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Tecnologia Dual-Seal™ patenteada
A válvula de gaveta Magnum da WOM fornece confiabilidade de vedação sem precedentes
no setor. O design patenteado foi comprovado em centenas de aplicações de controle de
poços durante perfuração, teste e produção em ambientes offshore, onshore e submarinos.
O segredo para vedação bidirecional superior da Magnum é o sistema "Dual-Seal™".
Esse design único "por conduíte" oferece vedação a jusante e montante, criando um
equilíbrio energizado de pressão entre a gaveta plana e os conjuntos de assento.
Os assentos "Dual-Seal™" ampliam-se contra a gaveta flutuante quando sujeitos à pressão
de linha para formar uma vedação positiva de metal com metal.
A cavidade do corpo é exposta à pressão de linha somente durante abertura e fechamento
da válvula, garantindo melhor retenção de lubrificante, menos exposição a contaminantes de
linha e maior vida útil com menor manutenção.

Vantagens do design Magnum

À
MONTANTE

Gaveta na posição FECHADA
A vedação primária à montante pressiona
contra a gaveta para fornecer uma vedação
e evitar intrusões na cavidade do corpo.
Zero vazamentos
O centro dessa válvula bi-direcional
é a MAGNUM "Sure Seal". Esse conjunto
de assento/gaveta simples elimina os
guias de gaveta, assentos e molas.
Em vez disso, a pressão de linha espande
o conjunto do assento contra a gaveta
flutuante formando uma verdadeira
vedação a montante.

À
MONTANTE

Gaveta na posição FECHADA
Caso a vedação primária à montante
falhe, a vedação secundária à jusante
entra em ação para evitar a intrusão
no orifício.
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À
MONTANTE

À
JUSANTE

Gaveta na posição ABERTA
As vedações primárias à montante
e à jusante pressionam contra a gaveta
para fornecer uma vedação e evitar
intrusões na cavidade do corpo
e no orifício.
Maior vida útil
Proteção contra linhas carregadas
aumentarão o tempo de manutenção
de uma válvula. A ampla experiência
de metalurgia da WOM garante que
a seleção de material seja adequada
mesmo para aplicações de CO² ou H²S.

Válvula de gaveta Magnum
Recursos únicos da válvula de gaveta Magnum:
• Disponível em tamanhos que variam de 1 13/16" a 9"
• Classificações de pressão especificadas por API de
2.000 a 20.000 psi
• Vedação de conduíte para poços inteiros
• Vedação bidirecional
• Vedação primária (à montante)
• Vedação secundária (à jusante)
• Menor torque
• Gaveta flutuante com ranhura em T
• Roscas de haste centralizadas
• Acabamento superior em gavetas e assentos
• Forças equilibradas em gavetas e assentos
• Maior vida útil de gaveta e vedações
• Exposição mínima a contaminantes
• Perda mínima de lubrificantes
• Vedação de metal com metal auxiliada por
elastômeros ou vedações sem elastômeros
• Diferencial evita o bloqueio de pressão
• Requisitos de vida útil ampliada com
manutenção mínima
BENEFÍCIOS DA GAVETA DE RANHURA EM T
Baixo torque
Uma porca de haste independente permite
que a gaveta flutue, mantendo contanto
com vedações sem dobrar a haste. Melhor
retenção de lubrificante na cavidade do
corpo reduz o acúmulo de contaminantes
que podem aumentar o torque.

Vedações com
elastômero e sem
elastômero
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Componentes de válvula
de gaveta Magnum

Magnum Gate Valve Components

Volante

1

2

Anel de vedação
Graxeira
Prisioneiro
Castelo

Tampa de rolamento

4

14

10

Conjunto de engaxetamento
(gaxeta de haste)

16

Haste de operação

11

Porca

18

Porca em T

12

13

Gaxeta
15
do castelo

21
17

24

Corpo
Graxeira

Bujão de sangria
Gaveta
Conjunto de vedação

20

14

Relação de materiais de válvula de gaveta típicos MAGNUM
Item

Descrição

Qtd.

Item

Descrição

Qtd.

1

Volante

1

13

Castelo

1

2

Tampa de rolamento

1

14

Graxeira

2

3

Encaixe de alemita

2

15

Gaxeta do castelo*

1

4

Anel de vedação*

2

16

Haste de operação

1

5

Rolamento de propulsão* 2

17

Gaveta*

1

6

Anel de vedação*

1

18

Porca em T

1

7

Adaptador de haste

1

19

Anel de vedação*

1

8

Pino de haste

1

20

Corpo

1

9

Prensa engaxetamento 1

21

Bujão de sangria

1

10

Conjunto de
engaxetamento*

1

22

Anel de vedação*

1

11

Porca

8+

23

Parafuso com porca

1

12

Prisioneiro

8

24

Conjunto de vedação* 1

+

*Peças sobressalentes recomendadas.
Nota: 1 (um) conjunto de sobressalentes é recomendado para cada 4 (quatro) válvulas.
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Gráfico de peças internas padrão
de válvula de gaveta
Acabamento padrão (AA)
Para manutenção geral de petróleo e gás não corrosivo, como
manifolds, árvores de natal, linhas de vazão e outras aplicações.
Acabamento inoxidável (BB)
Para manutenção geral em ambientes de petróleo e gás corrosivos
com quantidade limitada de CO² e H²S presente. As aplicações
exigem peças internas em aço inoxidável e cromo e corrosão
limitada em superfícies de corpo interno é aceitável.
Acabamento totalmente inoxidável (CC)
Para manutenção geral em ambientes de petróleo e gás
corrosivos com quantidades extremas de CO² e H²S presente.
Para aplicações onde resistência a corrosão a CO² é necessária.
Super acabamento (DD)
Para manutenção geral em ambientes de petróleo e gás ácidos
com CO² e H²S. Para aplicações onde resistência a trincas por
tensão de sulfeto é necessária devido a condições de H²S.

Super acabamento inoxidável (EE)
Para manutenção em ambientes de petróleo e gás corrosivos
e ácidos nos quais a resistência a corrosão de perda de peso
e trincas por tensão de sulfeto são necessárias devido a H²S
e CO².
Super acabamento totalmente inoxidável (FF)
Para ambientes de petróleo e gás ácidos onde o teor de CO²
ultrapassa o conteúdo de H²S. Destinado a fornecer resistência
ao tipo de corrosão de perda de metal normalmente associada
à resistência de CO² para enfraquecimento por sulfeto de
hidrogênio.
Acabamento inoxidável especial (HH)
Para concentrações extremamente altas de aplicações de H²S
e CO².

Classe de
material

Corpo

Castelo

Gaxeta

Gaveta

Assentos

Haste

Retentor de
assento

Porca em T

AA

4130

4130

Placa CAD em
aço carbono

4140 QPQ

4140 HF

4130

17‐4H

4130

BB

4130

4130

316/304 SS

410 QPQ

410 QPQ/410 HF

17‐4PH

410

410

410

410

CC

410

410

316/304 SS

410 HF

410 QPQ/410 HF

17‐4 PH/
Inconel 718

DD‐0,5

4130

4130

316 SS

4140 HF

4140 HF

17‐4 PH

17‐4 PH

4130

DD‐1,5

4130

4130

316 SS

4140 HF

4140 HF

410

410

4130

DD‐NL

4130

4130

316 SS

4140 HF

4140 HF

Inconel 725

410

4130

EE‐1,5

4130

4130

316 SS

410 HF

410 HF

410

410

410

EE‐NL

4130

4130

316 SS

410 HF

410 HF

Inconel 725

410

410

FF‐1,5

410

410

316 SS

410 HF

410 HF

410

410

410

FF‐NL

410

410

316 SS

410 HF

410 HF

Inconel 725

410

410

HH‐NL

4130 com parte
interna Inconel
625 em todas
as áreas úmidas

4130 com parte
interna Inconel
625 em todas
as áreas úmidas

Inconel 825

Inconel 718 HF

Inconel 718 HF

Inconel 725

Inconel 725

Inconel 725

15000
103,5

20000
138,0

Observações:
Working
Pressure
Ratinga Chart
1. Os materiais aqui mostrados são exclusivamente para fins de
referência
e estão sujeitos
mudanças.
PSI estão disponíveis,
2000 como aço inoxidável
3000
5000corpos e castelos,
10000
2. Peças internas e materiais
duplex para
MPae assentos e Inconel
13,8 para hastes.
20,7
34,5
69,0
Inconel HF para gavetas
3. Abreviações: SS-aço inoxidável; QPQ-resfriamento, polimento, resfriamento
4. -50°F (-46°C) disponível sob solicitação.
5. Válvulas à prova de incêndio e cabos disponíveis sob solicitação.
6. Válvulas de alta temperatura (232°C, 450°F) disponíveis sob solicitação.
7. Todas as válvulas de gaveta QPQ e assentos contam com a opção de revestimento em Colomonoy.
8. Material alternativo para Stems-Inconel 725
9. Material alternativo para aço inoxidável duplex para peças internas

A WOM possui certificados de API 6A, PSL-1 a PSL-4, API 17D, a atende a todos os padrões para ISO 9001, DNV, ABS, NACE, ASTM e ASME.
A válvula de gaveta MAGNUM atende a um padrão superior de API 6A PR2. Sob uma pressão operacional de 20.000 psi, a válvula de gaveta
MAGNUM suporta temperaturas de -28°C a -267°C.
A válvula de gaveta MAGNUM é qualificada no teste de incêndio (API 6FA) de tamanhos de orifícios de 2 1/16" a 4 1/16" e pressão de trabalho
até 10.000 psi.
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Especificações de válvula de
gaveta Magnum

Especificações de válvula de gaveta Magnum
Pressão

Tamanho
de
válvula

Extremidade Centro
Gaxeta
a
para
de anel extremidade topo
API
"A"
"B"

.

.

.

.
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de castelo
de
"E"
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A ser adicionado
.
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Válvula de gaveta modelo 200M
A versátil e comprovada válvula de gaveta modelo 200M oferece a confiabilidade e intercambialidade necessária para um amplo conjunto de aplicações de controle de vazão,
incluindo manifolds e árvores de natal.

Recursos e benefícios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponível em tamanhos 1 13/16" – 7 1/16"
Classificações de pressão de trabalho de 2.000 – 20.000 psi
Corpo fundido e castelo para a mais alta integridade mecânica
O design de fluxo bidirecional oferece versatilidade e maior vida útil
Encaixes de injeção de graxa localizados no castelo, eliminando
a penetração de corpo
A graxeira de tampa de mancal possibilita a lubrificação positiva
de mancais
Fácil fechamento e vedação sem força excessiva
Disponível em extremidades de flange padrão, extremidades
de ponta soldada e configurações de corpo em bloco
Pode ser equipado com acionadores hidráulicos ou pneumáticos

Válvula de gaveta modelo 200M
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Válvula de gaveta para lama Magnum
As válvulas de gaveta para lama Magnum são desenvolvidas
especialmente para lama, cimento, fraturas e serviço em água.

Recursos e benefícios:
• Disponível em tamanhos 1 13/16" – 5"
• Classificações de pressão de trabalho de 3.000 – 15.000 psi
• O revestimento sólido de componentes garante melhor proteção
em condições altamente corrosivas, erosivas e abrasivas
• Recursos da tecnologia de vedação Magnum e conjuntos
adicionais de assento para abrasivos e pressão alta
e flutuante
• Pode passar por manutenção facilmente em linha e os
componentes podem ser substituídos através do castelo
• Disponível em extremidades de flange padrão, conexão
de martelo, cubo ou extremidades de ponta soldada
ou rosqueada
• Adaptável a todos os tipos de acionadores
e equipamentos de controle de pressão WOM
• Atende e supera os padrões API 6A e 6D e requisitos
de qualidade ISO

GAVETA

ANEL DE
ESCÓRIA

Válvula de
lama Magnum

RETENTOR
DE ASSENTO

ASSENTO RODADO

Conjunto de assento
DUAL-SEAL™

Mais designs confiáveis WOM
VÁLVULA DE LAMA
MODELO 600

Desenvolvido para requisitos
exigentes de aplicações de
inundação de água e injeção
de CO² corrosivas. Disponível
em tamanhos 1 13/16" a 5 1/8"
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VÁLVULAS DE
RETENÇÃO

Desenvolvido para prevenção de contrafluxo
em linhas de lama de alta temperatura e/ou
alta pressão, estranguladores e manifolds,
injeção de árvores de natal e linhas de
fechamento. Disponível em tamanhos de
1 13/16" até 4 1/16" para classificações de
pressão de 3.000 psi até 20.000 psi.

Válvula de gaveta de segurança de superfície
operadas por pressão de linha Magnum
Válvulas de gaveta de segurança de superfície operada em pressão de linha (LPOSSV)
da WOM são ideais em condições nas quais o controle de pressão não está disponível.
O sistema é composto de uma válvula de gaveta de segurança de superfície, piloto de
alta pressão, piloto de baixa pressão e uma válvula de retenção de velocidade.

Recursos e benefícios:
•
•
•
•
•
•
•

Disponível em tamanhos 1 13/16" – 7 1/16"
Classificações de pressão de trabalho de 2.000 – 20.000 psi
Ideal para proteção de ponto único
Sistema de operação automática
Usa pressão de linha como pressão de controle para ativar
o acionador
Pilotos de alta e baixa pressão analisam a pressão
de linha continuamente
Mudanças de pressão anormais fazem com que
os pilotos liberem pressão de controle da válvula
de segurança, fechando a válvula
Válvula de
retenção de
velocidade

Acionador
hidráulico
WOM

Pilotos
de alta
e baixa
pressão

Magnum
Dual-Seal
Conjunto

Magnum LPOSSV
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Válvula de gaveta submarina Magnum
O acionador e a válvula de gaveta submarina Magnum foram desenvolvidos para
aplicações em águas profundas. Ultrapassando os requisitos da API 17D (especificação
para equipamento de árvore de natal e cabeça de poço submarina), o acionador de
válvula foi sujeitado a profundidades simuladas de 3.352 metros. Além de testes,
o acionador passou por ciclos 5.000 vezes em pressão de trabalho total, oferecendo
confiabilidade e segurança nas operações submarinas mais exigentes.

Recursos e benefícios:
•
•
•
•
•

•
•
•

Disponível em tamanhos e configurações que variam de
2 1/16" a 7 1/16"
Disponível em todas as pressões de trabalho até 20.000 psi
O design incorpora uma capacidade de fechamento em caso
de falha
Nenhuma pressão de linha ou pressão de controle hidráulico
são necessárias para fechar a válvula
Vedação por conduite em ambas posições totalmente aberta
e totalmente fechada
• Não exige que a pressão de linha penetre na cavidade
de corpo
• Inibe a contaminação de graxa e isola o engaxetamento
de haste da transmissão de fluxo
Maior vida útil de gavetas e assentos
Vedação de metal a metal auxiliada por elastômero
Maior vida de manutenção da válvula com requisitos
mínimos de manutenção
A válvula de gaveta
submarina Magnum está
disponível como bloco
duplo em tamanhos
de até 7 1/16" e em
pressões de trabalho
de até 20.000 psi.
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Válvula de gaveta submarina Magnum
com acionador a prova de falha
Tampa superior de peça única
e fundida e cilindro para
manutenção em linha simples

O corpo do acionador abriga
completamente a mola
comprimida instalada de fábrica
Mecanismo de rápida desconexão
possibilita rápida remoção sem
afetar a conexão do corpo/castelo.
Fornece acesso imediato para
o engaxetamento de haste

O mecanismo Magnum “Sure-Seal”
é energizado por pressão para
vedação a jusante/montante,
equilibrando a pressão em
ambos os lados da gaveta

Uso livre de anel
anti-desgaste restringe
danos, desgaste excessivo
em peças de metal
A flutuação pré-definida
de fábrica elimina
a necessidade de ajuste
em campo
Haste de slot em
"T" e conexão de gaveta
possibilitam que a gaveta
"flutue" entre as vedações
sem desalinhar a haste
sob pressão
Faces de assento e gaveta
possuem revestimento sólido
e são polidas a 1-2 RMS para
resistência contra desgaste
e baixo torque operacional
Fluxo por conduíte em
poço completo na posição
totalmente aberta
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Aplicações de válvula de gaveta
Magnum típicas

Cabeças de poço

Estrangulador
e manifolds de
alimentação

Cabeças de vazão

Manifolds
de cimento

Manifolds de
tubulação vertical
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Contato
Worldwide Oilfield Machine, Inc.
Sede/EUA
11809 Canemont Street
Houston, Texas 77035 EUA
Telefone: +1 (713) 729-9200
Fax: +1 (713) 729-7321

Worldwide Oilfield Machine Pvt. Ltd - Índia
Gat No. 778, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. Índia
Telefone 1: +91-8308210300
Telefone 2: +91-8308215300

Worldwide Oilfield Machine, M.E. - Emirados Árabes Unidos
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate#12,
P.O. Box: 32478
Dubai (EAU)
Telefone: (971-4) 81 63 600
Fax: (971-4) 81 63 601

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
5800 Cunningham
Houston, Texas 77041 EUA
Telefone: +1 (713) 937-0795
Fax: +1 (713) 937-8574

Magna Casting e Machine Works
Gat No. 777, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. Índia
Telefone 1: +91-8308210300
Telefone 2: +91-8308215300

Magnum Technology Center
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate#12,
P.O. Box: 32478
Dubai (EAU)
Telefone: (971-4) 81 63 600
Fax: (971-4) 81 63 601

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
11625 Fairmont St.
Houston, Texas 77035 EUA
Telefone: +1 (713) 721-5200
Fax: +1 (713) 721-5205

Magnum Forge e Machine Works
Gat No. 777, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. Índia
Telefone 1: +91-8308210300
Telefone 2: +91-8308215300

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
11400 Tanner Rd.
Houston, Texas 77041 EUA
Telefone: +1 (713)-937-8323
Fax: +1 (713) 937-8574

Worldwide Oilfield Machine, Inc.- Turquemenistão
Yimpash Business Centre
Turkmenbashy Shayoly 54
Office #308 3rd Floor
Ashgabat – Turquemenistão 744000
Telefone 1: +99-365 820130
Telefone 2: +99-365 309757

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
4707 SCR 1210
Midland, Texas 79706 – 305349
Telefone: +1 (832) 908-4154

Worldwide Oilfield Machine Ltd. - Reino Unido
7 St Machar Road
Aberdeen
AB24 2UU
Escócia, Reino Unido
Telefone: +44 (01224) 484400
Fax: +44 (01224) 489740

Worldwide Oilfield Machine, Brasil LTDA
Rua Lady Esteves da Conceição 119
Macae, RJ, 27933-420, BRASIL
Telefone: +55 22 2765-7427

Revisão, junho de 2019

PT Worldwide Oilfield Machine - Indonésia
#11-08 One Pacific Place
Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telefone: + 1-832-372-0674

Worldwide Oilfield Machine SEA Pte. Ltd - Singapura
17 Gul Way
Singapura 629194
Telefone: +65 6863 3533
Fax: +65 6558 7562

Worldwide Oilfield Machine Asia Pacific - Singapura
17 Gul Way
Singapura 629194
Telefone: +65 6863 3533
Fax: +65 6558 7562

