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Treinamento Básico



1 - O QUE É UM SELO MECÂNICO?

• Vedação dinâmica com contato que compensa o seu desgaste 
axialmente, e destina-se a isolar dois ou mais ambientes, 
quando entre eles passar um eixo rotativo.



É composto por um conjunto básico de elementos que são:

-Vedações primárias: Composta pelas faces vedantes.

-Vedações secundárias: São aquelas que efetuam a vedação entre as 
partes do selo mecânico e componentes do equipamento, geralmente 
são feitas por anéis elastômeros, em conjunto com as juntas de papelão 
hidráulico.

-Molas de compressão: Possuem a função de manter a interface de 
vedação fechada.

-Anéis de arraste e encosto: Possuem a função de transmitir o torque do 
eixo para o conjunto de compensação e pressionar a mola, em alguns 
casos pode ser substituído por foles ou a própria mola.



1.1 - VANTAGENS 

• Substitui as gaxetas convencionais;
• Elimina ou reduz perdas de potência causadas por atrito, e 

aumenta a eficiência do equipamento;
• Elimina desgaste dos eixos e luva;                        
• Permite inúmeras recuperações;                   
• Elimina vazamento de fluidos;
• Preserva o meio ambiente ao evitar a fuga de fluidos 

poluentes e agressivos;
• Manutenção mínima, desde que o equipamento esteja em 

suas devidas condições de funcionamento.



GAXETA SELO MECÂNICO



1.2 - CUIDADOS COM O MANUSEIO
• Os selos mecânicos são equipamentos cujas principais partes 

são fabricadas com materiais de baixa resistência ao impacto, 
devido a sua alta dureza para maior resistência ao desgaste, 
partes que se fraturam ou se deformam quando manuseados 
de maneira incorreta. É necessário tomar as seguintes 
precauções:

• Nunca permitir que o equipamento sofra qualquer tipo de 
choque mecânico;

• Ao retirá-lo da embalagem, evitar tocar as faces de vedação 
com as mãos e não permitir que as mesmas entrem em 
contato com qualquer outra superfície;

• Não colocar nenhum tipo de objeto sobre o selo.



1.3 - PROCEDIMENTOS E CUIDADOS NA 
INSTALAÇÃO

• Os equipamentos devem estar em condições ideais de 
funcionamento;

• Na montagem utilizar apenas vaselina neutra ou glicerina 
líquida para lubrificar os anéis elastômeros, e álcool para 
limpeza das faces, nunca utilizar graxa ou óleo; 

• Ao serem acoplados no equipamento, os selos não devem 
sofrer nenhum tipo de choque, devem ser montados e 
ajustados somente com o esforço manual;

• Verificar se o eixo está rotacionando livremente, antes de 
iniciar a operação do equipamento, caso contrário, verificar a  
montagem do selo mecânico;

• Proceder corretamente os planos de ligação (API 610) 
designados pelo fabricante para cada tipo de selo,                     
de acordo com o produto bombeado;



• Já no equipamento, o selo mecânico só deve entrar em 
funcionamento depois de injetado seu fluido 
lubrificante/refrigerante;

• Não permitir nenhum tipo de vibração ou cavitação do 
equipamento em que foi instalado o selo, pois isso pode 
danificá-lo severamente.

• A concentricidade de giro para velocidades de até 25m/s entre 
eixo e a caixa da câmera de vedação deverá ser de no máximo 
0,2mm.  

• Os selos com molas cônicas são dependentes do sentido de 
rotação , os que possuem mola direita destinam-se para 
rotação no sentido horário e com mola esquerda sentido anti-
horario, sempre visto do lado do acionamento.







CODIFICAÇÃO DE MATERIAIS DAS FACES 
VEDANTES - VEDACERT

• 7 = TUNGSTÊNIO
• 8 = SILÍCO
• 2 = GRAFITE
• 1 = INOX

LOGO;
77 = TUNGSTÊNIO-TUNGSTÊNIO 
12 = INOX-GRAFITE
88 = SILICIO-SILICIO 
27 = GRAFITE-TUNGSTÊNIO



EXEMPLO DE NOMENCLATURA E DISCRIMINAÇÃO 
DA CODIFICAÇÃO DO SELO MECÂNICO

• VD377-S5-60MM-V-Z-1

VEDACERT

TIPO DE MOLA – (ÚNICA CÔNICA)

MATERIAL DAS FACES - (TUNGSTÊNIO-TUNGSTÊNIO)

TIPO DE  CONTRA ANEL - TIPO (S5)

TAMANHO DO SELO - (60MM)

MATERIAL DO ELASTÔMERO - (VITON)

SENTIDO DE ROTAÇÃO - (HORARIO)

MATERIAL DA ESTRUTURA - (INOX 304)

























































A  Vedacert agradece pela 
preferência e credibilidade em 

nossos produtos, serviços e 
profissionais.


