
VÁLVULA GAVETA API-6A
MODELO 330

A Válvula Gaveta Oilequip modelo 330 foi desenvolvida para 
aplicações de alta confiabilidade e elevadas pressões, em 
serviços com água, óleo e gás em cabeças de poço, árvores 
de natal e manifolds, possui vedação entre sedes e gaveta 
tipo metal-metal.
Disponível em pressões de trabalho de 10.000 e 15.000 psi, 
sendo fornecida com extremidades flangeadas.

Não apresenta restrições à passagem do fluxo, não 
permitindo turbulência ou perdas de carga. Dimensão 
interna de acordo com a norma API-6A.

A vedação entre sede e gaveta funciona em ambos os 
sentidos de passagem de fluxo.

Possuem superfícies de vedação com revestimento de 
altíssima resistência ao desgaste e abrasão, oferecendo 
uma perfeita vedação Sede/Gaveta, desde condições de 
baixas até elevadas pressões, com um mínimo de atrito 
entre faces de vedação.

A haste possui uma área de vedação endurecida que 
propicia uma contra-vedação no alojamento do bonnet, 
possibilitando a substituição do engaxetamento da haste 
de forma segura, mesmo com a válvula sob pressão de 
trabalho.

As sedes possuem uma área de vedação de alta 
precisão, que realizam uma vedação de emergência com 
o corpo da válvula, em condições extremas de operação.

Possui um pino de cisalhamento que protege contra 
esforços excessivos sobre o sistema de acionamento da 
válvula.

Possui molas tipo prato para energização das sedes, 
garantindo o contato constante das sedes contra a 
gaveta.

Possuem um perfil que oferece total apoio da gaveta 
durante todo o acionamento, garantindo o perfeito 
alinhamento entre as superfícies de vedação da gaveta e 
sedes.

Extremidades:

Pressão de Trabalho:

Faixa de Temperatura:

Classe de Material:

Nível de Especificação:

Passagem Plena

Características

Bi-direcional

Vedação Sede/Gaveta

Contra-Vedação da Haste Metal-Metal (Backseat)

Contra-vedação das Sedes Metal-Metal

Dispositivo Contra Sobrecarga

Sistema de Energização das Sedes

Guias da Gaveta Especiais

Flangeada: API 2 1/16", 2 9/16", 3 1/16", 4 1/16", 5 1/8” 
e 7 1/16”

API 10.000 e 15.000 psi

P até V

AA até FF

PSL 1, 2 e 3
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Tipo de Acionamento: Manual ou Hidráulico

Construção, materiais e testes de acordo com a Norma 
API-6A. Para aplicações corrosivas atende aos 
requisitos da especificação NACE MR 01.75.

Especificações
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