SERVIÇOS
Caldeiras e Queimadores
Industriais

Serviço de qualidade e confiança, feito por quem tem experiência no assunto.
Engenharia forte e mão de obra qualificada garantem o resultado esperado

•
•
•
•

Assistência técnica e Inspeções NR 13 de caldeiras flamotubulares
Modernização de sistema de combustão
Regulagem de queimadores
Engenharia térmica, descubra e melhore a eficiência de seu equipamento

FRELSER Assistência Técnica

TROCA DE TUBOS
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Espessura da Incrustação
A incrustação é o acumulo de minerais nas paredes das tubulações e do casco da caldeira. As mais
comuns são decorrentes de sulfatos e carbonatos de cálcio e magnésio, e elas causam grandes
problemas de eficiência e segurança.
Problemas na eficiência: A incrustação de sólidos nos tubos atua como um isolante térmico, não
permitindo a troca correta de calor entre os gases da combustão e a água. Dessa forma, a caldeira
acaba jogando gases quentes (cheios de energia) para atmosfera, o que reduz sua eficiência,
causando maior gasto de combustível.
Problemas de segurança: A incrustação excessiva pode deixar o material superaquecido e também
ocasionar a corrosão do aço, fazendo com o que a espessura da parede diminua. Com essa
combinação de fatores os tubos da caldeira podem furar ocasionando vazamento de água e parada
da caldeira. Em casos mais graves o sobreaquecimento da fornalha ou outras partes críticas podem
levar a explosão por falha do material.
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INSPEÇÃO NR 13
A Inspeção NR13 é uma inspeção feita anualmente, por um engenheiro habilitado (PH), que oferece
uma garantia de que o equipamento está seguro para operar em suas condições normais.
Entretanto, a Norma NR13 aponta poucos detalhes específicos de como deve ser feita a inspeção e
cada engenheiro acaba por adotar certos procedimentos.
A Frelser acredita que a Inspeção NR13 deve ser feita de forma detalhada, com exames que
realmente dão um parecer confiável das condições do equipamento. Por isso, nossas inspeções são
sempre acompanhadas de:
• Inspeção da Documentação do Equipamentos
• Avaliação do local e condições das instalações
• Exames externos
• Exames internos
• Medição das espessuras das partes de pressão
• Cálculo para atualização da Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA)
• Análise dos gases da combustão, para determinar a qualidade da combustão
• Ensaio por Líquido Penetrante (LP), em soldas que podem apresentar de anomalias
• Ensaio por Ultrassom, em soldas e chapas que podem apresentar anomalias
• Relatórios fotográficos completos
OS QUATRO TIPOS DE INSPEÇÃO NR13
Inspeção de segurança inicial: Feita em caldeiras novas, antes entrar em funcionamento, no local
definitivo da instalação.
Inspeção de segurança periódica, deve ser feita periodicamente conforme a seguir.
a) 12 (doze) meses para caldeiras das categorias A e B;
b) 15 (quinze) meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria;
c) 24 (vinte e quatro) meses para caldeiras da categoria A, desde que aos 12 (doze) meses
sejam testadas as pressões de abertura das válvulas de segurança.
Inspeção de segurança extraordinária, deve ser feita quando a caldeira:
a) For danificada por acidente ou outra ocorrência capaz de comprometer sua segurança;
b) For submetida à alteração ou reparo que altere suas condições de segurança;
c) For recolocada em funcionamento, depois de permanecer inativa por mais de 6 (seis) meses;
d) Quando houver mudança de local de instalação da caldeira.
Inspeção de integridade: Quando a caldeira completar 25 (vinte e cinco) anos de uso. Na próxima
inspeção, a caldeira deve ser submetida a uma nova avaliação de integridade com maior
detalhamento, para determinar a sua vida remanescente e o novo prazo para inspeção, caso
ainda estejam em condições de uso.

FRELSER Modernização

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBUSTÃO
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Benefícios
• Combustão otimizada com redução de até 5% no
consumo de combustível .
• Redução das emissões de poluentes: NOx, CO.

Controle
Modulando através do controle eletrônico, a
capacidade é inteligentemente ajustável e
adequada à demanda de calor.

• Inversor de frequência para redução do consumo
de energia elétrica.

Carga Total

• Controlador importado da Inglaterra, permite até 3
combustíveis diferentes. Senha para acesso
exclusivo dos parâmetros de segurança.
• Conexão com celular e PC, em qualquer parte do
mundo.
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REGULAGEM DE QUEIMADORES

Uma combustão adequada é essencial para a eficiência e segurança de um equipamento, reduzindo
o desperdício de combustível e as chances de explosões. Como funciona?
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Em uma combustão adequada, o combustível é queimado gerando CO2, H2O e Calor. O calor é oque
será absorvido pelo equipamento ou processo, o CO2 e H2O são enviados para atmosfera.
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Em uma combustão desregulada, o combustível não é totalmente queimado, gerando CO, H2O e
Menos Calor.
Eficiência: Como a combustão desregulada está deixando de queimar parte do combustível,
menos calor é gerado e o consumo de combustível aumenta.

Segurança: A combustão incompleta gera CO em grandes quantidades, este gás é inflamável e
pode ocasionar explosões indesejadas dentro do equipamento, quando se encontra com oxigênio.
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