Válvulas para processos
químicos/petroquímicos

Soluções de engenharia para a indústria química/petroquímica

As válvulas de esfera com sede metálica MOGAS provaram ser bem sucedidas
nestes processos e mais:
Anidrido acético

Polipropileno

Isocianato

Polissilício

Sal derretido

Ácido tereftálico purificado (PTA)

Metil (MECL) / Diclorometano (DCM)

Refinado

Olefinas

Monômero cloreto de vinila (VCM)

Polietileno

...enquanto lida com estas condições e mais:
Sílica abrasiva

Meio letal

Ataques corrosivos

Cera liquefeita

Emissões fugitivas

Lama pastosa

Alta ciclagem
	Alta velocidade de partículas de rochas
duras

Ácidos corrosivos.
Partículas erosivas.
Condições extremas de operação.
Aplicações de segurança críticas.
Todos esses serviços de condições severas podem ser encontrados em
fábricas de processamento químico e petroquímico ao redor do mundo. Ao
longo de muitos quilômetros de tubulação, cada fábrica requer isolamento
confiável do equipamento crítico e controle de fluxo de trabalho, junto com
respiradouros confiáveis e válvulas de drenagem. O desempenho de uma
válvula garante não apenas a integridade do processo e a segurança do
pessoal da fábrica, mas também o volume e a taxa na qual a fábrica pode
produzir os produtos, gerando, assim, renda e aumentando a lucratividade.

A MOGAS está envolvida com esses tipos de fábricas de processamento há
várias décadas. Cada processo tem características químicas únicas, onde
o material de construção da válvula e os revestimentos necessários devem
ser cuidadosamente selecionados. Uma análise abrangente do processo e
meio individuais – combinado com anos de pesquisa e desenvolvimento,
engenharia, fabricação e suporte de serviços – habilita a MOGA para o
fornecimento de soluções para válvulas, que são desenvolvidas de forma
ideal para atingir suas necessidades específicas.

Vantagens da válvula de esfera
Comparadas com as válvulas de gaveta e globo
Quando falamos de tipos de válvulas, há
diferenças características no projeto, intenção
e propósito. Se a válvula tem uma operação
rotativa ou uma ação linear é uma parte crítica
da longevidade e desempenho da válvula em
serviços em condições severas. Mecanismos de
Rápida operação de um quarto de volta
com movimento rotacional suave

vedação expostos versus superfícies de vedação
protegidas podem fazer uma grande diferença.
Válvulas fabricadas para ambientes limpos em
temperatura ambiente ou baixa simplesmente não
são projetadas para suportar demandas árduas
das condições extremas de operação.

Via direta para o furo de passagem

Processos industriais
sérios requerem sérias
escolhas de válvulas.
O entendimento de
diferenças fundamentais
nos tipos de válvulas
podem auxiliar essas
decisões importantes.
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Vantagens das válvulas de esfera
Sedes rebaixadas são protegidas da exposição contínua ao fluxo de
trabalho
A esfera é limpa em cada operação da válvula
Gira sobre o próprio eixo, assim não há deslocamento volumétrico
A área de engaxetamento é protegida da erosão potencial do meio,
mantendo a integridade da área de vedação da haste enquanto reduz
o risco de emissões fugitivas.
O projeto da haste não-ascendente satisfaz os padrões de vazamento
de gaxeta EPA VOC para número maior de ciclos.
Vedação assistida por pressão
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A haste de elevação vertical cria
um desgaste e fricção contínuos na
área de engaxetamento

Componentes de vedação expostos ao meio

A haste de elevação vertical cria um desgaste e
fricção contínuos na área de engaxetamento

Trajeto de fluxo turbulento e ininterrupto

Desvantagens das válvulas de gaveta

Desvantagens das válvulas globo

Os componentes de vedação na linha de fluxo podem levar a desgaste
e ataque corrosivo.

Danos 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
sua capacidade de manter uma vedação justa

A vedação se corrói ao longo do tempo, e pode capturar partículas do
fluxo

Quando operado, o trajeto do fluxo é interrompido causando
deslocamento volumétrico do fluido do processo que deve ocorrer por
detrás da obstrução e de volta ao fluxo

Quando operado, o trajeto do fluxo é interrompido causando
deslocamento volumétrico do fluido do processo que deve ocorrer por
detrás do plug e de volta ao fluxo

As hastes ascendentes de múltiplas voltas podem puxar catalisadores
destrutivos e a canalização extrapola o diâmetro interno da área de
vedação levando a possíveis vazamentos perigosos para a atmosfera

As hastes ascendentes de múltiplas voltas podem puxar catalisadores
destrutivos e a canalização extrapola o diâmetro interno da área de
vedação levando a possíveis vazamentos perigosos para a atmosfera

Uma válvula de haste deslizante não fornecerá a extensão da vida útil
ou do número de ciclos devido ao movimento da haste através da
caixa da gaxeta junto com o fluido do processo

Uma válvula de haste deslizante não fornecerá a extensão da vida útil
ou do número de ciclos devido ao movimento da haste através da
caixa da gaxeta junto com o fluido do processo

Depende do impulso vertical fornecido pela haste para direcionar o
plugue de vedação na sede

Assentamento por torque para fazer a vedação – a ciclagem térmica
relaxa a haste
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O projeto confiável
resolve os desafios de isolamento
Para garantir a eficiência operacional e a segurança das
instalações de processamento químico e petroquímico, o
isolamento do equipamento é crítico. Válvulas de isolamento
rotativas de um quarto de volta rápidas, que fornecem
fechamento absoluto e vedação confiável, fazem da MOGAS a
solução perfeita para essas duras instalações.
A exposição das válvulas de isolamento ao desgaste agressivo em ambientes
extremamente corrosivos demandam integridade mecânica, confiabilidade
aumentada e vida útil máxima. Os materiais de aplicação específica e
revestimentos das válvulas MOGAS fornecem resistência aumentada contra
erosão e corrosão, reduzem os custos de renovação e estendem a vida útil e
tempos de operação da válvula — o que significa resistência confiável das
válvulas de trajeto crítico.

5
2

O projeto e qualidade
superiores das válvulas
MOGAS reduzem a
manutenção e eliminam
a inatividade relacionada
a válvula – fornecendo
um maior retorno total
no investimento.

Observação: Materiais exóticos de aplicação
específica podem incluir Hastelloy®, incoloy,
Inconel®, Monel®, tântalo, titânio ou outros.

4

3

Embutimentos, revestimentos e portas
de purga opcionais estão disponíveis, se
necessário.

2
8

9

6

7

Embutimentos

7
1

Portas de purga
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Item Características da válvula
1
2

Benefícios operacionais

Valor para o desempenho da
fábrica

Maior espessura da parede em áreas críticas

Integridade da válvula sob condições severas

Tolerância a corrosão

Vida útil mais longa da válvula

Projeto de haste com guia dupla

Elimina o movimento lateral da haste

Previne vazamentos na gaxeta da haste e
satisfaz os requisitos da Categoria M

Mancal da vedação da haste interna

Serve como guia para a haste e pressuriza
sua vedação.

Previne o acesso do fluído à caixa da gaxeta
e satisfaz os requisitos da Categoria M

Atua como rolamento de encosto revestido
com baixo coeficiente de atrito, minimizando
o torque da válvula como um todo

Evita atrito localizado, empeno e
carregamento lateral da haste

Serve como o guia da haste superior,
assegurando posicionamento correto da
haste da válvula na câmara de
engaxetamento durante a atuação

Elimina o carregamento lateral durante a
atuação

Corpo e conexões terminais forjadas

Bucha da haste da válvula

Previne vazamentos na gaxeta da haste e o
risco de emissões fugitivas

3

Projeto de haste à prova de ruptura

O projeto de única peça satisfaz os padrões
de segurança da indústria

Suporta torques extremos de serviço e
pressões máximas de trabalho

4

Engaxetamento sob pressão
constante

Garante energização constante do
engaxetamento

Previne vazamentos da haste da gaxeta e o
risco de emissões fugitivas

5

Flange de montagem pesado

Minimiza estresses e mantém o alinhamento
preciso da haste

Suporta atuadores para operação adequada

6

Projeto de esfera flutuante

Gira dentro de sua própria esfera

Não desloca sólidos

Via direta para o furo de passagem

Superfícies de vedação não expostas aos
efeitos danosos do meio

Travamento na sede a jusante

Previne o acúmulo atrás da sede a jusante
A configuração da sede a montante assegura
a evacuação do fluído durante o ciclo

7

Sedes substituíveis independentes

Substituível em campo, minimizando os
tempos de reparo

Reduz os custos de reparo

8

Ampla superfície de vedação da sede

As sedes são lapidadas em forma de esfera
para contato contínuo de 100%

Isolamento confiável

Fornece maior área de contato de vedação

Maior integridade de vedação para suportar
pequenos aranhões ou abrasões

Aresta de orientação afiada nas sedes

Corta através de fluídos viscosos para limpar
a superfície de vedação da esfera em cada
operação

A mola da sede com formato Belleville
mantém um contato de vedação constante
entre a esfera e as sedes

Assegura a posição correta, vedação e carga
adequada em todos os momentos

9

Vedação energizada por pressão
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Tecnologias de controle rotativo
Flexibilidade para ambientes exigentes
Nos ambientes adversos associados com processos químicos/petroquímicos, as válvulas de controle
são uma parte vital dos numerosos circuitos de controle encontrados na fábrica. Essas válvulas
importantes controlam gases, líquidos, vapor ou compostos químicos através da manutenção
da pressão, níveis de fluxo ou disseminando a energia dos diferenciais de pressão para garantir
a integridade do processo. Devem ser desenvolvidas para evitar emissões fugitivas e manuseio
confiável de aplicações letais e meio frequentemente cáustico.

Tecnologia de corte variável
A família MOGAS de tecnologias de válvulas de controle dá completa
flexibilidade para sua aplicação. A tecnologia patenteada FlexStream® expande
os pontos fortes comprovados das válvulas de esfera MOGAS ao adicionar
capacidades de modulação precisa, alta rangeabilidade e caracterização
excepcionais.
O projeto flexível vem da construção variável do corte interno. O corte é
projetado para adaptar-se as aplicações de diferencial de alta pressão (∆P),
alterando o número de aberturas, o estilo das passagens descendentes (trajeto
direto ou tortuoso) e a porcentagem do furo que está preenchido. O conjunto
completo de válvula pode ser fabricado como um projeto de esfera flutuante ou
trunnion em uma estrutura forjada de 2 ou 3 peças, usando uma variedade de
materiais resistentes à corrosão e revestimentos para atender às exigências dos
componentes expostos ao pesado fluxo do processo.

A tecnologia FlexStream usa um número
variável de passagens projetadas dentro do
furo, desenvolvidas de forma personalizada
para adaptarem-se para aplicações diferenciais
de alta pressão, fornecendo melhor controle de
velocidade/ ruído/vibração/erosão/cavitação.

A tecnologia de corte variável ajusta a
porcentagem de preenchimento do furo à
exigências específicas da aplicação. Esses
exemplos mostram a faixa de preenchimento de
10 a 100 por cento.

Controlando a velocidade
A pressão pode ser reduzida curvando o fluxo do fluido em um ângulo reto, que
absorve energia e controla a velocidade. Ao fazer com que a pressão caia como
uma cascata sobre um número de voltas com ângulos retos, a queda de pressão
em cada fase é uniformemente distribuída. O trajeto tortuoso se expande a
cada ângulo reto para assegurar que a velocidade se mantenha através das
curvas, mesmo que o fluido esteja expandindo — eliminando qualquer dano
potencial. Quanto mais a pressão cai, mais voltas são necessárias para controlar
a velocidade.
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Esta seção transversal das passagens mostra
como as diversas curvas em ângulo reto são
usadas para controlar melhor a velocidade em
grandes quedas de pressão.
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Controle de emissões confiável

O engaxetamento sob pressão constante
mantém pressões adequadas na gaxeta da
haste de aplicação específica e anéis antiextrusão.

Com a segurança dos funcionários da fábrica e com as emissões fugitivas para
todas as fábricas acima de tudo, o projeto de haste da MOGAS provou-se
uma escolha confiável. As emissões fugitivas potenciais podem ocorrer onde
houver a necessidade de fornecer uma vedação entre o fluido do processo e o
ambiente externo. O engaxetamento sob pressão constante e anéis antiextrusão,
combinados com a gaxeta da haste de aplicação específica, garantem uma
haste sem vazamentos — mesmo durante grandes flutuações de temperatura
e pressão. Projetos de válvula com haste linear crescente apresentam uma
dificuldade em manter a vedação da haste sem vazamento devido ao alto atrito,
desgaste do eixo, erosão e recuo.

Ajuste preciso
Como a maioria das válvulas de controle, os ajuste iniciais e o processo de
seleção são feitos em um software personalizado. Com frequência, exigências
não cumpridas podem resultar em ajuste inadequado, permitindo que ocorram
falhas na válvula de controle. A MOGAS desenvolveu uma programa de ajuste
amigável para o cliente que tem sido verificado por uma empresa terceirizada
para precisão, levando em consideração as diretrizes fornecidas pelos padrões
relevantes ISA e IEC desenvolvidos para o controle da seleção de válvulas.
O processo final de seleção leva em consideração uma combinação de
informações fornecidas pelo computador e conhecimento de engenharia
aplicada fornecida pela MOGAS. In-house Computacional Fluid Dynamics
(Dinâmicas de fluido interno computacionais – CFD) são usadas para determinar
com precisão a quantidade de estágios descendentes necessários por aplicação.

Amostra das dinâmicas de fluido computacionais
Computational Fluid Dynamics (Dinâmicas de
fluido computacionais – CFD) é uma técnica
de análise e projeção sofisticada com base
em computador que garante que a válvula
satisfaça os regulamentos ambientais e
de conformidade da indústria antes da
construção.

FLUXO

Como indicado neste CFD de uma passagem
de fluxo FlexStream, a pressão diminui a cada
estágio de redução de pressão em ângulo reto.

Pressão (lbf/in2)
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Produtos de engenharia
Projetos personalizados de aplicação específica
Cada processo químico/petroquímico é único e com frequência exige válvulas personalizadas que
não podem ser encontradas em um catálogo de equipamento padrão. Com décadas de projeto
validado e experiência de fabricação, a MOGAS com frequência é alvo dos pedidos de clientes finais
para projetar uma solução única. Nem todo original equipment manufacturer (OEM – fabricante de
equipamento original) tem as habilidades e experiência para se comprometer com um programa
extenso de desenvolvimento. A MOGAS sempre deu boas-vindas a esses tipos de desafios e
trabalhou de forma próxima com licenciadores e usuários finais para criar resultados confiáveis.

MAX-Series para soluções personalizadas
Essas válvulas são projetadas para exigências operacionais únicas e envolvem forte colaboração entre engenharia,
operações, manutenção e fabricação. Todas as válvulas MAX-Series estão em conformidade com os padrões e códigos da
indústria.

Ligação especial (válvulas duplas, válvulas quadradas)
Essas configurações de válvula podem envolver válvulas de diversos serviços em
condições severas, que precisam operar em uma sequência específica ou operar
de uma maneira na qual algumas são fechadas automaticamente quando outras
são abertas.

Essa ligação especial permitiria que uma linha
do fluxo corresse enquanto a outra estaria
isolada. Isso permite que os operadores abram
duas válvulas e fechem duas válvulas em uma
única operação.

Automação especial
Com frequência, a rápida operação, alta ciclagem ou mesmo exigências
dimensionais pedirão por uma pacote de automação único. A MOGAS trabalha
em proximidade com seus clientes para garantir que as necessidades de
automação exigidas por suas válvulas de serviços em condições severas sejam
alcançadas com êxito.

Válvulas diversoras de 3, 4 ou 5 vias
Quando se desvia o fluxo em direções diferentes ou para locais diferentes,
uma válvula diversora sem vazamentos confiável é crucial para evitar qualquer
penetração e/ou reversão de fluxo A capacidade de lidar com separação de fluxo
operada por rotação é crítica para a confiabilidade do processo, assim como,
para a segurança da fábrica. Isto com frequência simplifica ou elimina o número
de válvulas necessárias.
Esta válvula de distribuição com 4 vias de
8 polegadas ASME classe 600 Class mantém
mais de 90% da área de fluxo do furo cheio
durante o meio do curso. Também há a
flexibilidade na colocação da válvula (posição
de montagem horizontal ou vertical) para
ajudar a minimizar os gastos de capital com
tubulação.

Válvulas para processos químicos/petroquímicos

10

© Copyright 11/2013 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Válvulas de ultra-alta pressão
Pressões extremamente altas requerem engenharia extrema e habilidades de
fabricação comprovadas para evitar qualquer processo/preocupação com a
segurança do pessoal. Com frequência, as válvulas de isolamento químico/
petroquímico devem fornecer fechamento firme para condições severas de
operação, assim como para produtos químicos potencialmente tóxicos.

Isolar sob pressões extremas de gás (acima
de 42.000 psi), esta válvula Special Class
CA-1AS de 1 polegada foi modificada para
isolar de forma confiável em alta pressão e
temperatura. A MOGAS foi escolhida como o
parceiro dessa empresa para válvulas, pois a
válvula MOGAS durou mais de três vezes em
relação às válvulas anteriores.

Furo único ou ajuste de entrada/saída
As exigências de tubulações ou processos especiais com frequência criam
desafios operacionais para válvulas de atividades severas. Restrições
dimensionais com frequência limitam as válvulas de commodity. A MOGAS
tem sido capaz de oferecer válvulas de esfera criadas e fabricadas de forma
única que satisfazem as especificações operacionais, mantém a integridade do
processo, se adaptam às dimensões mecânicas e honram os prazos.

Recebeu o apelido de válvula “trompete”
devido ao tamanho único de sua entrada
comparada com o tamanho da saída
(28 x 14 polegadas), essa válvula de esfera com
sede metálica ASME 300 Class CA-DRI foi uma
solução inovadora para as necessidades de
configuração não usuais do cliente.

Única
Pedidos personalizados são parte do nosso legado. A MOGAS está no mercado
desde 1973, projetando e fabricando aquela válvula exclusiva que é aquele
componente crucial sem padrão para o seu sistema operacional. Tamanhos de
furos únicos, conexões terminais diferentes e materiais de acabamento especiais
são facilmente alcançados através do nosso grupo de produtos de engenharia.

Esta válvula “única” de três polegadas ASME
300 Class foi construída para o cliente que
requer fabricação e ligação personalizada.
Essa válvula de dua vias, com a tubulação
entrando na válvula pela parte inferior, tem
duas esferas localizadas dentro do corpo da
válvula que abrem/fecham de forma alternada.
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Revestimentos comprovados
Nem todos os revestimentos são iguais
Ácidos implacáveis. Movimentação de pellets. Meio abrasivo. Alta ciclagem.
Cada uma dessas condições podem afetar muito as operações de equipamentos mecânicos. Os
revestimentos usados nas indústrias químicas/petroquímicas (CPI) são com frequência críticos para
não apenas o desempenho da válvula, mas também a longevidade do equipamento naquele
ambiente em particular.
Com frequência, o sucesso de um revestimento depende da seleção adequada
do material base e do revestimento, junto com o método usado na aplicação do
revestimento, tudo como um sistema completo. A MOGAS oferece uma gama de
revestimentos unidos de forma mecânica e metalúrgica, aplicados com precisão
absoluta para uma ótima espessura, enquanto mantém as tolerâncias e dimensões
precisas do projeto.
Através da MOGAS, uma ampla seleção de revestimentos está disponível para
melhor servir cada área de processo em particular. Os revestimentos devem
lidar com uma variedade de desafios, como a erosão, corrosão, furos, ataque
químico/corrosão, desgaste, acúmulo de material, etc. A natureza abrasiva e/ou
ácida de certos meios e agentes químicos cria sérios desafios operacionais no
mercado químico/petroquímico, desafios que a MOGAS enfrenta com experiência,
engenharia de primeira linha e o que há de mais novo na ciência de material.

Recomendações de revestimento da MOGAS
Ambiente

Preocupação

Material

Partículas e pellets

Desgaste abrasivo,
erosão, furos

Carbonetos

Condições ácidas

Corrosão, ataque
químico, delaminação,
fragilidade

Carbonetos, cerâmica,
metais com aglutinantes
exclusivos da MOGAS

Alta ciclagem

Desgaste abrasivo,
fadiga, delaminação

Carbonetos

Construção de sólidos
pesados

Forte abrasão, erosão,
corrosão

Carbonetos, metais com
aglutinantes exclusivos
da MOGAS

Solução

A tecnologia de
revestimentos
projetada e
otimizada com
base em
condições
operacionais
especificas de
aplicação

Observação: Metodologia de aplicação de revestimento (pulverizado
e fundido, HVOF, plasma, laser, etc.) é determinado por condições
especificas da aplicação.
Válvulas para processos químicos/petroquímicos
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A corrosão custa
para as indústrias de
processos mais de $5,4
bilhões anualmente.

Pesquisa e desenvolvimento
Para garantir que as melhores soluções em revestimentos
estejam disponíveis para nossos clientes, a MOGAS tem um
programa de pesquisa e desenvolvimento em andamento que
inclui:
• investigações de campo continuadas
• teste de cupom (com rastreabilidade para cada lote de
revestimento)
• análises laboratoriais
•	alianças colaborativas com uma seleção de revestidores
autorizados.

– NACE International

Como parte da pesquisa e desenvolvimento em andamento
para revestimentos, a MOGAS analisa de forma contínua
amostras para resistência e durabilidade. Alguns exemplos de
Testes laboratoriais e
nosso teste e avaliação incluem:
avaliação contínuos
• Testes de abrasão (ASTM G65)
confirmam a adesão,
compatibilidade e desgaste
• Teste de erosão em lama
para um desempenho
• Testes de microdureza para indentações (Vickers DPH300)
máximo.
• Testes de adesão (ASTM C633)
• Testes de corrosão
• Análises de porosidade
• Testes de impacto
• Análises de estresse residual
• Correspondência CTE

Resistência e sensibilidade
a rachaduras são
verificadas usando o teste
Vickers de microdureza
para indentações.

Usando softwares
exclusivos, a porosidade do
revestimento é analisada
e validada.
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Projetado para segurança
Assegurando segurança e reduzindo os riscos
Controle de emissões fugitivas

A maioria das fábricas de processos e químicas deve aderir à requisitos legais
e de segurança estritos (como a ISO 15848-2) relacionada com as emissões
fugitivas. Sob essas condições, vazamentos para a atmosfera, não importa se
forem pequenos, podem se tornar grandes preocupações. O monitoramento
e o controle dessas emissões se tornaram um dos focos principais para os
operadores das fábricas. Se satisfizerem as diretrizes ambientais, legais e
industriais de agências como a EPA, TA-Luft, ASME e outras, todas as válvulas
devem satisfazer requisitos claramente definidos para lidar com a maioria das
áreas comuns de vazamento das válvulas: hastes e juntas do corpo.
Com frequência um pequeno gotejar, ou mesmo uma liberação de gás, pode
causar danos ao equipamento, ambiente ou funcionários da fábrica. Com isso
em mente, a MOGAS projetou hastes e juntas do corpo para reduzir o risco
de emissões inesperadas. Nossas válvulas de esfera têm duas vedações de
haste independentes, assim como juntas de corpo especiais, para assegurar a
confiança da vedação. Essas características do projeto são discutidas com mais
detalhes abaixo.

4

1

Categoria M para fluidos letais

A Categoria M para fluidos letais, código ASME B31.3, é definida como “um
serviço de fluido no qual apenas uma exposição a uma pequena quantidade de
fluido tóxico, causada por vazamento, pode produzir danos graves e irreversíveis
a pessoas por inalação ou contato corporal, mesmo quando medidas de
restabelecimento imediatas são tomadas”, As válvulas de esfera com sedes
metálicas MOGAS têm operado com êxito por anos em aplicações críticas da
Categoria M como anidrido acético, gás fosgênio e sistemas de CO2 supercríticos.
Um requisito especial desse código é o projeto de vedação da haste.
A MOGAS tem lidado com esse requisito fornecendo vedações de haste
independentes que incluem:
• mancal de vedação da haste energizado com pressão e lapidado
• gaxeta da haste que usa dois anéis anti-extrusão e três anéis de gaxeta de
aplicação específica.
• anéis de selagem opcionais, canalizados para um detector
• sistema de engaxetamento sob pressão constante
Este projeto da MOGAS satisfaz todos os requisitos das especificações da
Categoria M, sem o uso de vedações de fole caras e de grande manutenção, que
têm uma vida útil limitada.

3
2
1 Haste
2 Mancal da Vedação da Haste
3 Graxeta da haste de aplicação
específica

4 Sistema de engaxetamento sob
pressão constante

Junta de
anel em
delta

Junta energizada por pressão

A Categoria M requer o uso de “projetos que aumentam a compressão da
junta quando a pressão aumenta”. A MOGAS fornece juntas de anel em delta
energizadas com pressão para todas as válvulas de esfera de serviço em
condições severas da Categoria M. Este anel afunilado de metal sólido combina
carregamento de superfície alta com a resistência do material da vedação para
fornecer energia armazenada considerável e vedação justa, mesmo em sistemas
onde a vibração ou ciclos termais podem enfraquecer outros componentes de
vedação, levando a trajetos com vazamentos potenciais.

Válvulas para processos químicos/petroquímicos
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Teste de fogo para desempenho confiável
Fogo em fábricas de processo podem causar
consequências desastrosas, por isso a necessidade de
vários padrões da indústria e requisitos específicos de
usuário final. A operação das válvulas, em meio a chamas
e calor extremo, é uma parte significante do programa
de segurança de qualquer fábrica. As válvulas de esfera
da MOGAS foram desenvolvidas para suportar os efeitos
danosos de situações emergenciais com fogo.
Diversos tamanhos e classes ASME das válvulas MOGAS
foram testadas contra fogo e qualificadas para satisfazer
esses requisitos rigorosos. Se as especificações de teste
contra fogo forem API 6FA ou API 607, ou especificações
particulares do cliente, a MOGAS trabalha com usuários
finais para garantir que todos os processos de teste
sejam seguidos conforme determinado. Após a queima
total, a operabilidade e desempenho da válvula são
avaliados. Quando o teste contra fogo está completo, toda
a documentação e certificações estão disponíveis para
revisão.

Recentemente, uma
válvula MOGAS de
4 polegadas ASME 1500
Class, junto com uma
válvula de 10 polegadas
ASME 600 Class, foram
enviadas para outros
países para um teste
de fogo específico do
cliente.

Esta válvula de esfera
de 4 polegadas ASME
1500 Class foi coberta
por fogo em alta
temperatura por uma
quantidade de tempo
pré-determinada.

Safety Integrity Level (Nível de integridade de
segurança – SIL) certificado

Os especialistas da indústria começaram a focar
na segurança funcional nas fábricas de processo e
formalizaram uma abordagem para reduzir os riscos com
o desenvolvimento do IEC padrão 61508. Uma ênfase na
redução de riscos quantitativa, considerações de ciclo de
vida, práticas gerais e desempenho de equipamento foram
todos os componentes integrais da avaliação. Um SIL é
uma medida de desempenho do sistema de segurança,
em termos de probabilidade de falha na demanda. As
válvulas de esfera de serviço em condições severas
MOGAS C-Series foram revisadas pela Exida, uma empresa
de certificação e pesquisa especializada em sistemas de
segurança críticos e equipamentos relacionados, e recebeu
uma certificação para certas faixas de falhas.

© Copyright 11/2013 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Após os requisitos
de tempo estarem
satisfeitos, o fogo foi
apagado de acordo com
os procedimentos de
segurança.

A etapa final no
teste contra fogo
foi a verificação
da capacidade de
operar a válvula e a
documentação do
desempenho da mesma.
A válvula não apenas
passou na primeira
tentativa, mas excedeu
os requisitos críticos do
cliente.
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Limpeza de precisão
Serviços de salas limpas (cleanroom)
Devido a natureza séria e potencialmente perigosa de alguns
meios do processo, é crucial que o equipamento passe por uma
limpeza de precisão antes da instalação. Enquanto a remoção
de contaminantes combustíveis dos componentes em ambientes
ricos em oxigênio é crítica para a segurança da fábrica, a limpeza
de precisão também é necessária para impedir que as impurezas
corrompam a integridade da composição química do meio.
A MOGAS oferece limpeza de precisão no local das válvulas e partes críticas
para assegurar que seus componentes sejam preparados em conformidade com
todos os padrões industriais mais importantes e entregues dentro dos acordos
contratuais. Com mais de 278 metros quadrados de ambiente limpo, nossa
instalação é capaz de lidar com componentes pesados, enquanto se adapta a
várias formas e tamanhos. Como parte dos nossos procedimentos rigorosos
de limpeza, a falta verificável é determinada através do uso de inspeções
qualitativas e quantitativas. Cada trabalho é completamente documentado para
definir, controlar e monitorar processos como o fluxo de material, detalhes de
limpeza, resultados de inspeção, embalagem e etiquetamento.

Destaques da instalação
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado ISO 6 (Class 1000)
Flexibilidade para lidar com formas, tamanhos e pesos maiores
Laboratório interno fornece verificação analítica
Testes de emissões fugitivas
Testes de pressão
Mudanças rápidas
Documentação completa do trabalho
Ambientalmente responsável

Limpeza de precisão, como limpeza de
oxigênio, aquática e ultrasônica, das válvulas e
parte críticas reduzem os resíduos não voláteis
para padrões ISO aceitáveis.

Testes de emissões usando nitrogênio limpo
e seco ou hélio são usados para o teste
de carcaça e teste de vazamento da sede
da válvula em ambas as direções, quando
apropriado.

Os processos de salas limpas (cleanroom)
rigorosos para a limpeza de oxigênio irão
preparar efetivamente partes para um
ambiente rico em oxigênio.

Válvulas para processos químicos/petroquímicos
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Bombas
Aplicações de válvula MOGAS
As fábricas de processos usam as bombas para mover matérias-primas, intermediários e produtos
através do sistema. Para manter os processos acontecendo sem percalços, a operação adequada
das bombas desempenham um papel vital. De tempos em tempos podem haver distúrbios
operacionais ou falhas mecânicas do equipamento, exigindo isolamento para reparo ou por questões
de segurança. Quando seu funcionamento é necessário, as válvulas associadas devem ser confiáveis
para manter as pressões operacionais e a integridade do sistema.
Parâmetros da aplicação
•
•
•

Para uma série de bombas, há válvulas de isolamento redundante nos lados de
sucção e descarga
As válvulas devem fornecer interrupção firme para que a manutenção seja feita.
Para modular a descarga e segurar a pressão, a válvula de controle é usada para
prevenir danos ao equipamento e manter as taxas de eficiência da bomba

Especificação de válvula

Bomba de alimentação

1

TAMBOR
DE
ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

Item
PARA O
AQUECEDOR
OU REATOR

6
5

4

7

Isolamento de entrada de
tambor de alimentação

1

2

Bloqueio emergencial do
tambor de alimentação

1

3

Bloqueio de sucção de
bomba de alimentação
(comum por bomba)

2–3

4

Bloqueio de descarga de
bomba de alimentação
(comum por bomba)

2–3

5

Bloqueio de entrada de
reciclagem

1

6

Bloqueio de saída de
reciclagem

1

7

Cortador/Bloqueio de fluxo
retrógrado

1

BOMBA
DE ALIMENTAÇAO
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Qtde

1

2

3

Aplicação
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Compressores
Aplicações de válvula MOGAS
As indústrias químicas/petroquímicas podem colocar os compressores em uma variedade de
condições extremas, de altas pressões e temperaturas a gases com componentes tóxicos e
agressivos. Vários tipos diferentes de compressores são usados para mover o fluxo, enquanto
reduzem o volume do fluido comprimível. Essa atividade normalmente resulta no aumento
da temperatura (liberação de energia) e pressão na descarga do compressor. Por causa das
especificações exigentes, requisitos de segurança restritos, custos substanciais de compra e a
necessidade de longos períodos de operação confiável, é crucial manter uma constante taxa de fluxo
para proteção contra o surto do fluxo que pode causar danos.

Soluções anti-surtos do compressor
Distúrbios de pressão ou surtos podem causar dano significativo ao
equipamento, desperdício de energia e variações no processo. Essa flutuação
acontece quando a pressão no lado de descarga é diferente da pressão
produzida pelo compressor. Esse fenômeno de surto pode acontecer de forma
rápida e causar a reversão momentânea do fluxo.
O controle rotativo das válvulas de esfera MOGAS oferece rapidez e
confiabilidade, capaz de passar para a posição completamente aberta em menos
de um segundo. Usando a tecnologia de controle FlexStream® , estas válvulas
são desenvolvidas para controlar alto ΔP em líquidos, gases e fluxo multifásico
para combater o consumo de energia, velocidade, cavitação e ruído.
Recursos de desempenho da tecnologia de controle FlexStream®
Redução de ruído
Até 85 dBA durante reciclagem, 105 dBA em trajeto
Movimento Abrir/Fechar
Abre em menos de um segundo/fecha em menos de
cinco segundos
Fator de dimensionamento
De 1,8 a 2,5 vezes o máximo de Cv (válvula de controle)
excessivo
calculado
Superação
Dentro de um por cento
Emissões
Emissões fugitivas mitigadas

Compressor anti-surto

Especificação de válvula
Item

Aplicação

Qtde

1

Controle de surto do
compressor

1

2

Isolamento manual

2

FC
ALIMENTAÇÃO

2
COMPRESSOR

1

2

DESVIO
PARA A
UNIDADE
DE PROCESSO

Válvulas para processos químicos/petroquímicos
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Controle de surto de compressor centrífugo multi-estágio
ALIMENTAÇÃO
A GÁS

DESCARGA
FINAL

1

7
2

3

4

5

ETAPA 1

ETAPA 2

ARREFECEDOR
ENTRE ETAPAS

TAMBOR DE
ELIMINAÇÃO
ENTRE ETAPAS

ARREFECEDOR
ENTRE ETAPAS

TAMBOR DE
ELIMINAÇÃO
ENTRE ETAPAS

ARREFECEDOR
ENTRE ETAPAS

TAMBOR DE
ELIMINAÇÃO
ENTRE ETAPAS

TAMBOR DE
ELIMINAÇÃO DE
SUCÇÃO

6

ETAPA 3

ETAPA 4

Especificação de válvula
Item

Compressor alternativo
ALIMENTAÇÃO

Aplicação

Qtde

1

Controle de acelerador de
sucção

1

2

Estágio 1 - Controle de
surto

1

3

Estágio 2 - Controle de
surto

1

4

Estágio 3 - Controle de
surto

1

5

Estágio 4 - Controle de
surto

1

6

Bloqueio emergencial de
sucção (comum para todos
os estágios)

4

7

Bloqueio emergencial de
descarga (comum para
todos os estágios)

4

PC

Especificação de válvula

1

Item

PT
DESCARGA

1

Aplicação
Alívio de pressão da bomba

Qtde
1

COMPRESSOR
ALTERNATIVO
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Fornos e sopradores de fuligem
Aplicações de válvula MOGAS
Fornos industriais fornecem calor para o processamento e variam em função, tipos de combustível e
método de introdução de ar de combustão. Os fornos são geralmente desenvolvidos com o objetivo
de aumentar os lucros do produto, ao mesmo tempo que melhoram a eficiência térmica do forno e
maximizam a transferência de alto calor. Para aquelas fábricas com um sistema de forno e soprador
de fuligem, quaisquer válvulas associadas serão expostas a um ambiente extremo envolvendo altas
temperaturas, assim como uma escala abrasiva potencial e acúmulo
de partículas.
Devido a essas temperaturas extremas, as válvulas MOGAS com sede
metálica de um quarto de volta liga/desliga são escolhidas com frequência,
ao invés de válvulas com sede macia com temperaturas limitadas ou válvulas
de gaveta tradicionais que têm superfícies de vedação expostas. Localizada
frequentemente na parte inferior do forno, essa localização quente e suja garante
um válvula confiável que pode suportar tais condições prejudiciais e requer
pouca manutenção.
As válvulas MOGAS também foram selecionadas como parte dos sistemas
sopradores de fuligem, onde o acúmulo de cinzas e partículas pode ter uma
preocupação maior. Sopradores de fuligem usam água, ar ou vapor para remover
depósitos dos tubos, e estes meios abrasivos podem ser danosos às superfícies
de vedação das válvulas de isolamento se forem deixadas expostas. Na posição
aberta, as superfícies de vedação das válvulas de esfera MOGAS não estão
sujeitas aos duros efeitos dessas partículas. Também projetados dentro do
modelo da válvula estão recursos para lidar com qualquer acúmulo em potencial.
Revestimentos específicos também têm sido desenvolvidos para lidar com a
natureza abrasiva dessas condições rigorosas.

Forno e soprador de fuligem

FC
FT

1

FORNO

4

3

ALIMENTAÇÃO
DE ENTRADA
DE ÁGUA NA
CALDEIRA

6

5

2

7
8
9

PARA O CONDENSADOR

TAMBOR
DE VAPOR

VAPOR
DE ALTA
PRESSÃO

Essa válvula de 12 polegadas ASME 300 Class
foi usada para o isolamento do forno de Vinyl
Chloride Monomer (Monômero cloreto de
vinila – VCM), operando a 650 °C (1200 °F) com
120 psi (8 bar).

Especificação de válvula
Item

Aplicação

Qtde

1

Isolamento da passagem de
calor interna

4–8

2

Isolamento da passagem de
calor externo

4–8

3

Controle de fluxo de
passagem de calor

4–8

4

Bloqueio a montante

4–8

5

Bypass

4–8

6

Bloqueio a jusante

4–8

7

Descarga intermitente

1

8

Descarga contínua

1

9

Limpeza química

1

PARA
O REATOR

TÍPICO
DE 4 A 8
PASSAGENS
ALIMENTAÇÃO

Válvulas para processos químicos/petroquímicos
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Reatores
Aplicações de válvula MOGAS
Reatores são tubos projetados para realizar reações químicas, que acontecem na presença de um
catalisador, entre os reativos na matéria-prima ou reativos em múltiplos cursos de alimentação.
A atividade no reator é o centro do processo e está tentando constantemente maximizar o valor
líquido presente para a dada reação aumentando o lucro em condições ideais. As reações químicas
ocorrendo no reator podem ser endotérmicas ou exotérmicas.
Válvulas de isolamento de serviços em condições severas são instaladas no
início (injeção) e no final (retirada) do reator. Aquelas localizadas no final do
processo da reação estão geralmente submetidas a condições difíceis que
podem ser prejudiciais para uma válvula comum.
As condições típicas com as quais as válvulas de serviço projetadas para uso
pesado devem lidar no reator podem incluir:
• Altas temperaturas/altas pressões
• Meio abrasivo
• Sedimentos viscosos
• Líquidos ácidos
• Preocupações com velocidade e/ou volume

Observação: Muitos tipos de reatores são
usados para uma variedade de processos, com
apenas alguns exemplos comuns mostrados
nestas páginas.

Reator de base fixa

Especificação de válvula

3
1

Item

3
2

2

4

ALIMENTAÇÃO

MISTURADOR

REATOR

Qtde

1

Alimentar ou interromper

1

2

Isolamento ou vedação

2

3

Sangria ou respiro

2

4

Isolamento de reator de
mistura

1

5

Bloqueio emergencial de
reativo

1

6

Bloqueio emergencial de
produto

1

7

Redução de pressão
efluente do reator

1

5
REATIVO

Descrição de válvula

PC

6
PARA
PRODUTO
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7
PARA RECICLAR
OU PURGAR
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Reatores (continuação)
Aplicações de válvula MOGAS
Reatores de bases fixas comutadoras múltiplas

Especificação de válvula
Item

FC
PURGA
DE GÁS
NATURAL

4

6

5

AR DE
REGENERAÇÃO

6

DESVIO

9
1

3

2

3

DESVIO

REATOR

7

8

Interruptores de
alimentação

1

2

Controle de alimentação

1

3

Isolamento manual de
alimentação

1

4

Interruptor de purga de
entrada de gás natural

1

5

Controle de purga de gás
natural

1

6

Isolamento manual de
purga de gás natural

1

7

Interruptor de reator
efluente

1

8

Interruptor de saída de
purga de gás natural

1

9

Interruptor de ar de
regeneração

1

10

Interruptor de saída de
regeneração

1

10
PARA ELIMINAR
CALOR DA CALDEIRA
PRODUTO
PARA PURIFICAÇÃO
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Qtde

1

FC
ALIMENTAÇÃO

Descrição de válvula

Observação: As quantidades de válvulas
dependerão do número de reatores.
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Reator CCR (Continuous catalyst regeneration – regeneração contínua
de catalisador )
TREMONHA
(DISENGAGING HOPPER)

2

3

FUNIL
CATALISADOR

AR

TORRE DE
REGENERAÇÃO

REATORES DE PLATAFORMA

1

AR

TREMONHA
DOSADORA

13

14
5

H2

N2

8

7
9

LOCKHOPPER
nº 2
N2

16
8

10
CATALISADOR DE ELEVAÇÃO
(LIFT ENGAGER)
nº 1

7

1

2

Regeneração superior do
reator (automatizado)

1

3

Purga auxiliar da zona de
redução

1

4

Descarregamento das
partes inferiores do reator
(Manual)

1

5

Descarregamento das
partes inferiores do reator
(Automatizado)

1

6

Carregamento de hidrogênio
ao lockhopper 1 (Manual)

1

7

Respiradouro de hidrogênio
para lockhopper 1 e 2
(Manual)

2

8

Purga de nitrogênio para
lockhopper 1 e 2 (Manual)

2

9

Catalisador de elevação (lift
engager) 1 e 2 (Manual)

2

10

Catalisador de elevação (lift
engager) 1 e 2
(Automatizado)

2

11

Ar para o arrefecedor de
regeneração (Manual)

1

12

Ar para a tremonha
dosadora (Manual)

1

13

Adição de catalisador novo
(Automatizada)

1

14

Descarregamento de
regeneração de catalisador
da tremonha dosadora
(Manual)

1

15

Descarregamento de
regeneração de catalisador
da tremonha dosadora
(Automatizado)

1

16

Equilíbrio de pressão para o
lockhopper/catalisador de
elevação (lift engager) 2
(Manual)

1

9

COALESCEDOR

Qtde

Purga superior do reator
(automatizada)

10
GÁS LIFT
CATALISADOR DE ELEVAÇÃO
(LIFT ENGAGER)
nº 2

Aplicação

1

15

LOCKHOPPER
nº 1

6

Item

11

12

4

Especificação de válvula

Observação: As quantidades de válvulas
dependerão do número de configurações de
isolamento de segurança.
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Trocadores
Aplicações de válvula MOGAS
Os trocadores são usados amplamente para processos de arrefecimento e aquecimento em grande
escala industrial. Os trocadores de calor trabalham para estabilizar a operação da fábrica ao
recuperar o calor e transferí-lo para outra parte do processo. Essa prática economiza dinheiro, pois
o calor fornecido para outros cursos dos trocadores de calor viriam, de outra forma, de uma fonte
externa, o que é mais custoso e prejudicial para o ambiente.
Pois, há normalmente vários trocadores inter-relacionados em um sistema,
qualquer mau funcionamento pode ser separadores. Devido a natureza corrosiva
de muitos meios químicos/petroquímicos, a manutenção dos trocadores é uma
preocupação contínua. O isolamento dos trocadores para reparo, troca de tubos
ou limpeza é imperativa para a integridade do processo e pode ter um impacto
direto no orçamento das operações. A capacidade de instalar essas válvulas de
isolamento crítico horizontal ou verticalmente é também um fator importante na
escolha do tipo correto de válvula. As válvulas de esfera de um quarto de volta
com sedes metálicas MOGAS podem ser instaladas em ambas configurações,
reduzindo a necessidade de várias válvulas sobressalentes.
As tarefas típicas dos trocadores em fábricas químicas/petroquímicas incluem:
• Aquecimento e arrefecimento de ácidos e soluções cáusticas
• Arrefecimento de produtos altamente viscosos
• Têmpera e condensação de solventes, escape e vapor
• Arrefecimento de circuitos de água

Desafio
Meios agressivos
Corrosão
Isolamento confiável
Variedade de diferentes
configurações de projeto de
trocadores de calor

Solução MOGAS
O projeto permite uma variedade de escolhas em material de
acabamento
Variedade de revestimentos comprovados
O projeto robusto de vedação metálica garante a confiabilidade
Flexibilidade para instalação vertical ou horizontal com impacto
mínimo na estrutura da tubulação

Válvulas para processos químicos/petroquímicos

24

© Copyright 11/2013 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Trocador – Carcaça e tubo, placa, helicoidal, etc.
TC

Especificação de válvula
Item

TT

13

EFLUENTE
DE REATOR

7

8
9

BOMBAS DE
ALIMENTAÇÃO

1

2

4

3

REATOR
OU
AQUECEDOR

5
6

SEPARADORES

10

Bloqueio lateral de tubo de
entrada primário

1

2

Bloqueio lateral de tubo de
entrada secundária

1

3

Dreno lateral de tubo de
entrada

1

4

Bloqueio lateral de tubo de
saída secundário

1

5

Bloqueio lateral de tubo de
saída primário

1

6

Dreno lateral de tubo de
saída

1

7

Bloqueio lateral de carcaça
de entrada primária

1

8

Bloqueio lateral de carcaça
de entrada secundária

1

9

Dreno lateral de carcaça de
entrada

1

10

Bloqueio lateral de carcaça
de saída secundária

1

11

Bloqueio lateral de carcaça
de saída primária

1

12

Dreno de carcaça de saída

1

13

Controle de temperatura de
tubo lateral

1

Observação: As quantidades de válvulas
dependerão do número de trocadores.

Caixas do condensador

Especificação de válvula

ALIMENTAÇÃO
DO PROCESSO

MEIO
FRIO

Qtde

1

11
12

Descrição de válvula

Item

1

3
2

MEIO
QUENTE

CAIXA
TROCADORA

PRODUTO
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Descrição de válvula

Qtde

1

Isolamento de alimentação

1

2

Isolamento de meio de
arrefecimento

1

3

Isolamento de meio de
aquecimento

1

Observação: As quantidades de válvulas
dependerão do número de trocadores.
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Separadores
Aplicações de válvula MOGAS
Os separadores podem estar antes ou após o forno/reator para separar as fases ou filtrar
previamente os insumos ou matérias-primas, como parte do processo de extração. Geralmente
existem sistemas separadores múltiplos para lidar com as diferentes fases de purificação do produto
final, assim como um iniciador de recuperação para reciclagem. Isolar os diferentes separadores para
manutenção e reparação exige uma válvula de isolamento liga/desliga confiável.
Separadores anteriores e posteriores podem envolver a
entrada e saída de fluído em velocidades, temperaturas/
pressões, consistências e texturas diferentes. Essa parte
da fábrica está sujeita a manutenção constante, pois a
atividade que acontece nos separadores é crítica para a
operação segura do processo e pode impactar a qualidade
e a operação como um todo. As válvulas de isolamento
devem ser capazes de lidar com tudo desde sedimentos
viscosos a alta temperatura/pressão, gases perigosos e
partículas prejudiciais. O projeto da haste não-ascendente
de giro rápido, junto com a seleção única de acabamento
e a vedação confiável, faz da válvula de esfera com sede

metálica MOGAS a escolha preferencial em válvulas de
isolamento.
Os separadores associados ao redor também são válvulas
de controle essenciais. Com frequência, essas válvulas são
utilizadas em sistemas de nivelamento e despressurização
que estão conectados aos separadores. As válvulas de
controle MOGAS com a tecnologia de controle rotatório
FlexStream® geralmente têm uma área de cobertura que é
menor, consideravelmente, do que as opções de válvulas de
controle linear tradicionais, economizando espaço valioso
do projeto para tubulações extras.

Sistema separador

Especificação de válvula
Item
VAPOR

ALIMENTAÇÃO

1

SEPARADOR

3

2

3

DESVIO

PC

LC
FC
LÍQUIDO

4

6

5

6

Descrição de válvula

Qtde

1

Isolamento de bloqueio
emergencial de alimentação

1

2

Controle de pressão

1

3

Isolamento manual para o
controle de pressão

1

4

Isolamento de produto

1

5

Controle do nível do produto

1

6

Controle de nível de
isolamento manual

1

Observação: As quantidades de válvulas
dependerão do número de separadores.

DESVIO
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Sistemas descendentes
Aplicações de válvula MOGAS
Na maioria das fábricas de processo há sistemas descendentes com um único ou múltiplos estágios
entre o forno/ reator e o produto final. Esses sistemas reduzem a pressão do fluxo e mantêm a
integridade do meio. Reduzindo a pressão, a energia é liberada em vários estágios para estabilizar o
fluxo antes de chegar a jusante nas condições exigidas pelo produto ou processo de extrusão.
Válvulas de controle e isolamento podem ser usadas em
sistemas descendentes dependendo das condições do
meio e do processo. Ao reduzir as altas pressões
e/ou velocidades, essas válvulas podem estar sujeitas
não apenas a turbulência, vibração e ruído, mas abrasão,
corrosão e fluídos viscosos. Por essas aplicações

suportarem desgaste pesado, a manutenção e inspeção
de rotina têm sido a principal preocupação em relação
a válvulas de controle e isolamento lineares. Válvulas de
esfera de um quarto de volta de serviços em condições
severas e os cortes de controle rotatório têm desempenho
comprovado nessas aplicações rigorosas.

Sistema descendente

Especificação de válvula

REATOR
TUBULAR

VAPOR

Item

Descrição de válvula

Qtde

1

Controle de pressão
descendente primária

1

2

Controle de pressão de
isolamento manual

2

3

Bloqueio emergencial de
efluente de reator

1

4

Controle de pressão
descendente secundária

1

5

Controle de pressão de
isolamento manual

2

6

Controle de bloqueio
emergencial de pressão
secundária

1

7

Bloqueio emergencial de
produto

1

2

1

2

SEPARADOR
PRIMÁRIO

PC

3

DESVIO
VAPOR

SEPARADOR
SECUNDÁRIO

PC

6

5

4

5

DESVIO

PRODUTO

Observação: As quantidades de válvulas
dependerão do números de estágios
descendentes.

7
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Serviço
Capacidades globais

Serviços de fábrica
Centro autorizado de reparo
Centro de automação de
válvulas

Nós fornecemos
serviços excepcionais
para locais únicos,
todos os dias, em todo o
lugar.

Excelência em serviços em ação
Quando você seleciona produtos MOGAS, o serviço é uma grande parte do que
os acompanha. O compromisso da MOGAS com o serviço significa mais do
que reparos básicos. Isso também significa acesso em tempo hábil ao nossa
experiente equipe de especialistas, a qualquer hora, em qualquer lugar do
mundo. E quando nossa equipe se torna parte da sua equipe, você pode ter
certeza que faremos todo o possível para chegar até você.
Quando você tem um problema, nossos conselheiros técnicos vão ao fundo
da questão. Eles olharão sua aplicação na totalidade para identificar de forma
precisa e resolver o problema. Usar uma abordagem abrangente ajuda a
melhorar a segurança do equipamento e a eficiência operacional, assim como
reduzir custos. Nossos serviços principais incluem:

Suporte de projeto

Reparo, renovação e personalização

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Instalação, desenvolvimento e
preparação
Encerramento de plano e
implementação
Aquisição e gerenciamento de
contrato

Resposta emergencial 24 horas
Solução de problemas
Análise de desempenho da válvula
Análise finita em 3D
Testes de alta pressão
Documentação de reparo on-line

Manutenção preventiva
Após anos de uso em uma dura aplicação
de polímero, esta válvula foi devolvida para
a instalação prestadora de Serviços MOGAs
para receber manutenção. O reparo mínimo foi
necessário antes da reinstalação.

•
•
•

Inspeção completa do sistema
Manutenção de rotina,
re-engaxetamento da válvula
Gerenciamento de qualidade da
válvula

Válvulas para processos químicos/petroquímicos
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Plano de gerenciamento de qualidade
Otimize seu investimento
Conseguir mais valor para cada dólar é agora mais importante
do que nunca. Para ajudar a minimizar seu custo total de
propriedade e ao mesmo tempo se beneficiar realmente da
manutenção preditiva, a MOGAS oferece o MORE™ , plano
de gerenciamento de qualidade – uma compra de válvula
totalmente personalizável e plano de serviço. Se você comprar
algumas válvulas ou muitas centenas, você pode escolher entre
uma variedade de opções para ajudar a otimizar seu investimento.
Serviços no local
•
•
•
•

Assistência no desenvolvimento e preparação
Suporte de campo e solução de problemas
Walkdowns (tours de inspeção) trimestrais
Encerramento de planejamento principal

Inventários gerenciados
•
•

Renovação de inventário consignado (localizado e
gerenciado na instalação da MOGAS)
Inventário no local (para uso emergencial)

• Assistência técnica
• Operação confiável
• Manutenção preventiva
• Coleta de dados

Walkdowns (tours de inspeção) de avaliação

• Comunicações proativas

•
•

• Determinação de preço real

Inspeção no local das válvulas instaladas
Relatórios personalizados

Programa de gerenciamento de válvula (On-line)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuração inicial, entradas, links para diagramas
P&ID e relatórios de manutenção
Histórico de reparação
Relatórios de análise de desempenho
Relatórios de incidentes
Custo de reparo de válvula
Torques de válvula
Contas de materiais revisadas
Esboços revisados
Recomendações de manutenção preditiva/preventiva

Treinamento certificado
•
•
•

Programas de aprendizagem durante o horário de
almoço
Instalação e operação de válvula (na prática)
Manutenção e solução de problemas
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Confiança para o amanhã
Uma garantia não é um desempenho garantido

CONFIANÇA
PREVISIBILIDADE
DECISÕES LIVRES DE RISCO
SEGURANÇA MELHORADA
CONFIABILIDADE AUMENTADA
MENOR INATIVIDADE
ORÇAMENTOS ANTECIPADOS
Apenas da MOGAS
Devido a anos de pesquisa e desenvolvimento, melhorias em
revestimentos, técnicas de fabricação comprovadas e experiência
em aplicação, nós oferecemos uma GARANTIA DE DESEMPENHO
de aplicação específica sem precedentes em nossas válvulas
de isolamento e controle com sede metálica. Anos de análise
contínua de desempenho das válvulas, relatórios de campo e
dados de serviços estatísticos de todo o mundo fornecem a
informação necessária para garantir o desempenho de nossas
válvulas por um período de tempo. Agora, cada válvula MOGAS
vem com uma GARANTIA DE DESEMPENHO de aplicação
específica, orientada estatisticamente... mais uma Garantia de
Vida Útil de materiais e mão-de-obra.
Válvulas para processos químicos/petroquímicos
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Serviço Rigoroso

MOGAS Industries, Inc.

A Definição da MOGAS

Matriz

• Temperaturas Extremas
• Pressões Altas
• Partículas abrasivas

14330 East Hardy Street
Houston, TX, USA 77039-1405
Telefone: +1.281.449.0291
Fax: +1.281.590.3412
E-mail: mogas@mogas.com

• Produtos ácidos

Europa

• Construção de sólidos pesados

Telefone: +44 (0)116.279.3367

• Segurança de Fábrica Crítica

China

• Amplos diferenciais de pressão

Telefone: +86 (0)10.84549478

• Controle de Velocidade

Austrália

• Controle de Barulho

Telefone: +61 (0)8.9456.3533

Para demais localidades MOGAS ou um
distribuidor na sua região, visite nosso
website em www.mogas.com
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