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Há mais de 20 anos, a Fugesco 
fornece aos domínios hidrelétricos 
e municipais/industriais soluções 
únicas de vedação mecânica de 
ponta, para eixos de até 4 metros 
de diâmetro.

Todos os nossos produtos são 
desenvolvidos por equipes focadas 
em nossa ampla experiência em 
projeto de vedação mecânica e em 
nossa capacidade de inovar para 
atender às necessidades exclusivas 
de nossos clientes.

Nossos engenheiros utilizam 
as mais recentes tecnologias 
e princípios de fabricação 
combinados com programas de 
pesquisa e desenvolvimento
para garantir nossa dedicação em 
atender nossos clientes e suas 
necessidades em evolução.

Projetos comprovados 
e vedações de turbina 
de última geração 
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As vedações do tipo radial são normalmente 
usadas em turbinas e bombas de usinas 
hidrelétricas. Seu principal objetivo é manter 
uma vedação estanque à água entre o eixo e a 
cobertura da cabeça da unidade. Dependendo 
dos parâmetros de projeto predominantes, como 
pressão, velocidade e vácuo, entre outros, dois ou 
mais anéis de vedação segmentados de carbono 
podem ser necessários. Projetamos a vedação 
de acordo com o equipamento existente. Este 
conceito de desenho comprovado e confiável 
não é apenas simples de instalar, mas se ajusta 
automaticamente e é relativamente fácil de 
operar e manter. Somos capazes de projetar 
e fabricar versões divididas e não divididas 
dessas vedações, conforme exigido por nossos 
clientes. Um componente essencial da vedação 
radial é a manga de precisão associada, que é 

montado no eixo da turbina e que, juntamente 
com os anéis de vedação de carbono, executa 
a função de vedação necessária. Projetamos e 
fabricamos mangas bipartidas e não bipartidas em 
vários materiais, dependendo das condições de 
serviço e dos parâmetros de projeto fornecidos. 
Solicitações opcionais de elementos periféricos, 
como proteções contra respingos, reservatórios, 
RTDs, indicadores de desgaste e vedações infláveis 
de manutenção são algumas das necessidades 
comuns dos clientes que atendemos regularmente. 
Visando facilitar o manuseio eficiente no local, 
desenvolvemos projetos compostos comprovados 
que reduzem drasticamente o peso dos 
componentes da vedação, proporcionando aos 
nossos clientes algumas economias de custos 
repetíveis na instalação inicial e também em cada 
interrupção na manutenção.

Vedações radiais
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Vedações axiais

As vedações do tipo axial são normalmente 
usadas em usinas hidrelétricas e instalações 
municipais, em turbinas e bombas onde 
prevalecem pressões mais altas e condições 
mais robustas. Seu principal objetivo é manter 
uma vedação estanque à água entre o eixo e a 
cobertura da cabeça da unidade.

Essas vedações são projetadas para suportar 
condições hostis, como altas pressões e torques, 
além de deslocamentos do eixo axial e radial 
exagerados e forças de empuxo. Dependendo 
do espaço disponível alocado para a vedação, 
são possíveis maiores tolerâncias de desgaste 
para obter menos interrupções na manutenção e 
economia de custos.

 A ação de vedação axial ocorre entre dois 
anéis correspondentes, um anel de vedação 
estacionário e um anel de sede que gira com 
o eixo. Como as superfícies de desgaste
da vedação tem como base essas duas 
superfícies, as superfícies do eixo não são 
expostas ao desgaste devido à ação de vedação.



6 SOLUÇÕES HIDRELÉTRICAS

Enquanto fornecemos nossos projetos de 
vedações infláveis padrão e comprovados, 
também podemos projetar vedações 
infláveis personalizadas para as necessidades 
exclusivas de nossos clientes.

O design básico permite ao usuário final 
instalar a vedação sem a necessidade de 
vulcanização do local. O teste das vedações 
infláveis é realizado antes do envio.

Para condições especiais, como seções 
transversais ímpares ou para lacunas 
anormalmente grandes, etc., nossas equipes 
de projeto estão sempre à postos para 
encarar um desafio e encontrar a solução 
mais adequada para nossos clientes.

Acessórios
Vedações infláveis

Acessórios
Painel de Controle de 
Ar de Vedações Infláveis  
> Um painel de controle de vedação 
     inflável projetado, projetado para  
     regular o suprimento de ar e a pressão 
     necessária para ativar a vedação inflável.
> O painel pode ser conectado aos 
     controles existentes para impedir 
     a inicialização acidental da turbina 
     enquanto estiver no modo inflado.
> O painel pode ser operado 
     remotamente. 
> Construção em aço inoxidável. 
> Projetado de acordo com os requisitos 
     e especificações do cliente.
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Acessórios
Painel de Controle
da Água da Vedação

Acessórios
Caixa de Embalagem

> Este painel foi projetado para regular o fluxo 
     e a pressão da água fornecida à vedação.
> O painel pode ser operado remotamente. 
> O painel pode ser usado para reduzir custos 
operacionais, otimizando o consumo de água. 
> O controle dos aspectos de lubrificação e 
     pressão do suprimento de água à vedação 
     resultará em vida útil prolongada da vedação. 
> O painel foi projetado para controlar os  
     requisitos de pressão diferentes da vedação    
     para uma operação mais estável.
> Construção em aço inoxidável. 
> Projetado de acordo com os requisitos 
     e especificações do cliente.

Projetamos, fornecemos, fabricamos e 
recondicionamos caixas de embalagem para 
OEMs e Utilitários e continuamos a fazê-lo 
conforme as especificações.



8 SOLUÇÕES HIDRELÉTRICAS



9



10 SOLUÇÕES HIDRELÉTRICAS

Acessórios 
Sistema de Filtração 
de Alta Eficiência 

> Filtragem excepcionalmente eficiente, 
      sem obstruções.
> Retrolavagem totalmente automatizada.
> Baixa vazão de retrolavagem e volume de água.
> Configuração compacta para utilização otimizada 
      do espaço.
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Inovação
Caixa de vedação de polímero
> A vedação de polímero tem 1/4 do peso comparado ao aço inoxidável
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Produzimos uma série de vedantes J de 
borracha, vedantes de bulbo e muitas 
variações destes para portões hidráulicos. 
A Fugesco projeta e produz vedações em 
uma variedade de materiais, como SBR 
(borracha de estireno butadieno), CR 
(borracha de cloropreno), NR (borracha 
natural) e muitos outros tipos de elastômeros 
(EPDM, NBR, flúor, etc.), conforme exigido 
pelos nossos clientes. Além disso, essas 
vedações podem ou não ter revestimento de 
PTFE conforme exigido por nossos clientes.

Todos as nossas vedações são moldadas e, 
portanto, de alta qualidade, dimensionalmente 
precisos e resistentes aos raios UV.

 Eles atendem às mais rigorosas 
especificações do mundo, para garantir 
fácil montagem, encaixe perfeito, vedação 
especialmente nos cantos, sem vazamentos e 
durabilidade superior.
A boa sorte de estar neste negócio por tanto 
tempo também nos recompensou com uma 
variedade formidável de ferramentas que 
contribuem para nossa vantagem competitiva 
e prazos de entrega eficazes.

De acordo com nossa filosofia de engenharia 
e fabricação interna de projetos, saudamos 
com entusiasmo a oportunidade de encontrar 
soluções para as preocupações e projetos 
especiais de nossos clientes.

Barragem Portões Vedações
Produtos de Borracha Moldados 
Personalizados
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Black Diamond Propriedades tribológicas incomparáveis 
e resistência à Patente de desgaste 
e resistência pendente.

BlackDiamond FX1



14 SOLUÇÕES HIDRELÉTRICAS



15



16 SOLUÇÕES HIDRELÉTRICAS

Fugesco inc.
Headquartes
80 Avenue Leacock Pointe-Claire
Quebec H9R 1H1 Canada
Phone: +1 514 631 3146
Fax: +1 514 631 2566
sales@fugesco.com
www.fugesco.com

 
BRASIL
R. João Maria Goes, 171
83060-206 São José dos Pinhais
PR - BRASIL
Phone: +55 41 3381 2600
Fax: +55 41 3382 3523
brasil@fugesco.com

INDIA
Office No. 202, Kalpvishwa 
Plot No. 551/552
CTS No. 1194/7, Ghole Road
Shivajinagar
411005 PUNE
india@fugesco.com 


