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1. OBJETIVO: 
 
 

O Presente Data Book tem por objetivo apresentar todas as informações obtidas 

no decorrer dos serviços de recapacitação térmica d o revestimento refratário 

na Câmara de Combustão HRB, localizada na Área A230 da BASF S.A, para uma 

melhor avaliação do empreendimento. 
 

Estas informações agregadas de forma sistemática oferecem oportunidades de 

histórico para avaliações futuras dos serviços realizados. 

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 
 

Recapacitação térmica no revestimento refratário do Bocal N1D (lança de água 

ácida) da HRB (A230) conforme OM 975611430. 
 
 

3. DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL: 
 

Com a finalidade de atenuar os índices de eventos indesejados ao meio ambiente 

e ao ser humano antes do início das atividades na Câmara de Combustão HRB foi 

elaborada uma Análise Preliminar Riscos (APR) sendo analisada em cada etapa 

do trabalho, os potenciais de riscos de acidente, os procedimentos seguros para a 

realização dos serviços, medidas preventivas e mitigadoras a fim de garantir o 

atendimento das diretrizes de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional, em 

cumprimento à Portaria n.° 3.214, de 08/06/1978 MTE, Lei n.° 6.514, de 

22/12/1977 e conforme padrões de segurança exigidos pela RISOTERM e pela BASF. 
 

4. PREPARATIVOS: 
 

Após as etapas de preliminares de resfriamento, remoção do isolamento térmico 

(material isolante do tipo fibra cerâmica e chapas de proteção contra intempéries), 

resfriamento, desconexão dos bocais, etc foi montada uma plataforma de andaime 

com altura de 1,5 m em toda a extensão necessária na Câmara de Combustão, para 

auxiliar na instalação do revestimento refratário. 
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5. INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO PELO MÉTODO DE DERRAMAMENTO: 
 

 O material de aplicação especificado para utilização no revestimento 

refratário da Câmara de Combustão foi o concreto refratário de pega 

química Thermbond Fórmula 6‐P.  

 Pertencente ao grupo dos concretos de pega química, o Thermbond 

Fórmula 6‐P é classificado pela Tabela de Fabricantes e Referências 

Comerciais de Concretos e Plásticos Refratários Qualificados pelo AB‐

RE/ES/TEE (Revisão: Y) como Denso, Antierosivo, Classe C, aplicado 

por Derramamento, NCM: 3816.0012;  

 Inicialmente foi instalada uma fôrma para selagem entre a seção 

interna da Câmara de Combustão e o Bocal N1D (lança de água ácida) 

da HRB (A230) garantindo a vedação (estanqueidade) das formas. 

 Em paralelo, realizamos a instalação do misturador tipo Planetário 

com a utilização de uma helicoidal. Este equipamento estava 

previamente limpo e funcionando corretamente; 

 A mistura foi realizada apenas com a quantidade de material que 

conseguiríamos aplicar de imediato. 

 A distância entre a mistura e o local da aplicação foi a mínima 

possível.  

 Misturamos o material seco (pó) e o líquido ativador juntos em um 

intervalo 1 minuto e 30 segundos com o auxílio do misturador.  
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 O material ficou propriamente misturado pois apresentava‐se 

homogêneo e com "dobra por cima de si mesmo". 

 O material foi aplicado pelo processo de derramamento/vertimento. 

 O adensamento foi realizado em camadas sucessivas de modo que o 

concreto refratário se acomodasse totalmente, sem deixar vazios, 

principalmente nos pontos de cantos vivos e geometria irregular. 

 A aplicação foi realizada continuamente, sem interrupções na 

aplicação. 

 Não houve a necessidade de aspersão de água ou líquido ativador 

durante o processo de cura do material aplicado. 

 Durante a realização dos serviços e após a sua conclusão realizamos 

housekeeping e "5S" nos pranchões dos andaimes e nos locais de 

trabalho; 

 O concreto refratário aplicado por vertimento/derramamento, foi 

transportado para o interior do mesmo com auxílio de baldes de 

chapa, tomando‐se bastante cuidado para uma perfeita vedação 

(estanqueidade), afim de não haver vazamentos, ou seja, todos os 

possíveis pontos de escoamento do concreto foram vedados. 

 Concluída a aplicação do concreto refratário de pega química 

Thermbond Fórmula 6‐P, conforme cronograma previamente 

estabelecido foi liberada Câmara de Combustão para conexão dos 

bocais, reposição do isolamento térmico (fibra cerâmica e chapa de 

proteção contra intempéries) e ajustes finais pela operação da BASF, 

além da posterior remoção dos andaimes de acesso e início da curva 

de aquecimento e repartida. 
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6. CONTROLE DE PROCESSO: 
 

       Durante a aplicação os seguintes pontos foram verificados: 
 

Espessura de projeto; 
 
Nivelamento e prumos; 
 
Uniformidade no derramamento. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

A execução dos serviços foi realizada buscando a excelência no padrão de 

qualidade atendendo às técnicas exigidas e garantindo a performance do 

concreto refratário aplicado. 

Agradecemos todo o apoio e dedicação prestado durante todo o decorrer dos 

serviços por Yuri Farias Leite Maintenance Engineer (Monomers) e de 

Alexandre Aparecido Corso Equipment Inspection Engineer (Engineering & 

Technical Expertise South America (GE/OSTM). Esta sinergia nos garantiu um 

melhor aproveitamento no prazo e na qualidade da execução. 

 

Esperamos ter atendido às expectativas, colocamo‐nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que considerem necessários. 

               Atenciosamente, 

 

Eng. Jader de Oliveira Norberto  

Gerente Operacional 
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