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Subconjunto do Eliminador de Vapor Preso (EVP)
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Procedimento para revisar o Subconjunto do Eliminador Bimetálico de
Ar EVP
1. Remova o subconjunto do eliminador de vapor preso EVP;
2. Remova a sede;
3. Verifique no subconjunto do eliminador de vapor preso EVP se a agulha (ponta de vedação)
apresenta desgaste, caso apresente o conjunto deve ser substituído;
4. Verifique se a face de vedação da sede do EVP apresenta desgaste, caso apresente substituir o
conjunto;
5. Verifique se o subconjunto EVP apresenta vazamento pela gaxeta;
6. Monte a sede no purgador utilizando guarnição nova;
7. Monte o subconjunto EVP no purgador;
8. Com uma chave de fenda rosqueie o eixo da agulha até encostar na sede levemente;
9. Solte de 1/8” a 1/4” de volta.
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Descrição do Produto

Subconjunto do Eliminador Bimetálico de Ar (EAR)

Os purgadores de bóia operam em função da diferença de densidade entre vapor e o
condensado. Essa diferença faz atuar um elemento (bóia) que se movimenta em um sentido,
atuando sobre o orifício de descarga. Descarregam o condensado assim que este se forma e é de fácil
manutenção.
O orifício de descarga encontra-se abaixo do nível de condensado, prevenindo assim,
contra a passagem de vapor vivo. Podem ser opcionalmente fornecidos com subconjunto do
eliminador bimetálico de ar (EAR) e/ou liberador de vapor preso (EVP).

Aplicação
Recomendado para trocadores de calor, tanques serpentinados, camisas, reatores,
aquecedores, evaporadores, cilindros secadores, entre outros.
Quando o purgador é instalado distante do ponto de drenagem ou com aplicações com tubo
pescador, em disgetores ou cilindros secadores, é imprescindível a utilização do liberador de vapor
preso (EVP).

Principais Características
- Obturador de esfera guiada aumenta a vazão e minimiza desgaste por atrito;
- Calota removível permite acesso fácil ao conjunto regulador, sem necessidade de desmontar o
corpo da linha;
- Manutenção mínima;
- Grande versatilidade de conexões;
- Descarga de condensado a temperatura do vapor saturado.

Procedimento para revisar o Subconjunto do Eliminador Bimetálico de
Ar EAR
1. Remova o subconjunto do eliminador bimetálico de ar EAR do purgador com o auxílio de uma
chave de boca;
2. Submeta o subconjunto EAR a uma fonte aquecida, não superior à 110ºC, pode-se utilizar água
fervente, e verifique se ocorre dilatação dos discos. Caso não ocorra, substituir o subconjunto;
3. Verifique se os discos e superfícies de vedação estão limpos;
4. Monte novamente o subconjunto EAR não se esquecendo da guarnição.

Manutenção Purgador de Bóia - DN 1 1/2” e 2”
I - Problemas de funcionamento e possíveis 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;
- A bóia está amassada ou cheia de água, caso estiver substitua;
- O eliminador bimetálico de Ar (EAR) está dilatado; (Quando houver)
- A válvula do eliminador vapor preso (EVP) está fechada; (Quando houver)
- A contra-pressão excede à máxima do purgador;
- A linha está obstruída;
- O mecanismo está travando.
2. O purgador quebra aberto, causando vazamento de vapor vivo
Verificar se:
- Está corretamente dimensionado e corretamente aplicado;
- O purgador está corretamente instalado quanto ao sentido do fluxo;
- A válvula do eliminador vapor preso (EVP) está regulada e se não há desgaste na agulha e na sede; (Quando
houver)
- O eliminador bimetálico de ar (EAR) está dilatando, verificar também se há desgaste na sede ou sujeira;
(Quando houver)
- As sedes do mecanismo, apresentam desgaste ou vazamento;
- A tampa apresenta erosão nas roscas das sedes ou no assentamento do mecanismo.

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

II - Procedimento para Desmontagem
1. Interrompa o fluxo nos dois sentidos;
2. Solte os parafusos;
3. Puxe o corpo para fora (a manutenção poderá ser executada sem tirar todo conjunto da linha);
4. Solte a bóia desrosqueando-a;
5. Solte os parafusos e retire o mecanismo;
6. Remova o eliminador bimetálico de ar (EAR); (quando houver)
7. Solte a sede e retire a guarnição do eliminador vapor preso (EVP); (quando houver)
8. Solte o eliminador de vapor preso (EVP). (quando houver)

III - Procedimento para Montagem
1. Retire todo resíduo de guarnição da tampa e o corpo ;
2. Verifique as condições das roscas da tampa onde se alojam a sede e o assentamento do mecanismo;
3. Verifique se há vazamento no mecanismo. Caso haja lapidar a sede com Carburundum. Não obtendo resultado
substitua o mecanismo;
ATENÇÃO: Nunca desmonte o mecanismo.
4. Monte o mecanismo substituindo a guarnição por nova. Encoste os prafusos com a mão e aperte-os em cruz;
5. Monte a bóia rosqueando-a e apertando-a com a mão;
6. Monte o eliminador bimetálico de Ar (EAR); (vide procedimento neste manual)
7. Monte o eliminador de vapor preso (EVP); (vide procedimento neste manual)
8. Posicione o corpo substituindo a junta por nova;
9. Coloque os parafusos e encoste-os, após faça o aperto em cruz.
G

Instalação

Manutenção - Purgador de Bóia DN 1”

Os purgadores de bóia devem ser instalados com a direção do fluxo conforme seta
marcada no corpo do purgador ou seguindo as letras (E) de entrada e (S) de saída com a “barriga”
voltada para cima conforme desenho abaixo (Figura 1). O Purgador deverá estar instalado com a
alavanca da bóia no plano horizontal de forma que a bóia possa subir e descer livremente.

I - Problemas de funcionamento e possíveis causas

É recomendada a instalação de um filtro a montante do purgador para a retenção de
partículas sólidas. A jusante recomenda-se a instalação de uma válvula de retenção para impedir o
contra-fluxo e um visor de fluxo para monitorar o funcionamento do purgador. Válvulas de bloqueio
a montante e a jusante completam a instalação.

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;
- A bóia está amassada ou cheia de água, caso estiver substitua;
- O eliminador bimetálico de Ar (EAR) está dilatado; (Quando houver)
- A válvula do eliminador vapor preso (EVP) está fechada; (Quando houver)
- A contra-pressão excede à máxima do purgador;
- A linha está obstruída.
2. O purgador quebra aberto, causando vazamento de vapor vivo
Verificar se:
- Está corretamente dimensionado e corretamente aplicado;
- O purgador está corretamente instalado quanto ao sentido do fluxo;
- A válvula do eliminador vapor preso (EVP) está regulada e se não há desgaste na agulha e na sede; (Quando
houver)
- O eliminador bimetálico de ar (EAR) está dilatando, verificar também se há desgaste na sede ou sujeira;
(Quando houver)
- A esfera da bóia, está assentando corretamente na sede;
- A esfera da bóia e a face de vedação da sede apresentam desgaste ou sujeira alojada;
- A tampa apresenta erosão nas roscas das sedes.

II - Procedimento para Desmontagem

Figura 1

1. Interrompa o fluxo nos dois sentidos;
2. Solte os parafusos;
3. Puxe o corpo para fora (a manutenção poderá ser executada sem tirar todo conjunto da linha);
4. Segure a bóia com uma mão e retire o pino do suporte;
5. Solte os parafusos e retire os suportes da alavanca;
6. Solte a sede;
7. Solte o conjunto do eliminador bimetálico de ar (EAR); (quando houver)
8. Solte a sede e retire a guarnição; (quando houver)
9. Solte o subconjunto do eliminador vapor preso (EVP). (Quando houver)

III - Procedimento para Montagem
1. Retire todo resíduo de guarnição do corpo e da tampa;
2. Verifique as condições das roscas da tampa onde se alojam as sedes e parafusos;
3. Verifique a face de vedação da sede caso necessário substitua por nova;
4. Monte a sede utilizando guarnição nova;
5. Posicione os suportes da alavanca e coloque os parafusos apertando-os com chave de fenda, atente para a
posição do pino do suporte;
6. Posicione a bóia e monte o pino;
7. Execute a regulagem;
8. Monte o conjunto eliminador bimetálico de ar (EAR);
9. Monte o conjunto eliminador vapor preso (EVP);
10. Monte todo o conjunto na tampa substituindo a junta por nova;
11. Coloque os parafusos e encoste-os, faça o aperto em cruz;
12. Verifique as condição do eliminador vapor preso (EVP). Deve ser verificado se o mesmo está dilatado e se está
reagindo. (Quando houver)
13. Monte o eliminador bimetálico de ar (EAR), usar guarnição nova; (quando houver)
14. Verifique as condições do eliminador vapor preso (EVP);
15. Monte o eliminador vapor preso (EVP) com a junta nova; (quando houver)
16. Monte todo o conjunto na tampa substituindo a junta por nova e atentando para o posicionamento correto da
mesma casando as furações;
17. Coloque os parafusos e encoste-os, após faça o aperto em cruz.

