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CONTEC 
Comissão de Normalização 

Técnica 
 

Requisito Técnico: Prescrição estabelecida como a mais adequada e que 
deve ser utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma 
eventual resolução de não segui-la (“não conformidade” com esta Norma) deve 
ter fundamentos técnico-gerenciais e deve ser aprovada e registrada pela 
Unidade da PETROBRAS usuária desta Norma. É caracterizada por verbos de 
caráter impositivo. 

SC - 09 

Prática Recomendada: Prescrição que pode ser utilizada nas condições 
previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade de 
alternativa (não escrita nesta Norma) mais adequada à aplicação específica. A 
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pela Unidade da 
PETROBRAS usuária desta Norma. É caracterizada por verbos de caráter 
não impositivo. É indicada pela expressão: [Prática Recomendada]. 

Cópias dos registros das “não conformidades” com esta Norma, que possam 
contribuir para o seu aprimoramento, devem ser enviadas para a 
CONTEC - Subcomissão Autora. 

 

Isolamento Térmico  
e Refratários 

As propostas para revisão desta Norma devem ser enviadas à CONTEC - 
Subcomissão Autora, indicando a sua identificação alfanumérica e revisão, a 
seção, subseção e enumeração a ser revisada, a proposta de redação e a 
justificativa técnico-econômica. As propostas são apreciadas durante os 
trabalhos para alteração desta Norma. 

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETRÓLEO BRASILEIRO 
S. A. - PETROBRAS, de aplicação interna na PETROBRAS e Subsidiárias, 
devendo ser usada pelos seus fornecedores de bens e serviços, 
conveniados ou similares conforme as condições estabelecidas em 
Licitação, Contrato, Convênio ou similar. 
A utilização desta Norma por outras empresas/entidades/órgãos 
governamentais e pessoas físicas é de responsabilidade exclusiva dos 
próprios usuários.” 

 

 

Apresentação 
 

As Normas Técnicas PETROBRAS são elaboradas por Grupos de Trabalho 

- GT (formados por Técnicos Colaboradores especialistas da Companhia e de suas Subsidiárias), são 

comentadas pelas Unidades da Companhia e por suas Subsidiárias, são aprovadas pelas 

Subcomissões Autoras - SC (formadas por técnicos de uma mesma especialidade, representando as 

Unidades da Companhia e as Subsidiárias) e homologadas pelo Núcleo Executivo (formado pelos 

representantes das Unidades da Companhia e das Subsidiárias). Uma Norma Técnica PETROBRAS 

está sujeita a revisão em qualquer tempo pela sua Subcomissão Autora e deve ser reanalisada a 

cada 5 anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As Normas Técnicas PETROBRAS são 
elaboradas em conformidade com a Norma Técnica PETROBRAS N-1. Para informações completas 

sobre as Normas Técnicas PETROBRAS, ver Catálogo de Normas Técnicas PETROBRAS. 

../link.asp?cod=N-0001


-PÚBLICO-

N-1890 REV. D  11 / 2016 
 

2 

 
Sumário 

 

1  Escopo ................................................................................................................................................. 5 

2  Referências Normativas ...................................................................................................................... 5 

3  Termos e Definições ............................................................................................................................ 5 

4  Materiais .............................................................................................................................................. 7 

4.1  Dispositivos de Fixação ......................................................................................................... 7 

4.1.1  Arruela Auxiliar de Fixação ............................................................................................ 7 

4.1.2  Copo Cerâmico .............................................................................................................. 8 

4.1.3  Pino e Arruela de Fixação .............................................................................................. 8 

4.1.4  Ancoragem dos Módulos de Fibra Cerâmica ................................................................ 8 

4.2  Materiais de Fibra Cerâmica .................................................................................................. 8 

4.2.1  Painel ............................................................................................................................. 8 

4.2.2  Manta ............................................................................................................................. 8 

4.2.3  Manta Úmida .................................................................................................................. 9 

4.2.4  Módulo Ancorado ........................................................................................................... 9 

4.2.5  Módulo Cimentado ......................................................................................................... 9 

4.2.6  Placas e Moldura para Janela de Observação .............................................................. 9 

4.2.7  Massa Moldável/Bombeável .......................................................................................... 9 

4.2.8  Papel .............................................................................................................................. 9 

4.3  Materiais Complementares .................................................................................................. 10 

4.3.1  Enrijecedor de Manta de Fibra Cerâmica .................................................................... 10 

4.3.2  Cimento Adesivo para Módulos de Fibra Cerâmica .................................................... 10 

4.3.3  Cimento de Proteção (“Coating”) para Módulos de Fibra Cerâmica ........................... 10 

4.3.4  Filme de Alumínio para Barreira de Vapor................................................................... 10 

4.3.5  Filme de Aço Inoxidável para Barreira de Vapor ......................................................... 10 

4.3.6  Massa Anticorrosiva ..................................................................................................... 10 

4.3.7  Adesivo ........................................................................................................................ 10 

4.3.8  Corda............................................................................................................................ 11 

4.4  Inspeção de Recebimento ................................................................................................... 11 

5  Projeto de Fornos .............................................................................................................................. 11 



-PÚBLICO-

N-1890 REV. D  11 / 2016 
 

3 

6  Instalação .......................................................................................................................................... 12 

6.1  Requisitos Gerais ................................................................................................................. 12 

6.2  Instalação de Painéis e Mantas ........................................................................................... 12 

6.3  Instalação de Módulos ......................................................................................................... 13 

6.3.1  Módulos Ancorados - Métodos de Aplicação .............................................................. 13 

6.3.1.1  Pré-Locado .......................................................................................................... 13 

6.3.1.2  Aplicação Direta ................................................................................................... 13 

6.3.2  Módulos Cimentados ................................................................................................... 14 

6.4  Peças Especiais ................................................................................................................... 14 

7  Inspeção da Instalação ...................................................................................................................... 14 

7.1  Preparo da Superfície .......................................................................................................... 14 

7.2  Fixação dos Dispositivos de Ancoragem ............................................................................. 14 

7.3  Durante a Aplicação ............................................................................................................. 14 

8  Reparo ............................................................................................................................................... 15 

8.1  Baixa Espessura .................................................................................................................. 15 

8.2  Arruelas Faltantes ................................................................................................................ 15 

8.3  Frestas ................................................................................................................................. 15 

8.4  “Coating” não Uniforme ........................................................................................................ 15 

8.5  Revestimento Solto ou com Ancoragem Deficiente ............................................................. 15 

9  Inspeção e Reparo de Revestimentos de Fibra Cerâmica após Terem Sido Submetidos às 
Condições Operacionais ................................................................................................................... 15 

Anexo A - Figuras .................................................................................................................................. 16 

 
 

Figuras 
 

Figura A.1.1 - Arruela Auxiliar de Fixação ............................................................................................. 16 

Figura A.1.2 - Arruela de Fixação ......................................................................................................... 16 

Figura A.2 - Copo Cerâmico .................................................................................................................. 17 

Figura A.3.1 - Pino de Fixação .............................................................................................................. 18 

Figura A.3.2 - Disposição Geral: Pino de Fixação, Arruela Auxiliar de Fixação e Arruela de Fixação . 18 

Figura A.4 - Disposição das Camadas de Manta nas Proximidades da Área de Convecção .............. 19 

Figura A.5 - Disposição das Mantas junto a Entrada de Tubos ............................................................ 20 



-PÚBLICO-

N-1890 REV. D  11 / 2016 
 

4 

Figura A.6 - Acabamento das Mantas na Região de Contato com Piso ............................................... 21 

Figura A.7 - Disposição das Camadas de Mantas nos Cantos de Paredes de Fornalha ..................... 22 

Figura A.8 - Junta tipo Sobreposta ........................................................................................................ 23 

Figura A.9 - Proteção dos Pinos de Fixação ......................................................................................... 24 

 



-PÚBLICO-

N-1890 REV. D  11 / 2016 
 

5 

 
1  Escopo 
 
 
1.1  Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto, materiais e instalação de revestimentos 
internos de fibra cerâmica em fornos. 
 
 
1.2  Esta Norma se aplica a projetos iniciados a partir da data de sua edição e também 
instalações/equipamentos já existentes, quando da sua manutenção ou reforma. 
 
 
1.3  Esta Norma contém Requisitos Técnicos e Práticas Recomendadas. 
 
 
2  Referências Normativas 
 
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para 
referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, 
aplicam-se as edições mais recentes dos referidos documentos. 
 

PETROBRAS N-9 - Tratamento de Superfícies de Aço com Jato Abrasivo e 
Hidrojateamento; 
 
PETROBRAS N-133 - Soldagem; 
 
PETROBRAS N-1617 - Aplicação de Concreto Refratário; 
 
ABNT NBR 9688 - Isolantes Térmicos com Mantas de Fibra Cerâmica; 
 
ABNT NBR 9909 - Painéis Termoisolantes à Base de Fibra Cerâmica; 
 
ABNT NBR 15239 - Tratamento de Superfícies de Aço com Ferramentas Manuais e 
Mecânicas; 
 
API STD 560 - Fired Heaters for General Refinery Service; 
 
ASME BPVC Section IX - Qualification Standard for Welding, Brazing, and Fusing 
Procedures; Welders; Brazers; and Welding, Brazing, and Fusing Operators; 
 
ASTM C177 - Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal 
Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus; 
 
ASTM C892 - Standard Specification for High-Temperature Fiber Blanket Thermal 
Insulation. 

 
 
3  Termos e Definições 
 
Para os efeitos deste documento aplicam-se os seguintes termos e definições. 
 
 
3.1 
adesivo 
material a base de silicato de sódio neutro, destinado à adesão auxiliar da fibra cerâmica à folha de 
alumínio ou de inox da barreira de vapor e à chaparia do equipamento 
 
 
3.2 
barreira de vapor 
sistema de revestimento utilizado para minimizar o ataque corrosivo na chaparia dos equipamentos. 
Consiste na aplicação de uma folha de alumínio ou aço inoxidável como barreira aos gases ácidos 

../link.asp?cod=N-0009
../link.asp?cod=N-0133
../link.asp?cod=N-1617
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3.3 
cimento adesivo 
cimento refratário de pega ao ar utilizado para fixação dos módulos de fibra cerâmica sobre 
revestimentos refratários 
 
 
3.4 
cimento de proteção (“coating”) 
material refratário utilizado como elemento de cobertura para os módulos de fibra cerâmica com 
objetivo de aumentar a resistência à erosão e abrasão provocadas pelo escoamento dos gases de 
combustão e também pelas partículas sólidas em suspensão provenientes do processo de 
combustão, além de diminuir o ataque de compostos de enxofre, vanádio e sódio nos módulos de 
fibra cerâmica 
 
 
3.5 
corda de fibra cerâmica 
produto fabricado a partir de fibras cerâmicas, com ou sem reforços, utilizado para selagem ou 
isolamento em locais de geometria complexa 
 
 
3.6 
enrijecedor de manta de fibra cerâmica 
composto coloidal inorgânico usado em mantas de fibra cerâmica, úmidas ou como agente de 
tratamento superficial de mantas de fibra cerâmica secas para aumentar-lhes a resistência superficial 
 
 
3.7 
fibra cerâmica 
filamento de alta pureza obtido a partir da fusão de alumina e sílica, para utilização em temperaturas 
de até 1 260 °C, e alumina, sílica e zircônia para utilização em temperaturas de até 1 427 °C 
 
 
3.8 
manta 
produto obtido pelo entrelaçamento das fibras cerâmicas através de um processo de agulhamento, 
constituindo-se em um material flexível, com espessuras e densidades uniformes, isento de 
aglutinantes e/ou resinas 
 
 
3.9 
manta com enrijecedor (úmida) 
produto fabricado a partir das mantas de fibra cerâmica com a adição de ligantes inorgânicos, 
resultando em uma peça de estrutura rígida quando secado ao ar ou com o aquecimento do 
equipamento 
 
 
3.10 
massa anticorrosiva 
material utilizado como revestimento anticorrosivo em meio a vapores ácidos, minimizando os efeitos 
da corrosão por condensação nas chaparias 
 
 
3.11 
massa bombeável 
mistura de fibras cerâmicas e ligantes para altas temperaturas destinada ao reparo de frestas e 
trincas através de bombeamento 
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3.12 
massa moldável 
mistura de fibras cerâmicas e ligantes para alta temperatura, destinada ao preenchimento de copos 
cerâmicos e frestas, bem como ao recobrimento das arruelas de fixação 
 
 
3.13 
módulo ancorado 
bloco de fibra cerâmica com sistema de fixação integrado 
 
 
3.14 
módulo cimentado 
bloco de fibra cerâmica fixado com cimento adesivo, normalmente aplicado sobre revestimentos 
refratários 
 
 
3.15 
moldura para janela de observação 
peça de fibra cerâmica moldada a vácuo, leve e inerte ao choque térmico fornecida já no formato 
especificado, objetivando facilidade, rapidez de aplicação 
 
 
3.16 
painel 
produto com características similares às da manta, fornecidas em peças (painel) 
 
 
3.17 
papel de fibra cerâmica 
material fino e flexível, de fácil corte e fácil adaptação em regiões de geometrias complexas 
 
 
3.18 
peças especiais 
peças de forma geométrica irregular e fora do padrão de mercado, fabricadas a partir de produtos de 
fibra cerâmica 
 
 
3.19 
placas de fibra cerâmica 
produto rígido produzido a partir de fibras cerâmicas moldadas a vácuo com adição de ligantes 
orgânicos e/ou inorgânicos 
 
 
4  Materiais 
 
 
4.1  Dispositivos de Fixação 
 
Os materiais dos dispositivos de fixação devem atender aos critérios da Tabela 12 da API STD 560. 
 
 
4.1.1  Arruela Auxiliar de Fixação 
 
Dispositivos empregados para auxiliar a montagem de camadas intermediárias de mantas (ver Figura 
A.1.1 do Anexo A). 
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4.1.2  Copo Cerâmico 
 
Peças refratárias empregadas para fixação das camadas de mantas de fibra cerâmica (ver Figura A.2 
do Anexo A). 
 
 
4.1.3  Pino e Arruela de Fixação 
 
Dispositivos utilizados na fixação da manta cerâmica, conforme Figuras A.1.2 e A.3 do Anexo A. 
 
 
4.1.4  Ancoragem dos Módulos de Fibra Cerâmica 
 
O tipo dos dispositivos metálicos para fixação dos módulos de fibra cerâmica deve ser definido 
conforme especificação da projetista ou do fabricante. Recomenda-se usar pino com diâmetro mínimo 
de: 3/8” para teto e 5/16” para paredes. [Prática Recomendada] 
 
 
4.2  Materiais de Fibra Cerâmica 
 
 
4.2.1  Painel 
 
As características exigíveis são aquelas constantes na ABNT NBR 9909 com as seguintes restrições 
e modificações: 
 

a) para uso interno em fornos devem ser especificadas as classe A ou B da  
ABNT NBR 9688, conforme a temperatura de serviço; 

b) as fibras podem ser compostas por óxidos metálicos de, mas não limitado a, alumínio 
(Al2O3), silício (SiO2), cálcio (CaO), magnésio (MgO) e zircônio (ZrO2); 

c) admite-se a adição de reforço com fibras sintéticas; 
d) para classe A, uso somente das densidades de 64 kg/m3, 96 kg/m3, 128 kg/m3, 

160 kg/m3 e 192 kg/m3; 
e) para classe B, uso somente das densidades de 96 kg/m3, 128 kg/m3, 160 kg/m3 e 

192 kg/m3; 
f) para fins de cálculo de espessura, bem como de qualificação, a condutividade térmica 

deve atender aos valores da Tabela 2 da ASTM C892, medido através do ensaio 
ASTM C177. Considerar grade 4 para 64 kg/m³, grade 6 para 96 kg/m³, grade 8 para 
128 kg/m³, grade 10 para 160 kg/m³ e grade 12 para 192 kg/m³. 

 
 
4.2.2  Manta 
 
As características exigíveis são aquelas constantes na ABNT NBR 9688 com as seguintes restrições 
e modificações: 
 

a) para uso interno em fornos devem ser especificadas as classe A ou B da  
ABNT NBR 9688, conforme a temperatura de serviço; 

b) as fibras podem ser compostas por óxidos metálicos de, mas não limitado a, alumínio 
(Al2O3), silício (SiO2), cálcio (CaO), magnésio (MgO) e zircônio (ZrO2); 

c) admite-se a adição de reforço com fibras sintéticas; 
d) para classe A, uso somente das densidades de 64 kg/m3, 96 kg/m3, 128 kg/m3, 

160 kg/m3 e 192 kg/m3; 
e) para classe B, uso somente das densidades de 96 kg/m3, 128 kg/m3, 160 kg/m3 e 

192 kg/m3; 
f) para fins de cálculo de espessura, bem como de qualificação, a condutividade térmica 

deve atender aos valores da Tabela 2 da ASTM C892, medido através do ensaio  
ASTM C177. Considerar grade 4 para 64 kg/m³, grade 6 para 96 kg/m³, grade 8 para 
128 kg/m³, grade 10 para 160 kg/m³ e grade 12 para 192 kg/m³. 
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4.2.3  Manta Úmida 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade mínima de 300 kg/m3 (após adição do enrijecedor); 
b) demais características conforme 4.2.2 (antes da adição do enrijecedor). 

 
 
4.2.4  Módulo Ancorado 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade mínima de 128 kg/m3; 
b) demais características conforme 4.2.2. 

 
 
4.2.5  Módulo Cimentado 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade mínima de 128 kg/m3; 
b) espessura máxima deve ser de 102 mm (4”); 
c) demais características conforme 4.2.2. 

 
 
4.2.6  Placas e Moldura para Janela de Observação 
 
As características exigíveis são: 
 

a) moldadas a vácuo; 
b) temperatura limite de utilização: no mínimo 1 260 °C ou 1 427 ºC, conforme 

especificação de projeto. 
 
 
4.2.7  Massa Moldável/Bombeável 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade úmida de 900 kg/m3 a 1 200 kg/m3; 
b) temperatura limite de utilização: no mínimo 1 260 °C ou 1 427 °C, conforme 

especificação de projeto. 
 
 
4.2.8  Papel 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade de 160 kg/m3 a 250 kg/m3; 
b) resistência mínima à tração após queima: 69 kPa; 
c) temperatura limite de utilização: no mínimo 1 260 °C ou 1 427 °C, conforme 

especificação de projeto. 
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4.3  Materiais Complementares 
 
 
4.3.1  Enrijecedor de Manta de Fibra Cerâmica 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade mínima: 1 000 kg/m3; 
b) temperatura limite de utilização: no mínimo 1 260 °C; 
c) conteúdo de sólidos (máximo): 30 % de SiO2. 

 
 
4.3.2  Cimento Adesivo para Módulos de Fibra Cerâmica 
 
As características exigíveis são: 
 

a) constituição básica: 
— Al2O3:  40 % a 65 %; 
— SiO2: 30 % a 45 %; 

b) temperatura limite de utilização: no mínimo 1 350 °C. 
 
 
4.3.3  Cimento de Proteção (“Coating”) para Módulos de Fibra Cerâmica 
 
As características exigíveis são: 
 

a) constituição básica: Al2O3 e SiO2, podendo conter CrO2 e SiC; 
b) temperatura limite de utilização: no mínimo 1 520 °C. 

 
 
4.3.4  Filme de Alumínio para Barreira de Vapor 
 
Deve ter espessura de 0,1 mm a 0,2 mm, devendo ser recozido. 
 
 
4.3.5  Filme de Aço Inoxidável para Barreira de Vapor 
 
Deve ser austenítico e ter espessura de 0,05 mm. 
 
 
4.3.6  Massa Anticorrosiva 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade: 0,9 g/cm3 a 1,6 g/cm3; 
b) temperatura limite de utilização: no mínimo 160 °C; 
c) perda de peso a 25 °C: máximo de 5 %; 
d) não inflamável (quando seca). 

 
 
4.3.7  Adesivo 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade: 1 420 kg/m3; 
b) viscosidade (a 20 °C): 900 cP; 
c) pega ao ar. 
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4.3.8  Corda 
 
As características exigíveis são: 
 

a) densidade: 320 kg/m3; 
b) temperatura limite de utilização: no mínimo 1 260 °C; 
c) composição química: alumina - 47 % e sílica - 53 %; 
d) diâmetros: 6 mm a 51 mm. 

 
 
4.4  Inspeção de Recebimento 
 
 
4.4.1  Deve ser feita inspeção visual e dimensional de recebimento para verificação da conformidade 
com o especificado na compra. 
 
 
4.4.2  Analisar o Certificado de Qualidade emitido pelo fabricante, comparando os valores dos 
parâmetros com os especificados nesta Norma. 
 
 
5  Projeto de Fornos 
 
 
5.1  O projeto do revestimento de fibra cerâmica deve seguir os requisitos da API STD 560. 
 
 
5.2  Não admite-se a instalação de revestimentos unicamente compostos por mantas de fibra 
cerâmica nas seções de radiação e convecção de fornos, sendo permitido seu uso apenas em caixas 
de cabeçotes ou “header box”. 
 
NOTA Na seção de radiação é permitida a instalação de mantas de fibra cerâmica somente em 

camadas complementares aos módulos (ex. em barreira de vapor ou camada de sacrifício). 
 
 
5.3  Produtos de fibra cerâmica não devem ser instalados em regiões sujeita a incidência direta de 
chamas. 
 
 
5.4  Caso seja necessário proteger a superfície dos módulos, aplicar protetor superficial (cimento de 
proteção ou “coating”). 
 
 
5.5  Caso seja necessário aumentar a resistência a altas velocidades de gases, aplicar enrijecedor na 
última camada de mantas ou utilizar manta úmida. Não se deve aplicar “coating” como protetor 
superficial para manta cerâmica. 
 
 
5.6  É recomendada a utilização de placas rígidas, moldadas a vácuo como camadas de sacrifício 
sobre o revestimento de fibra, em locais sujeitos a alta velocidade. [Prática Recomendada] 
 
 
5.7  Caso a superfície a ser revestida esteja sujeita à corrosão por condensação de gases ácidos, 
deve-se aplicar proteção com massa anticorrosiva na chaparia. Para combustíveis com teores de 
enxofre iguais ou superiores a 500 ppm, deve-se utilizar barreira de vapor conforme definido na  
API STD 560 e eventualmente, caso necessário, também um protetor superficial. 
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6  Instalação 
 
 
6.1  Requisitos Gerais 
 
 
6.1.1  A soldagem da ancoragem na chaparia quando executada com processos convencionais 
(eletrodo revestido, “GTAW” etc.) deve atender à PETROBRAS N-133. 
 
 
6.1.2  Admite-se também a utilização do processo de soldagem por resistência elétrica  
(“stud welding”), desde que o procedimento esteja qualificado, conforme o ASME BPVC Section IX. 
 
 
6.1.3  A chaparia deve ser limpa para a soldagem dos pinos de fixação e aplicação de revestimento 
anticorrosivo com uso de jato abrasivo comercial, segundo a PETROBRAS N-9, grau Sa 2, ou com 
ferramentas mecânicas, segundo ABNT NBR 15239, grau St 2. 
 
 
6.1.4  Antes da soldagem, a chaparia deve ser limpa de modo a ficar isenta de resíduos de abrasivos, 
poeira, óleo e carepas de laminação. 
 
 
6.1.5  Não é permitido o dobramento em campo de mantas de fibra cerâmica com o objetivo de 
formar módulos ou painéis. 
 
 
6.2  Instalação de Painéis e Mantas 
 
 
6.2.1  A especificação de cada camada deve respeitar os limites de temperatura estabelecidos para 
cada classe de fibra cerâmica. 
 
 
6.2.2  A disposição das camadas nas proximidades de regiões com concreto refratário deve estar de 
acordo com a Figura A.4 do Anexo A. 
 
 
6.2.3  A disposição das camadas junto à entrada ou saída de tubos, ou qualquer outra interferência 
de peças em alta temperatura nas paredes dos fornos, pode ser de acordo com a Figura A.5 do 
Anexo A. 
 
 
6.2.4  O acabamento na região de contato com o piso refratário deve estar de acordo com a Figura 
A.6 do Anexo A. 
 
 
6.2.5  A disposição das camadas nos cantos de paredes deve obedecer ao disposto na Figura A.7 do 
Anexo A. 
 
 
6.2.6  As camadas intermediárias de mantas cerâmicas, instaladas em tetos de fornos, devem ser 
fixadas através de arruelas auxiliares de fixação para facilitar a instalação (ver Figura A.1 do  
Anexo A). 
 
 
6.2.7  As juntas das camadas internas devem ser defasadas e as juntas da última camada devem ser 
do tipo sobreposta (no sentido do fluxo do gás) conforme Figura A.8 do Anexo A. 

../link.asp?cod=N-0009
../link.asp?cod=N-0133
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6.2.8  Os pinos devem ser fixados e alinhados tendo a mesma orientação, conforme Figura A.8 do 
Anexo A. 

6.2.9  As pontas dos pinos que sobressaem na última camada da manta devem ser protegidas com 
massa moldável (ver Figura A.9 do Anexo A). Quando utilizado copos cerâmicos, preencher o cone 
interno do copo com massa moldável para proteção do pino. 

6.3  Instalação de Módulos 

6.3.1  Módulos Ancorados - Métodos de Aplicação 

6.3.1.1  Pré-Locado 

Módulo com pino de ancoragem soldado separadamente do módulo. Permite aplicação de massa 
anticorrosiva na chaparia. 

6.3.1.1.1  Caso seja aplicada massa anticorrosiva, recomenda-se a limpeza da chaparia com uso de 
jato abrasivo comercial, segundo a PETROBRAS N-9, grau Sa 2. Caso não seja aplicada a massa 
anticorrosiva, recomenda-se que os pontos da chaparia nos quais são soldados os pinos de fixação 
sejam limpos com uso de ferramentas mecânicas, segundo a ABNT NBR 15239, grau St 2. [Prática 
Recomendada] 

6.3.1.1.2  Marcar a chaparia para soldagem dos pinos, conforme projeto de distribuição da 
ancoragem e instruções de aplicação do fabricante. 

6.3.1.1.3  Soldar os pinos de acordo com a PETROBRAS N-133. 

6.3.1.1.4  Aplicar proteção anticorrosiva, caso necessário. 

6.3.1.1.5  Fixar os módulos de acordo com procedimento do fabricante, observando todas as juntas, 
sobretudo ao redor dos visores de chama e blocos de queimadores, além da compressão e do 
arranjo dos módulos. 

6.3.1.2  Aplicação Direta 

6.3.1.2.1  Módulo fixado juntamente com o pino de ancoragem. Não permite aplicação de massa 
anticorrosiva. 

6.3.1.2.2  A fixação do módulo é feita em uma única operação, composta pela soldagem por 
“stud welding” do pino na chaparia e pelo aperto da porca de fixação do módulo, conforme projeto e 
instruções de aplicação do fabricante,observando todas as juntas, sobretudo ao redor dos visores de 
chama e blocos de queimadores, além da compressão e do arranjo dos módulos. 

6.3.1.2.3  Recomenda-se a limpeza da chaparia com uso de jato abrasivo comercial, segundo 
a PETROBRAS N-9, grau Sa 2. [Prática Recomendada] 

../link.asp?cod=N-0009
../link.asp?cod=N-0009
../link.asp?cod=N-0133
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6.3.2  Módulos Cimentados 
 
Aplicado sobre revestimentos compostos por módulos ancorados de fibra cerâmica, tijolos ou 
concretos refratários. 
 
NOTA A aplicação de módulos cimentados é permitida apenas para intervenções em manutenção, 

não sendo permitido seu uso para compor revestimentos refratários em novos 
equipamentos. 

 
 
6.3.2.1  Antes da adesão dos módulos cimentáveis deve-se efetuar uma limpeza geral para a 
remoção de materiais soltos, depósitos de compostos de enxofre e outros contaminantes. 
 
 
6.3.2.2  Efetuar eventuais reparos no revestimento base antes de receber o módulo. 
 
 
6.3.2.3  Umedecer a superfície do revestimento base e fixar os Módulos Cimentados utilizando o 
cimento especificado pelo fabricante. 
 
NOTA Os módulos cimentados devem ser superficialmente perfurados (com tábua de pregos), 

antes da aplicação, de modo a aumentar a área de contato e a aderência com o 
revestimento base. 

 
 
6.4  Peças Especiais 
 
Devem ser instalados conforme sistema de ancoragem e instruções de montagem definidas pelo 
fabricante. 
 
 
7  Inspeção da Instalação 
 
 
7.1  Preparo da Superfície 
 
Inspecionar visualmente o preparo da superfície efetuado em toda a área, devendo estar de acordo 
com o 6.1.3. 
 
 
7.2  Fixação dos Dispositivos de Ancoragem 
 
A soldagem dos dispositivos de ancoragem deve ser inspecionada conforme a PETROBRAS N-1617, 
exceto quanto ao espaçamento, distribuição e dimensões. 
 
NOTA A inspeção de fixação dos pinos de módulos de aplicação direta (6.3.1.2) deve ser efetuada 

através de protótipo para verificação do nível de qualidade da solda e qualificação do 
procedimento, antes da aplicação definitiva no equipamento. 

 
 
7.3  Durante a Aplicação 
 
Efetuar a inspeção visual do revestimento, verificando: 
 

a) espessura e uniformidade da massa anticorrosiva; 
b) continuidade e vedação da barreira de vapor; 
c) sistema de fixação das mantas (arruelas auxiliares e de fixação) ou dos módulos 

(devidamente aparafusados); 
d) espessura do revestimento: tolerância de -10 mm, +20 mm; 
e) existência de frestas; 
f) uniformidade na aplicação do “coating”; 

../link.asp?cod=N-1617
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g) juntas de interface entre módulos (quando aplicável); 
h) juntas de interface com janelas de inspeção, blocos de queimadores, tubos e suportes. 

 
 
8  Reparo 
 
 
8.1  Baixa Espessura 
 
Reconstituir a espessura do revestimento de fibra cerâmica através da substituição de módulos ou de 
camadas de mantas, conforme tolerância do 7.3 d) (para instalação de novos revestimentos). No 
caso de reparo de revestimentos submetidos às condições operacionais, aplicam-se os critérios da 
Seção 9. 
 
 
8.2  Arruelas Faltantes 
 
Colocar nova arruela nos pinos e travá-las. 
 
 
8.3  Frestas 
 
Devem ser preenchidas com mantas compactadas de fibra cerâmica seca. Admite-se o uso de massa 
bombeável quando não for possível o preenchimento com manta compactada. 
 
 
8.4  “Coating” não Uniforme 
 
Recompor a camada de “coating” nos locais defeituosos ou com baixa espessura. 
 
 
8.5  Revestimento Solto ou com Ancoragem Deficiente 
 
Remover região solta, recompor ancoragem prevista em projeto e fixar o revestimento. 
 
 
9  Inspeção e Reparo de Revestimentos de Fibra Cerâmica após Terem Sido 

Submetidos às Condições Operacionais 
 
Efetuar a inspeção visual do revestimento, verificando: 
 

a) em revestimento com camadas de mantas de fibra cerâmica, caso a superfície apresente 
regiões com ataque químico (desfibrilizada) ou perda de espessura, todas as camadas 
atingidas devem ser substituídas; 

b) em revestimentos com módulos ancorados ou cimentados devem ser aplicados os 
seguintes critérios: 
— perda de espessura  1/4 do revestimento: regularizar a superfície do módulo e 

aplicar uma camada de “coating”; 
— perda de espessura > 1/4 do revestimento: substituir o módulo; 

c) frestas entre módulos e peças moldadas a vácuo não são admitidas e devem ser 
preenchidas com manta compactada de fibra cerâmica; 

d) pinos rompidos ou fragilizados devem ser removidos e substituídos; 
e) revestimento solto ou com pouca ancoragem deve ser recomposto conforme o 8.5. 
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Anexo A - Figuras 

 

 
 
NOTA 1 Material de chapa galvanizada USG 20. 
NOTA 2 Dimensões em milímetros. 
 

Figura A.1.1 - Arruela Auxiliar de Fixação 
 

 
 
NOTA 1 As peças não podem apresentar empenamentos e rebarbas. 
NOTA 2 Tolerância geral: ±0,5, exceto onde indicado. 
NOTA 3 Dimensões em milímetros. 
NOTA 4 Cravar na peça o tipo de aço inoxidável (ver local indicado no desenho). 
 

Figura A.1.2 - Arruela de Fixação 
 
 

Figura A.1 - Arruela 
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NOTA 1 Material refratário silíco aluminoso ceramizado para temperaturas de trabalho até 1 450 ºC. 
NOTA 2 As peças não podem apresentar rebarbas, trincas ou deformações. 
NOTA 3 Tolerância geral: ±1,5, exceto onde indicado. 
NOTA 4 Dimensões em milímetros, salvo indicação em contrário. 
 

Figura A.2 - Copo Cerâmico 



-PÚBLICO-

N-1890 REV. D  11 / 2016 
 

18 

 

 
 
 

Figura A.3.1 - Pino de Fixação 
 
 

 
 

 
 
Figura A.3.2 - Disposição Geral: Pino de Fixação, Arruela Auxiliar de Fixação e Arruela 

de Fixação 
 
 
NOTA 1 As peças não podem apresentar empenamentos e rebarbas. 
NOTA 2 Tolerância geral: ±0,5, exceto onde indicado. 
NOTA 3 Dimensões em milímetros, salvo indicação em contrário. 
NOTA 4 Cravar na peça o tipo de aço inoxidável (ver local indicado no desenho). 
NOTA 5 “L” igual à espessura do revestimento quando a fixação é feita por arruelas. E “L” é igual à espessura do 

revestimento, menos 35 mm quando a fixação é feita por copo cerâmico. 
 
 

Figura A.3 - Pino de Fixação 
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NOTA 1 E = espessura do concreto refratário ou isolante. 
NOTA 2 Dimensões em milímetros. 
 
 
Figura A.4 - Disposição das Camadas de Manta nas Proximidades da Área de 

Convecção 
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NOTA Dimensões em milímetros. 
 
 

Figura A.5 - Disposição das Mantas junto a Entrada de Tubos 
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Figura A.6 - Acabamento das Mantas na Região de Contato com Piso 



-PÚBLICO-

N-1890 REV. D  11 / 2016 
 

22 

 

 
 
 

 
 
NOTA Dimensões em milímetro. 
 
 
Figura A.7 - Disposição das Camadas de Mantas nos Cantos de Paredes de Fornalha 
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NOTA Dimensão em milímetro. 
 
 

Figura A.8 - Junta tipo Sobreposta 
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Figura A.9 - Proteção dos Pinos de Fixação 
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