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Problema

Solução

Bomba Alternativa

Uma bomba alternativa de alta pressão, operando com amônia (NH3) em uma planta produtora de nitrogenados, 
apresentava falhas frequentes nas válvulas de sucção e descarga.

As falhas ocorriam por conta da ação corrosiva do carbamato de amônio, um produto intermediário na síntese 
da ureia. Além de limitar a vida útil das válvulas a aproximadamente 7 meses, a corrosão das regiões de vedação 
também impossibilitava o recondicionamento das mesmas.

Por conta das perdas relacionadas às paradas das bombas alternativas, e aos custos de aquisição de válvulas novas, 
o cliente solicitou à Selco uma solução inovadora e definitiva.

Considerando as condições operacionais da bomba alternativa, assim como as propriedades químicas do carbamato 
de amônio, a Engenharia Selco desenvolveu um material capaz de resistir (simultaneamente) ao desgaste por esforço 
mecânico e por ação corrosiva.

Além de aumentar a vida útil das válvulas, o novo projeto também possibilitou um ganho de produtividade com              
a otimização do escoamento da amônia.

Fabricante Uraca
Modelo KD815
Fluido Amônia
Rotação 169 rpm
Pressão Final 200 bar
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Resultado
O novo projeto proporcionou um aumento de aproximadamente 250% na vida útil das válvulas, que passou de 7 para 
24 meses. A redução do número de paradas para manutenção também aumentou a disponibilidade das bombas 
alternativas em 18.000 horas, considerando como período a nova vida útil das válvulas.

A eliminação do efeito corrosivo viabilizou o recondicionamento das válvulas, trocando apenas os elementos de 
vedação. O cliente passou a pagar no serviço o equivalente a 17% do valor de uma válvula nova, gerando uma 
economia substancial.
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Solução Selco

Vista Explodida Meio Corte

Selco Compressores

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


