Guia de aplicação de válvulas
para refinaria
Soluções de engenharia para a indústria de refino

As válvulas esféricas de serviço pesado da MOGAS tiveram seu sucesso
comprovado nos seguintes processos, além de outros:
Destilação atmosférica
Destilação a vácuo
Reforma catalítica contínua
Viscorredução
Craqueamento catalítico fluido
Hidrotratamento de leito fixo
Hidrocraqueamento de leito fixo
Hidrocraqueamento de leito de ebulição
Coqueamento retardado
Gaseificação
Desasfaltamento

MOGAS — Sua parceira no processo
Confiança comprovada. Especialista em engenharia. Serviço confiável.
A indústria de refino passou por muitas mudanças, que vão desde os métodos de processamento até o tempo levado
para operar as unidades de processamento. Essas mudanças, juntamente com o surgimento de especificações para
combustíveis com baixo nível de enxofre, a exigência de se processar combustíveis de qualidade inferior não refinado e a
necessidade de converter mais os resíduos de fundo de barril, criaram uma demanda extrema por válvulas de controle e
de isolamento. Válvulas não confiáveis e imprevisíveis podem causar grande perda monetária em situações de emergência,
com consequências devastadoras para o pessoal. A MOGAS respondeu a esses desafios desenvolvendo uma combinação
de configurações variadas de materiais (TRIM) e de revestimentos de qualidade para aplicações de alta temperatura, de alta
pressão, erosivas, corrosivas, viscosas e de coqueamento/asfalteno.
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Guia de aplicação de válvulas para refinaria
Condições de serviço pesado em usinas podem rapidamente se
transformar em consequências graves para os seus negócios.
É por isso que as empresas ao redor do mundo recorrem a MOGAS
Industries — a líder em válvulas esféricas de serviço pesado.
Combinando mais de quatro décadas de experiência com as
práticas mais avançadas de fabricação disponíveis, a MOGAS ajuda
a garantir a integridade do processo, a confiabilidade do tempo
de atividade e a segurança do pessoal. O resultado – eficiências
de negócios imediatas e menor custo total de propriedade a longo
prazo. Em resumo, as válvulas MOGAS trabalham nos ambientes
mais severos para que a sua empresa também possa fazê-lo.
Guia de aplicação de válvulas para refinaria
Principais recursos

Tamanho (pol)

Classe de pressão Materiais do corpo

ISOLADOR 2.0
Válvulas de isolamento de
baixa pressão
• Diâmetro total
• Corpo moldado em 2 peças
• Bidirecional
• Haste à prova de explosão

1a4

150 a 600

F316, F9, F53, A105, Ambiente até 650°F
Ti Gr 12
(até 343°C)

CA-HO1
Válvulas de óleo pesado
• Projetadas especificamente
para aplicações de óleo
pesado
• Corpo moldado em 2 peças
• Haste à prova de explosão

1a3

900 a 4500

Série 300, Aço
651 até 1100°F
Carbono, Molibdênio (343 até 593°C)
Cromado

Série C
Válvulas de isolamento
personalizável
• Projetadas especificamente
para a aplicação do cliente
• Corpo moldado em 2 ou 3
peças
• Haste à prova de explosão

4 a 36

300 a 4500

Série 300, Aço
651 até 1500°F
Carbono, Molibdênio (343 até 815°C)
Cromado

RSVP / iRSVP
Válvulas de ventilação e
drenagem
• Corpo dotado de ventilação
integrado
• Haste não ascendente de
um quarto de volta
• Suporte de montagem rígido

1/2 a 4

300 a 4500

F22, A105, F91

FlexStream
Tecnologia de Controle
• Controle de velocidade
• Caracterização variável
• Alta rangeabilidade
• Modulação de precisão

1 a 42

300 a 4500

Série 300, Aço
Ambiente até 1100°F
Carbono, Molibdênio (até 593°C)
Cromado
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Temperatura máxima

Ambiente até 1100°F
(até 593°C)
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Flexibilidade de design
A válvula da série C se adapta às aplicações
Recursos comuns para a linha de válvulas da Série C
da MOGAS

1

2

•
•

A esfera rotativa não desloca volume ou sólidos
O curso da bitola do passante direto protege as
superfícies de vedação

•

As molas de sede mantêm contato de vedação
constante entre a esfera e as sedes
Permite a expansão térmica dos materiais (TRIM)
Sedes de metal limpam a superfície da esfera
durante a operação

•

Sedes substituíveis independentes

5

Design da haste à prova de explosão

•

•
•

4

2

1

•

•
•
•

4
7

Minimizam os custos de manutenção e conserto

O design de peça única atende às normas de
segurança da indústria
Resiste a torques de serviço pesado e pressões
máximas de trabalho

Design de haste de guia dupla
•

Vedações de haste interna energizada por pressão
servem de rolamento axial e guia inferior de haste
O mancal da haste de válvula serve de guia superior
de haste
Elimina o movimento lateral da haste da válvula
Evita a migração de meios
Evita vazamentos da vedação da haste e o risco de
emissões fugitivas

Opções específicas da aplicação
Designs das sedes

Projetados para o máximo desempenho
em todas as condições específicas de
aplicação

Vedação sob pressão
constante

Garante a energização de vedação
constante
Evita que a vedação de haste vaze e o
risco de emissões fugitivas

Gaxetas do corpo

Gaxeta de corpo energizada por pressão
disponível para atender os códigos da
indústria

Materiais

Materiais específicos da aplicação
disponíveis, incluindo exóticos
Estendem a vida útil da válvula

Corpo moldado e conexões finais
•
•

8

3

Conjuntos combinados de esfera e sede fornecem
contato total de vedação para isolamento confiável
Maior área de contato de vedação resiste a
pequenos arranhões ou abrasões

4

7

6

Superfície de vedação de sede ampla
•

6

5

Vedação energizada por pressão
•
•

3

8

6

Design de esfera flutuante

Espessura de parede maior em áreas críticas fornece
maior vida útil à válvula
Design de 2 ou 3 peças

Flange de montagem de serviço pesado
•
•
•

Usinado após montagem para garantir o alinhamento
preciso da haste
Oferece suporte estrutural para a montagem do
operador
Oferece inspeção visual para a confirmação da
posição da esfera
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Revestimentos

Revestimentos específicos da aplicação
oferecem maior resistência a erosão e
corrosão

Revestimentos e
incrustações

Revestimentos e incrustações podem ser
aplicados no furo de passagem ou nas
superfícies úmidas

Portas de purificação

Estão disponíveis portas de purificação
para manutenção periódica recomendada

Conexões finais

As conexões finais disponíveis incluem
flangeada, soldada, dede encaixe/grampo
ou junta do tipo anel.
Guia de aplicação de válvulas para refinaria
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Vantagens da válvula de esfera
quando comparada com válvulas globo e gaveta
Quando se trata de tipos de válvula, há diferenças
distintivas em termos de design, intenção e
propósito. É uma parte crítica da longevidade e
do desempenho da válvula em serviços pesados
o fato de ela ter ou não operação rotativa ou
ação linear. Mecanismos de vedação expostos
Operação de um quarto de volta rápida
com movimento rotacional estável

versus superfícies de vedação protegidas
podem fazer uma grande diferença. Válvulas de
commodity fabricadas para ambientes limpos em
temperaturas ambiente ou baixas simplesmente
não foram projetadas para resistir às demandas
extenuantes de condições extremas de operação.

Curso da bitola do passante direto

Processos industriais
sérios exigem escolhas
sérias de válvula.
Entender as diferenças
fundamentais nos
tipos de válvula pode
auxiliar nessas decisões
importantes.
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Vantagens da válvula de esfera
As sedes rebaixadas ficam protegidas de exposição contínua ao ﬂuxo
de processo
A esfera é limpa com cada operação da válvula
Rota no próprio eixo, então não há deslocamento volumétrico
A área de vedação é protegida de possível erosão dos meios,
mantendo a integridade da área de vedação da haste ao mesmo
tempo em que reduz o risco de emissões fugitivas
O design de haste não ascendente atende às normas de vedação de
vazamento EPA VOC para um número maior de ciclos
Vedação assistida pela pressão
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A haste vertical ascendente cria
uma deterioração e fricção
contínuas na área de vedação

Componentes de vedação
expostos aos meios

A haste vertical ascendente cria uma deterioração e
fricção contínuas na área de vedação

Curso de vazão turbulenta e interrompida

Desvantagens da válvula gaveta

Desvantagens da válvula globo

Componentes de vedação na linha de vazão levam a possível
desgaste e ataque de corrosão

Dano às superfícies de vedação devido à exposição das sedes quando
a válvula é aberta

A geometria da superfície de vedação exposta se desgasta e perde a
capacidade de manter a vedação apertada

A vedação da calha/nervura é corroída com o tempo e pode apresar
partículas em curso

Quando em funcionamento, o trajeto de ﬂuxo é interrompido,
causando deslocamento volumétrico do ﬂuido em processo, que deve
ocorrer vindo de trás do plugue de volta para a corrente de ﬂuxo

Quando em funcionamento, o trajeto de ﬂuxo é interrompido,
causando deslocamento volumétrico do ﬂuido em processo, que deve
ocorrer vindo de trás do plugue de volta para a corrente de ﬂuxo

As hastes ascendentes multivoltas podem interromper catalisadores
destrutivos e partículas de junta de passar pelo diâmetro interno da
área de vedação, podendo causar vazamentos atmosféricos perigosos

As hastes ascendentes multivoltas podem interromper catalisadores
destrutivos e partículas de junta de passar pelo diâmetro interno da
área de vedação, podendo causar vazamentos atmosféricos perigosos

Uma válvula com haste de deslizamento não oferece vida útil de
operação ou número de ciclos, pois a haste se movimenta pela caixa
de vedação juntamente com o ﬂuido em processo

Uma válvula com haste de deslizamento não oferece vida útil de
operação ou número de ciclos, pois a haste se movimenta pela caixa
de vedação juntamente com o ﬂuido em processo

Depende da propulsão vertical da haste para movimentar o plugue de
vedação para a sede

O torque fica assentado para ativar a vedação – o ciclo térmico relaxa
a haste
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Guia de aplicação
Especialista na indústria
Destilação — Atmosférica e a vácuo

Na destilação atmosférica, durante o processo de destilação em tubo, a matéria bruta
dessalinizada é aquecida em uma fornalha de matéria bruta até ficar parcialmente
evaporada. Isso faz com que o processo de separação inicie na torre de matéria bruta,
onde várias correntes alternativas são retiradas em pontos de ebulição diferentes.
Na destilação a vácuo o cintilador a vácuo separa os resíduos atmosféricos da torre
de matéria bruta para a produção de gasóleo leve, médio e pesado e produtos não
destiláveis, como resíduos de vácuo.
Um incêndio em uma refinaria sempre é um acontecimento perigoso, mas um incêndio
que venha a atingir grandes quantidades de matéria bruta na torre principal e nos
purificadores laterais relacionados pode rapidamente ir de perigoso para catastrófico.
Sendo uma das principais fornecedoras de válvulas de serviço essenciais, a MOGAS
trabalhou com várias empresas de petróleo para criar um sistema de emergência de
isolamento de fundos confiável. Em uma emergência associada a incêndio, o sistema
isola a torre dos purificadores – e dos produtos altamente inﬂamáveis neles contidos –
da fonte do incêndio.

Reforma catalítica contínua

O processo de reforma catalítica contínua é usado primariamente em refinarias para
aprimorar a octanagem (research octane number, RON) do reservatório de gasolina do
motor. Ele também pode ser configurado para a produção de aromatizantes em um
complexo petroquímico. Uma reação de desidrogenação catalítica converte a parafina
em isoparafinas e naftalênicos em aromáticos. O hidrogênio é um subproduto desse
processo, sendo utilizado em outras partes da refinaria.

Localizadas no topo de uma importante
refinaria, essas válvulas MOGAS foram
escolhidas devido ao seu desempenho e à
pouca necessidade de manutenção. Devido
à localização, a confiabilidade era uma parte
crítica da decisão de instalação.

A principal licenciadora desse processo tem mais de 600 unidades instaladas em todo
o mundo e indicou as válvulas de isolamento da MOGAS no pacote de especificações
de seu programa principal. Esse pacote de processos evoluiu, passando de
semirregenerativo para contínuo, o que aumentou as exigências de desempenho
esperadas das válvulas de circulação do catalisador.
A MOGAS desenvolveu revestimentos de spray que podem realizar até 50.000 ciclos
sem que ocorra degradação no fechamento, tornando a MOGAS a preferência na
escolha da licenciadora para o processo.
A MOGAS também desenvolveu um design de engaxetamento carregado por mola
que elimina a possibilidade de problemas com fogo causados pelo vazamento de
hidrogênio na unidade de operação do processo.

Viscorredução

A válvula MOGAS série C, devido à sua configuração de corte, é totalmente confiável
durante o processo de viscorredução, reduzindo significativamente o tempo de
inatividade em comparação com designs com válvulas gaveta. Nas aplicações em
que ocorre coqueamento pesado, a MOGAS oferece um sistema de purificação
intermitente e contínuo para remover o acúmulo de coque.

Guia de aplicação de válvulas para refinaria
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Instaladas entre a tremonha e o dispositivo de
elevação de uma grande refinaria no sudoeste,
essas válvulas de isolamento com sede de
metal de 3 polegadas, classe ASME 300,
realizam ciclos pelo menos três vezes por hora.
Essa válvulas substituíram o design de outro
fabricante, que durou apenas dois meses.
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Craqueamento catalítico fluido

O processo de craqueamento catalítico contínuo é usado para converter
hidrocarbonetos de grande peso molecular em produtos de valor agregado.
A conversão ocorre na presença de uma catalisador que converte gasóleos
hidrotratados e fundos de fracionador em gasolina, olefinas C3/C4 e óleos de
ciclo leve.
A MOGAS desenvolveu válvulas com design próprio para irradiações granulares
do catalisador de temperaturas ultraelevadas, que ocorrem durante o processo
de remoção do regenerador. Em alguns casos o catalisador é transportado para
o fracionador e provoca grande erosão em válvulas do tipo gaveta e globo. As
válvulas de esfera MOGAS com todos os orifícios e revestimentos especiais
superaram esses designs, durante todos os quatro a cinco anos de atividade.

Esta válvula CA-DRI de 8 polegadas, classe
ASME 300, trata catalisador a 1425°F (774°C).
É a principal válvula de isolamento entre o
separador ciclone de terceiro e quarto estágio.

Hidrotratamento de leito fixo

Pressão e temperatura altas são necessárias para quebrar as ligações
moleculares de enxofre e nitrogênio que ocorrem em correntes residuais, de
gasóleo e diesel. Em refinarias de processamento bruto de metais pesados,
um sistema reator de proteção geralmente é usado para evitar a contaminação
do catalisador usado no hidrotratamento. O catalisador do reator de proteção
precisa ser removido com frequência devido ao acúmulo de metais pesados no
catalisador.
Duas licenciadoras de processos de hidrotratamento de leito fixo desenvolveram
métodos exclusivos para carregar os reatores de proteção com catalisadores
novos sem desativar a unidade. Esses sistemas de reator de proteção necessitam
de válvulas de adição e de retirada, que a MOGAS pode fornecer.

Esta válvula de isolamento de alimentação
CA-1AS de 6 polegadas, classe ASME 300, é
parte importante do sistema de fechamento de
emergência.

Hidrocraqueamento de leito fixo

O processo de hidrocraqueamento de leito fixo possui a maior base instalada
entre os dois tipos de reator. O reator geralmente possui vários leitos de
catalisador. Esse catalisador não pode ser removido como ocorre durante
o processo de leito de ebulição. Assim, o tempo de atividade fica limitado a
aproximadamente dois anos até que o desempenho do catalisador seja afetado
pelo acúmulo de coque.
A MOGAS trabalhou com várias licenciadoras de tecnologias no processo de
hidrocraqueamento de leito fixo para melhorar o desempenho das aplicações
de isolamento, na tentativa de tornar o funcionamento em geral da unidade mais
confiável e seguro nas 600 a 700 unidades de processamento espalhadas por
todo o mundo.

Localizada em um ambiente frígido na
Escandinávia, essa válvula de esfera com furos
grandes, classe ASME 4500, está instalada nas
saídas do aquecedor de hidrogênio.

Hidrocraqueamento de leito de ebulição

Atualmente presente em 100 por cento das unidades de hidrocraqueamento de
leito de ebulição em todo o mundo, a MOGAS trabalha com as duas licenciadoras
de tecnologia de hidrocraqueamento de leito de ebulição há mais de 20 anos.
A MOGAS está envolvida no desenvolvimento de revestimentos e válvulas que
funcionam em condições operacionais difíceis e que são totalmente confiáveis
em todo o tempo estipulado de atividade, de quatro a cinco anos.
Essa experiência, registro de desempenho e aprimoramento contínuo fizeram da
MOGAS a fornecedora preferida para essa tecnologia.
© Copyright 09/30/2017 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Essas válvulas de 12 e 16 polegadas, classe
ASME 2500, estão instaladas na estação de
redução de uma refinaria europeia responsável
pela produção de 115.000 bpd.
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Coqueamento retardado
O coqueamento é um processo em lotes que requer operação frequente do
sistema da válvula de isolamento durante a operação de troca do tambor de
coque.
O design simples da esfera ﬂutuante MOGAS oferece uma operação livre
de problemas na aplicação de coqueamento pesado, diferente de designs
complicados, com trunnion, que apresentam áreas com grande tolerância para
o acúmulo de coque, fazendo com que o torque aumente significativamente do
início ao fim da atividade da unidade.
Nosso design de esfera ﬂutuante requer muito menos vapor durante as
operações de purificação do que os designs típicos do trunnion, o que
economiza milhares de dólares anualmente em custos com energia.

Esta refinaria do centro-oeste dos EUA tem
válvulas de esfera MOGAS de 20 polegadas,
classe ASME 300, em funcionamento para
vapor superior. Várias delas estão iniciando
sua segunda década de funcionamento.

Como forma de aprimorar continuamente o design da empresa, a MOGAS
obteve dados de campo para determinar a quantidade exata de carga de serviço
que deve ser aplicada no atuador e no dimensionamento da haste da válvula.
Isso ajuda a evitar que ocorra falha na válvula e no atuador devido ao aumento
de torque resultante do acúmulo de coque.

Gaseificação
A MOGAS trabalhou com a licenciadora que é líder global em processos de
gaseificação no desenvolvimento de tecnologias de corte e revestimento,
visando melhorar a confiabilidade operacional nas válvulas de isolamento
críticas.
A conquista mais recente da MOGAS foi ampliar o uso do sistema de válvulas de
tremonha para operações de eliminação de escória. Essa conquista melhorou o
desempenho, que foi de seis meses para cinco anos, com mais de 50.000 ciclos
de operação, sem causar nenhuma falha nas válvulas e atuadores relacionados.

Esta válvula de classe 600 ASME de 16
polegadas foi instalada para funcionamento
de isolamento com tremonha de 550°F a 1095
psig (290°C a 75 bar g). Muitas dessas válvulas
resistiram a mais de 50.000 ciclos.

Desasfaltamento
O desasfaltamento é o processo de remoção de asfalto, metais e enxofre
de frações de petróleo. A remoção de asfaltenos evita que ocorra acúmulo
de coque no catalisador no processamento da unidade jusante. Ele produz
asfalto (asfaltenos, resinas duras e leves) e óleo de desasfaltamento como
produtos finais. Esse processo de refinação pode ser considerado um processo
de rejeição de carbonos, já que os asfaltenos removidos possuem taxas de
hidrogênio por carbono (H:C) relativamente baixas. Já que a quantidade de
asfalteno cresce com o aumento de temperatura operacional, o desasfaltamento
é um serviço rigoroso, que necessita de válvulas e revestimentos projetados com
design robustos.

Esta grande válvula de esfera de diâmetro de
24 polegadas com sede de metal foi uma das
muitas escolhidas para a atualização de um
projeto de areia de alcatrão. A capacidade de
atender um prazo rigoroso foi crucial para uma
partida inicial bem-sucedida.

O design da válvula MOGAS série C com todos os orifícios pode ser usado em
todos os serviços de óleo com asfalteno e desasfaltado, com total confiabilidade.
Nas aplicações em que ocorre acúmulo pesado de asfalteno, a MOGAS oferece
um sistema de purificação intermitente e contínuo para remover o asfalteno.

Guia de aplicação de válvulas para refinaria
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Sistema de purificação
Alivia o acúmulo de coque
Foi demonstrado que a purificação é eficaz em várias aplicações em campo
para minimizar os efeitos nocivos da formação de coque. A MOGAS recomenda
altamente e oferece sistemas de purificação projetados especificamente para as
válvulas em aplicações de alta incrustação para maximizar a vida útil operacional
da válvula.
As soluções de purificação da MOGAS funcionaram tão bem que algumas
empresas as incorporaram em seus manuais de design de melhores práticas.

Benefícios da purificação
•

•

•

Alta
pressão

Baixa
pressão

•

•

•
Os locais de purificação mostrados são apenas para fins ilustrativos;
os locais reais de purificação são determinados com base nos dados
específicos da aplicação.

Reduz os torques operacionais
do início ao fim da atividade em
válvulas de isolamento essenciais
Fornece lubrificação que evita
a força de atrito excessiva na
superfície do revestimento da
esfera e sedes, resultando em
custos de reparo reduzidos
Mantém o acúmulo de coque da
esfera maleável, o que permite uma
limpeza eficiente de raspadores da
sede
O sequenciamento correto evita
que ocorra choque de temperatura
nas válvulas de controle
O isolamento de linhas
redundantes permite reparos
seguros de instrumentos e válvulas
de controle
Elimina o coqueamento em
estações de válvula de controle,
o que permite uma ventilação e
drenagem segura de líquido e
vapor eﬂuente do reator de alta
pressão

Códigos industriais e padrões
A seguinte lista parcial de códigos industriais e padrões está referenciada na
fabricação das válvulas MOGAS: API, ASTM, ATEX, CRN, DIN, FCI, GOST-R,
ISA, ISO, NACE, NBBI, PED, SIL, TA-Luft, TUV.
Para consultar uma lista completa, baixe nossos Padrões de Conformação de
Design do nosso Centro de Mídias em www.mogas.com
ASME

Título

API

Título

B16.5

Flange de tubos de aço e conexões ﬂangeadas

598

Inspeção e teste de válvula

B16.10

Dimensões entre as faces e entre as extremidades das válvulas

607 / 6A

Prova de fogo para válvulas de um quarto de volta

B16.11

Soldagem do soquete de conexões forjadas e rosqueadas

6D

Especificação para válvulas de tubulação

B16.25

Pontas de solda

B16.34

Válvula – Extremidade ﬂangeada, rosqueada e soldada

FCI 70-2

Vazamento na sede da válvula de controle

NACE

Título

MR-0103

MSS

Título

Materiais resistentes ao craqueamento por ação de sulfeto em
ambientes corrosivos de refinação de petróleo

SP-25

Sistema de marcação padrão para válvulas, ﬂanges e junções

SP-55

Padrão de qualidade para fundições de aço usadas em válvulas, ﬂanges
e conexões

Padrão
britânico

Título

SP-61

Teste de pressão de válvulas de aço

BS 6755

Teste de válvulas
Parte 1 – Especificações para exigências de teste de pressão na
produção
Parte 2 – Especificações para exigências de prova de fogo
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Serviço
Capacidades globais

Serviço de fábrica
Centro de reparo autorizado
Centro de automação de
válvula

Ofertamos serviço
excepcional para locais
exclusivos – todos os
dias, em qualquer lugar.

Excelência de serviço em ação

Quando você seleciona os produtos da MOGAS, o serviço é uma grande parte
do que vem com eles. O compromisso da MOGAS com o serviço significa mais
do que reparos básicos. Significa também o acesso oportuno a nossa equipe
de especialistas, com conhecimento e experiência, em qualquer momento, em
qualquer lugar do mundo. E quando a nossa equipe se torna parte da sua equipe,
você pode ficar tranquilo que faremos tudo para atender às suas necessidades.
Quando tiver um problema, nossos consultores técnicos vão até a raiz dele.
Eles verificarão toda a sua aplicação para identificar com precisão o problema
e resolvê-lo. Uma abordagem aberta ajuda a melhorar a confiabilidade no
equipamento e a eficiência operacional, além de reduzir custos. Nossos principais
serviços incluem:

Suporte a projetos

Reparo, restauração e personalização

•

•
•
•
•
•
•

•
•

As partículas de catalisadores e materiais
sólidos brutos são facilmente tratados usando
as válvulas MOGAS. Essa válvula foi verificada
em um programa de manutenção de rotina e
colocada em funcionamento novamente.

12

Resposta de emergência 24 horas
Resolução de problemas
Análise de desempenho da válvula
Análise 3D de elementos finitos
Teste de alta pressão
Documentação de reparo on-line

Manutenção preventiva
•
•
•

Guia de aplicação de válvulas para refinaria

Instalação, inicialização e
comissionamento
Planejamento e implementação de
fechamento de emergência
Agenciamento e gerenciamento de
contratação

Inspeção completa do sistema
Manutenção de rotina,
empacotamento de válvula
Gerenciamento de ativos em
válvulas

© Copyright 09/30/2017 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Plano de gerenciamento de ativos
Otimize seu investimento
Obter mais valor por cada dólar investido agora é mais importante
do que nunca. Para auxiliar a minimizar seu custo total de
propriedade e ao mesmo tempo aproveitar a manutenção
preditiva, a MOGAS oferece o plano de gerenciamento de ativos
MORE™, totalmente personalizável para compra de válvulas e
serviços. Independentemente de a compra envolver algumas
válvulas ou centenas, você pode escolher entre uma variedade de
opções que ajudarão a otimizar seu investimento.
Serviços no local
•
•
•
•

Partida inicial e assistência no comissionamento
Suporte de campo e resolução de problemas
Inspeções trimestrais
Planejamento de fechamento geral

Inventários gerenciados
•
•

Inventário giratório de consignação (localizado e
gerenciado na instalação da MOGAS)
Inventário no local (para uso em emergência)

Avaliações de inspeções
•
•

Inspeção no local de válvulas instaladas
Relatórios personalizados

• Assistência técnica
• Operação confiável
• Manutenção preventiva
• Coleta de dados
• Comunicações proativas
• Precificação de valor

Programa de gerenciamento de válvulas (on-line)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuração inicial, entrada, links para P&ID e relatório
de manutenção
Histórico de reparos
Relatórios de análise de desempenho
Relatórios de acidentes
Custo de reparo de válvulas
Torques de válvulas
Listas revisadas de materiais
Desenhos revisados
Recomendações para manutenção preditiva/preventiva

Treinamento com certificação
•
•
•

Programas de treinamento
Instalação e operação de válvula (prático)
Manutenção e resolução de problemas
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Confiança para o futuro
Uma garantia não é uma Garantia de desempenho

CONFIANÇA
PREVISIBILIDADE
DECISÕES SEM RISCO
SEGURANÇA MELHORADA
CONFIABILIDADE AUMENTADA
TEMPO DE PARADA MENOR
ORÇAMENTO ANTECIPADO
Somente com a MOGAS
Tantos anos de pesquisa e desenvolvimento, inovação de design,
técnicas de fabricação avançadas e experiência em campo nos
permitem oferecer uma GARANTIA DE DESEMPENHO específica
para a aplicação em nossas válvulas de controle e isolamento
com sede em metal... além de uma garantia vitalícia para materiais
e para a mão de obra.

Guia de aplicação de válvulas para refinaria
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Serviço pesado
A definição MOGAS
• Temperaturas extremas
• Altas pressões
• Partículas abrasivas
• Produtos que contenham ácido
• Acúmulo de sólidos pesados
• Segurança crítica da usina
• Diferenciais de pressão amplos
• Controle de velocidade
• Controle de ruídos

MOGAS Industries, Inc.
Sede
14204 East Hardy Street
Houston, TX, EUA 77039-1405
Telefone: +1 281 449 0291
Fax: +1 281 590 3412
E-mail: mogas@mogas.com

Europa
Telefone: +44 (0)116.279.3367

China
Telefone: +86 (0)10.84549478

Austrália
Telefone: +61 (0)8.9456.3533

Oriente Médio
Telefone: +971 (0)4.889.5667

Para outros locais da MOGAS ou para um
distribuidor na sua área, visite-nos no
site www.mogas.com
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