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Solução apresentada
Uma boa vedação depende da qualidade dos filetes nas roscas macho e fêmea
proporcionando uma boa junção na hora do aperto. De fato, uma união mal conectada pode
causar o vazamento de fluidos e, em consequência, haverá problemas na produção.
Cooley e Sacchetto (1986) dizem que se a válvula for rosqueada, um simples vedante de
material plástico evita vazamentos. Manutenção (2009), diz que a vedação anaeróbica,
diante de um problema dessa natureza, é uma ótima opção, pois o produto líquido preenche
por completo as folgas entre as peças roscadas, eliminando possíveis vazamentos.
Uma solução encontrada para colagem e vedação de sedes de válvulas é a utilização do
vedante PTFE (Politetrafluoretileno) líquido para resistência a pressão e temperaturas
elevadas.
O vedante anaeróbico de força média com PTFE para roscas proporciona vedação imediata
de baixa pressão e permite o ajuste das conexões logo depois da montagem (PERMATEX,
2011). O desempenho do material após a cura acontece após 72 horas a 25°C e apresenta
resistência à pressão 689 BAR, e resistência as temperaturas de -55°C a 200°C
(FUNCOSA, [20--]).
A Figura 1 mostra a aplicação de vedante liquido.

Figura 1- Aplicação de vedante líquido
Fonte: (MANUTENÇÃO, 2009)

Segundo Manutenção (2009) os vedantes anaeróbicos permitem a vedação de elementos
roscados, flanges e micro porosidades. A Figura 2 ilustra os tipos de vedações possíveis.

Figura 2 - Tipos de vedação
Fonte: (MANUTENÇÃO, 2009)
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Além dos vedantes líquidos, poderia existir a possibilidade de aplicação de fita de vedação
de PTFE (Politetrafluoretileno), fabricada de acordo com a norma ABNT 13124. Porém a
aplicação deste tipo de vedação não preenche todos os espaços vazios da união roscada,
tornando inviável a aplicação para altas pressões.
Também existem vedantes de silicone, que suportam altas temperaturas como 250ºC, mas
não resistem a altas pressões, o que torna inviável sua aplicação em linhas de vapor de alta
pressão.
Conclusões e recomendações
Os vedantes do tipo PTFE líquido são importantes componentes e auxiliares nas operações
de montagem e manutenção de máquinas, tubulações e válvulas, pois suportam
temperaturas elevadas e altas pressões.
Esses produtos químicos promovem uma rápida vedação, sendo seguros, confiáveis e
fáceis de aplicar, tornando os serviços de manutenção, em termos de reparos e montagens,
melhores e mais rápidos.
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