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1. RESUMO 

              Trata de um estudo de caso voltado ao reparo e posterior alteração do 

projeto original de um vaso de pressão que apresentou deformação no costado, 

em decorrência da imposição de uma sobre-pressão externa proveniente de sua 

camisa de troca térmica, assim vai ser feita a reconstrução estrutural em costado 

e encamisado do reator, com um estudo do caso abordado, adotada para 

metodologia de recuperação e manutenção do vaso de pressão. 

2. INTRODUÇÃO 

              Neste ano de 2016, especificamente no primeiro semestre, uma unidade 

de polimerizados da Clariant localizada na cidade de Suzano, passou por uma 

modificação no sistema de refrigeração de seus vasos de pressão. Essa 

modificação consistiu no aumento da pressão de operação da linha de água de 

refrigeração. O projeto de reforma não previu que algumas das camisas de 

refrigeração dos vasos da unidade de polimerizados apresentavam uma pressão 

máxima de trabalho admissível, (PMTA). 

3. OBJETIVOS 

              O objetivo deste trabalho é mostrar uma metodologia onde possa ser 

usado uma tecnologia diferente, porém de alta confiabilidade, para a 

reconstituição da continuidade estrutural em costados encamisados de reatores, 

submetidos a sobre-pressão externa, e apresentar um procedimento de reparo 

para a substituição dessas deformações localizadas sem a necessidade de troca 

do costado, na referência. (Eletrometal, 1988) 

 

4. METODOLOGIA 

               Para a manutenção do vaso de pressão sujeito a deformação devido a 

ocorrência de sobre-pressão externa, foi adotada uma metodologia, onde não há 

a necessidade de substituição do equipamento ou da sua remoção do local de 

instalação, está metodologia consiste na inspeção visual e identificação da 

deformação localizada no costado de um vaso de pressão, apresentação do 

procedimento correto para a substituição da região danificada, assim como a 

proposta de alteração do projeto original e com a finalidade de evitar a 



reincidência do problema constatado, respeitando as normas NR13 e prática de 

manutenção abordada, na referência. (Telles, 1996)  

5. DESENVOLVIMENTO 

Tabela 1: Cálculo da Pressão Interna 

Tensão Admissível (Temp. de Projeto) 1274,55 kgf/cm² 

Tensão Admissível (Temp. Ambiente) 1321,77 kgf/cm² 

Temos; 

M = 0,25 * [3 + ( Rcrown / Rknucle )0,5 ]    M = 1,54 

treq = (Pint * Rcrown * M) / (2 * (S * E – 0,1 * Pint)) + Corrosão     treq = 3,39mm 

Inspeção visual interna 

          A região deformada pela ocorrência da sobre-pressão estava localizada 

no costado a aproximadamente 270° da boca de visita (sentido horário), 

atingindo toda sua extensão longitudinal em um perímetro de aproximadamente 

650mm, conforme pode ser visto na figura 1; 

Figura 1: Deformação causada pela sobre pressão imposta na camisa de troca térmica 
do vaso de pressão. 

 

 

Fonte: Arquivo Clariant 

 

Inspeção visual externa 

              Nenhuma irregularidade estrutural adicional foi identificada na camisa de 

troca térmica, em decorrência da sobre-pressão imposta neste vaso de pressão. 



Procedimentos iniciais adotados para reparo do vaso de pressão 

           Os passos a serem tomados para reparo são a análise da deformação 

existente o estudo do melhor procedimento para reparo a orientação e o 

acompanhamento do reparo o acompanhamento dos ensaios e testes diversos 

e a emissão de relatório técnico sobre a conclusão dos serviços de manutenção, 

na referência. (ASME SEC. VIII DIV. 1, 2001) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

          De acordo com o desenho original deste vaso de pressão, a espessura 

nominal da chapa de fabricação do costado é de 11,0mm porém, nas inspeções 

visuais periódicas dimensionamento, constatou-se essa espessura entre 13,0 e 

14,0mm. Conforme ABNT1973, Chapas estava com espessuras nominais de 

12,5mm apresentam tolerâncias de fabricação conforme sua largura de 

fornecimento:  

      Chapas com até 1200mm de largura: Tolerância de variação de 

espessura de 0,7mm. 

 Chapas com mais de 1200mm de largura: Tolerância de variação de 

espessura de 0,8mm. 

            Portanto, foi observado um excesso de espessura nas chapas em 6,3%, 

devido ao desgaste dos cilindros de laminação no processo de fabricação, na 

referência. (Telles, 1986) 
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