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Gaxetas
de Fibra de
Carbono e
de Grafite
Quimgax® 2000IC
Quimgax® 2000S
quimgax® 2002
Quimgax® 2025
Quimgax® 2200
Quimgax® 2202

As Gaxetas de Carbono e
Grafite são uma excelente
opção nas aplicações
de vedação em válvulas,
bombas, reatores, entre
outras, onde haja alta
pressão e/ou temperatura.
Em tipos específicos
de gaxetas, são obtidas
características particulares,
devido à forma construtiva
do entrelaçamento ou
mesmo da concepção
híbrida, que as tornam
indicadas para aplicações em
válvulas nas quais busca-se
rígido controle de emissões
fugitivas ou em bombas que
requerem maior dissipação
térmica, redução do
fluido de selagem e/ou de
refrigeração.
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Gaxetas de Fibra de
Carbono e de Grafite
Os fios e filamentos a base de carbono e grafite são
obtidos por processo de oxidação controlada, em
temperaturas elevadas e atmosfera inerte, onde
são utilizados precursores a base asfáltica ou de
filamentos contínuos têxteis. Em uma primeira
etapa, obtém-se a fibra de carbono (com 95% de
carbono) em temperaturas acima de 1000ºC. Para se
obter a fibra de grafite (acima de 95% de carbono)
ocorre um novo aquecimento superior a 2000ºC,
sendo que a fibra obtida é, então, transformada
em fio por processo de calandragem e recoberta
ou não com impregnantes específicos. Já o grafite
flexível é obtido a partir do grafite puro expandido e,
posteriormente, compactado sob pressão.
As gaxetas de carbono e grafite se tornaram
em uma excelente opção nas aplicações de
vedações em válvulas, bombas, reatores, entre
outras, onde haja alta pressão ou temperatura.
Em tipos específicos de gaxetas, são obtidas
características particulares, devido à forma
construtiva do entrelaçamento ou mesmo da
concepção híbrida, que as tornam indicadas
para aplicações em válvulas nas quais buscase rígido controle de emissões fugitivas, ou
em bombas que requerem maior dissipação
térmica ou eliminação do fluido de selagem
e/ou refrigeração. Verifique na descrição
específica de cada tipo, a gaxeta que melhor
atende a aplicação desejada.

As principais características
comuns às gaxetas de
carbono/grafite são :
•Construção Entrelaçada - Excelente
Moldabilidade
O sistema de entrelaçamento dos fios propicia uma gaxeta mais homogênea, de melhor moldabilidade, maior resistência mecânica e menor desgaste por abrasão.
• Auto lubrificante - Baixo Atrito- Altas
Velocidades Periféricas
São 100% lubrificante, conferindo baixo atrito, aceitando altas velocidades
periféricas; não apresentam queima em
aplicações dinâmicas como bombas ou
travamento de haste de válvulas. Propiciam
uma fácil remoção e permitem trabalho
em bombas onde se pretende eliminar o
gotejamento.
• Condutividade e Estabilidade Térmica
Por sua alta condutividade térmica o grafite/carbono dissipa o calor gerado na caixa
de gaxeta em válvulas e, em especial, em
bombas com alta velocidade periférica.
• Resistência Química
São materiais inertes, com excelente compatibilidade química, trabalhando em uma
faixa de pH de 0 a 14, resistindo ao ataque
químico de uma ampla variedade de produtos químicos como ácidos, alcalinos, derivados de petróleo e solventes, entre outros.
• Inibidores de Corrosão
As gaxetas TEADIT® fabricadas com Carbono/
Grafite, possuem sistema de inibidores de
corrosão, utilizando fio ou pó de metais de
sacrifício, sendo o zinco o mais usual. Estes
inibidores propiciam uma excelente proteção para os diferentes tipos de válvulas de
uso comum, na indústria.
Os parâmetros de aplicação indicados neste CATÁLOGO são típicos. Para
cada aplicação específica deverá ser realizado um estudo independente
e uma avaliação de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto
mais adequado ou na sua aplicação pode resultar em danos materiais e/ou
em sérios riscos pessoais, sendo que a Teadit não se responsabiliza pelo
uso inadequado das informações constantes do presente folheto, nem
por imprudência, negligência ou imperícia na sua utilização, colocando
seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e
fornecer orientações adequadas em relação e aplicações específicas. Estas
especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, sendo que esta
edição substitui todas as anteriores.

Gaxetas de Fibra de Carbono e de Grafite
Quimgax® 2000IC

Gaxeta de Grafite Flexível com Fios de Inconel®

Aplicações / Benefícios: A gaxeta Quimgax 2000IC destaca-se por sua característica de compatibilidade com a
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maioria dos fluidos industriais, exceto onde exista a presença de agentes oxidantes. Ideal para serviços severos em válvulas a altas temperaturas e pressão, é indicada para hidrocarbonetos, vapor, água, gases, produtos químicos, óleos sintéticos e minerais. A excelente performance, faz desta gaxeta o produto ideal para aplicações onde haja rígido controle
de emissões fugitivas, devido à periculosidade dos fluidos ou dos riscos envolvidos. Incomparável no uso em aplicações
severas de refinarias. Possui aprovação em Emissões Fugitivas (Fugitive Emission Test) segundo EPA método 21 em
procedimento de teste de acordo com a ARCO e em Teste de Incombustibilidade (Fire Test) segundo API 589 second
Edtion Fire Test Report, ambos emitidos pelo Yarmouth Research and Technology - Maine / USA.

Te m p e rat

* Outras bitolas, sob consulta.
6,4 7,9
9,5 11,1 12,7 14,3 15,9
1/ 4 5/16 3/ 8 7/16 1/ 2 9/16 5/8
1 Kg
2 Kg

aprovações internacionais* para 2000IC

19,1
3/ 4

22,2 25,4
7/ 8 1

* Testes realizados pelo Yarmouth Research and Technology
Maine – USA

Fire Test

Teste de
Emissões fugitivas
Objetivo:

Qualificar a Gaxeta 2000IC quanto
a emissões fugitivas em válvulas,
quando submetidas a ciclos térmicos
e mecânicos. Método de detecção de
vazamento utilizado “EPA method 21”.

OBJETIVO:

Qualificar a Gaxeta 2000IC quanto à resistência ao fogo, quando
aplicada em válvulas submetidas à chama direta.

ARCO Fugitive Emission Test Specification.

Procedimento do Teste:

Parâmetros do Teste:

Parâmetros do Teste:

• Tempo de exposição à chama 40 minutos;
• Temperatura no corpo da válvula até 679 ºC;
• Vazamentos admissivéis, pressões de teste e medições realizadas,
conforme tabela abaixo.
Vazamentos
(ml/min)

Pressões

Medidos

Admissíveis

(psig)

Durante os 2 minutos de pré-teste hidrostático

0.0

0

537

Durante a queima e o resfriamento

0.0

60

567

Durante o teste à baixa pressão após a queima

0.0

3

50

• 3500 ciclos mecânicos;
• 3 ciclos térmicos, na temperatura ambiente e à 177ºC;
• Medições de vazamento realizadas antes e depois
de cada ciclo térmico e a cada 100 ciclos da haste;
• Pressão de teste: 645 psig (45 Kgf/cm2);
• Fluído de teste: Foxboro OVA128 (99% metano);
• Vazamento máximo permitido: 100 PPMv
(se o vazamento permitido for superior
a 100 PPMv, a sobreposta deve
ser reajustada).
Conclusão:

A gaxeta completou com sucesso o
teste, com 05 ajustes da sobreposta
Conclusão:
durante os 3500 ciclos e mantendo
A gaxeta completou com sucesso o teste, atendendo com folga os o vazamento abaixo dos 100 PPMv,
requisitos desta norma.
conforme o gráfico ao lado.
Depois da operação de fechamento e abertura

0.4

60

Leakage verses Cycle Chart

Max. Static
Max. Dynamic

Packing nut adjustments were made
at cycle numbers 100, 1200, 2002,
2500 and 3300.

537
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Yarmouth Research and Technology

Leakage exceeded 1000 PPMv

Leakage (PPMv)

API STANDARD 589 – SECOND EDITION

Parâmetros

Procedimento do Teste:

Catálogo de Produtos

Cycle Number

Gaxetas de Fibra de Carbono e de Grafite
Quimgax® 2000s

Gaxeta de Grafite Flexível

Aplicações / Benefícios: A gaxeta Quimgax 2000S atende a uma ampla gama de aplicações, reduzindo considera-

velmente os itens de estoque. Para uso universal, compatível com a maioria dos fluidos industriais, exceto onde exista a
presença de agentes oxidantes fortes. Ideal para serviços severos a altas temperaturas, óleos térmicos e grandes velocidades periféricas, podendo trabalhar em bombas onde se pretende reduzir ou eliminar gotejamentos. Indicada para
vapor, água, gases, produtos químicos, óleos sintéticos e minerais.
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Gaxeta de Fios de Carbono

Aplicações / Benefícios: Utilizada em bombas de alimentação de caldeira, válvulas, misturadores e refinadores

em distintos segmentos da indústria como petroquímicas, refinarias, papel e celulose, termo elétricas, químicos, dentre
outros. O estilo 2002 trabalha em toda faixa de pH, e pode ser usado em praticamente todos os meios, como vapor
saturado ou superaquecido, produtos químicos, gases, fluidos térmicos e solventes. Esta gaxeta se ajusta muito bem
como anel anti-extrusão, quando combinada com o estilo 2000S da TEADIT®.
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Gaxeta de Fios de Carbono e Dispersão em PTFE com Lubrificação de Óleo Mineral

Aplicações / Benefícios: O estilo 2025 é indicado para indústrias onde não possa haver contaminação por grafite do

fluído de processo, podendo trabalhar com ácidos e alcalinos fortes. Especialmente indicada para o segmento de papel
e celulose em digestores, alimentadores de alta e baixa pressão, bombas de massa e de licor, ramonadores (sopradores
de fuligem) e outras aplicações inclusive com presença de sólidos em suspensão. Devido à sua baixa agressividade ao
eixo / luva, proporciona uma longa vida útil do engaxetamento e menor consumo de água de selagem.
Pode ser usada como anel anti-extrusão em combinação com os estilos 2000S ou 2202.
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Gaxetas de Fibra de Carbono e de Grafite
Quimgax® 2200

Gaxeta de Fios de Carbono

Aplicações / Benefícios: O banho especial desta gaxeta lhe confere atributos de performance para trabalho

em bombas (inclusive de alimentação da caldeira), válvulas, misturadores, refinadores e com grande destaque em
digestores. Adotada com sucesso em indústrias como papel e celulose, centrais elétricas, químicas e farmacêuticas,
entre outras. O estilo 2200 cobre completamente a escala de pH e pode ser usado em quase todos os meios: água
fria e quente, vapor, produtos químicos, gases, álcool e solventes. É ideal para uso em engaxetamento misto com os
estilos 2000S e 2202, pois impede a extrusão dos anéis de gaxeta. De peso específico baixo, sua utilização representa elevada economia.
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Gaxeta de Fios de Carbono e Grafite Flexível

Aplicações / Benefícios: Gaxeta extremamente versátil podendo ser utilizada em aplicações dinâmicas e estáticas.

Recomendada para válvulas em altas pressões e temperaturas. O estilo 2202 da Teadit tem o seu entrelaçamento central com fios de grafite flexível e os ângulos (vértices) e colunas reforçados com fios de fibra de carbono entrelaçados
diagonalmente. Esta combinação permite que este estilo seja três vezes mais resistente à extrusão, quando comparada
com gaxetas de grafite não reforçadas. Devido às faixas de pH das matérias-primas empregadas, o estilo 2202 pode ser
usado em praticamente todos os meios como vapor saturado ou superaquecido, produtos químicos, gases, fluidos térmicos e solventes, com exceção dos agentes oxidantes fortes.
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* Outras bitolas, sob consulta.
6,4 7,9
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Na Quimgax® 2202 a tecnologia assegura a performance:
colunas e vértices de fios de carbono
na gaxeta de grafite flexível.
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