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A. Introdução 

   O Dessuperaquecedor de vapor tipo Venturi 

série 705, foi projetado para ser aplicado em 

linhas de vapor de 1" a 8" 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 

final cerca de 7 °C acima da temperatura de 

saturação. 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 

tipo Venturi S705 foram usinados 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. 
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• Evite choques, vibrações e manuseios bruscos, 

garantindo a qualidade e funcionamento do 

produto. 

 

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)”. 

 

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- Utilize junta metálica compatível com a classe 

de pressão e temperatura de operação mantendo 

a mesma centralizado com o corpo do 

dessuperaquecedor conforme figura 1. 

 

 
Figura 1 

4- Instale o Dessuperaquecedor na tubulação de 

vapor com as juntas centralizando-os entre os 

prisioneiros e os flanges. Figura 1. 

 

 
Figura 2 - Dessuperaquecedor instalado 

5- 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. 
 

 
Figura 3 - Esquema de Instalação 

Legenda 

a- Trecho reto mínimo a montante: 0,3 metros 

b- Distância mínima para o purgador: 3 metros 

c- Trecho mínimo reto a jusante: 4 metros 

d- Distancia para instalação do sensor de 

temperatura: 8 metros 

Maiores informações na ficha de cálculo do 

equipamento (Data Sheet). 
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Fluxograma de montagem 

 

6- Obedecer à direção do fluxo do fluido indicada 

na seta fixada ao corpo da válvula e descrito na 

ficha de cálculo da mesma. 

 

 
“Deve ser utilizado filtro " Y " com malha de 

200 para reter partículas que podem entupir 

os orifícios, sendo instalado antes da válvula 

de controle de água para proteger a mesma e 

o Dessuperaquecedor.” 
 

 

7- Efetuar aperto suficiente para vedação entre o 

corpo da válvula e o flange da tubulação até o 

torque recomendado na tabela-1. 

 

 

Tabela 1 

 

 

 

E. Operação 
 

   O Dessuperaquecedor Tipo Venturi foi projetado 

para linhas de vapor, a quantidade de água de 

resfriamento é controlada por uma 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 orifícios de injeção. 

A geometria tipo Venturi aumenta a velocidade do 

vapor superaquecido promovendo turbulência 

pelo estrangulamento, 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  

- Conexão de água: 0,5” a 1" FR. 

- Conexão de vapor: 1” a 8" WAFER. 

- Materiais corpo: Aço carbono ou inoxidável. 

- Materiais do Venturi: Aço inoxidável. 

- Pressão de água necessária: 5 a 10bar acima da 

pressão do vapor a ser controlada pela válvula de 

alimentação. 

- Velocidade mínima do vapor: 6m/s 

- Velocidade máxima do vapor: 90m/s. 

- Velocidade ideal do vapor: 40m/s. 

 

 

 

 

 



 

 
 

MANUAL DESSUPERAQUECEDOR DE 
VAPOR TIPO VENTURI SERIE 705 

 
FRM-ENG-021-04 

Emissão: 05/11/20 
 

 
 

4 de 6 
 

F. Manutenção 

A manutenção criteriosa e bem feita é o ponto 

principal para o prolongamento da vida útil da 

válvula 

O Dessuperaquecedor de vapor tipo Venturi série 705 

requer pouca manutenção, apenas quando ocorre 

entupimento dos orifícios de injeção. 

 

 

 

 

 

 

Procedimento:  

 

1- 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.  

 

 

 

2- Verifique o orifício de pulverização e limpe-o 

com um arame de aço, conforme ilustração abaixo 

na figura 4. 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Orifício Dessuperaquecedor 

 

 

3- Lave o Dessuperaquecedor após o 

desentupimento e certifique-se que o orifício 

esteja realmente livre. 

 

 

4- Reinstale o Dessuperaquecedor na tubulação 

de vapor colocando juntas novas centralizando

entre os prisioneiros e os flanges de fixação, 

conforme,figura-2.
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Figura 4 - Desenho em corte Dessuperaquecedor Venturi 

 

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 

 

 

 

 

       

                                

 

 

Rua Buritis, 201 – Parque Industrial II 
CEP 16012-170 – Araçatuba – SP – Brasil 

Fone/Fax: +55 (18) 3117-1195 
WWW.ZANARDO.COM.BR

 

Item Nome da peça 

1 Corpo externo 
2 Corpo interno 
3 Pescoço 
4 Flange conexão de água 

De acordo com a nossa política de melhoria continua, as informações contidas neste manual estão 

sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

 


