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Descrição do Produto
O funcionamento dos purgadores termodinâmicos se dá pela diferença de velocidade
entre vapor e condensado na passagem pela sede. Essa ação ocorre quando a alta
velocidade do condensado gera reevaporado e que fecha imediatamente o disco.
Quando da condensação do vapor reevaporado sobre disco, a pressão do condensado
eleva o disco e abre o purgador.
Caracterizado pelo fluxo distribuído na câmara, o qual garante a sua durabilidade. As
saídas de condensado, por orifícios paralelos entre si, permitem uma descarga laminar,
impedindo desgastes nas conexões de saída.
Aplicação
Para drenagem do condensado em linhas de vapor saturado, vapor superaquecido e ar
comprido, separadores de umidade, linhas de traceamento e coletores distribuidores de
vapor.
Principais Características
- Trabalha em qualquer posição;
- Freqüência de abertura variável em função da taxa de condensação;
- Material de alta resistência ao desgaste e corrosão;
- Possibilidade de substituir o disco sem necessidade de retirar o purgador da linha;

Nomenclatura
Final 1: Vapor Saturado
Final 2: Vapor Superaquecido
Final 3: Ar Comprimido
Letra N: Bujão de limpeza
Letra D: Válvula dreno

Bujão

Conexão
R: Roscada BSPT ou NPT
FLG: Flangeadas Conf. Norma ANSI, ASME, DIN, etc.
SW: Soquete para solda
BW: Solda de topo

- Resistente a golpes de aríete.
Falhas
As principais falhas dos purgadores termodinâmicos ocorrem geralmente por:
- Resíduos entre a sede e o disco (vazamentos);
- Desgaste da sede/disco (vazamentos);
- Entrada de ar dentro da câmara de reevaporação acima do disco (bloqueio).

Descrição Material

Item

Tampa

1, 2

Disco

3

Tela + Junta

4, 5

Bujão + Junta

5, 6

I - Problemas de funcionamento e causas
1. O purgador quebra fechado, não eliminando o condensado ou reduzindo parcialmente
o fluxo
Verificar se:
- Está corretamente dimensionado e corretamente aplicado;
- O purgador está corretamente instalado quanto ao sentido de fluxo;
- Há obstrução nos canais de passagem de fluido;
- O disco está na posição correta (canal para baixo);
- Há entupimento na linha;
- A contrapressão não excede o permitido na tabela acima;
- O filtro do purgador está obstruído.
2. O purgador quebra aberto, causando vazamento de vapor vivo
Verificar se:
- Está corretamente dimensionado e corretamente aplicado.
- A sede e/ou disco estão espelhados (característica de desgaste);
- Existe resíduos de sujeira entre a sede e o disco;
- O ressalto interno da tampa não está com desgaste.
II - Procedimento para Desmontagem
1. Interrompa o fluxo nos dois sentidos;
2. Resfrie o purgador para não danificar a rosca ao abrir;
3. Solte a tampa utilizando chave de cachimbo;
4. Retire o disco;
5. Soltar o corpo do filtro utilizando chave estrela ou fixa;
6. Retirar a tela e guarnição.
III - Procedimento para Montagem
1. Analise as condições da sede do purgador, a sua superfície não deve estar espelhada.
Caso isso ocorra em uma pequena área da superfície (aproximadamente 1/3 da
superfície), faça a lapidação com Cardurundun 360F utilizando para isso o disco velho;
2. Verifique se os canais de passagem de fluido estão obstruídos. Para isso libere o fluxo
de condensado nos dois sentidos e um de cada vez, proteja o rosto;
3. Examine as condições do disco, (desgaste, espelhamento) caso necessite, substituir
por um novo;
4. Verifique as faces de vedação da tampa, a mesma não pode conter marcas ou fissuras
profundas, se necessário lixar em “8” com lixa fina sobre uma superfície plana e lisa;
5. Monte o disco com o canal para baixo;
6. Monte a tampa no purgador, o aperto deverá ser dado com torquímetro respeitando-se
a tabela acima;
7. Verificar as condições da tela, caso necessário substituí-la; (se o purgador tiver).
8. A guarnição deverá ser substituída por nova; (se o purgador tiver).
9. Coloque a guarnição sobre o corpo do filtro, e a tela no compartimento do filtro; (se o
purgador tiver).
10. Monte o conjunto no purgador certificando-se que a tela está bem encaixada; (se o
purgador tiver).
11. O aperto no corpo do filtro, deverá ser dado com torquímetro conforme tabela acima.

