Condições padronizadas para projeto e construção de Fornos de Processo
1. Recomendações gerais
1.1- Os “skins points” dos tubos da radiação devem ser do tipo removível e substituível em
campanha;
1.2- Queimadores com combustível líquido devem possuir alinhamento com controles de
vazão, viscosidade e temperatura;
1.3- Os “plenuns” de pré-aquecimento de ar devem ser projetados de modo que cada
queimador possua ar de admissão individualizada, e permitindo o isolamento (retirada de
operação) individual de cada queimador;
1.4- A seção de convecção deve ser construída com painéis removíveis para acesso interno
através de plataformas;
1.5- As janelas de inspeção de vidro refratário devem se instaladas em todos os painéis da
seção de radiação, de modo a permitir a visão de todos os queimadores, protegido da
radiação térmica, e a inspeção por termografia dos tubos da radiação;
1.6- Os cestos dos aquecedores de ar rotativos tipo Jungstrom devem ter a seção fria
revestida de óxido de Nióbio;
1.7- Plataformas em 360º do Forno, interligadas a passarelas de outros equipamentos, para
servirem de rota de fuga;

1.8- Instalação de sistema de monitoração de temperatura dos tubos com câmaras
pirométricas;
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1.9- Cuidados com o condicionamento para transporte de fibra cerâmica instalada em fábrica;
1.10- Preferir o damper borboleta ao multi-blade;
1.11- Prever estudo CFD para verificar a distribuição de ar pelos queimadores na plenum;
1.12- Verificar altura para atuação da alavanca do damper;
1.13- Solicitar procedimento de remoção de serpentinas, do ventilador e dos queimadores;
1.14- Verificar o refratamento para proteção pessoal em chaminé, até a altura de 3 m acima
da plataforma de amostragem dos gases;
1.15- Verificar XVs posicionadas em frente de janelas de inspeção;
1.16- Verifica serpentinas posicionadas sobre a BV-Boca de Visita de entrada pelo fundo;
1.17- Verificar providência de arrefecimento da temperatura interna do “pent-house”;
1.18- Ver selagem da ligação entre os módulos pré-fabricados (fita de vedação e solda de
selagem);
1.19- Confirmar a velocidade de escoamento dos gases na chaminé na região de
amostragem (<3m/s);
1.20- Verificar posicionamento do bocal interno de vapor de abafamento se não está
enterrado no refratamento;
1.21- Colocar a fita de vedação ou cerâmica antes de posicionar um módulo pré-fabricado
sobre outro;
1.22- Verificar a montagem de peças pré-fabricadas se têm folgas excessivas;
1.23- Verificar o procedimento de transporte e movimentação de peças refratadas na fábrica;
1.24- Verificar a aplicação de refratamento na fábrica se está incluída a secagem;
1.25- As peças refratadas na fábrica devem ter reforços, contraventamentos, para enrijecer
nas condições de transporte e movimentação, e evitar deformações que trincam o refratário;
1.26- Solicitar procedimento específico visando a integridade do refratário aplicado;
1.27- Verificar proteção contra intempérie do refratamento.
2. Lista de documento que devem compor a MC- Memória de Cálculos de Fornos
A memória de cálculo da estrutura do Forno (MC) deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
a. Lista dos documentos de referência com suas respectivas revisões;
b. Lista de normas de referência com suas respectivas edições;
c. Softwares utilizados com a respectiva versão;
d. Descrição das condições gerais de cálculo, tais como:
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•
•

velocidade básica do vento e demais fatores da norma ABNT NBR 6123;
sobrecargas adotadas para: plataformas, piso do Forno, teto (caso haja valores
especificados nos documentos do projeto básico, estes valores devem ser utilizados);
• pesos de refratamento e acessórios (como dampers e seus acionadores, sopradores
de fuligem, etc.);
• descrição de como foram consideradas as cargas vivas e mortas dos dutos, préaquecedores de ar, etc.;
e. Descrição dos módulos fabricados e da sequência de montagem a ser adotada;
f. Imagens produzidas pelo software (plots) de todos os elementos estruturais mostrando
todas as cargas concentradas aplicadas;
g. Imagens produzidas pelo software (plots) dos resultados obtidos;
h. Os cálculos devem conter, além do dimensionamento da estrutura propriamente dita,
cálculos das condições de içamento, inclusive montagens parciais, como é o caso da
montagem dos módulos pré-fabricados de convecção, chaminés, etc.;
i. Todos os dispositivos de içamento devem ter seu dimensionamento realizado de acordo
com a norma, e este dimensionamento deverá ser apresentado nesta MC;
j. Todos os enrigecedores provisórios para transporte e içamento devem ser claramente
identificados na MC;
k. Devem ser apresentadas as deformações calculadas para as condições de içamento de
todos os componentes refratados, tais como os módulos pré-fabricados de convecção, dutos,
trechos de chaminé, etc. Os valores obtidos devem atender aos limites do API STD 560.
l. Deve ser confeccionada , pelo Projetista de Detalhamento da Fabricação, a Maquete
eletrônica 3D, pois, é considerada ferramenta de projeto e de montagem.
3. Temperatura mínima de saída dos gases de combustão
O item F.6.2.2 do API 560 recomenda uma folga de 8ºC a 14°C, acima da temperatura
mínima de metal, que é apresentada na figura F.4 e é função do teor de enxofre no
combustível.

Para "zero" de enxofre, a temperatura mínima seria 93°C.
Ainda no item F.12 do API STD 560, há uma explicação sobre a origem da figura F.4, que no
fundo visa representar o ponto de orvalho do gás de combustão.
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F.6.2.2 Recommended minimum flue-gas temperatures
Preheater design engineers typically calculate the minimum cold-end metal temperature
directly, thus negating the need for flue-gas temperature control altogether.
However, for APH applications in which the exchanger’s minimum metal temperature is
not measured or monitored, a common corrosion-avoidance practice is to control the cold fluegas temperature above a calculated “minimum flue-gas temperature”.
This minimum flue-gas-temperature limit is usually the appropriate minimum metal
temperature from Figure F.4 plus a small temperature allowance. Temperature allowances of
only 8 °C to 14 °C (15 °F to 25 °F) are typical.
O ponto de orvalho, por sua vez, é função não só do teor de enxofre do combustível, mas
também da quantidade de vapor d'água no gás de combustão, logo depende da relação C/H,
do excesso de ar e da umidade relativa do ar.
A figura F.4 foi gerada a fim de representar diversas situações reais, mas é necessário
calcular o ponto de orvalho caso-a-caso.
Ponto orvalho gases X teor de Enxofre
Fonte: Gráficos do ponto de orvalho indicado pelo API STD 560
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Fonte:

Se o Forno já tiver queimado óleo combustível no passado, recomenda-se que o duto de
saída do PAR-Pré-aquecedor de Ar de Combustão não apresente temperatura abaixo de
180ºC ao longo de sua extensão, uma vez que os refratários e chaparia do Forno podem
estar contaminados com enxofre.
Teoricamente a melhor temperatura para eliminação de gases de combustão em sistemas
industriais de queima seria a temperatura ambiente, porém a de se considerar a possibilidade
da condensação ácida.
A corrosão por condensação ácida mais conhecida é pelo ácido sulfúrico, proveniente do
enxofre do combustível, mas existem outros ácidos que devem ser considerados e dependem
do contido no combustível e das condições de queima, como os ácidos sulfuroso, carbônico
(CO2 + H2O), nítrico, brômico, hidroclorico, etc.
Na queima de gás natural, mesmo que haja traços de H2S, é possível baixar a temperatura
dos gases de combustão na chaminé. Porém isto deve ser previsto desde o projeto, pois são
necessários permutadores de calor de grande porte, com materiais nobres (devido à
corrosão) e o custo disso talvez não pague a energia recuperada dos gases de combustão.
Na prática, recomenda-se que esta temperatura esteja de 15ºC a 20° C acima do ponto de
orvalho do ácido sulfúrico.
A seguinte relação pode ser utilizada para estimativa do ponto de orvalho; onde P representa
as pressões parciais de cada componente gasoso:
T = 1000.[1/(2276-0,0294.lnPH2O-0,0858.lnPSO3+0,0062.lnPH2O.lnPSO3)]-273
As pressões parciais podem ser obtidas multiplicando o percentual em volume do
componente pela pressão total do gás.
4. Controle de vazão de ventilador de PAF com variadores de freqüência
Em sistemas de controle de excesso de ar mais avançados (com analisador confiável- em
malha cruzada- ajuste fino) é comum o uso de variadores de frequência para controle da
rotação do motor elétrico do VTF – Ventilador de Tiragem Forçada.
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O damper do VTF fica em posição fixa, quase 100% aberto ou com fechamento que coloque
a rotação normal do VTF longe de vibrações naturais.
Com isso pode-se baixar consideravelmente o RUIDO na planta.
O balanceamento estático na caixa de ar (recomenda-se fazer para a carga típica do Forno)
deve ser feito nas virolas dos queimadores (observando DeltaP de projeto na Folha de
Dados).
A malha de controle de excesso de ar atua na rotação do VTF com controle antecipativo.
Os motores que acionam o VTI– Ventilador de Tiragem Induzida e o VTF têm variadores de
velocidade para controle da rotação.
A rotação do VTF é manipulada para controlar o excesso de ar do Forno.
Já a rotação do VTI é comandada pela saída do controlador de pressão da câmara do Forno.
5. Acompanhamento dos combustíveis
Todas as fontes de combustão, seja combustível líquido ou gasoso, devem ter a composição
química monitorada e ter medidores (temperatura, pressão e vazão) individuais para cada
combustível utilizado.
5.1- Combustíveis Líquidos
- Qualidade de Combustíveis:
Teores de enxofre nas correntes de combustível líquido: não devem ultrapassar 1% (massa),
caso não haja sistema de abatimento de SOx, ou o limite determinado nas licenças
ambientais, se este for menor.
- Teores de Nitrogênio nas correntes de combustível líquido:
Preferencialmente não devem ultrapassar 1 % (massa), caso não haja sistema de abatimento
de NOx.
- Teores de Cinza:
Não devem ultrapassar 0,05%.
- A qualidade do óleo combustível sofre muita influência do óleo decantado da UFCC.
O teor de cinzas desta corrente deve ser controlado, pois pode inviabilizar o atendimento aos
limites de emissão de material particulado.
5.2- Combustíveis Gasosos
- Gás de Refinaria:
Os pontos de amostragem para o gás de refinaria devem ser definidos pela Unidade de
Operações, mas é recomendado que a rede seja avaliada e que os pontos de mistura mais
representativos sejam escolhidos para a análise de cromatografia (incluindo H2S). A Unidade
de Operações deve definir estes pontos justificando a escolha dos mesmos, garantindo que a
informação da massa total de gás de refinaria consumido esteja correta.
- Gases residuais:
As diversas correntes de gases residuais queimadas nas unidades de processo devem ser
caracterizadas através de análise cromatográfica (incluindo H2S).
- Gases ácidos:
A queima de gases ácidos em fontes de combustão deve ser progressivamente eliminada,
devendo os mesmos ser encaminhados para UREs ou para os Conversores de gás
amoniacal, ou outra unidade apropriada para tratamento do gás ácido.
- Teores de H2S nas correntes de gases de refinaria/residuais:
A qualidade do gás de refinaria deve ser tal que o anel de gás se mantenha com teor de H2S
abaixo de 100 ppmv podendo excepcionalmente chegar a 300 ppmv, devendo ser justificado.
Obs.:
Gás ácido - gás rico em H2S gerado nas unidades de tratamento de gás de refinaria e nas
retificadoras de H2S das unidades de tratamento de águas ácidas
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Gás amoniacal - gás rico em NH3 podendo ou não ter um residual de H2S que é gerado nas
retificadoras de NH3 das unidades de tratamento de águas ácidas
Gás combustível - mistura dos gases de refinaria e gás natural que circulam pelo anel de gás
utilizado nas fontes de combustão
Gás de refinaria - gás gerado nos processos de refino e que é normalmente utilizado como
gás combustível. Pode ser também vendido como matéria prima para petroquímica. Deve ser
tratado de forma a reduzir o teor de H2S para valor menor que 100 ppmv, podendo
excepcionalmente chegar a 300 ppmv, devendo ser justificado.
Gás de purga - gás de baixo poder calorífico, rico em CO2, gerado nas unidades de geração
de hidrogênio.
Gás residual - todos os gases não enquadrados como gás combustível. Ex: gás ácido, gás
amoniacal, gás de purga.
6. Acompanhamento da combustão
Este acompanhamento é fundamental para garantia da eficiência das fontes de combustão e
consequentemente da minimização das emissões atmosféricas. Os pontos chave para
acompanhamento da combustão são:
- Viscosidade para ajuste de temperatura do combustível – evitando inadequação das
condições previstas para o queimador.
- Ajuste de queimador – acompanhamento da chama, limpeza de canetas, etc.
- Atomização – o controle da atomização através do controle da pressão de óleo é
fundamental para uma maior mistura combustível/ar e consequentemente reduzir a emissão
de material particulado.
- Excesso de ar – o controle do excesso de ar deve ser feito através de analisadores de
oxigênio contínuos.
- Temperatura de ar de combustão – temperaturas acima de 200oC aumentam muito a
emissão de NOx. Em muitas Caldeiras e Fornos as temperaturas do ar pré-aquecido
ultrapassam este limite. É importante nestes casos que se acompanhe as concentrações de
NOx para verificação de atendimento à legislação.
- É importante também o acompanhamento de vazamentos nos pré-aquecedores de ar.
- Filtros coalescedores – de forma a garantir a qualidade do gás de refinaria a ser queimado
nos Fornos e Caldeiras, instalar filtros coalescedores para reter líquidos antes de o gás
chegar ao queimador. Para garantir o desempenho dos queimadores Low NOx esta
instalação é fundamental.
7. Detecção e monitoração de chama de queimador
7.1. Introdução
A filosofia é monitorar o piloto e manter o piloto aceso 100% do tempo.
Para queimadores que queimam gás recomenda-se que o respectivo piloto seja monitorado
por "flame-rod", enquanto que para queimadores a óleo combustível, seja usada uma
fotocélula UV (ou UV+IR) para o monitoramento do piloto.
7.2. Detecção com UV da chama de piloto e da chama de queimador a óleo
Se o objetivo for de se detectar a chama principal e o piloto com o mesmo dispositivo de
detecção, a UV precisaria ser fixada na base do queimador e de se dimensionar sistema de
purga que minimiza a possibilidade de respingos de óleo sujarem a lente. Existe um sistema
que automaticamente move a lente protetora e com isso aumenta a continuidade operacional.
7.3. Detecção com UV somente da chama do piloto de queimador a óleo
Se o objetivo for de se detectar apenas o piloto, quando se tem queima de óleo no queimador
principal, pode-se utilizar a UV na base do piloto com uma união com lente para tornar o
sistema independente. Neste caso a probabilidade de se ter qualquer respingo de óleo no
sistema de detecção do piloto é muito reduzida visto que o próprio escoamento de ar e gás do
piloto bem como o comprimento do mesmo acabam por protegê-lo do óleo. Neste caso o
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cuidado passa a ser do lado do gás, pois não se pode ter qualquer condensado no gás ou
particulado.
7.4. Detecção de queima a gás com “flame rod”
No caso de queima com gás a recomendação é de flame rod só no piloto para Fornos
grandes e em alguns casos “flame Rod” no piloto e UV no principal para Fornos com poucos
queimadores, permitindo a ação restrita ao piloto ou ao queimador principal.
A possibilidade de se detectar da parede lateral, não é possível, pois, a visada teria que ser
muito reduzida e problemas de detecção errônea por interferência entre chamas ou pontos
quentes se tornam maiores.
7.5. Problemas frequentes em fotocélulas
7.5.1. Sujeira
É muito comum que sujeira caia sobre o "olho" da fotocélula, resultando em mau
funcionamento. Isso se agrava em queimadores de piso (maioria dos Fornos), devido à queda
de coque, resíduos de refratário, cinzas da convecção, argamassa refratária, etc.
Uma forma de minimizar esse efeito é colocar um ar de purga que sopra a lente da fotocélula.
Os dispositivos de melhor desempenho têm esse ar de purga.
7.5.2. Visada da chama e posicionamento incorreto da fotocélula.
A melhor posição é mesmo no fundo do queimador, local convencionalmente usado (com
visada através do bloco primário ou entre o bloco primário e secundário, dependendo do
queimador). O ganho da fotocélula é maior nessa posição, mesmo que esteja sujeita a
sujidade. Há alternativas, que podem ser estudadas, caso a caso, como duas fotocélulas no
fundo, mas em posições diferentes ou mesmo uma segunda fotocélula com visada diagonal,
instalada no costado do Forno. Nesse caso a lógica é votação "ou" das duas fotocélulas. Isso
evita a não detecção errônea. Nem sempre isso é viável.
7.5.3. Sobreaquecimento
As fotocélulas comuns toleram até 70ºC.
Muitas vezes o queimador tem problemas de manutenção e esquentam a fotocélula. O tubo
guia da Fotocélula também conduz calor. Uma alternativa é se colocar uma rótula de
cerâmica (menos condutora). Alguns fabricantes vendem essa peça.
7.5.4. Isolação baixa
Umidade do vapor de purga, umidade do vapor de atomização.
7.5.5. Afrouxamento da conexão e muitos outros.
7.6.- Resumo dos dispositivos de detecção de chama de queimadores
Sistema de detecção de chama de queimadores
Configuração
mínima
Queimador com
queima a gás
Queimador com
queima somente
com óleo ou a
óleo e a gás

Monitorar a chama do piloto acesa 100% do tempo.
Usar “flame Rod” no piloto e fotocélula UV no queimador principal, para Forno com
poucos queimadores, permitindo a ação restrita ao piloto ou ao queimador principal.
Detecção de chama Providências

Para detectar a
chama principal e a
do piloto, com o
mesmo dispositivo:
fotocélula UV fixada
na base do
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Usar sistema de
purga com ar para,
soprar a lente e
prevenir a sujeita no
“olho” da fotocélula.
A sujeira pode ser

As fotocélulas
toleram até 70ºC,
daí a importância
da manutenção do
queimador para
não esquentar a
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O vapor de
atomização não
deve ter
umidade.

queimador, com
visada através do
bloco primário ou
entre o bloco
primário e
secundário, a
depender do
queimador.
O ganho da
fotocélula é maior
nessa posição,
mesmo que esteja
sujeita à sujidade.
Para detectar
apenas a chama do
piloto:
Célula UV na base
do piloto

proveniente de
respingos de óleo,
coque, refratário,
cinzas, fuligem,
argamassa refratária
pó-parada, que
mascara o sinal da
UV, podendo “tripar”
o Forno.

fotocélula.
Usar rótula de
cerâmica no tubo
guia da fotocélula,
para evitar a
condução de calor.

Usar uma união com
lente, para tornar o
sistema
independente.
A probabilidade de
respingo de óleo é
muito reduzida,
porém se deve
monitorar a presença
de qualquer
condensado ou
particulado no gás.

7.7.- Sensores de chama em Forno Reformador de Hidrogênio
A utilização de sensores de chama em Reformadores é opcional, tendo única e
exclusivamente função de monitoramento.
O sinal dos sensores não deve ser utilizado como iniciador de ações de intertravamento
devido à baixa confiabilidade dos mesmos, particularmente durante o procedimento de
partida, quando a temperatura da câmara de combustão e, consequentemente, dos sensores
é baixa.
Durante a operação normal, a região no entorno dos queimadores de Fornos reformadores,
como o teto, paredes e blocos refratários encontra-se incandescente, a temperaturas da
ordem de 1000 ºC, funcionando, portanto, como verdadeiro ignitor ou piloto.
Nessa condição, pilotos e sensores de chama são desnecessários.
Os sensores de chama seriam úteis para detectar apagamentos durante o procedimento de
partida, enquanto a temperatura da câmara de combustão encontra-se abaixo da de
autoignição dos gases de combustão. Nessa situação, no entanto, os mesmos apresentam
baixa confiabilidade de atuação, sendo frequente a ocorrência de sinal espúrio e eventual,
acarretando trips por indicação falsa de pilotos apagados.
Assim, considera-se não obrigatório o uso de sensores de chama em Fornos Reformadores,
devido à baixa confiabilidade, aliada ao histórico de exigência de manutenção constante e
elevada velocidade de deterioração dos sensores, por conta da alta severidade das condições
de uso.
8. Pirometria acústica de Forno
Resumidamente, o sistema consta de vários flanges (até 24) instalados à saída da fornalha,
onde são inseridos transceptores (transmissores e receptores de ultrassom), um em cada
flange, princípio pelo qual, medindo-se a velocidade do som nos gases quentes se obtém
indiretamente a temperatura.
Cada flange corresponde a uma trajetória dos gases, o que redunda em uma temperatura
média calculada.
Os dados são processados em um PCU que fica ao lado do Forno, após passar por préamplificadores, um por microfone.
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Do PCU o sinal vai até a casa de controle local e dali até ao CIC, onde fica disponível em uma
tela de computador, com varias opções de configuração.
O normal é uma tela dividida com 24 temperaturas discretas e um mapa de isotermas que
mostra a distribuição de temperatura com código universal de cores.
A finalidade precípua deste sistema é permitir ao operador uma visão da distribuição de
temperatura para intervir de forma seletiva no ajuste de queimadores e promover uma melhor
distribuição do calor na fornalha
Os principais objetivos que se espera alcançar com esta tecnologia são:
- Aumentar eficiência energética dos Fornos
- Estender tempo de campanha dos Fornos
- Reduzir emissões
- Reduzir custo de manutenção
- Aumentar vida útil dos tubos
9. Visualização de chama de gás
A visualização de envelopes de chama de gás, em Fornos bem ajustados (que forma pouca
fuligem), fica difícil em sua totalidade.
A prática mais comum é adicionar um produto que queime pior que o gás e com isso o
envelope de chama se torne mais visível, ou seja, produza uma chama mais amarelada.
Para melhorar a visualização da chama de gás em queimadores de Fornos utilizar os
seguintes materiais, na seguinte ordem de preferência:
• bicarbonato de sódio;
• finos de coque.
Em todos os casos o teste deve ser curto e somente no queimador em análise.
Planejar antes, pois envolve varias pessoas, inclusive para se tirar fotos durante o teste (de
vários ângulos da chama- janelas de inspeção do Forno).
Cuidado especial em sistemas de tiragem forçada, pois o pó pode ser soprado para fora da
caixa de ar, retornando.
10. Uso de módulos pré-fabricados de fibra cerâmica em Fornos
Por Daniel Telhado Gomes – Petrobras

10.1. A Fibra Cerâmica especificada (seja em módulo pré-fabricado ou em manta) deve
suportar temperatura máxima de uso contínuo de no mínimo 280 °C acima da temperatura de
face quente do teto da radiação.
Conforme especificações da norma Petrobras N-1618: alumina-sílica: 1.260 °C
(correspondente à Manta ABNT Classe A); alumina-sílica-zircônia: 1.427 °C (correspondente
à Manta ABNT Classe B).
10.2. Deve-se aplicar massa anticorrosiva na chaparia do Forno quando o combustível
queimado exceder 10 ppm de Enxofre (em massa). Recomenda-se sempre aplicar massa
anticorrosiva em função de possíveis alterações futuras do combustível a ser queimado no
Forno, mesmo que no atual momento este contenha menos de 10 ppm de enxofre. Obs.: a
massa anticorrosiva deve ser aplicada após soldagem e inspeção dos pinos de ancoragem.
10.3. Se o combustível queimado exceder 500 ppm de Enxofre (em massa) , uma barreira de
vapor deve ser instalada. A barreira de vapor é constituída de filme de aço inoxidável
austenítico, com espessura de 0,05 mm, instalada de tal forma que seja localizada em região
com temperatura de pelo menos 55 °C acima da temperatura de condensação ácida. A
barreira de vapor deve ter sobreposição de pelo menos 175 mm. Selar bordas e furos com
selante não secativo à base de borracha de silicone (para temperatura de 260 °C ou
superior).
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Obs.: além da chapa de aço inoxidável de 0,05 mm, é permitido uso de filme de alumínio de
0,1 a 0,2 mm de espessura. Deve-se optar pela barreira de alumínio somente em caso de
indisponibilidade do filme de aço inoxidável.
Massa
Anticorrosiva

Barreira de
Vapor

Módulo de Fibra
Cerâmica

Manta de Fibra
Cerâmica ou Papel
(conforme
espessura)

Temperatura
Temperatura
Face Quente

55 °C acima do
ponto de orvalho
Temperatura
Face Fria
Espessura do Módulo

10.4. Os módulos pré-fabricados de Fibra Cerâmica não devem ser usados na face quente
caso a velocidade do escoamento dos gases de combustão exceda 24 m/s.
10.5. Os módulos pré-fabricados devem ser instalados sob compressão entre si para evitar
geração de frestas devido à retração após aquecimento.
10.6. Recomenda-se soldagem de pinos de ancoragem para posterior instalação dos módulos
pré-fabricados. Isto permitirá melhor inspecionar a solda e aplicar massa anticorrosiva na
chaparia. Recomenda-se utilizar pinos de base lisa, mesmo quando soldados por studwelding.
Obs.:
a) Sugere-se que o pino por soldagem manual para ancoragem dos módulos préfabricados (mostrado abaixo) seja adaptado para stud-welding (observar fluxo e ferrule).
b) Outros pinos também podem ser aceitos, conforme justificativa do fabricante. Caso seja
necessário uso de barreira de vapor (item 5), recomenda-se que a extremidade do pino seja
cônica (conforme figura abaixo) para facilitar montagem da primeira camada (manta ou papel)
e da própria barreira de vapor.
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10.7. Recomenda-se que os pinos de ancoragem sejam revestidos com massa anticorrosiva
até a espessura referente à temperatura de condensação ácida de compostos sulfurosos.
10.8. Inspecionar pinos conforme norma Petrobras N-1617 (item 7.4.2, exceto quanto ao
espaçamento, distribuição e dimensões).
10.9. Após instalação dos módulos pré-fabricados, recomenda-se aplicar o cimento de
proteção ("coating") na face exposta (interna ao Forno). Obs.: os módulos pré-fabricados
devem ser perfurados antes da aplicação do "coating".
11. Uso de fibra metálica em revestimento refratário
Por Daniel Telhado Gomes - Petrobras

A inclusão de agulhas metálicas nos concretos refratários é fundamental em determinadas
condições e seu uso proporciona significativo aumento da resistência mecânica
(principalmente sob flexão/tração) e ductilidade do concreto.
Em contrapartida, há como efeitos negativos a redução do índice de trabalhabilidade e o
aumento da condutividade térmica do revestimento resultante.
Os gráficos abaixo mostram os resultados obtidos em ensaios de flexão em concretos
agulhados realizados pela UFRJ-COPPE, demonstrando aumento da resistência mecânica e
ductilidade com o aumento do teor de agulhas metálicas.
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Ensaio de Flexão a Quente (4 pontos)
E110: ensaio realizado a 110 °C (CP seco a 110 °C)
E600: ensaio realizado a 600 °C (CP seco a 600 °C)
CR0: amostra sem agulha metálica
CR0,60: amostra com adição de 0,60% em volume de agulha metálica (2% em
massa)
CR1,20: amostra com adição de 1,20% em volume de agulha metálica (4% em
massa)
CR1,80: amostra com adição de 1,80% em volume de agulha metálica (6% em
massa)
O uso de agulhas metálicas proporciona melhoria do desempenho de concretos refratários
instalados em regiões sujeitas à vibração, revestimentos sob grande gradiente de
temperatura, regiões sujeitas à formação de coque ou quando aplicados em peças de
geometria complexa.
Outro aspecto a ser considerado se as agulhas não forem adotadas, é a maior suscetibilidade
ao trincamento do revestimento durante o transporte dos equipamentos (em módulos préfabricados) refratados.
Particularmente, deve ser utilizado o recurso das fibras metálicas nas seguintes regiões:
- Teto da radiação, Teto inclinado. Motivações para uso: Carga fletora em alta
temperatura (peso próprio em operação), combinada às tensões térmicas.
- Convecção. Motivação para uso: Região de difícil acesso para manutenção futura,
justificando o investimento em agulha metálica nesta região.
- Dutos de ar ou de gases, se sujeitos à vibração (ação do escoamento em dutos
com maior flexibilidade ou influência de equipamentos rotativos).
- Chaminés. Esta opção busca dificultar o desprendimento de material durante a
montagem de andaimes para manutenção.
Nas demais regiões as agulhas metálicas podem ser dispensáveis, a critério do usuário,
estando o concreto refratário em sua condição original (sem agulhas) adequado ao serviço.
12. Controle de excesso de Oxigênio pelo damper
Por Edson Jose Joaquim de Souza - Petrobras

No caso de Fornos com tiragem natural não é recomendável o controle de excesso de ar em
malha fechada.
O “damper” deve ser usado exclusivamente para controlar o DeltaP no queimador (vácuo da
fornalha) e em conjunto com o ajuste das VIROLAS dos queimadores o ajuste final do
excesso de ar.
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Esse ajuste é feito manualmente observando o DeltaP primeiro e depois o teor de Oxigênio
(dado pelo analisador ou outro método de medição).

13. Monitoramento de chaminés de Fornos, Caldeiras e Incineradores
Independente da demanda do órgão ambiental as Unidades de Operações devem preparar as
chaminés para que possam ser monitoradas.
A cada parada para manutenção devem ser instalados os pontos para amostragem (furos)
atendendo às normas vigentes (ABNT NBR 10701 - Determinação de pontos de amostragem
em dutos e chaminés de fontes estacionárias).
A frequência das amostragens de chaminé deve atender à legislação aplicável, às demandas
do órgão ambiental vigente ou às decisões internas das refinarias.
A altura das chaminés das novas fontes de combustão deve ser determinada após a
avaliação da modelagem de dispersão de poluentes e deverá ser tal que favoreça a dispersão
de poluentes e atenda aos requerimentos de padrão de qualidade do ar.
A Resolução COSEMA 54/06 possui orientações sobre o projeto de altura de chaminés e
poderá ser consultada como exemplo.
14. Diretrizes para as Unidades com Fornos e Caldeiras
14.1 - O teste de fumaça para detecção de infiltrações de ar nos Fornos e a correção dos
eventuais problemas são obrigatórios antes de sua partida.
14.2 - A reposição de sobressalentes dos queimadores deve ser feita por peças originais
visando manter as garantias e performance.
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14.3- Atender aos padrões de Sistema de intertravamento mínimo para fornos e Sistema
instrumentado de segurança em Caldeiras.
14.4- Todo o aumento de carga no Forno acima do projeto deve ser avaliado por empresa
especializada.
14.5- Quando da substituição de queimadores convencionais por queimadores Low-NOx, se
deve incluir na especificação de compra e estar nas garantias de fornecimento os seguintes
itens:
- adequação do envelope de chama à câmara de combustão;
- adequação do sistema de distribuição de ar existente para os novos queimadores;
- adequação da vibração aos limites aceitáveis.
Deve-se contratar a performance do equipamento instalado e não simplesmente o
fornecimento do equipamento.
Para esse quesito devem avaliados a ser inseridos na especificação de compra os seguintes
estudos: CFD, modelagem física, estudo temoacústico, etc.
14.6 - Filtros coalescedores para sistemas de gás combustível devem ser previstos quando
da instalação de queimadores Low-NOx.
14.7- O sistema de limpeza interna das serpentinas de processo será do tipo pigging. Os
Fornos de coqueamento retardado possuirão também on line spalling
14.8- Os limites de emissões atmosféricas (Material Particulado, NOx e SOx), devem atender,
no mínimo, ao padrão da Gestão de Emissões Atmosféricas .conforme a COSEMA.
14.9- O projeto deverá buscar a maximização da eficiência térmica do Forno através do
preaquecimento do ar de combustão (PAF) e/ou do superaquecimento/geração de vapor,
dentro de limitações técnico-econômicas.
14.10- Em Fornos que utilizam somente gás combustível, os pré-aquecedores de ar de
combustão serão do tipo placas. Para os casos onde é prevista queima de óleo combustível,
será utilizado o tipo rotativo.
15. Caixas de cabeçotes sem dreno
Deve haver dreno em cada caixa de cabeçotes.
Os drenos são necessários tanto para a drenagem da água resultante da condensação dos
gases de combustão durante as paradas, quanto para drenagem da água de lavagem da
serpentina.
16. Proteção contra fogo no sistema de preaquecimento
Devem ser instalados grampos metálicos para aplicação de proteção contra fogo na estrutura
de sustentação de pré-aquecedor de ar.
A proteção contra fogo nesta estrutura deve ser aplicada até a elevação 8000 mm. Também
deve haver proteção contra fogo nas estruturas que sustentam o duto de admissão de ar , os
dutos de gases de combustão e suas plataformas.
17. Proteção contra fogo dos postes de sustentação do piso
Na proteção contra fogo das colunas que sustentam o piso da radiação pode ser utilizada a
tinta intumescente.
Para isso, o “primer” anticorrosivo deve ser totalmente removido, antes da aplicação da tinta.
18. Pintura termo sensível da linha de transferência
A linha de transferência, tubulação entre o Forno e a Torre, deve ser pintada com tinta termosensível.
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Nos locais em que a pintura for danificada por calor na soldagem e/ou tratamento térmico,
esta deve ser reparada com o mesmo procedimento utilizado na fabricação, inclusive a
mesma marca de tinta.
19. Patins suportes do coletor de saída
Os patins de apoio das extremidades dos coletores de saída da radiação devem ter altura que
permita o isolamento térmico do coletor, para que a estrutura suporte e seus parafusos não
sejam expostos à temperatura excessiva.
20. Suporte de mola
Na montagem de sistemas com o suporte de mola tipo pendural, devem ser observados os
seguintes requisitos:
• O tipo de abraçadeira deve ser de três parafusos, pois o olhal que liga a haste à
abraçadeira tem que ficar fora do isolamento;
• O comprimento do tirante deve atender ao especificado na norma de projeto MSS-SP
58 de que, após a dilatação da linha o ângulo máximo de rotação da haste seja de 4°;
• O comprimento do esticador deve ser longo o suficiente, para que não limite a faixa de
ajuste do suporte.
• Em todos os parafusos o comprimento deve ser tal que sobrem, no mínimo, três fios
de rosca em cada extremidade.

21. Montagem dos grampos dos suportes de mola
Na montagem dos suportes de mola com grampo é necessário que haja um tubo
envolvendo a barra horizontal para evitar que o grampo se feche ao ser tracionado.
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22. Linhas de vapor de abafamento
As linhas de vapor de abafamento devem ter caimento até o purgador, para evitar o acúmulo
de condensado, pois em uma parada de emergência o vapor ira automaticamente ser
acionado jogando esta água na radiação quente.
A evaporação desta água (que será instantânea) pode causar danos ao Forno.
23. Filtro ou tela de proteção no duto de sucção do ventilador de ar
"Mesh" de filtro de entrada do ventilador para não gerar problemas internos no Forno
(tamanho da partícula sólida) nem obstrução.
Referência
ANSI/API STANDARD 560 - FOURTH EDITION, AUGUST 2007
Fired Heaters for General Refinery Service
E.3.5.1 Inlet trash screens
Inlet trash screen(s) to prevent entry of debris shall be provided for forced-draught fans
handling atmospheric air.
This screen shall be fabricated from wire of minimum diameter 3 mm (1/8 in), with a mesh of
38 mm (1,5 in) nominal opening. The screen shall be suitably supported by cross-members.
Rain hood(s) shall be provided on vertical inlets. Screen supports and rain hoods shall be of
galvanized carbon steel or coated in accordance with E.3.6.1.1. Trash screens shall be of 300
series stainless steel.
E.3.6.1.1 Unless otherwise specified, if constructed of carbon steel, low-alloy steel or cast iron,
the following areas shall be cleaned in accordance with ISO 8501-1, grade 21/2 and then
painted with a 75 µm (0,003 in) dryfilm thickness of inorganic zinc:
a) Internal surfaces of forced-draught fan intake ducts and accessories, fan housing and
internals;
b) Internal surfaces of induced-draught fan housing, inlet box(es), discharge connection and
accessories;
c) External, non-machined surfaces of all bearing pedestals and bearing housings, fan
housings, inlet and discharge connections and accessories on both insulated and uninsulated
units. Apply after all external shop weldments are complete.
E.3.6.1.2 Coatings shall be selected to resist deterioration and fume generation at the
maximum specified inlet gas temperature
24. Filtro ou tela de proteção na tubulação de entrada de gás combustível
"Mesh" de filtro de entrada de gás combustível em queimador.
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A regra utilizada para o gás combustível é de que o “mesh” tem que ser tal que apenas
permita a passagem no máximo de partículas com 1/3 do diâmetro do menor orifício do
queimador.
25. Porta de alívio de pressão de fornos
A porta para alívio de explosão é prevista para a zona de radiação dos Fornos
A norma Petrobras N-1671 apresenta uma equação para cálculo da área mínima e alguns
dados a utilizar como base de projeto.
Considerando as premissas indicadas nas notas A e B no item 8.1 da N-1671, e se igualando
a pressão de alívio 1245Pa = 2,8.(1/2.rô.v^2), que é a perda de pressão considerada
através da porta, chega-se, com relações de gás ideal, à expressão mostrada na norma.
A NFPA 68 Capítulo 7 apresenta outros critérios para cálculo da área mínima e de fatores
que podem afetar o dimensionamento e é um cálculo bem mais complexo.
O API 560 não fala nisso.
O projeto da porta em si é feito pelos fabricantes dos Fornos, considerando os requisitos da
norma.
Um ponto importante é que muitas vezes essas portas são travadas (indevidamente) por
pontos de solda para evitar brechas, e com isso, porém, perdem a funcionalidade prevista.
Quando a tampa esta empenada, dobradiça solta ou com o refratário solto, deve ser
consertada. É importante incluir sempre a inspeção/ reparo em paradas.·.
Na prática já aconteceram Fornos que sofreram pequenas explosões e as portas serviram
para evitar grandes danos, enquanto em Fornos sem porta eles "estufaram".
É considerado mais um ponto de infiltração de ar, atrapalhando um controle de excesso de ar
mais rigoroso no Forno, porém isso é função de cuidado (ou falta de) em sua montagem.
É recomendável fazer o teste de fumaça no Forno para verificar eventuais vazamentos pela
porta de explosão.
Para a vedação recomenda-se cordão (gaxeta) de fibra cerâmica (de 1/2 pol) que deve ser
alojada nas bordas e amarrada com cordão fino refratário. A superfície de contato/vedação é
este material resiliente.
Assim se evita a infiltração de ar e a função da porta fica garantida.
26. Componentes e Acessórios Básicos de Fornos
Além dos perfis e chapas da carcaça do Forno, prever:
• Serpentinas de radiação e convecção (tubos, curvas 180º, cabeçotes);
• Tubos lisos, aletados ou pinados,
• Dutos para sistema de pré-aquecimento do ar de combustão;
• Ventilador (para tiragem forçada);
• Dampers de controle;
• Pré-aquecedores de ar de combustão recuperativos tipo tubos para Fornos e
Caldeiras;
• Pré-aquecedores de ar de combustão recuperativos tipo placas para Fornos e
Caldeiras;
• Pré-aquecedores de ar de combustão regenerativo – tipo rotativo;
• Queimadores (burners)-Fornos;
• Detectores de chama;
• Detector de Chama por Ionizacao (Flame-Rod);
• Detector de Chama (Fotocélula);
• Detector de Chama U.V. Infra-Red;
• Fundidos estáticos;
• Fundidos centrifugados;
• Ramonadores – sootblowers;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suportes de mola especiais;
Analisadores de O2;
Vidros de segurança para as janelas de inspeção;
Materiais refratários (cimento refratário e tijolo);
Isolantes térmicos;
Sistemas de instrumentação e controle;
Facilidades para "pigging" ou "steam air decoking";
Filtro coalescedor;
Mangotes com alma de aço inoxidável para interligação dos queimadores.

27. Vantagem do uso de blocos de cerâmica em lugar de manta cerâmica em fornos
Por Daniel Telhado Gomes – Petrobras

As normas e especificações que exigem a instalação de módulos pré-fabricados de fibra
cerâmica ao invés de mantas sob mantas nas regiões da radiação e convecção de Fornos, o
fazem em decorrência das seguintes desvantagens das mantas de fibra cerâmica:
• O ancoramento das mantas (pinos e copos/arruelas conforme abaixo) é
suscetível ao desprendimento em operação em decorrência da vibração
ocasionada pelo escoamento dos gases de combustão na radiação e convecção
dos Fornos, sendo uma solução de menor confiabilidade e maior manutenção.
Além do desprendimento da ancoragem, a orientação das fibras (paralelas à face das
mantas) faz com que as mesmas se desprendam da manta ao longo do tempo, não
devendo ser usadas em regiões com velocidade de escoamento acima de 12 m/s (ref.:
API 560).
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•

Ao longo do tempo observamos que o uso de mantas de fibra cerâmica
requer maior custo de manutenção e demanda mais serviços (e tempo de
execução) em decorrência da fragilidade citada acima no sistema de
ancoramento.
• Em experiências de manutenção, observamos que a instalação das mantas
de fibra cerâmica requer mais mão de obra (HH) do que os módulos préfabricados, tornando o serviço de montagem menos produtivo e mais
custoso.
As mantas de fibra cerâmica são montadas a partir da fixação de cada camada em pinos
soldados na chaparia do equipamento, enquanto o processo de montagem dos módulos
pré-fabricados é baseado na fixação de blocos (em uma única camada), que podem ser
fixados por stud welding ou por pinos pré-locados, conforme ilustrado nas fotos abaixo.
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Montagem de Módulos pré-fabricados de Fibra Cerâmica
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•

O fornecimento dos módulos pré-fabricados de fibra cerâmica normalmente
inclui a ancoragem, enquanto para as mantas a ancoragem é outro item de
compra. Quando comparamos o preço equivalente das mantas e dos
módulos pré-fabricados, incluindo a ancoragem, a diferença de preço entre
as duas alternativas se reduz.

28. Isolamento dos Visores de parede de Fornos
Nos Fornos de processo da Petrobras nas regiões dos visores se tem observado falhas no
isolamento térmico e consequentemente a formação de pontos quentes que têm como ponto
negativo a perda de calor na câmara de combustão de Fornos e risco de queimadura no
operador.
Visando eliminar este problema foi desenvolvido em conjunto com Petrobras e as empresas
Jaraguá e Thermal Ceramic um projeto para instalação de uma moldura de fibra cerâmica
prensada a vácuo que resiste 1400ºC, que fica por trás da parede de tijolos evitando o
vazamento de radiação de calor.
Portanto prever a instalação de moldura de placa de manta cerâmica moldada a vácuo atrás
da parede de tijolo na região dos visores de chama, visando eliminar a formação de pontos
quentes no entorno da chaparia das janelas de inspeção de Fornos.

1- Anticorrosivo HT MASTIK 500 (base asfáltica)
2- Tijolo refratário (sílico aluminoso)
3- Tijolo refratário (sílico aluminoso)
5- Fibra cerâmica PYRO-BOARD (240 Kg/m³);
6- Fibra cerâmica PYRO-BOARD (240 Kg/m³);
23- Tijolo refratário (sílico aluminoso)
24- Tijolo refratário (sílico aluminoso)
26- Placa de fibra cerâmica
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29. Empresas internacionais Projetistas de Fornos de processo
BIH - Bousted International Heaters Ltd
- Foster Wheeler
- Haldor Topsoe
- KBR (Kellogg)
- KTI
- Selas Linde
- Tulsa Heater
- Larsen & Toubro Limited
- Snamprogetti SpA
- Chiyoda Corporation
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- ABB Lummus Heat Transfer B.V.
- Stone & Webster Inc
- Heurtey Petrochem France SA
- ITT SpA
- Kirchner Italia S.p.A.
- Furnace Engineering Inc.
30. VENDOR LIST
Fired Heaters – Delayed Coke Unit
CONFAB: www.confabequipamentos.com.br
ABB-LUMMUS: www.abb.com
SHAW: www.shawgrp.com
KBR (KELLOGG): www.kbr.com
JARAGUÁ: www.jaraguaequipamentos.com.br
COMBUSTOL INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA: www.combustol.com.br
USIMINAS MECÂNICA: www.usiminasmecanica.com.br
FOSTER WHEELER INTERNATIONAL CORPORATION: www.fwc.com
TULSA HEATERS: www.tulsaheaters.com
SELAS-LINDE GMBH: www.selas-linde.com
Fired Heaters – Hydrogen Generation Unit
JARAGUÁ: www.jaraguaequipamentos.com.br
COMBUSTOL INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA: www.combustol.com.br
USIMINAS MECÂNICA: www.usiminasmecanica.com.br
CONFAB: www.confabequipamentos.com.br
SELAS–LINDE GMBH: www.selas-linde.com
Fired Heaters – Crude/Vacuum Distillation, Hydrocracking,
Hydrotreating And Hydrodesulphurization Units
JARAGUÁ: www.jaraguaequipamentos.com.br
ABB / LUMMUS: www.abb.com
CONFAB: www.confabequipamentos.com.br
FOSTER WHEELER: www.fwc.com
COMUSTOL INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA: www.combustol.com.br
USIMINAS MECÂNICA: www.usiminasmecanica.com.br
IESA: www.iesa.com.br
KBR (KELLOGG): www.kbr.com
DELP / TULSA HEATER: www.tulsaheaters.com
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