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Problema

Solução

Compressores

Dois compressores de uma planta industrial apresentavam excesso de paradas não programadas. Essas paradas ocorriam 
em função de falhas das válvulas de sucção e descarga, que apresentavam vida útil média de somente 10 meses.  

Os discos de vedação metálicos dessas válvulas também geravam uma situação de risco para os compressores. 
Eventuais quebras dos discos poderiam gerar fragmentos que, em contato com as camisas dos compressores, 
causariam danos significativos.

Por serem compressores críticos para a operação da planta, o cliente solicitou à Selco uma solução para alcançar 
uma condição mais segura e confiável dos equipamentos.

A Engenharia Selco identificou a válvula Sc-Plus como 
solução do problema. Esse projeto, exclusivo da Selco, 
apresenta uma série de modificações que proporcionam 
um melhor desempenho do compressor. 

Uma das melhorias da Sc-Plus é a substituição do material 
do disco de vedação, passando de aço para termoplástico. 
Essa troca elimina o risco de dano significativo ao 
compressor em eventual falha do disco de vedação.

Outra melhoria encontrada na Sc-Plus é a aplicação de 
revestimento Sc-Revest. Esse material, a base de PTFE, 
reduz a aderência de detritos gerados pelo  processo às 
superfícies revestidas, otimizando o fluxo de gás pela 
válvula.

Por fim, o projeto da válvula facilita a sua recuperação, 
sendo, em alguns casos, até desnecessário o envio da 
mesma para uma oficina especializada.

Fabricante Mannesmann Demag
Modelo 14B2-G3/225
Gás Hidrogênio (H2)
Rotação 300 rpm
Pressão Final 225 bar

Fabricante Mannesmann Demag
Modelo 14B4-MS
Gás Hidrogênio (H2 Mix)
Rotação 443 rpm
Pressão Final 225 bar
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Resultado

Projeto Original 
Vista Explodida

Projeto Sc-Plus 
Vista Explodida

As válvulas Sc-Plus funcionaram por um período 16.000 horas, conforme previsto na garantia da Selco. Isso representou 
um aumento significativo em disponibilidade de horas de operação, na ordem de 200% em relação à condição anterior.

A modernização das válvulas gerou uma economia substancial ao cliente, por conta da redução de paradas não 
programadas do compressor. Além disso, a facilidade de recuperação permitiu uma troca mais rápida das válvulas.

Para saber mais sobre como alcançar melhores resultados na operação de compressores, acesse: 
www.selcobrasil.com.br
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