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       CARACTERÍSTICAS DA GERADORA DE VAPOR 
 
� Identificação 
 
Marca:             HOT AIR 
Modelo:  GV2 – 50 
Fabricante:  COVILHÃ’S BRASIL IND. E COMÉRCIO Ltda.  
Endereço:  AV. IRMÃOS PICARELLI, n° 235 – CENTRO – SOCORRO – SP  
                        CEP. 13960-000 – FONE (19)3895-2624 

 
�  Características Técnicas 
 
Capacidade de produção:........................................................60kg/h (GV50) e 110kg/h (GV100) 
Pressão de trabalho:....................................................................................................4.5kg/cm² 
Pressão Máxima de trabalho admissível:....................................................................8.0kg/cm² 
Pressão de teste hidrostático:...................................................................................... 15kg/cm² 
Superfície de Aquecimento:..........................................................................................1.064m² 
Número de Passes:...................................................................................................................2 
 
� CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 

 
                                                Costados:..................................................................A – 285 - C 
                                                Espelhos:..................................................................A – 285 - C 
Materiais de construção:         Fornalha:..................................................................A – 285 - C 
                                                Tubos Vaporizantes:.................................................A – 106 - C 
                                                Pescoço das Conexões:.............................................A – 106 - C 

 
 
Código (norma):.............................................................................................ASME L/BS 2790 
Liquido penetrante:.........................................................................................Conforme codigo 
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Diâmetro do corpo:.........................................................................................................508mm 
Comprimento do corpo:..................................................................................................850mm 
Espessura do corpo:.......................................................................................................6,35mm 
Espessura dos espelhos do corpo:..................................................................................12,7mm 
Diâmetro interno da fornalha:.........................................................................................202mm 
Espessura da fornalha:....................................................................................................7,94mm 
Diâmetro da boca do queimador:....................................................................................202mm 
         
                                                                                                                                                                                               
 
Tubos vaporizantes                 Quantidade:...............................................................................8 
                                                Diâmetro x Espessura:............................................1.1/2” sch.40 
 
Isolamento (lã de rocha):.........................................................................................................2” 
 
                                                Material:........................................................................Aço inox 
Invólucro                                 Espessura:......................................................................  0,4 mm 
 
 
 
� Acessórios 
 
Acessórios        ∅∅∅∅                        Tipo                              
Saída de vapor                            ¾”                                    globo                                        
Válvula de segurança I               ½”                                    mola                                         
Válvula de segurança II              ½”                                   mola                                      
Válvula de alimentação              ½”                                   esfera                                        
Válvula de retenção                    ½”                                   disco                                        
Descarga de fundo                      ½”                                   esfera                                       
Manômetro                                 ½”                                  vertical                                       
Pressostato I                               ¼”                                    mola                                        
Pressostato II                              ¼”                                    mola                                         
Registro de nível I                      ½”                                   agulha                                       
Registro de nível II                     ½”                                   agulha                                       
Tubo de vidro                            5/8”                        Borosilicato temperado                      
Eletrodos de nível                       ½”                                   vareta                                             
Bomba d´agua                             1”                                  periférica                                   1 CV 
Queimador (Diesel ou gás)        ---                               saída 1 a 1,5 galão                        220V 
 
  

                                         1.0 – GARANTIA 
 
 
A – PRESCRIÇÕES DE GARANTIA: 
 

1. Os equipamentos e/ou peças fornecidas pela COVILHÃ’S são garantidas 
contra eventuais defeitos de montagem ou de fabricação devidamente 
comprovadas pelo nosso departamento técnico. 

 
2. Esta garantia é válida por seis meses, contado a partir da data de emissão da 
nota fiscal fatura ao cliente. 
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3. Dentro do período de garantia os equipamentos e/ou componentes que , 
comprovadamente pelo nosso departamento técnico , apresentem defeitos de 
fabricação serão consertados ou , conforme o caso , substituídos sem custo. 
 
4. Durante o período de garantia ficará a cargo do cliente: 
 
a. Eventuais despesas de transporte de peças; 
b. Caso haja necessidade de deslocamento de técnico, as despesas com 

transporte (passagens , quilometragens , etc) , refeições e pernoites. 
 
 

Obs:Caso seja solicitado o técnico e se comprove a imperícia , erro de operação 
ou outros motivos que não sejam problemas técnicos do equipamento e/ou peças 
, conforme mencionado no item B , abaixo , além das despesas serão cobrados os 
custos de mão de obra , conforme nossa tabela de Assistência Técnica. 

 
 
 
B – CESSA A GARANTIA CASO OCORRA: 
 
 

1. Utilização inadequada do equipamento conforme previsto em manual. 
2. Instalação precária do equipamento conforme previsto em manual. 
3. Ligação do equipamento inadequado conforme previsto no manual. 
4. Mudança de combustível ou uso de combustível diferente do especificado 

para o equipamento. 
5. Armazenagem incorreta ou inadequada do equipamento antes da instalação. 
6. Desgaste natural (eletrodo de ignição e ionização). 
7. Desgaste oriundo de intervalos longos entre revisões. 
8. Se o produto for modificado ou revisado por terceiros , se houverem sido 

montadas peças fabricadas por terceiros , ou ainda , se o produto tiver sido 
consertado por pessoas não autorizadas. 

 
 
C – Assistência TÉCNICA 
 

1. Todo e qualquer serviço de assistência técnica (manutenção preventiva) não faz 
parte da garantia. 
Caso seja solicitada a presença do técnico , todos os custos (horas trabalhadas , 
quilometragem , passagens , hospedagens , refeições , pedágio , etc) serão 
cobrados , devendo ainda a confirmação prévia do cliente por escrito. 
 
Para qualquer esclarecimento , contatar-nos. 

 
 

               2.0 – INSTRUÇÕES DA INSTALAÇÃO 
 
 

A Caldeira GV2 foi projetada e construída dentro das mais rigorosas 
especificações do mercado. 
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Nossos engenheiros acompanharam a fabricação e o recebimento de todo o 
material. 
Antes de ser enviada ao cliente o equipamento foi testado e ajustado ; porém 
durante o transporte e o tempo em que a caldeira ficou armazenada podem ter 
ocorrido problemas que serão facilmente solucionados seguindo-se os 
procedimentos a seguir. 

 
AO RECEBER A CALDEIRA 
 

� Verifique se não houve problemas com o isolamento. 
� Verifique se os acessórios e o queimador não se danificaram. 
� Alguns acessórios são fornecidos desmontados , pois podem se danificar 
no transporte , portanto abra as caixas e embalagens e confira todo o material 
recebido. 

 
� Caso você perceba algum problema , comunique-se imediatamente com a 

“COVILHÃ’S BRASIL IND. E COM. Ltda.” 
 
 
NA INSTALAÇÃO  
 
 

Antes de instalar a caldeira , verifique se as bases estão de acordo com o projeto 
enviado , se estão niveladas. 
 
Com a caldeira na base , siga esta seqüência de montagem: 
 
 
� Monte a chaminé ou duto de saída dos gases. 
� Monte as válvulas de segurança e válvulas globo (use junta adequada nos 
flanges e veda rosca nas válvulas roscadas). 
� Faça ligação de água na sucção da bomba, de vapor na saída da caldeira , 
descargas de fundo , da garrafa de nível e da válvula de segurança para fora do 
ambiente da casa de caldeiras. 
� Verifique e reaperte o painel elétrico. 
� Verifique e reaperte os eletrodos de nível d´água. 
� Monte e ligue a alimentação de combustível. 
� Alimente eletricamente o painel , tomando cuidado de verificar se a 
tensão corresponde a do painel. 
� Verifique a estanqueidade e limpeza da linha de combustível. 
� Faça abertura do livro de caldeiras de acordo com NR 13 , através de um 
engenheiro inspetor credenciado para tal. 
� Somente após esses cuidados a caldeira poderá entrar em operação , 
cujos procedimentos descreveremos nos próximos capítulos. 
� Recomendamos que na 1ªpartida esteja presente além do operador um 
encarregado ou outra pessoa habilitada. 
 
 

� Antes da entrega do equipamento ao operador certifique-se que o mesmo atenda 
aos requisitos da NR 13 , itens 13.3.5 a 13.3.11 (Portaria nº23 de 27/12/94) 
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CASA DE CALDEIRAS 
 

A casa de caldeira deverá obedecer os principais requisitos para instalação de 
caldeira em ambientes aberto e fechado, conforme prescritos na NR 13, itens 
13.2.3 e 13.2.4 . 
 
Item – 13.2.3 Quando a caldeira estiver instalada em ambiente aberto, deve 
satisfazer os seguintes requisitos; 
 
a) estar afastada de no mínimo 3 (três) metros de: 
- outras instalações do estabelecimento; 
- de depósitos de combustíveis, exetuando-se reservatórios para partida com até 

2000 (dois mil) litros de capacidade; 
- do limite de propriedade de terceiros; 
- do limite com as vias públicas; 
b) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas 

e dispostas em direções distintas; 
c) dispor de acesso fácil e seguro, necessário à operação e a manutenção da 

caldeira, sendo que, para guarda corpos vazados, os vãos devem Ter 
dimensões que impeçam a queda de pessoas; 

d) Ter um sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado, 
provinientes da combustão, para fora da área de operação, atendendo às 
normas ambientais vigentes; 

e) Dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes; 
f) Ter sistema de iluminação de emergência, caso operar a noite. 
 
 
Item – 13.2.4 Quando a caldeira estiver instalada em ambiente confinado, deve 
satisfazer os seguintes requisitos; 
 
 
a) constituir prédio separado, construído de material resistente ao fogo, podendo 

Ter apenas uma parede adjacente à outras instalações do estabelecimento, 
porém com as outras paredes afastadas de no mínimo 3 (três) metros de outras 
instalações, do limite de propriedade de terceiros, do limite das vias públicas 
e de depósitos de combustíveis, exetuando-se reservatórios para partida com 
até 2.000 (dois mil) litros de capacidade. 

b) Dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, permanentemente 
desobstruídas e dispostas em direções distintas; 

c) Dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser 
bloqueadas; 

d) Dispor de sensor para detecção de vazamento de gás quando se tratar de 
caldeira a combustível gasoso; 

e) Não ser utilizada para qualquer outra finalidade; 
f) Dispor de acesso fácil e seguro, necessário à operação e à manutenção da 

caldeira, sendo que, para guarda copos vazados, os vãos devem Ter 
dimensões que impeçam a queda de pessoas; 

g) Ter sistema de captação e lançamento dos gases e material 
particulado, provenientes da combustão, para fora da área de 
operação, atendendo às normas ambientais vigentes; 
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h) Dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes e Ter 
sistema de iluminação de emergência.  

 
 
 

                         3.0 – TRATAMENTO DA ÁGUA  
 
 

A água de alimentação da caldeira deverá ser pré-tratada , afim de se evitar 
problemas futuros , tais como:corrosão , formação de piting (pontos localizados 
de corrosão) ou outros danos. 
Recomendamos que seja feita uma análise periódica da água de alimentação e do 
interior da caldeira por uma empresa especializada a este fim. 

 
 

 
 
 

         OS PARÂMETROS QUE DEVERÃO SER ADOTADOS SÃO: 
 

                        ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO PARA CALDEIRA 
                                                Até 7 kg/cm² 

 
� Dureza total (como CaCO3)...........................................Máximo    30 ppm 
� Alcalinidade total (como CaCO3)..................................Máximo    60 ppm 
� Cloretos (como CI).........................................................Máximo    30 ppm 
� Sílica (como SiO2)..........................................................Máximo    20 ppm 
� Sólidos dissolvidos.........................................................Máximo  100 ppm 
� PH.........................................................................................................8 a 9 
� PH do condensado................................................................................7 a 8 

 
                                            ÁGUA NA CALDEIRA 
 
                                                  Pressões de trabalho em kg/cm² 

 
 Até 12.65kg/cm²  12.65 a 24.60kg/cm² 
PH 11,0 11,0 
Dureza(CaCO3) Zero Zero 
 SiO2 SiO2 
Cloreto (Cl) 300 ppm Máximo 15 vezes 
  Cl / alim. 
Sílica (Si O2) 300 ppm 200 ppm 
Fosfatos (PO4) 40 – 80 ppm 30 – 60 ppm 
Sulfitos (SO3) 30 – 50 ppm 20 – 40 ppm 
Hidrazina 0,1 – 0,2 ppm  
Sólidos Suspensos 400 ppm 250 ppm 
Sólidos Dissolvidos 3.500 ppm 2.500 ppm 
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                       4.0 – INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
 
 
Acendimento inicial com a caldeira fria 
 

� Acione a chave “Liga Caldeira”. 
� Verifique visualmente o nível d´água. 
� Simule a falta d´água dando descarga de fundo , desta forma a caldeira 
deverá entrar em alarme por nível baixo , caso não ocorra , verifique as ligações 
elétricas do controle de nível d´água e da guarrafa de nível. 
� De partida no queimador e eleve a pressão até 15 psig (1Kgf/cm2) no 
período de 20 minutos , aguarde 5 minutos sem funcionar o queimador. 
� Após , eleve a pressão de 15 em 15 psig de 15 em 15 minutos em 
intervalos de 5 minutos até que o equipamento atinja a pressão de trabalho. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

a. Este procedimento deverá ser seguido toda vez que o equipamento estiver 
totalmente frio. 

b. Em paradas mais prolongadas , feche o registro de saída de vapor que a 
caldeira se manterá pressurizada por longos períodos. 

c. No painel está instalado um botão “AUT/MAN” para a bomba d’água , o 
mesmo deverá permanecer na posição automática durante a operação normal 
do equipamento , só será utilizada na posição manual caso o controle de 
nível estiver com defeito ; neste caso a operação do equipamento deverá ser 
acompanhada todo o tempo pelo operador para manter o nível da caldeira 
sempre cheio d’água. 

 

                 4.1 – SIMULAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
 

Após o acendimento da inicial , faça as seguintes simulações com o 
equipamento: 
 

1. Teste novamente o nível d’água dando descargas de fundo. 
2. Retire a fotocélula do queimador ou desligue o cabo de ionização interrompendo 

a corrente elétrica. 
3. Cubra a entrada de ar do queimador com um papelão ou outro objeto que 

provoque a falta de ar. 
4. Feche parcialmente a válvula de bloqueio manual até um ponto mínimo , 

simulando a queda de pressão do gás. 
 
Observações: 
 

a. Se em qualquer dos procedimentos, acima não houver bloqueio do queimador , 
pare imediatamente a caldeira e comunique-se com a  COVILHÃ’S.  

b. Os procedimentos 1 e 2 deverão ser feitos diariamente , os demais ao menos 1 
vez por semana. 
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                5.0 – PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO 
 
 

PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA 
Descarga de fundo de 3 segundos 2 x ao dia 
Acionamento da válvula de segurança 1 x por semana 
Descarga no visor de nível 1 x por dia 
Limpeza da fotocélula 1 x por semana 
Desmontagem e limpeza dos eletrodos de nível d’água 1x a cada 6 meses 
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                      6.0 – CUIDADOS OPERACIONAIS 
 
 

1. Caso o nível d’água não seja visto no visor parar imediatamente a caldeira e 
comunique-se com assistência técnica. 
 

2. Consulte uma empresa especializada em tratamento de água , a fim de preservar a 
vida do equipamento. 
 

3. Nunca drene totalmente a caldeira enquanto estiver quente, ou o equipamento 
pressurizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE TESTE HIDROSTÁTICO 
 
 
 
Equipamento: Caldeira GV2-50 
 
 
Materiais básicos: ASTM – A 285 – C 
                                ASTM – A 106 – C  
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                            PROCEDIMENTO DO TESTE 
 
 
 
                    A caldeira foi submetida a um teste hidrostático conforme descrito. 
 
 
                    Foi instalado um manômetro na entrada para certificar que a pressão não 
teria variação durante o teste. 
 
 
                    A   pressão   utilizada   para   teste   foi  de  15  kgf/cm².  
                     
                      
                    Após 04 horas sob pressão a indicação no manômetro continuou marcando 
15 kgf/cm², constatando que a caldeira não possui vazamentos no corpo e nas soldas. 
 
 
 
 

         Socorro, 10 de julho de 2007 
 
 
 
 
 
  


