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11 PROJETO MECÂNICO
Este capítulo foi escrito com objetivo de apresentar uma visão geral do projeto construtivo de caldeiras, explicando e descrevendo de forma simples a motivação dos arranjos
existentes. Essas informações permitirão reconhecer uma unidade de geração de vapor e
seus componentes.

Além de uma visão generalista, encontraremos também informações sobre questões
específicas de cada componente, servindo como um guia de consulta e ferramenta de apoio
aos profissionais envolvidos nas atividades de operação, manutenção, fabricação e projeto.
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PARTE I – CALDEIRAS FLAMOTUBULARES

11.1 Caldeiras Flamotubulares
11.1.1 Aplicação
Nas caldeiras flamotubulares os gases de combustão são forçados a passar por tubos, que estão imersos em água.
Para pequenas capacidades utiliza-se a concepção vertical, com produção de vapor
de até 800 kg/h e pressões de até 10 kgf/cm2. Mais comumente empregadas, temos as
caldeiras horizontais, as quais se limitam a vazão de 13 t/h e pressões de 14 kgf/cm2.

11.1.2 Apresentação de alguns modelos
Os modelos verticais consistem em um vaso cilíndrico, com câmara de combustão interna ao vaso (Fig. 11.1). Nesse caso, um feixe de tubos vertical é mandrilhado no espelho
da câmara de combustão (região inferior) e a outra extremidade mandrilhada no espelho da
chaminé (região superior do vaso).
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Fig. 11.1

Seção de uma caldeira flamotubular vertical, com feixe parcialmente exposto

ao vapor.
As caldeiras verticais podem apresentar o feixe tubular parcialmente ou totalmente
imerso em água. Nos modelos com feixe exposto ao vapor, o espelho de saída para a
chaminé está acima do nível normal de água, prolongando a região superior do feixe na
camada de vapor (Fig. 11.1). Este tipo de construção permite reduzir o arraste de água e
superaquecer (em 5° a 9°C) o vapor produzido. Entretanto, a extremidade do feixe não
resfriada pela água pode sofrer sobreaquecimento, danificando o mandrilamento dos tubos
e comprometendo a estanqueidade da união.
As caldeiras verticais com feixe totalmente imersos em água (Fig. 11.2) não permitem superaquecimento (geram somente vapor saturado), mas não necessitam de cuidados
especiais quanto ao controle de temperatura na união mandrilhada do espelho superior.
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Fig. 11.2

Seção de caldeira flamotubular vertical, com feixe totalmente imerso em água.

As caldeiras flamotubulares horizontais são construídas em diversas configurações,
sendo a horizontal com retorno tubular (HRT – Horizontal-Return Tubular) a mais comum.
Esta caldeira tem casco cilíndrico horizontal suportado pela parede lateral da fornalha e
apoiado em berço equipado com roletes para permitir livre dilatação do casco (Fig. 11.3),
podendo ser suportada também por tirantes. A fornalha é instalada externamente ao casco,
necessitando de parede refratária externa para contenção de seu volume.
Fig. 11.3

Caldeira horizontal com retorno tubular (HRT).

Os primeiros projetos foram concebidos com as juntas das chapas do casco rebitadas entre si, sendo as juntas longitudinais (mais solicitadas) sempre instaladas acima da
linha da chama (Fig. 11.3).
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Atualmente, a união por rebites foi substituída por juntas soldadas. Esta mudança de
projeto resultou no aumento da vida do equipamento, redução dos serviços de manutenção

e possibilidade de incremento no aporte de energia da chama.
As caldeiras HRT simples queimam combustíveis sólidos e para tal são dotadas de
estrutura externa para contenção e direcionamento dos gases de combustão. O combustível
queimado na grade segue através da bridge wall, passando por baixo do casco e entrando
no feixe pelo espelho traseiro. Os gases retornam pelo feixe tubular, saem pelo espelho
frontal, e seguem para chaminé.
Hoje em dia, as caldeiras HRT são comumente projetadas com quatro passes (Fig.
11.4) e queimam gás natural ou óleo combustível.
Fig. 11.4

Caldeira horizontal flamotubular de quatro passes.

Os gases queimados na câmara de combustão revertem para a região do feixe abaixo da câmara. Após o segundo passe, os gases revertem novamente, passam por região
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imediatamente acima da câmara e finalmente seguem para o último passe na região
superior do feixe e são exaustos pela chaminé. A água é aquecida no entorno do feixe e
câmara de combustão.
Estas caldeiras são construídas com capacidade entre 450 a 12.700 kg/h de vapor
saturado e pressão entre 1 a 17 kgf/cm2, projetadas em unidades compactas, tem custo
inicial baixo, permitem controle automático e não precisam de uma chaminé alta. Entretanto,
são de difícil inspeção devido ao seu grau de compactação.
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PARTE II – CALDEIRAS AQUATUBULARES

11.2 Configuração Geral
As caldeiras aquatubulares se diferenciam conceitualmente das flamotubulares pela
inversão dos fluxos de água e gás, ou seja, a água passa no interior e o gás externamente
aos tubos. Esta mudança de filosofia permite que as partes pressurizadas tenham diâmetro
reduzido, viabilizando operação sob altas pressões.
Grande parte das caldeiras aquatubulares opera conforme o princípio da circulação
natural (Fig. 11.5a). O aquecimento diferencial entre os segmentos de tubo representados
por AB e BC, resultante do resfriamento gradual dos gases de combustão, faz com que a
densidade da coluna AB (contendo água) seja maior do que a da coluna BC (contendo
mistura de água e vapor). A diferença de densidade gera um fluxo descendente da água em
direção ao tubulão de lama (inferior) e gera um fluxo ascendente da mistura água-vapor em
direção ao tubulão de vapor (superior). A contínua adição de água, saída de vapor e
escoamento dos gases quentes faz com que o processo descendente da água e ascendente
da mistura água-vapor se torne cíclico.
Fig. 11.5 Circulação da água em caldeiras aquatubulares: a) circulação natural; b) circulação forçada.
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Em caldeiras de alta pressão, a diferença de densidade entre a água e a mistura
água-vapor reduz consideravelmente, tornando a circulação natural lenta. Nesses casos é
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utilizada uma bomba de circulação forçada, buscando atender uma demanda de vapor
superior à que se obteria com a circulação natural.
Caldeiras Aquatubulares são usadas em aplicações que requerem condições severas: alto consumo (ou alta demanda) de vapor, alta pressão de vapor ou vapor
superaquecido. Entretanto, caldeiras aquatubulares também são projetadas para serviços
menos severos, competindo com as caldeiras flamotubulares de grande porte.
A Fig. 11.6 mostra uma caldeira aquatubular típica de instalações de utilidades. Usaremos esta caldeira como referência para localizar cada componente, facilitando o
entendimento do conjunto geral.
Antes de descrever cada componente separadamente, apresentaremos brevemente
o funcionamento do conjunto. Esta exposição será útil para entender as soluções de projeto
adotadas pelos fabricantes.
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Fig. 11.6 Vista em corte de uma caldeira aquatubular.
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Acompanhando a circulação do fluxo de água no interior dos tubos temos:
A água de alimentação, que inicialmente está a “baixa temperatura”, é bombeada para o bocal de entrada do economizador, onde trocará calor, aumentará a temperatura e
permitirá mistura com a água aquecida do sistema de geração de vapor, sem causar
choque-térmico e flutuações de temperatura.
Após passagem pelo economizador, o fluxo de água é alinhado para o tubulão de vapor, local onde ocorrerá a mistura da água de alimentação com a água circulante do
sistema. Conforme o princípio da circulação natural, a água contida no tubulão de vapor
descerá até o tubulão de lama através dos tubos do feixe gerador e das paredes que têm
menor exposição ao calor (tubos downcomers), ou seja, pelos tubos com temperatura
menos elevada.
Chegando ao tubulão de lama, a água, agora aquecida, retorna ao tubulão de vapor
pelos tubos mais intensamente expostos ao calor (upcomers ou risers). Durante o retorno
ocorrerá transformação parcial da água em vapor saturado, seguindo um escoamento
bifásico até o tubulão de vapor.
A mistura água-vapor admitida no tubulão de vapor é separada: a água retorna para
o circuito de geração de vapor; enquanto o vapor saturado segue para o superaquecedor.
Nas serpentinas do superaquecedor, o vapor saturado recebe calor dos gases de combustão, aumenta a temperatura, tornando-se superaquecido. O fornecimento final completa o
processo de geração de vapor superaquecido da caldeira.
Olhando externamente aos tubos, observamos que toda energia para geração e superaquecimento do vapor vem da queima de combustíveis (no caso em questão, óleo ou
gás combustível).
O ar que alimentará a combustão é succionado por ventiladores e descarregado em
dutos de ar. A corrente de ar será conduzida até os queimadores, onde se misturará com o
combustível e proporcionará a queima no interior da câmara de combustão.
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A energia gerada diretamente pela radiação da chama aquecerá todos os tubos da
câmara de combustão (parede, teto e piso), do screen e parte das serpentinas do superaquecedor, caracterizando a chamada zona de radiação.
Os gases (ainda extremamente quentes) resultantes da combustão são expurgados
da caldeira pela chaminé, onde são exaustos a uma temperatura relativamente baixa. A
passagem dos gases quentes estabelece a troca térmica por convecção, e esta será a única
forma de aquecimento nas regiões subseqüentes à seção de radiação, caracterizando a
zona de convecção.
Ao longo do trajeto dos gases, estes são direcionados por chicanas no interior dos
tubos, forçando-os passar sinuosamente por entre o feixe, melhorando a distribuição dos
gases e conseqüentemente tornando a troca térmica gás-tubo mais eficiente.
Depois de passar pela última fileira de tubos do feixe de geração de vapor, o gás,
agora em temperatura bem inferior que no início da queima, é então conduzido por dutos até
o economizador, onde aquecerá a água de alimentação, e até o aquecedor de ar, onde
aquecerá o ar que irá para os queimadores.

11.2.1 Alguns modelos
Caldeiras modernas de alta capacidade podem apresentar uma variedade de projetos, tamanhos e configurações buscando atender as necessidades de diversas aplicações.
Projetadas para capacidades nominais entre 0,5 e 4.500 t/h e pressões de operação pouco
acima da atmosférica ou até limites acima da pressão crítica.
A configuração de uma caldeira é largamente determinada pelo sistema de combustão, combustível, características das cinzas, pressão de operação e capacidade total. A
seguir, faremos uma rápida descrição dos principais tipos de caldeira.

11.2.1.1

Caldeiras industriais típicas e pequenas caldeiras

As caldeiras industriais, em geral, apresentam no projeto dois tubulões, queimando
óleo combustível, gás ou ambos, e operam sob baixa pressão. A Fig. 11.7 mostra um
exemplo de caldeira industrial típica.
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Quando aplicada para baixas capacidades este tipo pode ser inteiramente montada
na fábrica e enviada para instalação diretamente no campo. Por queimar apenas combustíveis limpos, dispensa coletor de cinzas, permite utilizar câmara de combustão de pequeno
volume e possibilita adotar espaçamento estreito entre os tubos, tornando o feixe de tubos
geradores bastante compacto.
A Fig. 11.8 ilustra uma caldeira Stirling® de dois tubulões com câmara de combustão
com zona de combustão controlada1 (Controlled Combustion ZoneTM) especialmente
projetada para queima efetiva de mistura composta por madeira e biomassa. Neste modelo,
um sistema de alimentadores mecânicos e dispositivos de distribuição forma uma fina
camada de combustível (madeira-biomassa) no fundo da câmara permitindo alimentação e
queima de combustíveis sólidos de forma eficiente.

1

Câmara com Zona de Combustão Controlada (CCZTM) foi desenvolvida especificamente para queima de
biomassa. Neste projeto, arcos nas paredes frontal e traseira criam uma zona de combustão no fundo da câmara
na qual a combustão de biomassa pode ser confinada.
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Fig. 11.7

Caldeira Industrial para combustão de óleo e gás.

Fig. 11.8

Caldeira Stirling®.
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11.2.1.2

Grandes caldeiras de utilidades
As Fig. 11.9 a Fig. 11.11 ilustram três variedades de caldeiras de radiação2 (RB).

Todas essas unidades proporcionam estanqueidade em relação aos gases de combustão,
com câmaras de combustão encapsuladas por teto, piso e paredes de água. Cada projeto,
normalmente, inclui um reaquecedor3, exceto a caldeira once-throught (Fig. 11.11) que foi
equipada com reaquecedor duplo. A Fig. 11.9 mostra uma caldeira de radiação (RB) para
queima de carvão. Esta é conhecida como tipo Carolina (RBC), na qual os tubos downcomers estão situados na zona de convecção, permitindo reduzir a altura total da caldeira4.
Possui ramonadores e coletor de cinzas. A Fig. 11.10 mostra uma caldeira de configuração
El Paso (RBE) para queima de óleo e/ou gás. A queima de combustíveis limpos dispensa
acessórios para contenção da fuligem dispersada e dispositivos para alimentação de
combustível sólido, o quê viabiliza construção de unidades mais compactas. O projeto
compacto minimiza a área utilizada na planta e estrutura metálica de suportação.

2

Caldeira na qual o próprio feixe de tubos geradores forma as paredes da câmara de combustão.
Seção da caldeira destinada ao reaquecimento do vapor extraído de turbina ou outro equipamento, com objetivo
de recuperar uma determinada condição superaquecimento.
4
O aumento da diferença de peso entre a coluna de fluido sob radiação e a sob convecção permite utilizar alturas
menores para se obter a mesma vazão de vapor.
3
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Fig. 11.9 Caldeira de Radiação do tipo Carolina para queima de carvão pulverizado.
Pressão de projeto de 210 kgf/cm2; temperatura no superaquecedor primário e no reaquecedor de 541º C; capacidade de 3.000 t/h.
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Fig. 11.10 Caldeira de Radiação do tipo El Paso para queima de gás. Pressão de projeto

de 179 kgf/cm2; temperatura no superaquecedor primário e no reaquecedor de 513º C;
capacidade de 1.735 t/h.
Fig. 11.11 ilustra uma caldeira de 750 MW, que queima carvão pulverizado e opera
com pressão acima da crítica. Por ser uma caldeira com circuito tipo once-throught, esta
dispensa a necessidade de tubulão de vapor. Múltiplos passes pela câmara de combustão
minimizam a variação de temperatura causada pela distribuição não uniforme de transferência de calor na periferia da câmara.
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Fig. 11.11 Caldeira de Pressão Variável para carvão pulverizado. Pressão de projeto de
269 kgf/cm2; saída do superaquecedor de 270 kgf/cm2; temperatura no superaquecedor
primário 568 °C e reaquecedores de 596 ºC; capacidade de 2.268 t/h.
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11.3 Detalhamento dos componentes
A seguir, descreveremos detalhadamente características construtivas dos componentes comumente usados em caldeiras aquatubulares.

11.3.1 Câmara de combustão
A câmara de combustão – também conhecida como fornalha – é a seção da caldeira
onde ocorre a queima do combustível para geração de vapor e tem a função de conter e
direcionar os gases resultantes da combustão para as próximas seções da caldeira.
Os primeiros projetos de caldeira tinham a câmara de combustão (e todo envoltório
da caldeira) confinada por paredes de concreto refratário, contendo o fluxo das chamas e
evitando danos aos tubos e estrutura da caldeira, entretanto a câmara das unidades mais
recentes passou a ser montada em painéis, formados por tubos. Estes painéis são conhecidos como parede d’água, pois a refrigeração é feita pela própria água de circulação da
caldeira (detalhes no item 11.3.6 Paredes d’água).
Apesar dos benefícios (principalmente de manutenção) da substituição das paredes
refratadas pelas paredes d’água, estas últimas possuem a desvantagem de absorverem
parte da energia fornecida pela queima do combustível que seria destinada à troca térmica
no feixe de tubos geradores de vapor (região de maior eficiência térmica), devendo-se limitar
a superfície de troca térmica da câmara para priorizar o consumo nas demais seções da
caldeira. A baixa eficiência de troca térmica dos tubos das paredes d’água se explica pelo
fato de que apenas a face interna está exposta ao calor da chama, tornando-a desvantajosa
em relação aos tubos do feixe gerador, pois estes estão em contato com os gases quentes
ao longo de toda superfície externa.
Um projeto econômico da câmara deve buscar o menor volume possível capaz de
propiciar queima completa do combustível e direcionar os gases quentes para o restante da
caldeira.
Relação entre Dimensão da Câmara e Ciclo de Geração de Vapor
Além de prover o volume necessário para queima completa do combustível e resfriar
os gases até temperaturas admissíveis (temperatura de saída da câmara), as paredes
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d’água também representam uma parte considerável da superfície de geração de vapor da
caldeira.
Com o aumento da pressão e temperatura do vapor de saída, a energia total absorvida para uma produção de vapor diminui progressivamente, devido ao aumento da eficiência
do ciclo de geração. Ou seja, quando a pressão de operação aumenta, a quantidade de
calor requerida para geração de vapor saturado diminui e conseqüentemente a energia para
superaquecimento aumenta em relação à carga térmica total.

Em caldeiras de alta pressão, da ordem de 200 kgf/cm2 (ou 19,61 MPa), a superfície
de troca térmica da câmara e do economizador é suficiente para produzir todo vapor
saturado requerido. Como resultado, o feixe de tubos geradores se torna desnecessário e é
eliminado do sistema.
Critério de Projeto da Câmara de Combustão
A câmara é um grande volume interno, encapsulado por paredes, destinada à combustão dos gases. A seleção do combustível e do método de queima estabelece o formato e
as dimensões da câmara. Para queimadores circulares de parede, os espaçamentos
mínimos entre cada queimador, entre parede e queimador, e entre queimador e piso são
ditados pelas condições de queima. A Fig. 11.12 mostra a localização dos queimadores na
fornalha e como estes são instalados na parede d’água.
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Fig. 11.12 Queimadores: distribuição na parede frontal da câmara.

Os critérios básicos para dimensionamento da fornalha são: o resfriamento dos gases
da combustão até temperatura suficientemente baixa para evitar aquecimento dos tubos ou
formação de incrustações; e satisfazer os espaçamentos para obtenção da queima completa
do combustível sem que haja contato direto da chama com os tubos. Para combustíveis
limpos (gás e alguns óleos combustíveis) o volume e a altura da câmara são escolhidos em
função da temperatura máxima dos gases, buscando evitar sobreaquecimento dos tubos do
superaquecedor. Para combustíveis pesados, que geram grande quantidade de fuligem, o
volume e a altura da câmara são estabelecidos para reduzir a temperatura dos gases, a fim
de evitar acumulação de fuligem semi-fundida de difícil remoção.
Em algumas caldeiras, uma “tela” de tubos é instalada antes do superaquecedor para
reduzir a temperatura dos gases e servir como uma primeira barreira para as impurezas e
substâncias fundidas provenientes da combustão. Esta “tela” de tubos é chamada de slag
screen ou simplesmente screen (ver Fig. 11.6).

11.3.2 Feixe de tubos geradores de vapor (boiler bank)
O feixe de tubos geradores tem a função de garantir que vazão de vapor saturado
especificada seja obtida, complementando a energia absorvida pelos tubos das paredes
d’água e do economizador. Este feixe tubular é instalado na zona de convecção e interliga
os tubulões (ver Fig. 11.6 e Fig. 11.13).
O alinhamento e espaçamento entre os tubos do feixe permitem condição de limpeza
satisfatória via sopradores de fuligem (item 11.7.2 Limpeza do feixe de geração de vapor).
O distanciamento dos tubos deve ser tal que, em operação, a vibração causada pelo
escoamento externo dos gases não faça com que tubos adjacentes se toquem e se desgastem.
Quanto ao aspecto estrutural, assume-se que a temperatura de trabalho dos tubos é
aproximadamente 20°C acima da temperatura de saturação da água (na pressão de
operação).
Chicanas
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As chicanas são usadas para direcionar o fluxo dos gases de combustão no interior
do feixe de geração. As chicanas obrigam os gases passarem sinuosamente pelo feixe, de
forma que a troca térmica (por convecção) entre os gases e os tubos seja maximizada, e
conseqüentemente a superfície de tubo requerida seja reduzida. (Ver Fig. 11.6). A instala-

Tubulão de Vapor

Concreto Refratário

Tubo de Sustentação
da Chicana

Chapa de Apoio

Tubulão de Lama

ção de chicanas requer que tubos de uma ou mais fileiras do feixe sejam conformados,
geralmente em “S”, para formarem uma base de suportação para a chicana. O cruzamento
dos tubos da chicana ao longo do feixe é feito pelo alinhamento intercalado entre os tubos
da chicana e os demais tubos do feixe. A Fig. 11.13 mostra o alinhamento e a geometria
dos tubos que formam chicana.
Fig. 11.13 Arranjo de construção da chicana.

Os tubos isoladamente não conseguem direcionar o fluxo de gases, necessitando de
uma barreira física para isso. Esta barreira é feita a partir de uma camada de concreto
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refratário denso antierosivo. Para reter o concreto durante a fase de aplicação (por derramamento) nos tubos da chicana, é necessário prever a montagem de chapas entre os tubos,
de modo que forme uma base contínua para acomodação e estabilização do concreto.
Chapas divisoras de fluxo
As chapas divisoras de fluxo dividem a seção transversal de escoamento dos gases
em canais menores, alinhando o fluxo e reduzindo a vibração dos tubos.
As divisoras de fluxo são instaladas no interior do feixe, paralelamente ao escoamento. As chapas são fixadas por braçadeiras (tipo grampo “U”) instaladas nos próprios tubos do
feixe. As Fig. 11.14 e mostra a montagem das chapas em uma das seções do feixe.
Fig. 11.14 Montagem das chapas divisoras de fluxo.
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Fig. 11.15 Montagem das chapas divisoras de fluxo inferiores.

11.3.3 Tubulões
Caldeiras que operam a pressões subcríticas, abaixo de 225 kgf/cm2 (ou 22,06 MPa),
são equipadas com grandes vasos cilíndricos chamados tubulões de vapor. O seu principal
objetivo é permitir a separação entre vapor saturado seco e a mistura de vapor e água
produzida pela circulação de água nas zonas de geração de vapor. Os tubulões também
servem para:
1. Misturar a água de alimentação com a água saturada que foi separada do va-

por.
2. Misturar agentes químicos de controle de corrosão e tratamento de água.
3. Remoção de contaminantes e resíduos do vapor separado.
4. Controle de sólidos da água, através da drenagem de uma fração da água cir-

culante (blowdown).
5. Acumular quantidade de água suficiente para absorver rápidas mudanças na

carga da caldeira.
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Um tubulão consiste em várias seções cilíndricas formando o casco e dois tampos
hemisféricos (Fig. 11.16). Os bocais ao longo do comprimento servem de conexões para
escoamento nas seções de geração e superaquecimento.

Fig. 11.16 Tubulão de vapor durante fase de construção da caldeira.

Fabricação
A fabricação do tubulão começa pela calandragem de chapas planas em cilíndricas e
soldagem longitudinal das bordas das chapas para construção do casco do tubulão. Nos
tubulões de grande diâmetro, a chapa é calandrada formando metade do diâmetro do casco
e então é soldada longitudinalmente a outra metade. O comprimento do tubulão é obtido a
partir da soldagem circunferencial das seções requeridas.
Os tampos podem ser conformados a quente e soldados circunferencialmente ao
casco.
Processo automático de soldagem por arco submerso é frequentemente usado para
união das seções do casco e tampos.
Antes e durante as operações de soldagem, preaquecimento pode ser necessário para diminuir tensões e transformações metalúrgicas. Em alguns casos, o tubulão é mantido
aquecido até realização do alívio de tensões.
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Os bocais são usinados a partir de peças forjadas ou tubos. As conexões maiores
podem ser integrais aos tampos, feitas com chapas calandradas, ou tubos espessos.
Todo tubulão de aço carbono com mais de 19,05 mm (0,75 in) deve ser tratado termicamente após soldagem. Em alguns casos, vários ciclos de alívio térmico são necessários.
Todas as soldas longitudinais e circunferenciais do tubulão e o material de base adjacente tem que ser radiografado. A avaliação da solda por ultra-som pode ser usada em
locais onde a inspeção por raio-x é muito difícil ou pouco prática. Defeitos superficiais e
subsuperficiais podem ser localizados usando partículas magnéticas. A inspeção por líquido
penetrante também é usada para revelar trincas superficiais.
Após soldagem de todos os componentes da parede de pressão, o tubulão está pronto para as operações de acabamento, incluindo a instalação de acessórios e dos internos.
Separação vapor-água
A principal função do tubulão de vapor é permitir a separação efetiva entre vapor e
água. Isto pode ser obtido se houver superfícies de contato suficientes para prover separação gravitacional natural ou usando equipamentos de separação mecânica.
Uma separação eficiente é fundamental, pois evita que gotículas sejam carregadas
para o superaquecedor, onde danificaria os tubos pela ação erosiva, pelo choque térmico e
pela deposição de sólidos dissolvidos na água.
A Fig. 11.17 mostra a seção transversal de um tubulão de vapor e os internos, po-
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dendo-se identificar as placas defletoras, os ciclones de separação primária, os elementos
secundários de separação (scrubbers, depuradores), a saída de água para os tubos geradores e o header de água de alimentação.
Fig. 11.17 Internos de um tubulão de vapor.

A separação ocorre tipicamente em dois estágios. A separação primária remove quase todo vapor “dissolvido” na água e a libera para recirculação nos tubos geradores junto
com a água de alimentação, fazendo com que pouco vapor retorne para o sistema d’água. O
vapor que escoa dos separadores primários ainda contém quantidade de água muito acima
do tolerado para serviços com superaquecedores e turbinas. Por essa razão, o vapor ainda
passa pelo conjunto de separadores secundários, ou scrubbers (placas corrugadas paralelas, estreitamente espaçadas), para remoção final das gotículas de água.
Separação gravitacional natural
Para taxas de geração extremamente baixas, com velocidade de saída de vapor da
superfície d’água até 0,9 m/s, há tempo suficiente para as bolhas de vapor se separarem da
mistura naturalmente (sem auxílio de separadores).
Em unidades com grande capacidade de geração, o diâmetro do tubulão necessário
para reduzir a velocidade do vapor evaporado da superfície livre torna o projeto proibitivo.
Para superar esta limitação, em algumas construções prefere-se usar vários tubulões de
vapor, aumentando a área de superfície livre e consequentemente reduzindo a velocidade
de saída do vapor, como mostrado na Fig. 11.18.
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Fig. 11.18 Emprego de três tubulões de vapor para aumento da superfície livre e redução de separadores.

Separação primária auxiliada por defletores
Arranjos com chapas defletoras podem melhorar o processo de separação vaporágua. Os defletores causam mudança de direção, melhoram a distribuição da mistura e
aumentam o tempo de residência no tubulão, tornando o processo de separação mais
eficiente.
Separadores mecânicos primários
A maior parte dos separadores de vapor-água modernos tem como princípio a aceleração radial e as forças provocadas por ela sob o vapor e a água. A Fig. 11.19 mostra
alguns tipos de separadores.
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Fig. 11.19 Separadores primários: a) ciclone cônico; b) ciclone de braço curvo; c) ciclone

horizontal; d) ciclone vertical.
Nos ciclones, a mistura vapor-água admitida é lançada tangencialmente a uma superfície cilíndrica que gerará o turbilhonamento da mistura. A água forma um filme contra a
parede, descendo até o nível da água, enquanto o vapor escoa no centro do cilindro e é
descartado para a próxima etapa de separação. (Ver Fig. 11.19d e Fig. 11.17).
Quando flutuações amplas da carga e variações na condição química da água são
esperadas, grandes placas corrugadas são instaladas no topo do tubulão (Fig. 11.17) para
melhor a separação. Este conjunto de placas compõe o elemento de separação secundário
conhecido como scrubbers (depuradores). A grande superfície dos scrubbers intercepta as
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gotículas de água durante o escoamento do vapor entre as placas e a água coletada na face
inferior do conjunto cai, retornando para o fundo do tubulão.
A combinação de ciclones e scrubbers produzem vapor com menos de 1,0 ppm de
sólidos sob várias condições de operação. Este nível de pureza geralmente é adequado
para utilização de superaquecimento e serviços com turbinas.

11.3.4 Superaquecedores
Quando vapor saturado é usado para acionamento de turbinas, o trabalho realizado
causa perda de energia do vapor e conseqüente condensação. A quantidade de energia
aproveitada do vapor para acionamento de turbinas é limitada pela tolerância de condensado, variando em cada equipamento de 10 a 15% da mistura condensado-vapor.
O superaquecimento do vapor saturado possibilita a utilização da energia antes da
condensação da primeira gota de água, ou seja, toda energia fornecida ao vapor durante a
fase de superaquecimento é transformada em trabalho sem ocorrência de condensação.
Este fato é a maior justificativa para o superaquecimento do vapor saturado.
O projeto de superaquecedores requer cuidados especiais para evitar a distribuição
desigual de vapor e gases de combustão. Superaquecedores normalmente tem fluxo de
massa entre 490 e 4.880 t/m2 s. Estes valores são escolhidos para proporcionar resfriamento
adequado dos tubos e manter a perda de carga em níveis admissíveis.
Tipos e arranjos
Basicamente dois tipos de superaquecedores são empregados. O modelo originalmente concebido é do tipo convectivo, onde a porção de energia cedida por radiação é
pequena.
O outro tipo de superaquecedor recebe energia principalmente por radiação da câmara de combustão, sendo apenas pequena parcela por convecção.
O comportamento dos dois tipos de superaquecedores se diferencia no seguinte aspecto: no convectivo a temperatura de saída aumenta conforme a vazão; enquanto no
superaquecedor por radiação a temperatura diminui com o aumento da vazão. Em alguns
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casos, os dois tipos de superaquecedores são combinados em série, buscando minimizar a
variação de temperatura em função da demanda.
Algumas variações de arranjo podem ser feitas para se obter alternativas mais econômicas. A relação entre o custo unitário do material e a diferença de superfície de troca
térmica requerida são dois fatores determinantes do arranjo. A comparação entre o projeto
em contracorrente e em fluxo paralelo define a relação básica entre superfície de troca
térmica e a temperatura do tubo. A Fig. 11.20 mostra alguns arranjos de superaquecedores.

Fig. 11.20 Arranjos típicos de superaquecedores.

Suportação
Por estarem situados em uma região de alta temperatura, prefere-se suportar as serpentinas dos superaquecedores através dos próprios tubos.
A carga dos coletores é suportada principalmente por vigas ou tirantes situados fora
do fluxo dos gases de combustão. A Fig. 11.21 mostra um exemplo de suportação de um
dos coletores do superaquecedor.
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Fig. 11.21 Suportação do coletor do superaquecedor.

Nos locais onde há espaçamento adequado, guias tipo anel de liga Cromo-Níquel são
usadas. Onde os tubos das serpentinas têm espaçamento menor, as guias tipo anel não são
aplicáveis, sendo nesses casos utilizadas interligações tipo D-link ou intertravamentos. A
Fig. 11.22 mostra os dois tipos de elementos de espaçamento e exemplifica um arranjo de
suportação. Também se pode ver na figura um espaçador lateral, que posiciona as serpentinas em relação a um feixe ou coluna de tubos sem restringir o movimento de dilatação.
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Fig. 11.22 Elementos de espaçamento entre tubos da serpentina do superaquecedor.

Em superaquecedores horizontais, a suportação é semelhante a dos economizadores. A Fig. 11.23 mostra a suportação de superaquecedores horizontais.

Petroblog-Santini

Fl. 34/93

Fig. 11.23 Suportação de superaquecedores horizontais.

Aberturas para inspeção e limpeza
Normalmente, os coletores do economizador, das paredes d’água, e do superaquecedor têm pequenos acessos para inspeção e limpeza interna do coletor. Estes acessos são
conhecidos como handhole.
Os handholes são conexões com plugs especialmente projetados para fechamento
de pequenas aberturas nos coletores, conforme mostrado na Fig. 11.24. Os plugs são
instalados internamente e a estanqueidade do conjunto é garantida por solda de selagem
externa. A execução da solda de selagem dos plugs tem que ser precedida de limpeza
completa da junta e preaquecimento para evitar trincamento do coletor.
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Fig. 11.24 Handhole para caldeiras de alta pressão.

Nos projetos mais recentes, os handholes com plugs, exceto aqueles requeridos para
inspeção, estão sendo substituídos por nipples externos “capeados”, soldados ao coletor
(Fig. 11.25). A distância entre a solda do nipple-cap e nipple-coletor, normalmente, permite
o corte do cap para inspeção e limpeza interna e soldagem de reinstalação do cap ao nipple
sem necessidade de tratamento térmico.
Fig. 11.25 Nipple com cap para inspeção e limpeza em tampo de coletores do supera-

quecedor.
A operação de abertura de handholes sempre envolve risco de acúmulo de condensado no interior do coletor, sendo obrigatório confirmar que este está despressurizado e
completamente drenado antes de iniciar a remoção da solda de selagem.
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11.3.5 Economizador
Economizadores são trocadores de calor tubulares usados para pré-aquecer a água
de alimentação antes de entrar no tubulão de vapor. O termo economizador veio com o uso
deste tipo de trocador de calor para reduzir os custos de operação e economizar combustível através do aproveitamento da energia do gás de combustão exausto. Economizadores
também reduzem as chances de choque térmico na região de alimentação e grandes
flutuações de temperatura no tubulão de vapor e paredes d’água.
Tipos de Superfície
Tubo liso
O projeto da maior parte dos economizadores adota tubos lisos alinhados em colunas
(Fig. 11.26a). Esta configuração torna a erosão menos severa e tende a acumular menos
sujeira quando comparada com o arranjo de tubos em colunas intercaladas (Fig. 11.26b),
sendo especialmente recomendada para caldeiras que geram grande quantidade de
fuligem. Entretanto, estes benefícios devem ser avaliados em contraposição à possibilidade

de maior peso, volume e custo deste arranjo.
Fig. 11.26 Arranjos de economizadores de tubos lisos.

Superfícies extensoras
Para reduzir o custo do equipamento, escolhem-se tubos aletados para aumentar taxa de troca térmica. As aletas são componentes de baixo custo que podem diminuir o porte
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e o custo do economizador. Contudo, a seleção bem sucedida deste tipo de tubo depende
fundamentalmente das características dos gases de combustão. Em determinadas caldeiras
é extremamente desaconselhável usar tubos aletados.
Tubos pinados
Tubos pinados funcionam razoavelmente em caldeiras a gás, porém podem causar
maior perda de carga (lado dos gases) do que com outros tipos de aletas. Não são recomendados para caldeiras com muita fuligem.
Aletas longitudinais
Tubos aletados longitudinalmente em alinhamento intercalado (Fig. 11.27) não têm
bom desempenho sob longas campanhas. Em caldeiras a óleo/gás, não é muito raro ocorrer
trincas nas terminações das aletas. Estas trincas se propagam para a parede do tubo e
causam a falha em alguns casos.

Fig. 11.27 Aletas longitudinais, arranjo intercalado.

Aletas helicoidais
As aletas helicoidais têm sido bem aplicadas em caldeiras a carvão, óleo e gás. Em
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caldeiras a gás as aletas podem ser estreitamente espaçadas em função da ausência de
fuligem. Tubos de ∅2” com 4 aletas helicoidais por polegada podem ser até 10 vezes mais
eficientes do que tubos lisos. Em unidades com combustíveis pesados deve-se usar aletas
com espaçamento maior, proporcionando boa condição de limpeza dos tubos.
Fig. 11.28 Tubo com aletas helicoidais.

Suportação
Os tubos do economizador são enclausurados em paredes d’água (para temperaturas acima de 450°C) ou em paredes aço carbono. As paredes de aço não possibilitam
suportação do economizador, necessitando de elementos estruturais adicionais. As paredes
d’água, por formarem uma estrutura mecanicamente resistente, são capazes de suportar o
peso dos tubos sem auxílio de vigas.
A quantidade de pontos de suportação dos tubos deve ser suficiente para não causar
flexão excessiva dos tubos, o quê prejudicaria a drenagem do economizador.
Os suportes de parede usam peças fundidas ou braçadeiras soldadas nas paredes
(Fig. 11.29). O outro tipo de suportação usa um coletor ou vigas para fixação de tirantes
(Fig. 11.30).
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Fig. 11.29 Arranjo suportado pela parede d’água.
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Fig. 11.30 Arranjo suportado por coletores.

11.3.6 Paredes d’água
Tubos refrigerados pela própria água ou vapor circulantes são usados para formar as
paredes que definem os limites físicos da caldeira e confinam os gases de combustão. Estas
paredes construídas com tubos são chamadas de paredes d’água.
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Há diversos tipos de paredes d’água. O mais simples, e mais comum, é a parede
com tubos aletados, conforme Fig. 11.31. Nesta construção, tubos lisos são unidos por
aletas soldadas ao longo de todo comprimento dos tubos, formando uma parede estanque
aos gases, não necessitando de coberturas adicionais para conter vazamentos. Isolamento
térmico é usado na face externa da parede para reduzir as perdas térmicas e cobrir o metal
quente (proteção pessoal).

Fig. 11.31 Parede d’água de tubos aletados.

As paredes de tubos aletados também podem ser refratadas internamente para proteger algumas regiões específicas da erosão e da corrosão causada pelos produtos da
queima. As aplicações mais comuns são: piso da câmara de combustão, tubos dos queimadores, paredes d’água laterais (região próxima aos queimadores), tubos dos bocais de
sopradores de fuligem, janelas e bocas de visita. O refratário é aplicado diretamente sob a
parede, e ancorado por pinos cilíndricos soldados nos tubos (parede pinada). Por questões
de manutenção, deve-se evitar o refratamento sempre que for possível.
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Fig. 11.32 Parede d’água com tubos aletados e refratamento interno.

Outra variação da parede d’água convencional é a substituição das aletas entre os
tubos por uma seção refratada. Neste caso, a ancoragem do refratário é feita com pequenas
aletas alinhadas e estreitamente espaçadas (Fig. 11.33). Note que por não haver união
metálica entre os tubos e pela interferência da camada de concreto refratário, torna-se

necessário usar reforços estruturais para compor a parede.
Fig. 11.33 Parede d’água refratada lateralmente.
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Pode-se optar também por aproximar os tubos da parede d’água (espaçamento típico
de 0,79 mm) e refratar externamente, sem necessitar de aletas para retenção e ancoragem
do refratário. Este tipo é conhecido como parede de tubos tangentes, pois os tubos quase

tangenciam longitudinalmente (Fig. 11.34).
Fig. 11.34 Parede de tubos tangentes.

11.3.7 Dampers de ar e gás
Dampers são usados para controlar a vazão de ar ou gás em dutos. Eles também
podem ser usados para isolar equipamentos para manutenção.
Dampers de bloqueio são usados para shutoff da caldeira ou estanqueidade entre
duas seções do duto. Os dampers de shutoff toleram algum vazamento (qualquer damper
com selagem apropriada das lâminas pode ser usado). Os dampers para estanqueidade são
projetados para prevenir qualquer vazamento. Isso é obtido pela pressurização da região
periférica da selagem com ar (ar de selagem), que vaza para interior do duto.
Dampers de controle são capazes de variar a restrição ao escoamento e podem ter
diversas construções.
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Dampers de balanceamento são usados para balancear o escoamento entre dois ou
mais dutos.
Os dampers também podem ser classificados pela forma ou configuração. Os tipos
mais comumente usados são os basculantes, wafers e guilhotinas.
Dampers basculantes
Os dampers basculantes são caracterizados por uma ou mais lâminas montadas em
mancais num quadro rígido (Fig. 11.35). Eles são retangulares, fabricados com perfis
metálicos (“U”, “C”, “I” ou “L”). O eixo de cada lâmina se estende além do quadro para
ligação com os mecanismos de acionamento. Idealmente, o perfil da lâmina é determinado
pela perda de carga máxima desejada para o damper completamente aberto, mas na
realidade, o compromisso entre custo, perda de carga e resistência mecânica deve vir em
primeiro lugar. Uma chapa cortada e reforçada é o tipo mais simples de lâmina, porém é
relativamente fraco – muito suscetível a empenamentos sob ação do calor – e causa a maior
perda de carga dentre todas as opções. Lâminas com perfis de aerofólios têm menor perda
de carga e maior resistência mecânica.
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Fig. 11.35 Damper basculante.

Quando o fluxo a jusante precisa ser uniformemente distribuído, opta-se por abertura/fechamento com rotação opositora das lâminas; caso contrário, rotação paralela das
lâminas é usada. A Fig. 11.36 esclarece os dois tipos de abertura.

Fig. 11.36 Opções de rotação das lâminas.
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Para condições severas, os mancais do eixo das lâminas podem ser internos ao quadro,

montados

em

caixas

fundidas,

porém

em

condições

normais

rolamentos

autocompensadores são instalados externamente. Os mancais internos não precisam de
lubrificação e eliminam a manutenção dos elementos de selagem dos eixos.
Dampers wafers
Dampers wafer (Fig. 11.37a) podem ser usados para controle ou shutoff. Como o limite de velocidade destes dampers é alto, normalmente são menores que os basculantes e
têm menor área de selagem, portanto são mais adequados para shutoff. São construídos
também com duas (Fig. 11.37b) ou mais lâminas para controle de fluxo.

Fig. 11.37 Dampers wafers: a) simples; b) lâmina dupla.

Damper Guilhotina
Este tipo de damper tem um quadro externo que permite inserir a lâmina ao longo de
toda seção do duto, similarmente ao fechamento de uma raquete instalada entre flanges.
Em dampers para bloqueio e estanqueidade (Fig. 11.38) a borda da lâmina se estende para
dentro do quadro, em uma câmara de selagem pressurizada por ar de selagem. A lâmina é
atuada por corrente e polia, cilindro hidráulico ou pneumático, por redutor mecânico manual
e/ou moto-redutor. Guilhotinas são de grande porte e são usadas para isolamento de
equipamentos em dutos, preferencialmente horizontais.
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Fig. 11.38 Damper guilhotina.

11.3.8 Juntas de Expansão
Juntas de expansão são usadas para permitir movimento relativo entre componentes
com flexibilidadede insuficiente para suportarem tais deformações. O movimento das partes,
freqüentemente, é causado pela dilatação ou contração térmica dos componentes de
tubulação.
As juntas de expansão são fabricadas para atender uma grande faixa de temperatura
e suportar a presença de contaminantes. Dependendo do tipo de articulação e movimento
da junta, elas podem ser de fole metálico ou construídas com elastômeros e compósitos.
Juntas de Fole
A junta de expansão de fole metálico é o tipo mais comum em instalações de caldeiras (Fig. 11.39). O fole pode ser interno ou externo a seção do duto. Preferencialmente,
opta-se pela junta com fole externo, pois adiciona menor perda de carga e está menos
sujeito à erosão. A junta de fole externo, quando instalada em ambiente abrasivo, é isolada
internamente por manta de fibra de vidro e protegida por chapa metálica.
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Juntas de expansão metálicas permitem articulação das partes e movimento axial,
mas não aceitam significável esforço cisalhante (esforço transversal). Por essa razão, em
situações onde há esforços cisalhantes, um arranjo com duas juntas de expansão deve ser
adotado para aumentar a flexibilidade transversal do conjunto (Fig. 11.39).
Suportes de deslizamento pinados definem o eixo de articulação da junta e restringem os esforços cisalhantes sob o fole (Fig. 11.39). Nos dutos horizontais, além de definir o
eixo de articulação, os suportes também transmitem cargas de peso (exemplo de esforço
cisalhante específico deste caso).

Fig. 11.39 Junta de expansão metálica de fole, com suportes deslizantes pinados.

Juntas não metálicas
Diferentemente das juntas de expansão de fole, as juntas não metálicas admitem
movimentos transversais, ou seja, além dos esforços axiais e movimentos de articulação,
elas também suportam esforços cisalhantes. Por essa razão, as juntas não metálicas
dispensam suportes deslizantes e arranjos com dupla junta. Estas juntas são feitas com
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elastômeros reforçados ou Teflon capeado com fibra de vidro, e são normalmente do tipo
plano (Fig. 11.40).

Fig. 11.40 Junta de expansão não metálica.

11.3.9 Aquecedores de Ar
São trocadores de calor usados para aquecer o ar que será usado no processo de
combustão. Mais frequentemente, o próprio gás de combustão, após passagem pelas
seções de troca térmica, é a fonte de energia para aquecimento do ar. O aproveitamento
dos gases de combustão pode aumentar a eficiência global da caldeira em 5 a 10%.
Aquecedores de ar também podem usar vapor ou outra fonte de energia dependendo da
disponibilidade local.
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Os aquecedores são instalados diretamente após a caldeira, como visto na Fig. 11.6
(nesse caso, o aquecedor recebe os gases quentes de combustão vindos do economizador
e o ar frio dos ventiladores).
Os aquecedores de ar se distinguem em dois tipos, recuperativos e regenerativos,
como descrito a seguir.
Recuperativos
Nos aquecedores recuperativos o calor é transferido continuamente e diretamente
por superfícies sólidas estacionárias, as quais separam o fluxo de ar e de gás.
Aquecedor tubular
Nos aquecedores tubulares, a energia é transferida do gás quente, que passa no interior de um feixe de tubos, para o ar frio, que escoa externamente aos tubos. O
equipamento é construído com um feixe de tubos mandrilados ou soldados em espelhos e
enclausurado em um invólucro metálico. Este invólucro serve para contenção e condução
das correntes até as aberturas de entrada e saída.
No tipo vertical (Fig. 11.41), o feixe é suportado por um dos espelhos (espelho fixo),
enquanto o outro (flutuante) é livre para movimentar-se conforme dilatação do feixe. Uma
junta de expansão é instalada entre o espelho flutuante e a chaparia que faz a selagem
entre ar e gás. Uma placa defletora intermediária paralela aos espelhos é usada com
freqüência para reduzir a vibração induzida pelo escoamento.
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Fig. 11.41 Aquecedor de ar tubular vertical.

Tubos de 1½” a 4” de diâmetro, em aço carbono ou aços de baixa liga resistentes a
corrosão, e com espessuras entre 1,24 a 3,05 mm são especificados para este serviço.
Assim como nos economizadores, os tubos também podem ser alinhados em colunas ou
intercalados.
Aquecedores tubulares podem ser equipados com sopradores de fuligem de lança fixa (ar ou vapor) para remoção de fuligem quando os gases de combustão escoam
externamente aos tubos.
O arranjo mais comum entre os tipos de aquecedores tubulares consiste na passagem do gás no interior dos tubos e fluxo de ar externamente em contracorrente. Uma
variedade de arranjos com um ou múltiplos passes pode ser usada para adaptação ao
projeto da caldeira. A Fig. 11.42 mostra alguns arranjos.
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Fig. 11.42 Arranjos de aquecedores tubulares de ar.

Aquecedores a vapor
Aquecedores a vapor são amplamente usados em unidades de utilidades para préaquecer o ar de combustão. O preaquecimento do ar reduz a corrosão e o potencial de
obstrução na região fria do aquecedor principal. Este aquecedor consiste em serpentinas de
vapor de pequeno diâmetro instaladas no duto entre os ventiladores e o aquecedor principal.
Regenerativos
Aquecedores regenerativos transferem calor indiretamente por convecção, conforme
exposição periódica do “meio acumulador de energia” aos fluxos de gás e ar. Uma variedade de materiais pode ser usada como “meio acumulador de energia” e o tempo de
exposição aos gases pode ser controlado. Um recheio com pacotes de chapas corrugadas
(Fig. 11.44) serve de “meio acumulador” na transferência de calor.
Uma característica operacional deste tipo de aquecedor é que uma porção pequena,
porém significativa de ar escapa para o fluxo de gás. Isto ocorre devido às limitações da
selagem entre as partes móveis e estacionárias empregadas.
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Ljungström
É o tipo mais comum de aquecedor regenerativo (Fig. 11.43). Composto por envoltório cilíndrico e rotor, com os elementos de troca térmica embutidos, que gira entre os fluxos
de gás e ar. Uma estrutura estacionária reveste e conduz os fluxos até os bocais de entrada
e saída.
O ar passa por uma metade do rotor e o gás pela outra. Selos metálicos diminuem o
vazamento de ar para o fluxo de gás. Um eixo central com rolamentos nas extremidades
suporta e guia o rotor. A velocidade do rotor varia entre 1 e 3 rpm, sendo movido por motor
elétrico acoplado a um redutor rotativo tipo pinhão-cremalheira.
®

Fig. 11.43 Aquecedor de ar tipo Ljungström .

O arranjo com eixo vertical (rotor no plano horizontal) é a opção mais usada. Tipicamente, o gás entra por cima e o ar por baixo. Aquecedores com essa configuração sujeitam
o rotor a distorções (face superior quente e parte inferior fria), provocando abertura de
vazios entre rotor e as partes estacionárias.
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Apesar do uso de sopradores de fuligem, não é incomum a obstrução do recheio
(Fig. 11.44), causando perda de eficiência do equipamento. Outro problema crítico é a
corrosão pela condensação de vapores de ácido sulfúrico quando, após troca térmica com o
ar, os gases de combustão atingem temperaturas abaixo do ponto de orvalho destes
vapores (121 a 149 °C).
Obviamente, a maneira mais fácil de solucionar o problema de corrosão é aumentar a
temperatura de saída dos gases, porém esta decisão reduz a eficiência da caldeira e
aumenta os custos operacionais. A menor temperatura de parede admitida deve ser avaliada a partir do tipo de combustível e da quantidade de enxofre nele contido.
Fig. 11.44 Superfície de troca térmica: a) trecho quente de um aquecedor de ar
Ljungström®; b) superfície de troca térmica.

Rothemühle
O aquecedor regenerativo Rothemühle usa elemento de troca térmica estacionário e
“dutos rotativos”, como mostra a Fig. 11.45. Os elementos de superfície de troca térmica
estão contidos em um estator cilíndrico, que permanece imóvel enquanto as correntes
passam pelo centro e pela periferia do recheio. Em ambos os lados do estator, um rotor com
canais radialmente simétricos é montado em um eixo, que os mantém em movimento
contínuo, distribuindo o fluxo na periferia do estator.
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O fluxo que passa pela parte central do estator troca calor com o fluxo que passa, em
contracorrente, pela periferia. Tanto o ar quanto o gás podem passar pela região periférica
do estator, porém é mais comum a corrente de ar fazer este percurso.



Fig. 11.45 Aquecedor regenerativo tipo Rothemühle .

O recheio utilizado é o mesmo que no tipo Ljungström (Fig. 11.44).

11.3.10 Dessuperaquecedor
Os dessuperaquecedores podem ser classificados em dois tipos: contato direto e de
superfície. No de contato direto, o fluido de resfriamento (água ou vapor saturado) é misturado com a corrente de vapor que se deseja reduzir a temperatura. Enquanto no de
superfície, o vapor é resfriado por um trocador de calor.
O dessuperaquecedor pode estar localizado em algum ponto intermediário ou na saída do superaquecedor. O melhor ponto de instalação do dessuperaquecedor, do “ponto de
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vista” do processo de controle, é na saída do superaquecedor, porém problemas de carregamento de gotículas de água nas turbinas e sobreaquecimento dos tubos podem ocorrer. A
instalação do dessuperaquecedor entre trechos do superaquecedor elimina estes problemas
e é o arranjo preferido na maior parte das vezes.
O dessuperaquecedor tipo spray (por contato direto) é a forma mais eficiente de controlar a temperatura (Fig. 11.46) do vapor. Neste tipo, água de alta pureza é injetada na
linha de vapor superaquecido, por meio de bocal aspersor instalado na seção da garganta
de um tubo venturi montado no interior da tubulação de vapor. A água aspergida vaporiza-se
quando em contato com a corrente superaquecida, reduzindo a temperatura do vapor.
Uma importante característica de construção é a continuação da extremidade do venturi em uma camisa a jusante do bocal. Esta camisa protege a tubulação do choque térmico
causado pela aspersão de água.
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O dessuperaquecer por spray é uma forma rápida de controle e permite controle sensível para regulagem da temperatura do vapor. É importante que a água do aspergida seja
de alta pureza, porque sólidos contidos na água podem causar problemas de depósitos nos
tubos do superaquecedor, tubulação de vapor ou nas paletas das turbinas.
Fig. 11.46

Dessuperaquecedor tipo spray: a) corte transversal; b) perspectiva.

Conforme a redução de temperatura requerida, pode-se escolher dentre alguns arranjos:
1. Dessuperaquecedor de estágio único: um dessuperaquecedor instalado entre
dois estágios do superaquecedor.
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2. Dessuperaquecedor tandem: um único estágio de dessuperaquecedores com
dois bocais de spray em série, instalados entre dois estágios do superaquecedor. Este arranjo é usado quando a quantidade de água necessária excede
a capacidade de apenas um bocal.
3. Dessuperaquecedor multi-estágio: vários estágios de dessuperaquecedores
usados em série.

11.3.11 Chaminé
A chaminé e os ventiladores são os principais elementos que garantem a continuidade do fluxo de ar e gás de combustão. A combinação dos dois elementos gera os
diferenciais de pressão necessários para vencer as perdas de carga nos dutos de ar e criar
as condições para escoamento dos gases expandidos ao longo dos diversos componentes
no interior da caldeira e posterior exaustão.
As chaminés são projetadas conforme os critérios do ASME STS-1 (Steel Stacks).
Pela sua geometria esbelta e por atingir grandes alturas, o esforço devido à carga de vento
constitui um fator de grande relevância no projeto mecânico da chaminé, devendo ser
localmente analisado.
Além dos esforços de flexão, a ação dinâmica dos ventos gera vórtices na região
próxima ao contorno da chaminé, excitando a estrutura de maneira oscilatória. A vibração
ressonante das chaminés é extremamente perigosa, e se não interrompida levará a estrutura ao colapso rapidamente.
Há diferentes meios de evitar a vibração ressonante em chaminés: os métodos aerodinâmicos buscam perturbar a formação dos vórtices; enquanto os métodos de
amortecimento e de rigidez buscam afastar a freqüência natural da chaminé da freqüência
de excitação dos ventos.
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O método mais usado consiste na soldagem de chapas curvadas helicoidalmente no
terço superior da parede externa da chaminé, reduzindo a formação de vórtices (método
aerodinâmico conhecido como hélice ou helical strakes). O efeito negativo deste método é o
aumento acentuado do coeficiente de arraste da chaminé, inspirando cuidados adicionais
com a resistência à flexão da estrutura. A Fig. 11.47 mostra uma chaminé com hélices no
terço superior.
Fig. 11.47 Chaminé de 80 m de altura com hélices no terço superior.

O costado e a base são comumente feitos em chapas de aço carbono ASTM A 36, A

283 ou A 529 e revestidas internamente com concreto refratário isolante. Pode-se optar
também por aços de alta resistência e baixa liga (A 242, A 572 ou A 588), aços inoxidáveis
austeníticos (A 240, A 666) ou chapas cladeadas com aço inoxidável cromo-níquel (A 264).
Manutenção e operação
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Todos os bocais da chaminé devem ser fechados e selados quando não estão em
uso, pois o ar frio externo que penetra no interior da chaminé durante operação reduz a
temperatura dos gases de combustão e conseqüentemente torna a exaustão dos gases
menos eficiente.
Uma chaminé está sujeita à ação erosiva de particulados, à corrosão ácida dos produtos sulfurosos, e ao desgaste devido ao tempo. A Erosão é mais comum na entrada da
chaminé, nas seções de redução de diâmetro e em locais onde há mudança de direção ou
velocidade dos gases.
É recomendável aplicação de massa anticorrosiva nos trechos em que os gases de
combustão estão a baixas temperaturas (abaixo de 60° a 150°C, dependendo do combustível e quantidade de enxofre contida nele), visando proteger o costado da corrosão causada
pela condensação de ácido sulfúrico. Recomenda-se também aplicar massa anticorrosiva na
região do topo da chaminé, pois quando estiver fora de operação, a água da chuva pode se
infiltrar no concreto e criar ou agravar o processo corrosivo da chaparia nessa região.
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11.4 Materiais
Basicamente os componentes na construção de caldeiras e vasos de pressão são fabricados em ligas ferrosas e a maioria dos materiais empregados é de aço carbono. O aço
carbono pode ser usado em partes pressurizadas e não pressurizadas, tais como: tubulões,
coletores, tubos de condução de fluidos, tubos de troca térmica, estruturas metálicas,
chaminés e dutos.
Os aços carbono são classificados pela quantidade de carbono presente na liga FeC. Estes aços são comumente divididos em quatro classes: baixo carbono, máximo de
0,15% C; médio-baixo carbono, entre 0,15 e 0,23% C; médio-alto carbono, entre 0,23 e
0,44% C; e alto carbono, acima 0,44% C. Entretanto, do ponto de vista de projeto de
caldeiras, aços com mais de 0,35% C são considerados de alto carbono, pois acima deste
limite a soldagem de componentes pressurizados se torna mais problemática. Aços de baixo
carbono são amplamente usados em componentes pressurizados, particularmente em
aplicações de baixa pressão, onde a resistência mecânica não é fator crítico de projeto.
Para partes estruturais e a maioria dos componentes pressurizados, aços com carbono
entre 0,2 e 0,35% C predominam.

11.4.1 Materiais em caldeiras
11.4.1.1 Especificação do ASME e tensões admissíveis
Quase a totalidade das caldeiras industriais e de utilidades são projetadas conforme
o Código ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section I (Power Boilers), o qual lista os
materiais aprovados para construção de caldeiras. As especificações de cada material e os
valores para projeto constam no ASME, Section II (Materials).
As tensões máximas admissíveis para materiais de caldeiras, determinadas pela
ASME, são baseadas em propriedades dependentes e independentes do tempo.
O ASME, Section I (Appendix I), estabelece que o valor da tensão máxima admissível
para componentes pressurizados de Caldeiras não deve ser maior que a menor das condições abaixo:
1. 1/3,5 x tensão limite de resistência mínima especificada (temperatura ambiente);
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2. 1,1/3,5 x tensão limite de resistência (temperatura de projeto);
3. 67% da tensão de resistência ao escoamento mínima especificada (temperatura ambiente);
4. 67% da tensão de resistência ao escoamento (temperatura de projeto) para
aços ferríticos; ou 90% da tensão de resistência ao escoamento (temperatura
de projeto) para aços austeníticos e ligas de não-ferrosas.
5. Média conservativa da tensão sob fluência correspondente a 0,01% em 1.000
horas (temperatura de projeto);
6. 67% da tensão média ou 80% da tensão mínima que causa ruptura em
100.000 horas (temperatura de projeto).
Os critérios acima são somente ilustrativos, pois alguns detalhes foram omitidos. Deve-se sempre buscar os valores tabelados no ASME Section II (Tables 1A e 1B) para
determinação da tensão admissível.

11.4.1.2

Aplicações em componentes pressurizados

Os componentes metálicos utilizados nas caldeiras são fabricados na forma de tubos,
laminados (chapas e perfis), forjados e fundidos. Produtos tubulares compõem a maior
parcela do peso de uma caldeira. A Tab. 11.1 indica os materiais que são usados com maior
freqüência em caldeiras de combustíveis fósseis, as propriedades mínimas especificadas,
máxima temperatura de uso e as aplicações.
A temperatura máxima recomendada representa o valor de uma variedade de limites.
A temperatura listada pode ser a limitada pelo ASME Section I, ou o limite de oxidação para
serviço de longa duração (temperatura na qual a ocorrência de grafitização é esperada) ou
temperatura prática comercial corrente, sendo indicado na tabela o menor valor dentre
todos.
Tab. 11.1

Especificação

Materiais para Caldeiras e Aplicações Típicas.

Composição
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Forma

Resist
Min
[MPa
]

Escoa
m
Min
[MPa

Locais de Aplicação
(ver Notas)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tem
p
Máx
Recom
[°C]
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SA-178A
SA-192
SA-178C
SA-210A1
SA-106B
SA-178D
SA-210C
Aço-Carb
SA-106C
SASA-105
SA-181-70
SA-266Cl2
SA-516-70
SA-266Cl3
SA-299
SA-250T1a
C-Mo
SA-209T1a
SA-250T2
½Cr-½Mo
SA-213T2
SA-250T12 1Cr-½Mo
SA-213T12
SA½Cr-½Mo
SA-250T11 1¼Cr-½MoSA-213T11
Si
SASA1¼Cr-½Mo
SA-250T22 2¼Cr-1Mo
SA-213T22
SA-213T23 2¼Cr-W-V
SASA2¼Cr-1Mo
SASASA-213T91
SA9Cr-1Mo-V
SASA-182F91
SA-336F91
SA-213T92
9Cr-2W
SA18Cr-8Ni
SA18Cr-10NiSA25Cr-20Ni
SB-407Ni-Cr-Fe
SB-423Ni-Fe-Cr-Mo-

Tubo c/
Tubo s/
Tubo c/
Tubo s/
Tubo s/
Tubo c/
Tubo s/
Tubo s/
Fundido
Forjado
Forjado
Forjado
Chapa
Forjado
Chapa
Tubo c/
Tubo s/
Tubo c/
Tubo s/
Tubo c/
Tubo s/
Tubo s/
Tubo c/
Tubo s/
Tubo s/
Fundido
Tubo c/
Tubo s/
Tubo s/
Tubo s/
Fundido
Forjado
Forjado
Tubo s/
Tubo s/
Fundido
Forjado
Forjado
Tubo s/
Tubo s/
Tubo s/
Tubo s/
Tubo s/
Tubo s/

324
324
413
413
413
482
482
482
482
482
482
482
482
517
517
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
482
413
413
510
413
482
413
413
586
586
586
586
586
620
517
517
517
448
586

Notas:
(1) - Paredes da Fornalha (alta taxa de troca
térmica)
(2) - Tubos das demais regiões
(3) - Superaquecedor, Reaquecedor e
Economizador

11.4.1.3

]
179
179
255
255
241
275
275
275
248
248
248
248
262
258
275
220
220
206
206
220
220
220
206
206
206
275
206
206
399
206
275
206
206
413
413
413
413
413
441
206
206
206
172
241

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
426
426
426
426
523
523
551
551
565
565
565
565
565
565
593
601
601
601
593
601
601
593
621
621
648
621
621
648
760
760
815
815
537

(4) - Tubos e conexões para condução de
fluidos (< ∅ext10,75 in )
(5) - Tubos e conexões para condução de
fluidos (> ∅ext10,75 in)
(6) – Tubulões

Feixe gerador, paredes d’água e economizador

A seção de geração (incluindo a parede d’água), fornalha e economizador são feitos
com tubos (com ou sem costura) de aço carbono, C-Mo, ou ½Cr-½Mo. Em regiões que
recebem grande carga térmica e o metal pode ser submetido a flutuações de temperatura,
prefere-se o uso de aços de baixo carbono e ligas de ½Cr-½Mo a fim de evitar o risco de
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grafitização. Aços de alto carbono e C-Mo são usados no piso e teto da fornalha, parede
d’água da seção geradora (região de convecção) e economizadores.
Os fabricantes vêm utilizando em cada vez mais aplicações ligas Cr-Mo de graus
mais altos, acompanhando o aumento de pressão e temperatura dos novos projetos. 1Cr½Mo, 1¼Cr-½Mo-Si e até mesmo 2¼Cr-1Mo têm aumentado as aplicações.

11.4.1.4

Superaquecedor e reaquecedor

A maior temperatura numa caldeira ocorre nos superaquecedores e reaquecedores.
Consequentemente, os tubos destes componentes são feitos de materiais de propriedades
superiores, resistentes a altas temperaturas e a oxidação. O aço carbono é um material
aplicável e economicamente vantajoso para temperaturas entre 450 e 510°C, dependendo
da pressão. Acima desta faixa, aços liga e aços inoxidáveis são selecionados em função das
maiores tensões admissíveis e resistência a corrosão. Normalmente, duas ou mais ligas são
usadas na construção de um superaquecedor. Os aços de baixa liga, como ao carbono e CMo, são usados nas seções iniciais de menor temperatura, enquanto aços ligados ao Cr-Mo
de graus baixo ou intermediário são usados nas seções finais, onde vapor e metal estão em
temperaturas mais altas.
Tubos de aços inoxidáveis são requeridos para as seções mais quentes do superaquecedor. Entretanto, aços inoxidáveis têm sido substituídos em muitas aplicações pelo 9Cr1Mo-V. Esse aço ferrítico apresenta elevada resistência mecânica e excelente tenacidade.
Além disso, o uso elimina falhas de soldagem causadas pela união por fusão de materiais
dissimilares, como acontece com os tubos de aços inoxidáveis.
A corrosão causada pelas cinzas da queima do combustível pode requerer o uso de
alta liga sob condição de baixa temperatura. Em casos extremos, pode-se optar por tubos
cladeados tanto na fornalha quanto no superaquecedor.
Fatores de seleção
Vários fatores influenciam na seleção de materiais para superaquecedores. Estes incluem tanto o custo quanto desempenho do material, fatores mecânicos, fatores ambientais
e limitações do processo de fabricação, como soldabilidade.
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11.4.1.5

Tubos de condução

Como tais componentes não estão em contato com o fluxo de gás de combustão, o
principal fator de seleção, além da resistência mecânica, é a resistência a corrosão pelo
vapor. Aço carbono não é usado acima de 430°C, e C-Mo é limitado a aplicações de
pequeno diâmetro e abaixo de 470°C para evitar grafitização.
O uso de 9Cr-1Mo-V foi substituído por 2¼Cr-1Mo em muitos headers após superaquecedores. Este material trabalha fora da faixa de fluência mesmo entre 540 e 565°C. Este
fator e a alta resistência mecânica permitem projetos de menor espessura, e são muito
menos suscetíveis a falhas por fadiga sob fluência do que os headers fabricados com 1¼Cr½Mo-Si ou 2¼Cr-1Mo.

11.4.1.6

Tubulões

Chapa de aço carbono é o principal material usado em tubulões. SA-299 é utilizado
em situações que requeiram espessura acima de 4”. SA-516 Grau 70 é usado para espessuras de 1½” até 4”. SA-515 Grau 70 é utilizado para espessuras menores que 1½”.
Materiais de maior resistência são usados apenas quando há indisponibilidade de guindastes com capacidade de carga suficiente ou os custos de transporte por longas distâncias se
tornam considerações relevantes frente ao aumento de custo do material e da fabricação do
componente.

11.4.1.7

Ligas resistentes à alta temperatura para componentes não pressurizados

Materiais de alta liga resistentes ao calor são usados em componentes que estão expostos a alta temperatura e não são resfriados por água ou vapor. Estes componentes são
de ligas resistentes a oxidação, de alta resistência, e muitos são fundidos. Impelidores de
queimadores e braçadeiras de ramonadores são exemplos de peças feitas com estas ligas.
Deterioração destas peças pode ocorrer a partir da oxidação da superfície do material. A experiência indica que aços 25Cr-12Ni e 25Cr-20Ni proporcionam boa expectativa de
vida, dependendo da localização do componente no fluxo do gás de combustão e nas
características do combustível. Estes materiais suportam trabalho na faixa de temperatura
entre 540 e 1.540°C.
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O tempo de vida pode ser encurtado se esses aços forem expostos aos gases de
combustão resultantes da queima de óleos combustíveis que contenham compostos com
vanádio. Combinações de compostos de Na, S e V podem se fundir em temperaturas tão
baixas quanto 560°C. Depósitos destes materiais são extremamente corrosivos e nessas
circunstâncias devem ser usados fundidos em 50Cr-50Ni ou 60Cr-40Ni.
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11.5 Manutenção e Montagem
A seqüência de montagem de uma caldeira, normalmente, é indicada e executada
pelo fabricante, entretanto, tendo em vista as condições de acesso e disponibilidade de
equipamentos, esta seqüência só deve ser alterada mediante estudo detalhado das etapas
de montagem, pois um planejamento equivocado pode acarretar em dificuldades de montagem, ou na impossibilidade de montagem de determinados elementos.
Apenas como orientação, descreveremos a seqüência de montagem comumente utilizada em alguns componentes, lembrando que as recomendações de cada fabricante
devem ser rigorosamente obedecidas.

11.5.1 Tubulões
Em geral, são os componentes de maior peso de uma caldeira. A movimentação de
tubulões, que podem chegar a 300 t, requer plano de movimentação de carga e cuidados
especiais.
A montagem do tubulão varia com o tipo de sustentação da caldeira. No caso de caldeiras auto-sustentáveis, uma estrutura provisória é montada para suportação do tubulão de
vapor durante a fase de montagem. Esta estrutura provisória deve ser projetada para não
somente sustentar o peso do tubulão de vapor, mas também deve proporcionar rigidez
suficiente para alinhamento dos tubulões. A montagem do tubulão de lama normalmente é
mais simples por ser mais leve e estar em posição mais favorável. Em caldeiras autosustentáveis o tubulão de lama é assentado em berço metálico fixado à base de concreto
estaqueada.
No caso de caldeiras sustentadas o tubulão de vapor é montado sob estrutura metálica definitiva, enquanto o tubulão de lama é apoiado em colunas que serão utilizadas apenas
para montagem.
Após suportação dos tubulões, faz-se necessário alinhamento dos elementos. Para
tanto, o alinhamento é baseado em marcas de referência da linha de centro no corpo dos
tubulões, usadas para fabricação do componente.
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Tendo-se conseguido alinhamento e paralelismo dos tubulões dentro das tolerâncias
indicadas no projeto, deve-se fixá-los para impedir que saiam da posição correta.
Durante montagem ou manutenção da caldeira, em nenhuma hipótese deve realizar
soldas (ou ponteamento) diretamente na chapa do casco do tubulão (paredes pressurizadas), devendo ser previsto a soldagem de peças para fixação e içamento antes do
tratamento térmico do tubulão.

11.5.2 Tubos geradores de vapor
A montagem dos tubos geradores segue a seqüência abaixo:
a) Identificar os tubos conforme a numeração de projeto, separando-os na seqüência de montagem.
b) Identificar os furos do espelho dos tubulões utilizando código alfanumérico, de
forma consistente com a numeração dos tubos.
c) Para montagem dos tubos deve-se otimizar as equipes da seguinte forma
(Fig. 11.48):
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Fig. 11.48 Equipes de montagem dos tubos do feixe gerador de vapor.

Equipe 1:
−

Preparação e limpeza das extremidades dos tubos para mandrilamento,
conforme item 11.5.4a.
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−

Instalar braçadeiras ou batentes na extremidade dos tubos que serão
montados no espelho do tubulão de lama, considerando a espessura do

Tubo

Braçadeira

Espelho do Tubulão
de Lama

Braçadeira em Detalhes

espelho e da projeção do tubo (Fig. 11.49). Esta braçadeira, além de restringir a rotação do tubo durante o mandrilamento, também tem a função
de posicionar o tubo em relação ao espelho (assegurar dimensão da projeção). Para evitar erro na posição de instalação da braçadeira,
recomenda-se usar gabarito com a dimensão requerida.
Fig. 11.49 Instalação da braçadeira na extremidade do tubo.

Equipe 2:
−

Montagem da extremidade inferior do tubo no espelho do tubulão de lama.

−

Remoção das braçadeiras após mandrilamento.

Equipe 3:
−

Elevação dos tubos. O serviço de elevação dos tubos pode ser facilitado
pelo uso de talha elétrica ou pneumática.

−

Encaixe da extremidade superior dos tubos no espelho do tubulão de vapor.

Equipe 4:
−

Verificação da projeção do tubo no tubulão de vapor antes do mandrilamento.
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Equipe 5:
−

Mandrilamento dos tubos no tubulão de lama. Esta equipe deve fazer o
mandrilamento parcial dos tubos no tubulão de vapor, buscando apenas
fixá-los para permitir que a Equipe 2 retire as braçadeiras.

−

Mandrilamento dos tubos no tubulão de vapor.
Como a operação de mandrilamento exerce ação de puxamento do tubo
contra o tubulão, faz-se necessária a criação de uma seqüência de colocação de tubos. Além disso, o projeto define certos tubos, chamados
posicionadores, que deverão ser os primeiros mandrilados.
Deve haver sincronismo entre as equipes de montagem e de mandrilamento, buscando diminuir o tempo entre as duas operações, e evitar o
avanço da formação de óxidos entre o furo do espelho e o tubo.

d) Nos projetos que indicam solda de selagem nos tubos após a expansão, prefere-se fazer a soldagem pelo processo de eletrodo revestido ao invés de TIG,
pois a condição de limpeza deficiente dos tubulões, não raramente, origina diversas soldas com poros. O fabricante deve fornecer o procedimento de
soldagem adequado.

11.5.3 Superaquecedor
Tendo em vista as dimensões das partes componentes do superaquecedor serem relativamente pequenas, a montagem do superaquecedor não apresenta maiores problemas
quanto ao levantamento das peças, entretanto, deverá ser observado com cuidado o
posicionamento correto dos coletores, a fim de evitar problemas futuros de interligações dos
mesmos.
Um estudo de içamento das peças, buscando verificar interferências pode ser necessário. Recomenda-se o uso de talhas elétricas ou pneumáticas para movimentação das
serpentinas. Em alguns casos, quando há dificuldade de movimentação das peças, é
necessário usar tirfor para melhor movimentar as serpentinas.
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Por ser um componente submetido a altas temperaturas, normalmente é fabricado
em aço cromo-molibdênio, exigindo cuidados especiais em sua soldagem, e inclusive pré e
pós-aquecimento.

11.5.4 Mandrilagem
A mandrilagem consiste em expandir a extremidade do tubo contra o furo do espelho,
obtendo-se união e vedação entre tubo e espelho. Por ser uma operação realizada a frio,
não requer tratamento térmico após união, explicando o motivo pelo qual este processo é
utilizado na fixação dos tubos ao espelho dos tubulões ao invés do processo de soldagem.
A ferramenta utilizada para realizar o mandrilamento é o mandril (Fig. 11.50).

Fig. 11.50 Equipamento para mandrilamento: a) motores de controle de mandrilamento;
b) mandris; c) detalhes.

Dada a importância e criticidade da união por mandrilagem, é fundamental que cuidados especiais sejam tomados durante o processo. É extremamente frustrante, após a
conclusão de um grande serviço de manutenção ou montagem, constar vazamentos durante
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o teste hidrostático. Para evitar lamentável situação, recomenda-se adotar as seguintes
orientações:
a) Após armazenamento dos tubos em local seco e próximo a caldeira, deve-se
limpar as extremidades de cada tubo com desengraxante, seguindo com limpeza mecânica ao longo da circunferência do tubo, até a completa remoção
dos óxidos e obtenção de superfície ao metal branco. A limpeza mecânica por
abrasivos deve ser evitada, pois pode causar desbaste irregular ao longo do
perímetro, perda da circularidade do tubo e ranhuras longitudinais. Caso a extremidade do tubo apresente ranhuras profundas e seja necessário desbaste
do diâmetro externo e considerável perda de espessura para reparar o dano,
é preferível que este seja refugado e substituído.
b) Limpar igualmente o furo do espelho deixando-o livre de rebarbas, óleo e
qualquer contaminante, tomando-se o cuidado de secá-lo, pois qualquer filme
líquido entre o tubo e o furo impede o perfeito contato entre os metais, ocasionando vazamentos futuros.
c) Após limpeza e inspeção dos furos e tubos, monta-se o tubo dentro dos furos
(tubulões de vapor e de lama). A projeção do tubo além da face interna do espelho dos tubulões deve ser identificada (inclusive tolerâncias) pelo projetista.
d) A seleção do mandril deve levar em consideração o diâmetro e o comprimento
a ser mandrilado. O projetista deve informar o comprimento e o diâmetro interno após expansão do tubo.
e) Para assegurar que o tubo não irá girar durante o mandrilamento, aconselhase fixá-lo externamente através de braçadeiras.
f)

O mandril e a superfície interna do tubo devem ser lubrificados com lubrificantes solúveis em água, caso contrário este permanecerá sob a superfície
comprometendo a refrigeração do tubo quando em operação. Nunca usar óleo
mineral.
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g) Após ajuste do mandril no interior do tubo, a espina deve ser pressionada
contra os roletes, garantindo contato entre as partes. Esta condição é necessária para que haja auto-alimentação do mandril, isto é, com movimento de
rotação da espina e dos roletes, o mandril é levado para a posição sem necessidade de esforço externo.
h) Uma das maiores preocupações do mandrilamento é determinar o grau de
expansão desejado. Nota-se que uma expansão insuficiente causa vedação
inadequada e quando em excesso provoca afinamento da parede do tubo e
não garante que a vedação seja adequada. Baseado em experiências anteriores e em conceitos teóricos, os projetos definem qual deve ser o diâmetro
interno (e tolerância) do tubo após expansão. Assim, através de gabarito
“passa e não passa” pode-se conferir se a expansão está dentro dos valores
especificados.

11.5.5 Lavagem e neutralização de caldeiras
A lavagem da caldeira é necessária quando a deposição de cinzas nos tubos prejudica a troca térmica, impossibilitando operação dentro das condições especificadas no projeto.
No caso de parada da unidade por longos períodos, quando os depósitos são muito
agressivos (ácidos e higroscópicos), também é necessária lavagem para evitar corrosão dos
tubos.
A lavagem da caldeira deve ser evitada e avaliada, pois a execução deficiente dessa
operação pode agravar o processo corrosivo das cinzas ácidas. Caldeiras que queimam
combustíveis com baixo teor de enxofre, com baixo excesso de ar, com temperatura de
saída dos gases de combustão acima do ponto de orvalho do ácido sulfúrico e com boa
condição de limpeza dos tubos, podem dispensar a lavagem quando o período de manutenção ou hibernação for curto.
Como a corrosividade depende da umidade relativa do ar dentro da caldeira, se a
temperatura for mantida elevada evitando absorção de água pelos compostos ácidos
depositados sob os tubos, então não haverá corrosão e não será necessária lavagem.
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A lavagem da caldeira segue o seguinte procedimento geral, devendo ser adaptado
conforme o tipo de caldeira:
1. Planejamento dos serviços buscando reduzir o tempo em que a caldeira permanece molhada.
2. Abertura das bocas de visita, montagem de acessos e iluminação interna.
3. Remoção cuidadosa dos tijolos do piso da fornalha.
4. Lavar a parede externa da caldeira com jatos de água de mangueira. Em locais onde o depósito for muito aderente deve ser providenciado hidrojato.
Deve ser previsto equipamento de hidrojato para limpeza dos tubos do feixe
gerador e serpentinas do superaquecedor. O jato de água da mangueira normalmente não danifica o refratário. Não há meio de lavar a caldeira sem
molhar as regiões concretadas, entretanto não haverá prejuízos desde que a
partida obedeça a curva de secagem do refratário.
5. Após lavagem com mangueira e hidrojato, fazer limpeza manual com escova
de aço, removendo depósitos localizados.
6. Neutralizar tubos da caldeira, por meio de lavagem com solução alcalina. O
controle da eficácia da neutralização pode ser avaliada pelo pH da água drenada.
Em caldeiras com grande superfície refratada, o pH da água drenada pode
não ser um bom indicador da eficiência da neutralização, pois a solução alcalina lançada em tubos refratados escorre sem penetrar no concreto até a
profundidade dos tubos.
Idealmente, a avaliação da neutralização deve ser feita a partir da medição
do pH em cada região de tubos da caldeira, incluindo face externa do concreto nas superfícies refratadas, garantindo que todos os tubos estão com pH
neutro.
7. Toda água seja de lavagem, seja de neutralização deve ter pH neutro para
permitir descarte. Isto requer tanques para armazenamento e neutralização de
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toda água drenada, podendo o descarte ser feito em bateladas, conforme a
andamento da neutralização da água drenada.
Adicionalmente, durante parada e esfriamento da caldeira, pode-se aspergir água a
60 °C pelos sopradores de fuligem quando a temperatura da fornalha for de aproximadamente 150 °C (variando conforme projetista). A lavagem deve ser iniciada com os
sopradores do topo e progressivamente usando sopradores inferiores. Nesta lavagem
durante esfriamento da caldeira, também se pode usar soluções com agentes químicos que
ajudem na remoção ou que facilitem as próximas etapas de limpeza.
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11.6 Critérios para Válvulas de Segurança
Caldeiras são projetadas para suportar um determinado nível de pressão. Se esta
pressão é excedida, há risco real de explosão a não ser que esta pressão seja aliviada.
Frente ao grande risco e conseqüências de uma explosão, toda caldeira tem que ter
válvulas de segurança para manter a pressão dentro dos limites projetados.

11.6.1 Válvulas de alívio de pressão
O ASME define os seguintes termos genéricos:
Válvula de alívio de pressão: Válvula de alívio de pressão fechada por ação de mola,
projetada para aliviar o excesso de pressão e fechar em seguida, de modo a interromper o
alívio assim que a pressão normal de operação seja restabelecida. Este termo é aplicável a
válvulas de segurança, válvulas de alívio e válvulas de alívio e segurança.
Válvula de Segurança: Válvula de alívio de pressão atuado pela pressão estática a
montante e caracterizada pela abertura rápida e efeito pop.
Válvulas de segurança são usadas principalmente para gases compressíveis, em
particular serviços com vapor ou ar. Este é o tipo de válvula usado para alívio de pressão
nas caldeiras.
Válvula de alívio: Dispositivo de alívio de pressão atuado pela pressão estática a
montante, com abertura gradual e proporcional ao aumento da pressão.
Válvulas de alívio são comumente usadas em sistemas com líquidos, especialmente
para baixas vazões de descarga e alívio térmico (aumento de pressão gerada pela expansão térmica de fluidos).
Válvulas de alívio e segurança: Válvula de alívio de pressão caracterizada pela abertura rápida e efeito pop, ou pela abertura proporcional ao incremento da pressão. O
comportamento deste tipo de válvula dependerá da aplicação: quando aplicada em sistemas
com gases ela se comportará como válvula de segurança; e quando usado em sistema
líquidos se comportará como válvula de alívio.

11.6.1.1

Construção geral
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O projeto de uma válvula segurança consiste basicamente de um corpo angular dotado de sede e obturador com fechamento por mola. A abertura da válvula é realizada pela
força exercida pela pressão do sistema protegido e o ajuste da força (e por conseqüência
pressão) necessária para abertura é definida pela pré-carga imposta à mola (operação
denominada ajuste da pressão de abertura). As Fig. 11.51 e mostram corte de válvulas
tipicamente usadas para alívio de pressão em caldeiras.
Fig. 11.51

Válvula de segurança típica (ASME).

Fig. 11.52 Desenho esquemático de válvula de Segurança.

As válvulas de segurança devem ser projetadas e construídas para operar sem trepidação do obturador (chattering), devendo estar completamente fechada e estanque quando
a pressão estiver 4% abaixo da pressão de abertura (blowdown), e completamente aberta
quando a pressão atingir 3% acima da pressão de abertura (sobrepressão ou overpressure).

11.6.2 Regras de aplicação
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O ASME BPVC especifica os requisitos mínimos para alívio de pressão em caldeiras,
conforme abaixo:
Uma ou mais válvulas de segurança têm que ser instaladas em componentes pressurizados da caldeira, de modo que não possam ser isoladas do vapor em nenhuma hipótese.
Quando abertas, as válvulas de segurança devem ser capazes de descarregar todo
vapor que a caldeira pode gerar, sem exceder a pressão especificada.
Cada caldeira deve ter pelo menos uma válvula de segurança, e se tiver mais de 500
ft2 (47 m2) de superfície de troca térmica (considerando apenas área dos tubos) para
geração de vapor saturado, deve ter duas ou mais válvulas. Nos casos em que a área
combinada dos tubos e extensões (aletas, pinos) das superfícies para geração de vapor
saturado ultrapassar 500 ft2, e a capacidade da caldeira exceder 1.800 kg/h, também deve
usar duas ou mais válvulas de segurança.
A capacidade da(s) válvula(s) de segurança de cada caldeira deve ser tal que permita
descarregar a vazão máxima de vapor que pode ser gerada pela caldeira sem permitir que a
pressão atinja valor 6% acima da maior pressão de ajuste entre todas as válvulas e em
nenhum caso 6% acima da pressão máxima de trabalho admissível da caldeira.
A pressão de abertura das válvulas de segurança que protegem especificamente o
feixe de geração e as paredes não pode exceder a pressão máxima de trabalho admissível.
Se válvulas adicionais forem instaladas, a pressão de abertura não pode exceder 3% da
máxima pressão de trabalho admissível. A faixa da pressão de ajuste de todas as válvulas
das seções de geração de vapor saturado não deve ser maior que 10% da maior pressão de
ajuste entre todas as válvulas.
A capacidade mínima de alívio de uma caldeira deve ser determinada dividindo-se a
potência máxima de vapor gerado, na condição de maior aporte de calor, pela energia
necessária para produção de vapor saturado:

Capacidade de Alívio Re querida =

(C × H ×η ) [kg / h]

Eq. 11.1

1,6

onde:
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C ≡ máxima vazão mássica de combustível [kg/s]
H ≡ poder calorífico do combustível [J/kg]
η ≡ rendimento da caldeira para a condição de máximo aporte de calor
1,6 ≡ energia necessária para gerar vapor saturado (assumido) [J/kg x h/s]

O economizador, somente quando puder ser separado por meio de bloqueio do restante da caldeira, deve ter uma ou mais válvulas de segurança, com capacidade total de
descarga calculada pela razão entre a máxima potência absorvida pelo economizador e a
energia necessária para geração de vapor saturado:

Capacidade de Alívio Re querida =

Potência Máxima Absorvida
1,6

[kg / h]

Eq. 11.2

onde:
Potencia Máxima Absorvia deve ser determinada pelo fabricante
1,6 ≡ energia necessária para gerar vapor saturado (assumido) [J/kg x h/s]

Quando a caldeira tiver superaquecedor, deve haver pelo uma válvula de segurança
na linha de saída de vapor superaquecido entre o superaquecedor e a primeira válvula de
retenção, devendo esta(s) operar(em) em faixa abaixo da(s) válvula(s) de segurança que
protege(m) o tubulão de vapor. Este procedimento mantém o escoamento do vapor que
refrigera as serpentinas do superaquecedor, prevenindo sobreaquecimento dos tubos em
caso de alívio de pressão.
A capacidade de descarga das válvulas do superaquecedor complementa, se não
houver bloqueios entre o tubulão e o superaquecedor, a capacidade das válvulas instaladas
no tubulão de vapor.
A Fig. 11.53 resume as regras descritas para serviços em caldeiras.
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Resumo das Regras de Aplicação de PSV´s
Limites Gerais da Caldeira:
− A pressão não pode atingir 6% acima da maior PAjuste dentre
todas as PSV´s.
− A pressão não pode atingir 6% da PMTA.
− O somatório da capacidade de todas as PSV´s deve ser no
mínimo igual à capacidade de geração de vapor da caldeira.

Feixe Gerador e Paredes d’água:

Superaquecedor:

− PAjuste não pode exceder a PMTA.
− Se houver PSV(´s) adicional(is), PAjuste não
pode exceder 3% da PMTA.
− A diferença entre a maior e a menor PAjuste
não pode exceder 10% da maior PAjuste.

− Deve existir pelo menos uma PSV na
linha de saída de vapor entre o
superaquecedor e a primeira válvula de
retenção.
− A faixa da PAjuste das PSV´s do
superaquecedor deve ser abaixo da
faixa das PSV´s do tubulão.

Economizador:
− Se houver bloqueio entre o
superaquecedor e o tubulão, é
necessário instalação de
PSV(´s) no economizador.

Número Mínimo de PSV´s

Área tubos de
geração (feixe +
paredes + econ.)
≥ 500 ft2?

Sim

Instalar no
mínimo 2 PSV´s
no tubulão

Sim

Instalar no
mínimo 2 PSV´s
no tubulão

Não

Área tubos de
geração + aletas
> 500 ft2 e
Capac. > 1,8 t/h?

Não

Instalar no
mínimo 1 PSV no
tubulão

Fig. 11.53 Resumo das regras de alívio de caldeiras.
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11.7 Limpeza Durante Operação
A queima de qualquer combustível gera fuligem ou resíduos inertes. O acumulo de
fuligem na superfície dos tubos expostos aos gases de combustão causa redução de
eficiência da caldeira (dificulta troca térmica), obstrui escoamento dos gases e acelera o
processo de corrosão.
Unidades de geração de vapor precisam de sistemas específicos de limpeza que
permitam a remoção da fuligem depositada nas superfícies de troca térmica durante
operação da unidade. Uma limpeza eficaz mantém alta eficiência térmica (otimiza o consumo de combustível), conserva a temperatura do gás de combustão dentro das condições de
projeto em pontos específicos da caldeira, reduz a taxa de oxidação da parede externa dos
tubos e combate escoamento preferencial em zonas de acumulo de fuligem.
A fim de dimensionar o tamanho do problema causado pela sujeira incrustada nos tubos, a Fig. 11.54 mostra dados experimentais que relacionam o acúmulo de fuligem com o
gasto adicional de combustível para compensar a barreira térmica formada. Nota-se que
uma camada de 3,2 mm de espessura, uniforme ao longo da superfície de troca térmica, é
suficiente para causar consumo adicional de combustível de 45,3%.
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Fig. 11.54 Gráfico do consumo adicional de combustível em função da espessura da
camada de fuligem acumulada na parede do tubo. Fonte: Valores extraídos da HERON,
Manual de Instruções.

Um método eficiente de limpeza consiste em direcionar um jato concentrado contra a
região incrustada. O fluido de limpeza que é soprado contra a fuligem pode ser vapor
saturado, vapor superaquecido, ar comprimido ou água. O vapor é fluido mais usado, pois
não necessita de estações de compressão, como no caso do ar comprimido.
É recomendado uso de vapor superaquecido, pois há garantia que não haverá dispersão de gotículas de condensado – causadoras de erosão nos tubos – e por flexibilizar a
condição de sopragem, a partir do ajuste da válvula redutora de pressão, em função da
severidade das incrustações.
Ar comprimido é frequentemente usado em grandes unidades. A estação de compressão fornece ar de alta pressão, entre 10 e 35 kgf/cm2.
Água é usada apenas nas situações que demandam limpeza agressiva, como na remoção de crostas firmemente aderidas.

11.7.1 Limpeza da câmara de combustão
As cinzas depositadas nas paredes da fornalha geralmente são mais densas que em
qualquer outro ponto na caldeira. Por ser uma região de alta temperatura, pode haver fusão
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de alguns compostos presentes nos gases de combustão. Dependendo da composição
química as cinzas acumuladas podem ser de fácil remoção, ou podem fundir em placas,
formando uma camada de escória sob os tubos. A remoção da escória requer limpeza
severa, com aspersão de água, que causará rápido resfriamento da escória e fissuramento
da mesma, partindo-se em pedaços conforme avanço do jato d’água. A energia mecânica
de impacto gerada pelo jato d’água torna este método proibitivo em paredes revestidas com
material refratário.

11.7.1.1

Soprador de fuligem retrátil de parede curto

Quando a fuligem é de fácil remoção, um soprador retrátil curto direciona vapor ou ar
comprimido contra as cinzas aderidas às paredes. Este projeto (Fig. 11.55) consiste em
uma lança retrátil curta que é inserida e girada no interior da fornalha, rente à parede. A
lança possui um bocal próximo à extremidade, por onde é aspergido o fluido de limpeza.
Quando o soprador está desligado, o bocal permanece fora da caldeira, e quando ativada, a
lança é inserida no interior da fornalha até que o bocal fique a uma distância de 1½ in da

parede d’água.
Fig. 11.55 Soprador de fuligem retrátil curto para limpeza de paredes.
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A válvula de bloqueio do fluido de limpeza é mecanicamente aberta conforme o
avançar da lança. O vapor liberado pela válvula passa pelo tubo de alimentação e é direcionado para a lança retrátil para ser aspergido pelo bocal. Concluído o processo de extensão
da lança, o mecanismo de acionamento gira uma a três vezes, soprando vapor quase que
paralelamente a parede da fornalha.
O raio de limpeza depende da pressão do fluido, do tipo de bocal, da natureza do material incrustado e da superfície da parede. Em geral, a área de ação do soprador é elíptica
com eixo vertical de 12 ft (3,66 m) e horizontal de 10 ft (3,05 m). Esta área é típica para ar a
10 kgf/cm2 ou vapor a 14 kgf/cm2.

11.7.1.2

Lança d’água

Quando a fuligem se deposita formando uma camada densa de escória, o impacto
mecânico por si só não é suficiente para limpar efetivamente. Uma lança d’água remove a
escória direcionando um jato d’água e controlando precisamente o avanço da lança e a
progressão da velocidade do jato.
A lança d’água (Fig. 11.56) consiste em uma lança tubular com um único bocal, mecanismo de acionamento para rotação e translação da lança, e válvulas para abrir ou fechar
o suprimento de água de alta pressão. Quando está fora de operação, a lança permanece
fora da fornalha, protegida da radiação na caixa de parede, e quando reativada, a lança é
inserida na caldeira. A liberação do fluxo de água é atrasada até que o bocal se afaste 19 in
(48 cm) da face interna da parede. O ângulo de saída do bocal (15 a 20° com a perpendicular da linha de centro da lança) direciona o jato d’água contra a parede.
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Fig. 11.56 Lança d’água para limpeza de paredes.

O curso da lança é em torno de 3 ft (0,91 m). A orientação típica do bocal resulta em
uma área de limpeza de 16 a 35 m2.
Uma vez terminada a extensão da lança, o fluxo de água é interrompido e ar comprimido é purgado para eliminar o líquido retido na lança. Após conclusão da purga, a lança é
retirada o mais rápido possível da fornalha.
É possível fazer combinações de cames – elemento responsável pela abertura e fechamento da válvula de suprimento de água – para abrir sempre em determinado período
de cada revolução da lança, fazendo com que apenas uma região específica ao redor da
lança seja atingida pelo jato d’água. Esse recurso é usado quando há partes refratadas ou
instrumentos na área de alcance do soprador, ou simplesmente pelo desejo de atacar
incrustações em áreas específicas.

11.7.2 Limpeza do feixe de geração de vapor
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A jusante da fornalha, o calor do gás de combustão continuará sendo absorvido pelo
superaquecedor e banco de tubos geradores de vapor. A primeira fileira de tubos após
queimadores é uma região crítica do ponto de vista de limpeza, pois é o primeiro local onde
o escoamento dos gases é restringido nas passagens entre tubos. Nesse ponto os gases
ainda contêm grande quantidade de fuligem e a temperatura pode ser alta o bastante para
que haja partículas semi-fundidas. Sob estas condições, depósitos tendem a se formar entre
os tubos da linha de frente dos feixes.
Os depósitos na seção de convecção são removidos principalmente por impacto mecânico promovido pelos sopradores de fuligem. Durante passagem dos gases na seção de
convecção, e consequente redução de temperatura, os depósitos formados são de caráter
frágil.
O desafio na seção de convecção é aspergir o fluido de limpeza a uma velocidade alta suficiente para atingir tubos que estão “sombreados” pelos tubos adjacentes a lança do
soprador. Porém observa-se que a tentativa de remoção de depósitos firmemente aderidos
pelo aumento da pressão do fluido (vapor ou ar comprimido) pode tornar a condição de
limpeza extremamente agressiva. Quando isso acontece com frequência, é inevitável a
ocorrência de falha prematura dos tubos próximos aos sopradores.

11.7.2.1

Soprador de fuligem retrátil longo

Dois modelos comuns de sopradores retráteis de lança longa estão exemplificados
na Fig. 11.57. Cada um tem uma lança com bocais próximos à extremidade, um carro para
deslocamento da lança, e uma válvula de admissão do fluido de limpeza. Assim como nos
sopradores retráteis para limpeza da fornalha, este também tem um tubo de alimentação
estacionário que interliga a válvula de admissão à lança móvel.
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Fig. 11.57 Sopradores retráteis de lança longa.

Diferentemente dos bocais das lanças dos sopradores da fornalha, estes bocais direcionam o fluido perpendicularmente ao eixo da lança, aspergindo diretamente contra os
tubos. Em alguns casos, quando o espaçamento lateral entre tubos é maior que 18 in (46
cm), preferem-se bocais com ângulo entre 5° a 10° da perpendicular – sendo o sentido do
ângulo intercalado entre bocais próximos, ou seja, se um bocal tem inclinação apontando
para a extremidade da lança, o próximo terá inclinação voltada para base.
Apesar do grande comprimento da lança, esta não tem nenhum tipo de suportação
intermediária quando inserida no interior da caldeira, ficando parcialmente engastada na
caixa de parede. Portanto, a lança deve ter resistência mecânica suficiente para suportar a
flexão causada pelo peso próprio e do fluido interno, e além disso, a flecha também deve ser
limitada evitando-se desvios excessivos.

11.7.2.2

Sopradores de fuligem fixos (rotativos)

Conforme a temperatura do gás de combustão vai sendo reduzida durante o escoamento na zona de convecção, opções adicionais podem ser usadas. Normalmente quando a
temperatura do gás está abaixo de 590°C, sopradores com lança fixa podem ser usados.
Este tipo de soprador se distingue dos retráteis pelo fato da lança permanecer todo tempo
no interior da caldeira em contato com os gases de combustão.
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Os sopradores fixos (Fig. 11.58) são dotados de lança tubular com bocais ao longo
de todo seu comprimento, normalmente posicionados em um lado da lança. Os bocais são
espaçados e alinhados para corresponder ao espaçamento dos tubos da caldeira, de forma
que cada bocal fique instalado entre dois tubos de uma fileira. Quando acionado, a lança, já
alojada no interior da caldeira, é rotacionada pelo conjunto moto-redutor.
Fig. 11.58 Soprador fixo (rotativo).

Assim como nos sopradores retráteis, a válvula de admissão se abre durante todo o
tempo ou apenas durante frações de cada revolução, possibilitando seletividade das regiões
de aspersão do jato de limpeza.
A lança dos sopradores fixos (rotativos) é suportada por braçadeiras ao longo de todo
comprimento. O espaçamento máximo entre braçadeiras varia entre 400 a 1.000 mm,
dependendo da especificação da lança (material e momento de inércia de área). As braçadeiras são posicionadas e soldadas nos próprios tubos do feixe, portanto se os tubos
desalinharem durante operação, o funcionamento do soprador será comprometido, podendo
até mesmo estrangular e prender a lança no interior da caldeira.
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Para compensar a dilatação diferencial e pequenos desalinhamentos nos diversos
pontos de suportação da lança, esta tem um swivel em sua base que permite se ajustar sem
restringir o movimento nem transmitir esforços para outros componentes do equipamento.

11.7.3 Limpeza do economizador
O economizador geralmente requer um arranjo mais denso de tubos, pois a temperatura dos gases de combustão já está bem reduzida. Como o espaçamento entre tubos é
menor, a limpeza se torna mais difícil.
Os depósitos de fuligem nessa região frequentemente começam com uma fina camada de pó nos tubos, que podem eventualmente acumular e formar uma camada
mecanicamente instável.
Maior parte da limpeza ocorre momentaneamente quando as vazões do gás de combustão e do fluido aspergido se misturam causando distúrbio no padrão de escoamento.
Os tipos de sopradores mais usados na limpeza do economizador são os fixos [já
mencionados no item 11.7.2.2 Sopradores de fuligem fixos (rotativos)] e do tipo “T”.

11.7.3.1

Sopradores tipo “T” (rake-type)

Os sopradores tipo “T” são particularmente efetivos na remoção de depósitos em tubos aletados estreitamente espaçados. Este soprador possui lança retrátil, porém não
rotativa; o projeto da lança é em formato “T”, como mostrado na Fig. 11.59. Os bocais estão
localizados nas ramificações do “T” e são orientados perpendicularmente ao curso da lança.
Pelo desenho da lança, esta nunca é totalmente removida do interior da caldeira. Adicionalmente, a lança pode ter mais de um ponto de ramificação.
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Fig. 11.59 Soprador tipo “T”.

11.7.3.2

Limpeza acústica

Uma alternativa ainda pouco usada é a aplicação de energia acústica para remover
depósitos através da propagação de ondas sonoras no interior da caldeira. O uso dessa
tecnologia se limita aos locais onde os depósitos estão secos e pouco aderidos. A efetividade da limpeza é restringida pela tendência de rápida atenuação da pressão do som no gás
de combustão, dando pouco alcance ao equipamento.

Petroblog-Santini

Fl. 92/93

Fig. 11.60 Equipamento de limpeza acústica: a) Vista interna; b) vista externa.
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