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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Gerador de vapor é um trocador de calor complexo que produz vapor a 
partir de energia térmica (combustível), ar e fluido vaporizante, 
constituído por diversos equipamentos associados, perfeitamente 
integrados, para permitir a obtenção do maior rendimento térmico
possível.

Caldeiras de Vapor
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1. Fornalha: Conjunto próprio para promover a queima 
do combustível, sólido, líquido ou gasoso.

Cinzeiro: Lugar onde se depositam as cinzas e 
restos de combustível que caem da fornalha
Grelha: Suporte para combustível sólido
Câmara de combustão: Volume onde se deve 
extinguir toda a matéria combustível antes dos 
produtos da combustão atingirem e penetrarem no 
feixe de absorção do calor por convecção

2. Caldeira de vapor: Corresponde ao vaso fechado à 
pressão com tubos, contendo a água que se 
transforma em vapor

Tambor (tubulão)
Tubos



3. Superaquecedor: Eleva a temperatura do vapor 
saturado gerado pela caldeira produzindo vapor 
superaquecido

4. Economizador: Eleva a temperatura da água de 
alimentação, aproveitando o calor residual dos gases 
da combustão, antes de serem eliminados para a 
chaminé

5. Pré-aquecedor de ar: Aquece o ar da combustão para 
a seguir introduzi-lo na fornalha, aproveitando o calor 
residual dos gases da combustão, antes de serem 
eliminados para a chaminé

6. Canais dos gases: São trechos intermediários ou final 
de circulação dos gases da combustão até a chaminé

7. Chaminé: Garante a circulação dos gases da 
combustão por todo o gerador de vapor devido ao 
efeito de tiragem



Seleção de um Gerador de Seleção de um Gerador de 
VaporVapor

Tipo de combustível
Equipamento de combustão
Características do combustível
Pressão e temperatura do vapor
Variação da demanda de vapor
Eficiência térmica desejável
Custo de instalação, operação e manutenção
Amortização do investimento



Seleção de um Gerador de Seleção de um Gerador de 
VaporVapor

Capacidade do gerador de vapor
Superfície de aquecimento
Produção normal de vapor
Produção máxima contínua de vapor
Produção de picos
Pressão de trabalho
Pressão de projeto
Pressão de teste
Perdas / Eficiência térmica
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