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A.  Introdução 

   Este modelo de dessuperaquecedor de vapor 
série 715, foi projetado para ser aplicado em linhas 
de vapor de 6" a 30" com a finalidade de 
condicionar vapor superaquecido a uma 
temperatura próxima de vapor saturado. O 
controle da temperatura é realizado através da 
injeção de água de resfriamento na tubulação de 
vapor superaquecido, mantendo a temperatura 
controlada. Seu projeto simples e compacto 
proporciona atomização e distribuição uniforme da 
água de resfriamento. 

B.  Armazenagem 

 

   As seguintes informações deverão ser seguidas 
para que a válvula esteja em condições no 
momento do uso: 

 

• Evite vibrações, choques e manuseios 
bruscos. 

• Manter a válvula sempre embalada até o 
momento de sua instalação, evitando possíveis 
danos no acionamento ou na vedação da válvula. 

• As válvulas devem ser armazenadas em local 
coberto, limpo e seco. 

 

C. Manuseio 

   O conjunto que compõe o Dessuperaquecedor 
Série 700 foi usinado com precisão para manter o 
perfeito alinhamento e funcionamento. As válvulas 
Zanardo foram 100% testadas antes de embaladas 
e enviadas para o seu destino final por isso: 

• Carregue e descarregue cuidadosamente 

• Não danifique a embalagem, ela é a proteção da 
válvula. 

• As válvulas deverão ser sempre que possível 
cobertas para transporte. 

• Evite choques, vibrações e manuseios bruscos, 
garantindo a qualidade e funcionamento do 
produto. 

 
ÍNDICE 

 
A. Introdução............................................1 

B. Armazenagem......................................1 

C. Manuseio.............................................1 

D. Instalação.............................................2 

E. Operação..............................................4 

F. Manutenção.........................................4 

G. Lista de peças.......................................6 

 



 

 
 

MANUAL DESSUPERAQUECEDOR DE 
VAPOR SÉRIE 715  

 
FRM-ENG-111-02 

Emissão: 06/08/21 
 

 
 

2 de 6 
 

 

D. Instalação 

 
“Antes de instalar a Válvula, verificar se a classe de pressão, temperatura e fluido está de acordo com as 

especificações contidas na Ficha de Dados da mesma (Data Sheet)”. 

 

 
Figura 1  

Esquema de instalação do dessuperaquecedor de vapor série 700

Legenda 

a - Trecho reto a montante (3 vezes o diâmetro da linha de vapor, mínima 1M) 
b - Distância mínima para purgador (6M) 
c - Trecho reto a jusante (10 vezes o diâmetro da linha de vapor, mínima 6M) 
d - Distancia para instalação do sensor de temperatura (0,2 x velocidade máx. escoamento em m/s, 
mínima de 12M) 
TE - Sensor de temperatura 
TIC - Controlador indicador de temperatura 
TCV - Válvula controladora de temperatura 
Obs.:  
- A cada curva antes do sensor é necessária a instalação de purgador 
- É indispensável a instalação de um filtro Y na entrada de água 
- A velocidade de escoamento do vapor deve estar entre 6m/s a 90m/s 
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Fluxograma de montagem 

 

Procedimento: 

1- É de suma importância soprar a linha de vapor 

e limpar a tubulação de água antes de montar o 

dessuperaquecedor, pois sujeiras podem causar o 

entupimento do orifício de injeção. 

 

2- Remova todas as proteções no ato da 

instalação. 

 

3- O dessuperaquecedor deve pulverizar água no 

mesmo sentido do fluxo de vapor. 
Não deve haver derivações ou interferências, tais 

como placas de orifício, válvulas gaveta, interseção 

de outras linhas, na linha de vapor entre o 

dessuperaquecedor e o sensor de temperatura. 

 

4- Obedecer à direção do fluxo do fluido indicada 

na seta fixada ao corpo da válvula e descrito na 

ficha de cálculo da mesma. 

 

5- Trecho reto mínimo a montante, trecho reto 

mínimo a jusante, distância mínima do purgador e 

distância mínima do sensor de temperatura são 

dimensionados conforme figura 1 ou ficha de 

cálculo do equipamento (Data Sheet). 

 

 
“Deve ser utilizado filtro " Y " com malha de 100 

para reter partículas que podem entupir os 

orifícios, sendo instalado para proteger o 

dessuperaquecedor.” 

 

 
  Tabela 1 
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E. Operação 

   O dessuperaquecedor série 715 foi projetado 

para linhas de vapor, a quantidade de água de 

resfriamento é controlada pela válvula de controle 

que responde a um sinal gerado pelo controlador 

de temperatura. A água entra no 

dessuperaquecedor pela câmara de distribuição, 

sendo forçado a passar pelos bicos de injeção. O 

fluido de resfriamento é injetado em fluxo cruzado 

ao de vapor proporcionando atomização 

instantânea para mistura da troca de calor.   

Especificações:  

- Classe de Pressão: 150 a 2500 Lbs 

- Conexão de água: 1" FR. 

- Conexão de vapor: 3.1/2" SW. 

- Materiais corpo: Aço carbono ou inoxidável. 

- Materiais da ponteira: Aço inoxidável. 

 

F. Manutenção 

 
   A manutenção criteriosa e bem-feita é o 
ponto principal para o prolongamento da vida 
útil da válvula. 
 

 
“Antes de iniciar a desmontagem, alivie a 
pressão do processo, feche a válvula de 
bloqueio da água de resfriamento e remova o 
Dessuperaquecedor da tubulação de vapor.” 
 

   Segue abaixo um grupo de instruções que 
constituem na troca dos kits reparos  
 

Procedimento: 

1º - Para troca do Kit bico deve se retirar o 
dessuperaquecedor da tubulação removendo 
os parafusos conforme a Figura-2 abaixo. 

 
Figura 2 

2º - Retire o conjunto dessuperaquecedor 
conforme figura-3. 

 
Figura 3 

3º - Faça a limpeza do flange do acoplamento 
e do flange do conjunto dessuperaquecedor 
retirando eliminando qualquer sujeira ou junta 
que possa estar nas ranhuras conforme 
indicado na figura-4. 
 

 
Figura 4 
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4º - Retire o Kit bico desrosqueando conforme 
indicado na figura-5. Coloque o novo Kit bico 
em sua posição de trabalho. 

 
Figura 5 

5º - Ao montar o dessuperaquecedor na linha 
de vapor coloque a junta nova destacada na 
figura-6. 

 
Figura 6 

6º- Efetuar aperto suficiente para vedação entre o 
corpo da válvula e o flange da tubulação até o 
torque recomendado na tabela-1. 
 
   Ao final do procedimento, abrir e fechar a 
válvula que alimenta o dessuperaquecedor, 
colocar pressão e analisar se há vazamentos. 
Se estiver com estanqueidade 100%, a válvula 
se encontra pronta para o trabalho. 

 

Solução de Problemas

PROBLEMA  CAUSA PRESUMIVEL 

Temperatura acima do esperado  

Analisar possível entupimento do orifício 

Analisar se a temperatura esperada esteja no mínimo 7°C acima 
da temperatura de saturação 

Analisar a pressão da água 

Temperatura abaixo do esperado 
Analisar se o sensor de temperatura está em sua posição correta 

Analisar a malha de controle da temperatura 

Temperatura com variação em torno do 
esperado 

Analisar ajustes dos parâmetros do sistema 

Analisar se a temperatura esperada não esteja muito próxima a 
temperatura de saturação 

Água na linha de vapor 

Analisar o projeto da tubulação à jusante em relação a curvas e 
tês 

Analisar se os purgadores estão em pleno funcionamento 
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G. Lista de Peças 
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Item Nome da peça 

1 Conjunto dessuperaquecedor 
2 Acoplamento 

*3 Junta do flange 
4 Parafuso de fixação 
5 Porca fixação 
6 Camara 

*7 Bico de injeção 
  

   *Peças sobressalentes recomendadas 
 


