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CATEGORIA EM ANDAMENTO 

 

 

Estudo de viabilidade de substituição do condensado de uma linha de vapor 

em Indústria Plástica. 

1. RESUMO 

A manutenção da fabrica é fundamental para garantir a eficiência do sistema 

produtivo, assim mantém a operação segura dos purgadores de vapor tipo bóia. 

Estes elementos são críticos em sistemas de vapor e como tema deste trabalho, 

será abordado à instalação e o controle dessas peças, garantindo um bom 

funcionamento. O trabalho faz um estudo sobre os efeitos do vapor e suas 

especificações, funcionamento dos purgadores, ação e reação dos componentes do 

purgador e o custo de manutenção. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O vapor gerado pela caldeira é transportado através de tubulações, aquecendo as 

máquinas da linha de produção. Mas durante o transporte, o vapor sofre reações 

devido ao ambiente em que as tubulações estão expostas e acaba se tornando 

novamente líquido. Para sanar esse problema, é utilizado um purgador, que retém 

esse líquido, assim melhorando o aquecimento das máquinas [1]. Neste processo, 

temos algumas variáveis que podem onerar em custos para a empresa. O estudo 

realizado neste trabalho visa a economia de energia através do controle do vapor 

produzido numa empresa multinacional que produz plásticos (laminados de PVC) de 

diversos modelos.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é encontrar uma solução para eliminar uma corrosão na 

boia do purgador de um quadro de vapor, assim eliminando o condensado gerado 

no circuito e reduzindo os golpes de aríete gerados no circuito de vapor. Pretende-se 

ganhar tempo de aquecimento de um processo, obtendo-se melhor eficiência. 

 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma análise, utilizando a metodologia descritiva, pesquisa dos 

materiais (Latão e Inox), que compõe a bóia do purgador e uma analise dos 

fabricantes de purgadores (spirax sarco), (drako), (TLV) para a compreensão do 

funcionamento dos tipos de purgadores e de seus processos nas peças internas. 



Neste trabalho é feito um estudo de casos sobre o funcionamento, a montagem e 

uma simulação no quadro de vapor dentro da empresa, para ter uma melhor 

visualização do processo de funcionamento dentro do equipamento, resultando 

assim de um modelo do sistema para a análise dos resultados obtidos. Os testes de 

funcionamento dos purgadores foram executados com êxito, o purgador sofre com 

os golpes de aríete e as peças internas vão se desgastando ao passar do tempo. 

Para resolver este problema, a solução é minimizar os golpes de aríete para que 

possa ter um bom funcionamento e durabilidade.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No inicio do processo, o eliminador de ar está aberto, de outra maneira o ar não 

poderia sair. O condensado chega ao purgador, a boia flutua e move o mecanismo 

abrindo-o condensado aquecido fecha o eliminador de ar, o condensado é 

descarregado na mesma temperatura do vapor saturado [2]. Quando o vapor chega 

ao purgador a boia deixa de flutuar, e o obturador fecha a sede, que fica abaixo de 

um selo de agua, prevenindo vazamento de vapor vivo. Porém, ao longo do tempo a 

bóia acaba se danificando, pelo efeito do golpe de aríete e pela corrosão, devido aos 

processos químicos presentes no vapor, conforme a figura 01. 

 

a)                                                                     b) 

Figura 1: a) Boia de latão nova e b) Boia de latão danificada pelo uso no processo 

analisado. Fonte: spiraxsarco.com 

Para preservar o quadro de aquecimento da empresa Plástico Alko, está sendo 

analisado um método para diminuir o impacto do golpe de ariete, que é o principal 

causador dos danos [3]. Para isso, foi utilizado a tabela 1 ( 

Elasticidade dos Materiais ) para calcular a deformação dos materiais do purgador, 

utilizando a equação (1):  

      (1) 



onde: 

c = celeridade da onda de pressão (m/s)  

D = diâmetro da tubulação (m)  

e = espessura da tubulação (m)  

k = coeficiente que leva em consideração o módulo de elasticidade do material 

Juntamente com a tabela de elasticidade dos materiais: 

Tabela 1 – Elasticidade dos Materiais. 

 

 

Fonte: Tomaz, Plinio, Golpes de Ariete em Casas de Bombas, 1ª Edição, Editora 

NAVEGA   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante o estudo realizado, foram utilizadas as ferramentas para medições, 

RAYTEK, Sensor de Temperatura e UP100 Tipo Ultrassônico. Para entender o plano 

de ação elaborado, é importante classificar como é feita uma inspeção e quais os 

tipos de manutenções. Nesta avaliação, é possível utilizar todas as ferramentas 

apresentadas neste trabalho, cada uma delas aplicada a uma situação específica. 

No estudo, durante a avaliação de funcionamento dos purgadores, foram utilizadas 

duas ferramentas para coletar os dados: um aparelho de ultrassônico e quando 

houve a necessidade uma câmera termográfica. Os resultados obtidos até o 

momento indicam que com 50% do preço de uma boia nova, será possível melhorar 

o tempo de vida útil dos purgadores em até 3 meses, causando uma diminuição de 

até 40%, na manutenção das máquinas, resultando em uma melhora na produção. 
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