto de rigorosas exigências com relação a tão 
sensível tema.
No passado, a seleção do engaxetamento numa 
válvula de controle baseava-se unicamente na aná-
lise da temperatura operacional e, na maioria das 
especificações, os materiais utilizados restringiam-
se ao uso do PTFE em temperaturas de até 232°C 
(450°F) ou o uso de engaxetamento de grafite para 
temperaturas acima.
Nesta seleção não eram analisados outros fatores, 
tais como: efeitos do atrito, histereses, ciclos de 
vida, gradientes de expansão térmica e de pressão, 
assim como as características tecnológicas das 
próprias gaxetas e suas compatibilidades com os 
fluidos do processo.
A experiência também nos leva a reconhecer que 
outros diversos fatores influenciam no bom desem-
penho e longa vida operacional do engaxetamen-
to, tais como acabamento superficial na haste do 
obturador, polimento do furo no castelo da válvula, 
características de profundidade da caixa gaxetas, 
assim como a sua distribuição. Fatores estes com 
forte influência no bom desempenho.
Podemos considerar, como princípio de seleção, 
duas modalidades de engaxetamento nas válvu-
las de controle tipo Globo. Os denominados en-
gaxetamentos Standard, sem valores de fuga ao 
meio ambiente padronizados por organismos in-
ternacionais e os denominados Premium, que 
são os mais eficazes e confiáveis, com níveis de 
vazamento que devem ser inferiores a 500 par-
tes por milhão (ppm) ou, em alguns casos, infe-
riores a 100 ppm. Para condições operacionais 
com exigência de coeficientes de fuga zero, a   
ValtekSul oferece o sistema Bellows-Pac™.

Sistemas de Engaxetamentos
Válvulas Tipo Globo

Cada sistema de engaxetamento oferecido pela  
ValtekSul nas suas diversas opções propõe atender  
às atuais exigências, nas especificações técnicas, 
solicitadas pelo mercado. 
Especificações inseridas neste boletim, com relação 
às temperaturas e pressões operacionais, facilitam a 
correta seleção da configuração do engaxetamento.
Embora os sistemas de engaxetamento denomina-
dos Standard alcancem um bom controle de vaza-
mento, as características dos seus materiais e con-
figurações são limitados, não suportando condições 
operacionais mais severas, elevando assim o risco de 
fugas ao meio ambiente.
Entretanto, para uso em controles de processos que 
não operam com compostos orgânicos voláteis, este 
sistema de engaxetamento alcança níveis confiáveis 
por longos períodos, sempre dentro dos seus limites 
de pressão e temperatura.
Os engaxetamentos Premium são projetados para 
oferecer coeficientes de fuga inferiores a 500 ppm. 
Entretanto, se mantidas as condições operacionais 
de projeto, assim como manutenções adequadas, 
estes engaxetamentos podem alcançar coeficientes 
até menores do que 100 ppm. Estes engaxetamentos 
geralmente têm maiores restrições do que os enga-
xetamentos Standard. Nossa longa experiência ope-
racional, assim como a tecnológica configuração das 
hastes e caixa das gaxetas nas válvulas tipo globo da 
ValtekSul são uma garantia de longa e eficiente vida 
operacional.
Os engaxetamentos Premium da ValtekSul são testa-
dos e certificados atendendo às normas ISO 15848-1, 
TA-LUFT e FCI 91-1.

Tecnologia
A arquitetura de projeto, dos diversos modelos de en-
gaxetamentos oferecidos pela ValtekSul, na extensa 
família de válvulas de controle tipo globo é reconhe-
cida há décadas como o mais avançado sistema de 
controle de emissões fugitivas do mercado interna-
cional.
Os diversos sistemas de engaxetamento disponí-
veis na atualidade deve ser objeto de atenção pelas  
pessoas responsáveis na seleção, uso e manutenção 
de toda válvula de controle, independentemente do 
grau de severidade do processo onde está instalada. 

* EPA - Environmental Protection Agency
 ppm - Partes Por Milhão
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Características Vantagens

Castelo e flange do castelo  
não solidários

  Como o castelo e sua flange não são construídos em uma úni-
ca peça permite que o castelo, na sua montagem, se posicione 
para estar totalmente alinhado com a haste do obturador.

Duplo sistema de guias do obtu-
rador

 Um duplo sistema de guias, bem distanciadas entre si, permite 
elevado alinhamento no conjunto do obturador.

Compressão uniforme  O duplo sistema de guias permite alcançar uma compressão 
uniforme do engaxetamento, evitando vazamentos e desgas-
tes desiguais.

Robusta haste do obturador  A robusta dimensão da haste do obturador, padrão em todas as 
válvulas de controle ValtekSul, com área em torno de 2.3 vezes 
a área das válvulas convencionais do mercado reduz os riscos 
de deflexão na haste, o que pode causar vazamentos notada-
mente em válvulas de controle de grande tamanho ou em ope-
ração com elevadas quedas de pressão.

Profundidade de furo  
de alojamento

 Outra das características de avançada tecnologia é a grande  
profundidade do alojamento das empaquetaduras no castelo da 
válvula. Devido aos longos cursos proporcionado pelo uso de atu-
adores a cilindro-pistão, padrão em todas as válvulas de controle  
ValtekSul, a distância entre as guias inferior e superior é maior 
do que o proporcionado pelo próprio curso.  Isto evita que partí-
culas estranhas possam danificar o conjunto superior do enga-
xetamento, responsável pela sua eficiência operacional. A guia 
inferior tem uma função de guia raspadora da haste.

Anéis anti-expulsão da gaxeta  Todo o conjunto de engaxetamento é protegido por anéis de 
fechada tolerância mecânica anti-expulsão das gaxetas.

Guias de diversos materiais de  
construção

 Guias, espaçadores de gaxetas e anéis anti-expulsão são fabri-
cados como material padrão em aço inoxidável AISI 316 (UNS 
S 31600). Outros materiais são fornecidos em compatibilidade 
com o fluido.

Sistemas de carga viva  Em operações com gradientes de temperatura e pressão,  
assim como em válvulas operando com altos cursos, o sistema 
de engaxetamento é provido de conjunto de molas que propor-
ciona uma carga viva constante no engaxetamento.

Sistemas de Engaxetamentos
Características e Vantagens

As características de alta eficiência dos diversos sistemas de engaxetamento das válvulas tipo globo da  
ValtekSul são fundamentadas em avanços tecnológicos tais como:
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Seleção Engaxetamento Standard

A ValtekSul  oferece três sistemas de engaxetamento Standard para uso nas válvulas de controle tipo globo:

 Anéis em “V”  Anéis quadrados trançados  Anéis quadrados Grafite

Sistemas de Engaxetamentos
Válvulas Tipo Globo

Engaxetamento
Sistema

Engaxetamento
Composição

Máxima
Pressão(3)

Temperaturas Operacionais (1) Alternativas
de Uso

Resultado
de 

Testes (4)

Desem- 
penho

Nível
de 

AtritoCastelo Plano Castelo Estendido

bar psi ⁰C ⁰F ⁰C ⁰F

Anéis em “V” PTFE  Anéis-V 276 4000 -73 a 204 -100 a 4000 -129 a 316 -200 a 6000 Standard-Duplo
Vácuo

TV Bom Baixo

PTFEG Anéis-V 310 4500 -73 a 260 -100 a 5000 -129 a 371 -200 a 7000 Standard-Duplo
Vácuo

TV Satisfatório Baixo

Anéis 
Quadrados

PTFE trançado 310 4500 -73 a 260 -100 a 5000 -129 a 371 -200 a 7000 Standard-Duplo TV Bom Médio

AFPI trançado 103 1500 -51 a 427 -60 a 8000 -107 a 593 -160 a 1100 Standard-Duplo TV Satisfatório Médio

FEP trançado 238 3500 -51 a 593 -60 a 1100 -107 a 760 -160 a 1400 Standard-Duplo TV Bom Alto

Grafite 276 4000 -53 a 537 -60 a 1000 -107 a 704 -160 a 1300 Standard-Duplo TV Bom Alto

Seleção Engaxetamento Premium

A ValtekSul  oferece três sistemas de engaxetamento Premium para uso nas válvulas de controle tipo globo:

 Sistema PT™  Sistema PTG & PTG-XT™  Sistema Latty Pack™

Engaxetamento
Sistema

Engaxetamento
Composição

Máxima
Pressão(3)

Temperaturas Operacionais (1) Alternativas
de Uso

Resultado 
de 

Testes

Desem- 
penho

Nível
de 

AtritoCastelo Plano Castelo Estendido

bar psi ⁰C ⁰F ⁰C ⁰F

PT™ Combinação de:
PTFE Anéis-V e
filamentos de 
Carbono

207 3000 -51 a 232 -60 a 450 -101 a 343 -150 a 650 Standard
Standard-Duplo

Vácuo

TV (4) Ótimo
(abaixo de 
500 ppm)

Baixo

PTG-XT™ Combinação de:
Anéis-V PFE e
Vespel CR6100

276 4000 -29 a 288 -20 a 550 -73 a 399 -100 a 750 Standard
Standard-Duplo

Vácuo

C (4) Excelente
(abaixo de 
100 ppm)

Baixo

Latty Pack™ Combinação de 
Latty 3265 LM e 
Latty Graf 6995 
NG

276 4000 -46 a 260 -50 a 500 -101 a 371 -150 a 700 Standard
Standard-Duplo

C (4) Excelente
(abaixo de 
100 ppm)

Médio

Notas: (1) Limites de temperatura aplicados no corpo para atender às especificações do engaxetamento. Exceder estes limites provoca aumento do coeficiente de fuga, 
assim como diminuição da expectativa de vida do engaxetamento.

	 (2)	Não	utilizar	em	temperaturas	acima	de	427˚C	(800˚F)	em	serviços	oxidantes,	tais	como	ar	ou	oxigênio.

 (3) A pressão máxima é influenciada pela temperatura. Consultar os gráficos anexos. Para aplicações que excedam os indicados, consultar a Engenharia de  
Vendas da ValtekSul.

 (4) A indicação “TV” indica testes realizados nas instalações da ValtekSul. A indicação “C” indica certificado de testes por agências reguladoras.
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Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Standard -  Anéis em “V”

Fig. 1 - Configuração de Engaxetamento Standard 
Anéis “V” e Opcionais

O engaxetamento Standard de anéis em “V” padroniza-
do pela ValtekSul consiste em um conjunto de anéis de 
baixo coeficiente de atrito e longa vida operacional.
Os  anéis “V” standard são fabricados em PTFE virgem, 
PTFEG com filamentos de vidro ou filamentos de car-
bono. Os engaxetamentos em PTFE com filamentos de 
vidro ou carbono não possuem a eficiência dos anéis 
de PTFE virgem, entretanto possuem uma resistência 
superior anti-extrusão, assim como ampliam os limites 
operacionais tanto em baixa como em temperaturas 
mais elevadas. 
Este sistema, com longa experiência operacional, repre-
senta a solução mais econômica de toda a linha de en-
gaxetamentos padronizados pela ValtekSul.

O engaxetamento inferior tem uma função raspadora e 
protetora do engaxetamento superior e assim minimizar  
ao máximo a quantidade de fluido transferido ao enga-
xetamento superior, suficientemente distanciado do in-
ferior.
Sistema de engaxetamento duplo ou para operações 
com vácuo são atendidos por este sistema de enga-
xetamento. O sistema para ser utilizado em operações 
com vácuo, como a pressão atmosférica e superior  à 
existente no interior da válvula, o conjunto é instalado de 
forma invertida.

 Engaxetamento para vácuo (não mostrado)

Parafusos/porcas da 
flange

Flange das gaxetas

Guia Superior 
(UNS S 31600 c/PTFE

ou Grafite)

Anéis em “V”
(PTFE virgem,

PTFEG,
PTFE/Carbono)

Castelo plano

Espaçador das gaxetas
(UNS S 31600)

Anéis limpadores
(PTFE virgem,

PTFEG,
PTFE/Carbono)

Anéis anti-extrusão
(UNS S 31600)

Guia inferior
(UNS S 31600 c/PTFE 

ou Grafite)

Anéis em “V”
Configuração Standard

Anéis em “V”
Configuração opcional

Guia superior
(Alloy #6 ou Bronze)

Anel espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

Tomada de purga

Engaxetamento duplo

Espaçador das gaxetas
(UNS S 31600 ou Alloys)

Guia inferior
(Alloy #6 ou Bronze)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

 Castelo estendido (não mostrado)

0308097
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Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Standard -  Anéis em “V”

Instalação e Manutenção
A montagem do conjunto do engaxetamento na caixa 
gaxetas - Fig. 1 -  deve ser realizada conforme a seguir:

1 - Montar o cartucho-kit do engaxetamento pela extre-
midade da haste do obturador.  Montar o kit comple-
to e não pelos anéis individualmente.

2 - Medir o diâmetro da haste do obturador, assim como 
o diâmetro dos parafusos do prensa-gaxetas, e aper-
tar conforme torque indicado na Tab. I.

3 - Comprimir o engaxetamento através do aperto dos 
parafusos do prensa-gaxetas a cada 1/4 de volta por 
4 vezes, de forma alternada (direita & esquerda).

4 - Para engaxetamento com filamentos de vidro ou car-
bono, deve ser aplicado um torque de 20% maior do 
que o indicado na Tab. I.

5 - Movimente a válvula no seu curso total, por 10 vezes, e 
reaperte os parafusos conforme Tab. I, se necessário.

Tab. I - Torques para Engaxetamento 
com Anéis “V”

Haste 
do Obturador

Parafuso 
Prensa-Gaxeta

Torque 
Nominal

mm pol. pol. Nm pol - lb

14.6 0.575 3/8 1.7 15
1/2 2.3 20

22.6 0.890 3/8 2.0 18
1/2 2.6 23

28.9 1.130 1/2 4.4 39
5/8 5.5 49

38.6 1.520 1/2 5.4 48
5/8 7.1 63
3/4 8.5 75

51.4 2.024 1/2 7.3 65
5/8 9.1 81
3/4 11.0 97

64.1 2.524 5/8 11.1 98
3/4 13.3 118

76.8 3.024 5/8 20.5 181
3/4 24.5 217

Fig. 3 - Gráfico Pressão & Temperatura

Engaxetamento Standard  
Anéis em “V” - Fig. 2

PTFE em “V”
Castelo plano 

PTFE entrelaçado
Castelo estendido

Engaxetamento Standard  
Anéis Quadrados - Fig. 3

PTFE em “V”
Castelo plano

PTFE entrelaçado
Castelo estendido

Fig. 2 - Gráfico Pressão & Temperatura
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Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Standard -  Anéis em Grafite

Fig. 4 - Configurações de Engaxetamento Standard e Opcionais
Anéis em Grafite

O engaxetamento Standard com anéis de grafite/molda-
dos padronizado pela ValtekSul consiste em um conjun-
to de anéis moldados de alta pureza (99.5%) com redu-
ção dos coeficientes de atrito, tipicamente elevados nas 
gaxetas de grafite.
Este engaxetamento, para uso com fluidos como vapor, 
gás e hidrocarbonos, entre outros, se aplica para opera-
ções com elevadas temperaturas, incluindo aplicações 
do tipo fire safety.

Este modelo de engaxetamento, devido ao seu coefi-
ciente de frição, não é recomendado para uso em válvu-
las de controle com baixos degraus de resposta.
Este modelo pode ser utilizado em engaxetamento du-
plo, assim como com sistema de carga viva.

Parafusos/porcas da 
flange

Flange das gaxetas

Guia Superior 
(UNS S 31600 c/PTFE

ou Grafite)

Anel quadrado entrelaçado

Anel quadrado superior
(3 anéis)

Espaçador das gaxetas
(UNS S 31600)

Guia inferior
(UNS S 31600 c/PTFE 

ou Grafite)

Engaxetamento  Grafite
Standard quadrado

Engaxetamento Grafite
Configuração opcional

Guia superior
(Alloy #6 ou Bronze)

Tomada de purga

Anel espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

Guia inferior
(Alloy #6 ou Bronze)

Castelo plano

Anel quadrado limpador

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

Conjunto de carga viva
(comprimida)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

0308098

Engaxetamento duplo
3 anéis superiores
3 anéis inferiores

 Castelo estendido (não mostrado)
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Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Standard -  Anéis em Grafite

Fig. 6- Gráfico Pressão & Temperatura

Instalação e Manutenção

A montagem do conjunto do engaxetamento na caixa 
gaxetas - Fig. 4 deve ser realizada conforme a seguir:

1 - Quando usado engaxetamento do tipo duplo, o con-
junto inferior do engaxetamento deve ser pressiona-
do antes da montagem do conjunto superior. Em ca-
sos específicos, a ValtekSul informa o procedimento 
do processo de compressão.

2 - Se for fornecido o sistema de carga-viva monte de 
acordo com a especificação esquemática disponibi-
lizada pela ValtekSul. 

3 - Em determinadas aplicações em uso com gaxetas 
de grafite na área da haste do obturador em contato 
com o engaxetamento inferior é aplicada uma cama-
da de níquel para diminuir o coeficiente de atrito.

4 - Medir o diâmetro da haste do obturador, assim como 
o diâmetro dos parafusos do prensa-gaxeta, e aper-
tar conforme torque indicado na Tab. II.

5 - Comprimir o engaxetamento através do aperto dos 
parafusos do prensa-gaxetas, com um incremento 
em torno de 25% do valor inferior do indicado na Tab. 
II, até alcançar o torque desejado.

6 - Movimente a válvula, no seu curso total, por 
10 vezes e reaperte os parafusos conforme  
Tab. II, se necessário.

7 - Este passo deve ser executado de acordo com a po-
lítica de segurança do usuário. Uma vez que a válvu-
la entrar em operação e alcançar a temperatura de 
operação, reapertar os parafusos da gaxeta com o 
valor de torque desejado. Caso vazamentos sejam 
detectados, apertar até alcançar o máximo torque 
indicado na Tab. II.

Engaxetamento Standard 
Anéis em Grafite - Fig. 6

Anéis de Grafite
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Tab. II - Torques para Engaxetamento com Anéis de Grafite

Diâmetro
Haste do

Obturador

Parafusos
Prensa-
Gaxetas

Classe de Pressão ANSI

150-300-600 900 1500 2500

Torque Nominal

mm pol. pol. Nm pés-lb Nm pés-lb Nm pés-lb Nm pés-lb

14.6 0.575 3/8 5-6 4-5 8-9 6-7 13-15 9-11 21-25 15-18

1/2 7-8 5-6 10-12 7-9 17-20 12-15 28-34 20-25

22.6 0.890 3/8 6-7 4-5 9-11 6-8 15-18 11-13 24-30 18-22

1/2 8-9 6-7 12-14 9-10 20-24 14-17 33-39 24-29

28.9 1.130 1/2 13-16 10-12 20-24 15-18 34-41 25-30 59-68 43-50

5/8 17-20 12-15 25-31 19-23 42-51 31-37 70-85 51-62

38.6 1.520 1/2 18-22 13-16 27-32 20-24 44-53 32-39 73-89 54-66

5/8 22-27 16-20 33-40 24-30 55-66 41-49 91-111 67-82

3/4 27-32 20-24 40-48 30-35 65-79 48-58 110-134 81-99

51.4 2.024 1/2 23-28 17-21 34-41 25-30 56-68 41-50 100-114 74-84

5/8 29-34 21-25 42-51 31-38 70-85 52-63 118-142 87-105

3/4 34-41 25-30 51-61 38-45 85-102 63-75 141-171 104-126

64.1 2.524 5/8 35-42 26-31 52-62 38-46 85-104 63-77 143-173 105-123

3/4 41-50 30-37 62-74 46-54 103-124 76-91 171-208 126-153

76.8 3.024 5/8 64-77 47-57 96-117 71-86 159-193 117-142 262-318 193-235

3/4 76-92 56-68 116-139 86-102 192-232 142-171 315-381 232-281

Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Standard -  Anéis em Grafite
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Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Standard - Anéis Entrelaçados

Fig. 7 - Configurações de Engaxetamento Standard e Opcionais
 Anéis Entrelaçados

PTFE Entrelaçado
Este engaxetamento consiste em filamentos contínu-
os de PTFE de  alta densidade e entrelaçados. Possui 
elevada resistência à extrusão, assim como excelente 
resistência a uma enorme gama de produtos químicos, 
inclusive em fluidos com sólidos em suspensão.

Carbono Entrelaçado
Este engaxetamento consiste em uma combinação 
de carbono de média densidade e elevada pureza e fi-
lamentos de Inconel™, que reforça a capacidade anti- 
extrusão da gaxeta em altas pressões.
Este engaxetamento quadrado possui vantagens de se-
gurança com fluidos em altas temperaturas sem o ele-

O engaxetamento Standard com anéis quadrados de configuração entrelaçada utilizado nas válvulas de controle tipo  
globo da ValtekSul utilizam três tipos de materiais. Cada um destes três diferentes modelos de gaxetas quadradas são 
utilizados nas dimensões padrão dos furos e profundidade do castelo. Estes modelos de engaxetamento quadrado al-
cançam longa vida operacional e podem ser montados nas versões de engaxetamento simples ou duplo, assim como 
com a versão de carga viva. Os tipos de materiais padronizados pela ValtekSul são:

vado coeficiente de atrito associado às gaxetas molda-
das de grafite. Este tipo de engaxetamento pode vir com 
ou sem um inibidor de corrosão de zinco.

Grafite Entrelaçado
Esta gaxeta à prova de fogo consiste em uma combi-
nação de filamentos de grafite flexível de alta pureza 
encapsulados por uma malha de finos filamentos de  
Inconel™. Estes fios são trançados e moldados em um 
anel gaxeta de alta densidade. Embora possuam um eleva-
do coeficiente de atrito, oferecem um excelente desempe-
nho em aplicações com vapor de alta pressão. É recomen-
dado o endurecimento da haste do obturador como forma 
de otimizar a capacidade de vedação na válvula.

Parafusos/porcas da 
flange

Flange das gaxetas

Guia Superior 
(UNS S 31600 c/PTFE ou Grafite)

Anéis quadrados entrelaçados
(PTFE, Grafite ou Carbono)

Espaçador das gaxetas
(UNS S 31600)

Guia inferior
(UNS S 31600 c/PTFE 

ou Grafite)

Anéis quadrados entrelaçados  
Configuração standard

Anéis quadrados entrelaçados
Configuração opcional

Guia superior
(Alloy #6 ou Bronze)

Espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

Tomada de purga

Engaxetamento duplo

Guia inferior
(Alloy #6 ou Bronze)

Castelo plano

Anéis quadrados limpadores
(PTFE, Grafite ou Carbono)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

Conjunto de carga viva
(comprimida)

Anel  anti-extrusão
(UNS S 31600)

Espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

Espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

 Castelo estendido (não mostrado)

0308099
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Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Standard - Anéis Entrelaçados

Fig. 9 - Gráfico Pressão & Temperatura
Instalação e Manutenção
A montagem do conjunto do engaxetamento na caixa 
gaxetas - Fig. 7 deve ser realizada conforme a seguir:

1 - Para diminuição do atrito na gaxeta trançada sem 
PTFE, a haste da válvula pode ser levemente reves-
tida com lubrificante antigripante de níquel.

2 - O corte angulado do anel trançado da gaxeta deve 
ser devidamente sobreposto com o corte do anel 
adjacente	deslocado	a	90˚.

3 - Para engaxetamento duplo, a gaxeta inferior deve ser 
comprimida independentemente da gaxeta superior. 
Se o torque for fornecido pela ValtekSul, monte de 
acordo com as informações enviadas pela fábrica.

4 - Medir o diâmetro da haste do obturador, assim como 
o diâmetro dos parafusos da flange do prensa-
gaxetas. Pressione a gaxeta no valor menor da Tab. III.

5 - Comprima alternadamente os parafusos da caixa 
gaxeta em incrementos em torno de 25% do valor 
de torque mínimo indicado na Tab. III até alcançar o 
coeficiente de torque desejado.

6 - Movimente a válvula no seu curso total, por 10 
vezes, e reaperte os parafusos conforme Tab. III, se 
necessário.

7 - Este passo deve ser executado de acordo com a 
política de segurança do usuário. Uma vez que a 
válvula entrar em operação e alcançar a temperatura 
de operação, reapertar os parafusos da gaxeta com 
o valor de torque desejado. Caso vazamentos sejam 
detectados, apertar até alcançar o máximo torque 
indicado na Tab. III.

Fig. 8 - Gráfico Pressão & Temperatura

Engaxetamento Standard 

PTFE entrelaçado
Castelo plano

PTFE entrelaçado
Castelo estendido

Engaxetamento Standard

Grafite entrelaçado
Castelo plano

Grafite entrelaçado
Castelo estendido
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Tab. III - Torques de Engaxetamento com Anéis Entrelaçados

Diâmetro da Haste
do Obturador

Parafusos 
do Prensa 

Gaxetas

150-300-600 900 1500 2500

Torque Nominal

mm pol. pol. Nm pés-lb Nm pés-lb Nm pés-lb Nm pés-lb
14.6 0.575 3/8 9-12 7-9 12-15 09-11 17-20 13-15 25-31 18-23

1/2 12-14 9-10 15-18 11-13 21-25 15-18 32-39 24-29

22.6 0.890 3/8 10-12 7-9 14-16 10-12 19-23 14-17 28-34 21-25

1/2 12-14 9-10 16-19 12-14 24-28 18-21 36-43 27-32

28.9 1.130 1/2 17-20 13-15 24-29 18-21 37-44 27-32 58-70 43-52

5/8 20-24 15-18 29-35 21-26 45-54 33-40 71-87 52-64

38.6 1.520 1/2 21-26 15-19 29-35 21-26 45-54 33-40 73-88 54-65

5/8 25-30 18-22 35-42 26-31 55-67 41-49 90-109 66-80

3/4 29-35 21-26 41-50 30-37 65-79 48-58 108-130 80-96

51.4 2.024 1/2 26-31 19-23 36-44 27-32 57-69 42-51 92-112 68-83

5/8 31-37 23-27 44-53 32-39 70-84 52-62 115-138 85-102

3/4 36-44 27-32 52-62 38-46 83-101 61-74 138-165 102-122

64.1 2.524 5/8 37-44 27-32 53-63 39-46 85-103 63-76 139-167 103-123

3/4 43-52 32-38 62-75 46-55 101-122 74-90 165-200 122-148

76.8 3.024 5/8 63-76 46-56 92-113 68-83 143-184 105-136 250-303 184-223

3/4 75-90 55-66 111-134 82-99 181-219 133-162 299-362 220-267

Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Standard - Anéis Entrelaçados
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Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Premium - PT

Fig. 10 - Configurações de Engaxetamento Premium - PT

O engaxetamento com carga-viva PT da ValtekSul consiste em um conjunto de anéis em “V” de PTFE virgem e anéis  
de PTFE com fibras de Carbono. Este conjunto de engaxetamento foi projetado para reduzir os efeitos 
adversos dos gradientes de temperatura utilizando as excelentes características de baixo coeficiente 
de atrito do PTFE. Este conjunto de gaxetas  é sempre pressionado pelos sistemas de molas de 
carga-viva. O conjunto de carga viva possui um indicador de posição para garantir visualmente a 
memória da posição do conjunto no processo de manutenção. O sistema de engaxetamento PT da  
ValtekSul é uma solução mais econômica do que  o sistema PTG ou PTG-XT, dentro de seus limites operacionais 
de pressão e temperatura (tab. IV). Também, neste sistema, pode ser utilizado o engaxetamento duplo, sistema para 
vácuo e castelo estendido.

Parafusos/porcas da 
flange

Flange das gaxetas

Guia Superior 
(UNS S 31600 c/PTFE

ou Grafite)

Anéis “V” (PTFE virgem com  
filamentos de Carbono) 

e anel backup)

Castelo plano

Espaçador das gaxetas
(UNS S 31600)

Anéis limpadores
(PTFE/Carbono)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

Guia inferior
(UNS S 31600 c/PTFE 

ou Grafite)

Engaxetamento PT
Configuração Standard

Engaxetamento PT
Configuração Opcional

Guia superior
(Alloy #6 ou Bronze)

Fire-safe - Anel de grafite
(Engaxetamento 
std ou duplo)

Tomada de purga

Engaxetamento duplo

Espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

Guia inferior
(Alloy #6 ou Bronze)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

Anel espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

Indicador de Carga Viva

0308093

Espaçador fire-safe
(UNS S 31600)

(Carga-viva Comprimida)

 Engaxetamento para vácuo (não mostrado)  Castelo estendido (não mostrado)
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Fig. 11 - Gráfico Pressão & Temperatura

Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Premium - PT

Instalação e Manutenção
A montagem do conjunto do engaxetamento Premium 
PT na caixa gaxetas - Fig. 10 deve ser realizada confor-
me a seguir:

1 - Ambos os conjuntos das gaxetas devem ser coloca-
dos na haste do obturador como um único conjunto 
e não como anéis individuais.

2 - O disco menor inferior do conjunto da mola prato 
deve ser instalado inicialmente. Os outros quatro res-
tantes devem ser instaladas em conjunto conforme 
mostrado.

3 - Posicione a arruela indicadora com a ponta para bai-
xo e com posição oposta à haste do obturador.

4 - Aperte as porcas do flange do prensa-gaxetas não 
mais do que uma volta de cada vez, de maneira al-
ternada, até que a arruela superior indicadora esteja 
nivelada com a parte inferior do disco inferior de en-
costo.

5 - Movimente a válvula no seu curso total por 10 vezes 
e reaperte, se necessário.

6 - Após a válvula entrar em operação e um torque adi-
cional for necessário aperte conforme indicado na 
Tab. IV.

7 - Se o disco inferior do conjunto de carga-viva estiver 
abaixo da orelha indicadora da arruela superior é si-
nal de que o engaxetamento está consolidado e des-
gastado. As porcas do prensa-gaxetas devem ser 

Tab. IV - Torques para Engaxetamento 
Premium PT

Haste 
do Obturador

Parafuso 
Prensa-Gaxeta

Torque 
Nominal

mm pol. pol. Nm pol.- lb

14.6 0.575 3/8 2.8 25

1/2 3.8 34

22.6 0.890 3/8 3.3 29

1/2 4.3 38

28.9 1.130 1/2 7.3 65

5/8 9.2 81

38.6 1.520 1/2 9.0 80

5/8 11.8 104

3/4 14.3 127

51.4 2.024 1/2 12.2 108

5/8 13.2 135

3/4 18.3 162

64.1 2.524 5/8 18.5 166

3/4 22.2 285

76.8 3.024 5/8 33.9 300

3/4 40.8 361

Configurações de 
Engaxetamento Premium - PT

PTFE/Carbono - Anéis “V”
Castelo plano

PTFE/Carbono - Anéis “V”
Castelo estendido

reapertadas para garantir carga suficiente conforme 
indicado no passo 4.

8 - Se o engaxetamento for do tipo fire-safe considere 
como torque um valor 20% superior ao indicado na 
Tab. IV.
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Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Premium PTG-XT

Fig. 12 - Configurações de Engaxetamento Premium PTG-XT

Parafusos/porcas da 
flange

Guia Superior 
(UNS S 31600 c/PTFE

ou Grafite)

Anéis “V” (PTFE virgem com  
VESPEL™) 

e anel backup)

Castelo plano

Espaçador das gaxetas
(UNS S 31600)

Anéis limpadores
(VESPEL™)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

Guia inferior
(UNS S 31600 c/PTFE 

ou Grafite)

Engaxetamento PTG-XT
Configuração Standard

Engaxetamento PTG-XT
Configuração Opcional

Fire-safe de Grafite
(Engaxetamento superior 
std ou duplo)

Espaçador Fire-safe
( UNS S 31600)

Engaxetamento duplo

Anel espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

Guia inferior
(Alloy #6 ou Bronze)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

Flange das gaxetas

Espaçador
(UNS S 31600)

 Engaxetamento para vácuo (não mostrado)  Castelo estendido (não mostrado)

Guia superior
(Alloy #6 ou Bronze)

Indicador de carga-viva

O sistema PTG-XT é um conjunto de engaxetamento Premium formado por anéis “V” de PFE combinados com anéis 
backup de Vespel CR 6100®, elastômero de elevada resistência.  Esta combinação de avançada e moderna tecnologia 
provoca uma enorme capacidade de vedação sob condições de altos gradientes de temperatura e pressão.
O sistema de carga-viva, proporcionado pelo conjunto de molas no flange do prensa-gaxetas, é responsável por 
absorver as variações provocadas pelos gradientes térmicos e de pressão minimizando, assim, a necessidade de 
apertos adicionais e manutenções. Dado que o PFE é um elastômero quase tão quimicamente inerte quanto o PTFE, ele 
pode ser utilizado em aplicações similares.
O sistema PTG-XT quando instalado e mantido corretamente alcança coeficientes de fuga inferiores a 100 ppm. O 
sistema PTG-XT atende à certificação ISO 15848-1Classe B, assim como à FCI 91-1 Classe B1.
O sistema PTG-XT permite a montagem de engaxetamento duplo com opção de configuração fire-safe. Também pode 
ser instalado com castelos estendidos assim como para operações com vácuo.
O sistema PTG-XT também pode ser instalado com outras tecnologias homologadas, tais como o DuPont Kalrez® ou 
Green Tweed Chemraz®.

0308094

(Carga-viva Comprimida)

Tomada de purga
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Fig. 13 - Gráfico Pressão & Temperatura

Instalação e Manutenção
A montagem do conjunto do engaxetamento Premium 
PTG-XT na caixa gaxetas - Fig. 12 - deve ser realizada 
conforme a seguir:

1 - Antes de começar a instalar o engaxetamento  
superior, aplicar uma leve camada de graxa DuPont 
Krytox 206® (recomendada) em torno da parte cen-
tral côncava dos anéis em “V”, assim como no anel 
fêmea.

2 - Ambos os conjuntos devem ser instalados, pela has-
te do obturador, como um único conjunto e não mais 
como anéis individuais.

3 - Se o conjunto for fornecido com o sistema de carga-
-viva seguir as instruções indicadas na página 14.

4 - Verifique a dimensão da haste do obturador assim 
como o diâmetro dos parafusos do flange das gaxe-
tas e comprima o engaxetamento com o torque indi-
cado na Tab. V.

5 - Comprima o engaxetamento sempre de forma alter-
nada e cruzada através dos parafusos do prensa-
-gaxetas em 1/4 de volta até alcançar o torque de-
terminado. Para engaxetamento com sistema de 
carga-viva seguir o indicado na página 14.

6 - Em caso de uso de engaxetamento do tipo fire-safe 
utilizar um torque 20% superior ao indicado na Tab. V.

Tab. V - Torques para Engaxetamento 
Premium PTG-XT

Haste 
do Obturador

Parafuso 
Prensa-Gaxeta

Torque 
Nominal

mm pol. pol. Nm pol.- lb

14.6 0.575 3/8 3.0 27

1/2 4.2 37

22.6 0.890 3/8 3.6 32

1/2 4.8 42

28.9 1.130 1/2 8.1 71

5/8 10.2 90

38.6 1.520 1/2 10.0 88

5/8 13.1 115

3/4 15.8 139

51.4 2.024 1/2 13.5 119

5/8 16.7 147

3/4 20.2 178

64.1 2.524 5/8 20.4 180

3/4 24.5 216

76.8 3.024 5/8 37.6 331

3/4 45.2 398

Configurações de 
Engaxetamento 
Premium PTG-XT

PFE/Vespel CR6100®
Castelo plano

PFE/Vespel CR6100®
Castelo estendido

Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Premium PTG-XT
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Sistemas de Engaxetamentos
Sistemas de Engaxetamento LATTYpack Control - EC™

Fig. 14 - Configurações de Engaxetamento Premium LATTYpack Control

Parafusos/porcas da 
flange

Guia Superior 
(UNS S 31600 c/PTFE

ou Grafite)

LATTYflon 3265 LM®

Castelo plano

Espaçador das gaxetas
(UNS S 31600)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

Guia inferior
(UNS S 31600 c/PTFE 

ou Grafite)

LATTYpack Control - EC™
Configuração Standard

LATTYpack Control - EC™
Configuração Opcional

Guia superior
(Alloy #6 ou Bronze)

Tomada de purga

Engaxetamento duplo

Guia inferior
(Alloy #6 ou Bronze)

Anel anti-extrusão
(UNS S 31600)

Flange das gaxetas

0308095

Espaçador
(UNS S 31600 ou Alloys)

 Engaxetamento para vácuo (não mostrado)  Castelo estendido (não mostrado)

O sistema de engaxetamento LATTYpack Control™, padronizado pela ValtekSul como engaxetamento Premium, utiliza 
um sistema de dois estágios para alcançar baixo coeficiente de fuga em uma enorme gama de fluidos industriais. Este 
sistema é composto por anéis de PTFE/Carbono entrelaçados e anéis matrizados anti-extrusão com excelentes níveis 
de estanqueidade, baixos níveis de fricção e elevada recuperação elástica.
O conjunto LATTYflon 3265 LM® é construído com um núcleo de fios de carbono impregnados de PTFE e encapsulados 
por uma camisa de PTFE entrelaçado. Sua elevada estrutura elástica assegura estanqueidade e baixos coeficientes 
de atrito e histerese. O conjunto LATTYflon 3265 LM® contém um inibidor de corrosão que protege a superfície do 
engaxetamento no castelo da válvula. 
O sistema LATTYgraf 6995 NG® é uma empaquetadura fabricada com fios de Grafite expandido de elevada pureza 
(>99.5%) contidos numa malha de fios de Inconel® que contém um agente que melhora o coeficiente de atrito e um 
inibidor de corrosão que garante uma proteção ilimitada no castelo da válvula. Este sistema pode ser combinado com 
outras configurações tais como LATTYgraf EF NG ou LATTYflon 6265 M em montagens mistas.
Estes sistemas instalados nas válvulas tipo globo da ValtekSul atendem às normativas da ISO 15848-1 Classe 
A. Permitem a montagem com sistema de carga-viva que operam em gradientes térmicos ou da pressão do fluido. 
Permitem montagem com castelos estendidos assim como com montagem de engaxetamento duplo.

Montagem carga-viva

LATTYgraf 6995 NG

(Carga-viva Comprimida)

LATTYgraf 6995 NG
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Fig. 15 - Gráfico Pressão & Temperatura

Instalação e Manutenção
A montagem do conjunto do engaxetamento Premium 
LATTYpack Control - EC™ na caixa gaxetas - Fig. 14 - 
deve ser realizada conforme a seguir:

1 - Em montagem tipo engaxetamento duplo (twin-seal) 
o conjunto de gaxetas inferior deve ser montado 
independentemente do conjunto superior e devida-
mente apertado.

 Se o conjunto de carga-viva for fornecido, monte 
conforme o esquema fornecido pela ValtekSul.

2 - Verifique a dimensão da haste do obturador assim 
como o diâmetro dos parafusos do flange das ga-
xetas e comprima de acordo com o torque mínimo 
indicado na Tab. VI.

3 - Alterne a compressão do engaxetamento em incre-
mentos de 25% do menor valor de torque até que o 
desejado seja alcançado.

4 - Movimente a válvula 10 vezes no seu curso total e  
reaperte o conjunto se necessário até o valor indica-
do de torque na Tab. VI.

5 - Após o início de funcionamento e alcançada a tem-
peratura final de operação reaperte novamente o 
engaxetamento, se necessário, nos valores máximos 
indicados na Tab. VI.

 Cuidado: devem ser seguidos os protocolos de se-
gurança do usuário.

Configurações de 
Engaxetamento Premium 
LATTYpack Control

LATTYpack EC®

Castelo plano

LATTYpack EC®

Castelo estendido

Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Premium LATTYpack Control - EC™
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Tab. VI - Torques para Engaxetamento LATTYpack Control™

Diâmetro
Haste do

Obturador

Parafusos
Prensa-
Gaxetas

Classe de Pressão ANSI

150-300-600 900 1500 2500

Torque Nominal

mm pol. pol. Nm pés-lb Nm pés-lb Nm pés-lb Nm pés-lb

14.6 0.575 3/8 8-11 6-7 8-11 6-7 15-18 11-13 17-20 13-15

1/2 12-14 9-10 12-14 9-10 19-23 14-17 22-26 16-19

22.6 0.890 3/8 9-12 7-9 9-12 7-9 16-19 12-14 18-22 13-16

1/2 12-15 9-11 12-15 9-11 21-26 15-19 26-31 19-23

28.9 1.130 1/2 21-25 15-18 21-25 15-18 37-45 27-33 43-53 32-39

5/8 26-33 19-24 26-33 19-24 46-56 34-41 53-64 39-47

38.6 1.520 1/2 27-33 20-24 27-33 20-24 47-58 35-43 55-67 41-49

5/8 34-41 25-30 34-41 25-30 59-71 44-52 68-83 50-61

3/4 40-49 30-36 40-49 30-36 69-84 51-62 81-99 60-73

51.4 2.024 1/2 36-43 27-32 36-43 27-32 60-74 44-55 71-86 52-64

5/8 43-53 32-39 43-53 32-39 74-91 55-67 87-106 64-78

3/4 51-63 38-46 51-63 38-46 86-108 63-80 103-126 76-93

64.1 2.524 5/8 53-64 39-47 53-64 39-47 91-111 67-82 105-128 77-94

3/4 63-76 46-56 63-76 46-56 108-131 80-97 125-154 92-114

76.8 3.024 5/8 97-119 71-88 97-119 71-88 167-203 123-150 195-238 144-176

3/4 116-191 86-105 116-191 86-105 198-243 146-179 231-282 170-208

Sistemas de Engaxetamentos
Engaxetamento Premium LATTYpack Control - EC™
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As informações e especificações contidas neste boletim são 
consideradas precisas. Entretanto, elas têm a finalidade so-
mente de informação e não devem ser consideradas como cer-
tificadas. Os produtos Valtek Sulamericana são aprimorados 
continuamente e as especificações, dimensões e informações 
aqui contidas podem sofrer mudanças sem prévio aviso. Para 
informações adicionais ou confirmação das mesmas, consulte 
seu representante Valtek Sulamericana.

Kalrez e Vespel são marcas registradas da E.I. Du Pont Company

LATTYpack é marca registrada da LATTY International.

Inconel é marca registrada da Inco Alloys Int’l.

ValtekSul é marca registrada

Valtek Sulamericana é marca registrada
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ValtekSul Brasil
Escritório Central e Fábrica
Rua Goiás, 345 - Diadema - SP - Brasil
Central de Atendimento 11 4072-8600
www.valteksul.com.br
www.valteksul.com


