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Technical ArticleArtigo Técnico

Recomendações para inspeção em caldeiras 
de recuperação após eventual drenagem de 
emergência - ESP 
Recommendations for recovery boiler inspection after 
an eventual emergency shutdown procedure – ESP

Palavras-chave: caldeira de recuperação, drenagem de 
emergência, indisponibilidade, inspeção

RESUMO
Caldeiras de recuperação química estão sujeitas ao 

risco de explosões água-smelt. Estas explosões são fe-
nômenos de natureza física, decorrentes da formação de 
vapor extremamente rápida que ocorre quando estes dois 
fluidos entram em contato. Por essa razão, ditas unidades 
possuem um sistema de drenagem rápida de emergência 
(Emergency Shutdown Procedure - ESP), que deve ser 
acionado quando existe suspeita consistente ou constata-
ção de vazamento de água que possa alcançar o smelt na 
fornalha. Uma drenagem de emergência, embora seja uma 
medida de segurança e prevenção de explosões, submete 
a caldeira a solicitações térmicas e mecânicas considerá-
veis, devendo ser seguida de procedimentos adequados 
de inspeção antes da reentrada da unidade em operação. 
Não foi identificada a existência, na indústria nacional de 
celulose, de normas ou qualquer documento consolidado 
e reconhecido dispondo sobre esses procedimentos. As 
fábricas devem manter-se tecnicamente preparadas e orga-
nizadas para situações desse tipo, e este texto propõe um 
escopo essencial de inspeções a serem executadas após um 
ESP, com base em referências de pesquisa e experiência 
prática. Também são feitas estimativas sobre os tempos 
de indisponibilidade da caldeira que podem resultar de 
paradas dessa natureza.

Keywords: emergency shutdown procedure, down-
time, inspection, recovery boiler

ABSTRACT
Chemical recovery boilers are subject to the risk of 

smelt-water explosions. These explosions are physical 
phenomena, resulting from extremely quick steam for-
mation, when water and smelt get in contact with each 
other. For this reason, these units are equipped with 
rapid emergency drain systems (Emergency Shutdown 
Procedure - ESP), which must be promptly actuated 
in the event there is a consistent suspicion or evidence 
of water leakage that might reach the smelt in the 
furnace. An emergency shutdown procedure, while 
being a safety and explosion prevention measure, sub-
mits the boiler to significant thermal and mechanical 
stresses. Therefore, it must be followed by appropriate 
inspection procedures, prior to restarting operation. 
The existence of standards or any consolidated and 
acknowledged document establishing these procedures 
has not been identified within the domestic pulp indus-
try. Mills should keep technically prepared and organ-
ized for such situations and the present text proposes 
an essential scope of inspections to be carried out 
after an ESP, based on both research references and 
practical experience. Estimations of downtime expect-
ed for the boiler in connected with such shutdowns are 
also presented as reference.
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INTRODUÇÃO
Um evento ESP possui sempre uma forte conotação 

de imprevisto, e pode ocorrer que algumas fábricas não 
estejam perfeitamente organizadas ou tecnicamente pre-
paradas para conduzir as providências adequadas ime-
diatamente após o acontecimento. Não foi evidenciada 
a existência, no âmbito da indústria de celulose kraft no 
Brasil, de normas ou qualquer documento consolidado 
e reconhecido dispondo sobre o assunto. É também in-
teressante, do ponto de vista dos Comitês de Segurança 
dedicados às caldeiras de recuperação (no caso brasileiro, o 
CSCRB), que estas providências estejam tão padronizadas 
e difundidas quanto possível. 

Por essas razões, este texto propõe procedimentos 
específicos para inspeção em caldeiras de recuperação 
imediatamente após a ocorrência de drenagem de emer-
gência (ESP), mas sem que tenha havido explosão. Em 
casos de explosão, o procedimento deve ser adaptado 
e complementado para as circunstâncias específicas do 
sinistro ocorrido. O documento visa orientar somente as 
ações de inspeção, com foco em possíveis reparos. As 
ações e práticas operacionais e de segurança cabíveis 
nesta situação, por sua vez, deverão referir-se a outros 
procedimentos pertinentes. Referências informativas são 
sugeridas ao final do texto. Exemplos relevantes das situa-
ções não detalhadas por este texto são os critérios de tempo 
para reentrada na área da caldeira após o ESP, práticas de 
prospecção e resfriamento da camada, procedimentos de 
segurança na lavagem, etc.

As recomendações de inspeção aqui formuladas são 
genéricas e orientativas apenas, e deverão ser ajustadas 
pelo engenheiro inspetor a cada caldeira e às circunstâncias 
específicas de cada evento ocorrido. Devem também ser 
entendidas como providências mínimas. 

Para exemplificar a diversidade de situações que podem 
ocorrer, são citadas abaixo variáveis com grande influência 
sobre o nível de atenção que será requerido por uma dada 
caldeira após um ESP:

Tempo de uso ou “idade” da caldeira• 
Concepção (especialmente se single-drum ou two-• 
drum)
Pré-existência de eventuais defeitos subcríticos• 
Histórico operacional• 
Histórico de manutenção e inspeção; avaliações de • 
integridade
Etc.• 

AvAlIAÇÃO DAS CONDIÇõES DA CAlDEIRA ApóS ESp

Resfriamento do leito e lavagem da caldeira
Para evitar explosões nesta fase é necessário assegurar-

se de que o leito tenha sido completamente resfriado e que 

INTRODUCTION
An ESP event always involves a strong connota-

tion of unexpectedness and it may occur that some 
mills are not perfectly organized or technically pre-
pared to make the appropriate arrangements immedi-
ately after the occurrence. The existence of standards 
or any consolidated and acknowledged document 
guiding on this subject has not been registered in the 
scope of the Brazilian kraft pulp industry. From the 
point of view of the Safety Committees dedicated to 
recovery boilers (the CSCRB, in the Brazilian case), 
it is also interesting that these arrangements are as 
standardized and widespread as possible. 

For these reasons, this paper proposes specific pro-
cedures for recovery boiler inspection right after the 
occurrence of an emergency shutdown procedure (ESP), 
but without an explosion having taken place. In case 
of explosion, the procedure must be adapted and sup-
plemented for the specific circumstances of the event oc-
curred. The document aims to orient only the inspection 
actions, focussing on possible repairs. The operational 
and safety actions and practices appropriate for this situ-
ation should, in turn, refer to other pertinent procedures. 
Informative references are suggested at the end of this 
paper. Relevant examples of situations not detailed by 
this text are the time criteria for re-entry into the boiler 
area after the ESP, practices of layer prospection and 
cooling, safety washing procedures, etc.

The inspection recommendations made herein 
are of generic and only orientational nature and 
should be adjusted by the inspecting engineer to 
each boiler and to the specific circumstances at-
tending each event occurred. They should be also 
understood as minimum arrangements. 

To exemplify the diversity of situations that may 
occur, variables exerting a strong influence on the 
level of attention that will have to be paid to a cer-
tain boiler after an ESP are listed below:

Time of utilization or “age” of the boiler• 
Conception (especially whether single-drum or • 
two-drum)
Preexistence of eventual subcritical defects• 
Operational history • 
Maintenance and inspection history; integrity • 
evaluations
Etc.• 

EvAlUATION Of BOIlER CONDITION AfTER AN ESp

Char bed cooling and boiler washing
To avoid explosions at this stage it is necessary 

to ascertain whether the bed has been completely 
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não existam pontos quentes remanescentes (como bolsões 
de smelt), inclusive internos, i.e., abaixo da superfície da 
camada, antes de se proceder a lavagem da caldeira. Aten-
tar para o fato de que o resfriamento do leito e a posterior 
remoção da camada podem ser operações bastante demora-
das. A decisão quanto ao momento seguro para se iniciar a 
lavagem da caldeira é possivelmente a definição mais crítica 
deste contexto. 

Atendido o requisito acima, a lavagem da caldeira deve 
ser executada dentro dos procedimentos de segurança esta-
belecidos.

Avaliação preliminar dos tubos do fundo
Numa drenagem de emergência, é previsto pelo sistema-

padrão instalado que a água da fornalha seja drenada até um 
nível de 8 pés (cerca de 2,4 m) acima do piso da caldeira. 
Contudo, é necessário medir, por meios adequados, o nível 
de água efetivamente remanescente nos tubos na fornalha in-
ferior após um evento real de ESP. Esta informação auxiliará 
na determinação do potencial de danos por superaquecimento 
aos tubos do fundo e paredes da fornalha baixa. Em caldeiras 
não equipadas com um dispositivo permanente para medição 
de nível na fornalha, um dispositivo provisório, conectado a 
um dreno da fornalha, deve ser instalado com essa finalidade, 
de modo a possibilitar o retorno ao sítio da caldeira tão logo 
seja considerado seguro. 

O esquema da Figura 2 mostra uma das possibilidades 
para esta instalação. 

A medição deve ser referenciada a um ponto conhecido 
da caldeira.

 Os dados oriundos dos termopares do fundo da caldei-
ra e as informações acima descritas sobre nível de água 
remanescente na fornalha deverão ser avaliados conjun-

cooled and there are no remaining hot points (as 
smelt pockets), including internal ones, i.e., below 
the surface of the layer, before carrying out boiler 
washing. Attention should be paid to the fact that 
bed cooling and the later layer removal may be 
rather lengthy operations. The decision as to the 
safe moment of starting boiler washing is possibly 
the most critical definition in this context. 

Upon meeting the above prerequisite, boiler 
washing should be carried out within the safety 
procedures established.

Preliminary floor tube evaluation
In an emergency shutdown procedure, the installed 

standard system foresees that the furnace water should 
be drained up to a level of 8 ft (approximately 2.4 
m) above the boiler floor. However, it is necessary to 
measure by suitable means the level of water actu-
ally remaining in the lower furnace tubes after a real 
ESP event. This information will help determine the 
potential of damage to the floor tubes and lower fur-
nace walls by overheating. Boilers not equipped with 
a permanent furnace level measuring device should be 
provided for this purpose with a provisional device con-
nected to a furnace drain, so as to be possible to return 
to the boiler site as soon as it is considered to be safe.   

The Figure 2 diagram shows one of the possi-
bilities for this installation.

The measuring procedure should have a well-
known boiler point as reference.

 The data originating from the boiler floor ther-
mocouples and the above described information on 
the level of water remaining in the furnace should be 

Figura 1 e detalhe auxiliar. Instrumento para medição do nível da fornalha / Figure 1 and auxiliary detail. Furnace level measuring instrument

 

 

Fornalha
Furnace

8 pés/8 ft
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tamente para se determinar se houve ebulição e possível 
“secagem” da água remanescente no interior dos tubos 
do fundo. Se houver evidência de danos potenciais por 
superaquecimento nestes tubos, o piso da caldeira deve 
ser limpo e inspecionado. Ver item ‘Orientações para 
inspeção geral da Caldeira’.

Planejamento dos reparos 
Um teste hidrostático inicial deve ser conduzido para 

permitir a localização e demarcação da região de reparo 
do vazamento motivador do ESP, se a existência deste tiver 
sido comprovada. 

As regiões adjacentes ao vazamento, por estarem 
geralmente sujeitas a impingimento e erosão, devem ser 
inspecionadas visualmente e por prospecção ultrassônica 
de espessura.

Em diversos casos históricos reportados, observaram-
se vazamentos conseqüenciais, após um ESP, nos assentos 
dos tubos do banco gerador em caldeiras de dois balões; 
portanto, o boiler bank deve ser preliminar e cuidadosa-
mente inspecionado quanto a vazamentos nas extremidades 
mandriladas dos tubos geradores de vapor, junto aos balões, 
durante o teste hidrostático. Esta é uma informação que 
precisa necessariamente ser conhecida no início da parada, 
a fim de permitir tempo e condições para reparos corretivos, 
se necessário.

Podem ser adotados, neste teste hidrostático inicial, pa-
tamares diferenciados, por exemplo, uma primeira avaliação 
do boiler bank e balões a 15 kgf/cm2, elevando-se em seguida 
a pressão a valores superiores, até a pressão final.

evaluated together, in order to determine whether there 
occurred an ebullition and possible “drying” of the 
water remaining inside the floor tubes. In case there is 
evidence of potential damage to these tubes by over-
heating, the boiler floor must be cleaned and inspected. 
See item ‘General boiler inspection orientations’.

Repair planning 
An initial hydrotest must be run to allow locat-

ing and demarcating the region of repair of the 
leakage which gave rise to the ESP, in case its exis-
tence has been confirmed.  

The regions adjacent to the leakage, due to the 
fact that they are generally subject to impingement 
and erosion, must be submitted to visual inspec-
tion, as well as to ultrasonic thickness prospection.

In several historical reported cases, consequen-
tial leakages after an ESP were observed in the gen-
erating bank tube seats in two-drum boilers; there-
fore, the boiler bank must be preliminarily and care-
fully inspected during the hydrotest as to leakages 
at the broached ends of the steam generating tubes, 
next to the drums. This information must be neces-
sarily known at shutdown beginning, so that time and 
conditions for corrective repairs can be allowed for 
if required.

Differentiated levels may be adopted in this initial 
hydrotest, e.g., a first boiler bank and drum evalua-
tion at 15 kgf/cm2, thereafter gradually increasing the 
pressure to higher values, up to the final pressure.

Figura 2. Tomada de nível provisória (BLRBAC) / Figure 2. Provisional level measurement (BLRBAC)
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Orientações para inspeção geral da caldeira
Tendo em vista as tensões térmicas significativas sofridas, 

a caldeira deve receber uma inspeção visual tão completa 
quanto possível para observar possíveis danos. Andaimes 
com esta finalidade devem ser erguidos, de forma a per-
mitir satisfatória visualização de todas as superfícies de 
interesse na caldeira. Deve-se também dispor de iluminação 
adequada.

A seguir, são dadas orientações gerais para conduzir as 
inspeções das partes de pressão:

Deformações e distorções dos vários componentes in-• 
ternos da caldeira devem ser os principais focos desta 
verificação. A ausência de distorções permitirá inferir, 
com razoável segurança neste caso, que danos meta-
lúrgicos por superaquecimento dos materiais também 
não tenham ocorrido. Assim, deve ser conduzida uma 
inspeção visual geral e detalhada em todos os painéis e 
feixes de tubos visualmente acessíveis da caldeira.
Deve-se atentar tanto para deformações permanentes • 
como transitórias, sendo essas últimas verificáveis 
somente através da existência de eventuais clips e es-
paçadores rompidos em painéis de superaquecedores, 
screen, etc.
Se houver evidência de distorções em paredes da forna-• 
lha, deverá ser inspecionada a fixação dos buckstays na 
região externa correspondente. Ensaios por PT poderão 
ser empregados.
Atenção especial deve ser dedicada aos balões. Já • 
foram reportadas junto a Comitês especializados 
diversas ocorrências de afrouxamento ou soltura da 
fixação dos internos do balão de vapor após um ESP. 
Os internos e sua fixação devem, portanto, ser neces-
sariamente inspecionados antes do retorno da caldeira 

General boiler inspection orientations
Considering the significant thermal stresses 

endured, the boiler should be visually inspected as 
thoroughly as possible, in order to observe possible 
damage. Scaffolds must be erected for this purpose, 
so as to allow satisfactory visualization of all sur-
faces of interest in the boiler. Suitable lighting must 
be also available. 

General orientations to carry out the pressure 
part inspections are listed in the following:

Deformations and distortions of the various inter-• 
nal boiler components should constitute the major 
focus in this inspection. The absence of distortions 
will allow inferring rather surely that metallurgi-
cal damage by material overheating has not oc-
curred either. Thus, a general and detailed visual 
inspection of all visually accessible boiler panels 
and tube banks should be carried out.
Attention should be paid to both permanent and • 
transitory deformations, the latter being only 
verifiable through the existence of eventual 
clips and spacers broken in superheater panels,  
screen, etc.
In case there is evidence of distortions on fur-• 
nace walls, the buckstay fastening should be 
inspected in the corresponding external region. 
Dye-penetrant testing may be employed.
Special attention should be paid to the drums. • 
Several occurrences of slackening or loosening 
of the fastening of the steam drum internal parts 
after an ESP have been already reported to spe-
cialized Committees. Therefore, the internal parts 
and their fastening must be necessarily  inspected 

Figura 3 e detalhe auxiliar. No teste hidrostático preliminar, verificar possíveis vazamentos nos assentos dos tubos do bank junto aos balões / Figure 3 
and auxiliary detail.  Check possible leakages in the seats of the bank tubes next to the drums in the preliminary hydrotest
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Figura 9. Internos do balão. Atentar quanto a suas fixações 
após um ESP / Figure 9.  Drum internal parts. Pay attention 
to their fastenings after an ESP

Figura 8 e detalhe auxiliar.  Em caso de deformações em paredes de água, as fixações 
externas dos suportes dos buckstays mais próximos devem ser inspecionadas / Figure 
8 and auxiliary detail. In case of water wall deformations, the outside fastenings of 
the supports of the nearest buckstays should be inspected

Figuras 4, 5, 6 e 7. Deformações e desalinhamentos de componentes de caldeiras (fotos com propósito ilustrativo somente) / Figures 4, 5, 6, and 7.  Boiler 
components deformations and misalignments (photos with illustrative purpose only)
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à operação. Esse risco é 
comparativamente maior 
em balões equipados com 
ciclones, em relação àque-
les providos de defletores 
do tipo “baffle-plate”.
É recomendável a execução • 
de ensaio por partículas 
magnéticas nas soldas dos 
balões de água e vapor, pelo 
lado interno, onde houver 
acesso para tal.
A inspeção dos tubos do • 
fundo citada no tópico 
‘Avaliação preliminar dos 
tubos do fundo’, caso venha 
a ser necessária, poderá 
consistir de exame visual, 
ensaios não-destrutivos 
(PT ou MT) e, a critério 
do profissional inspetor, 
análise metalográfica. Para tanto, poderá ser necessário 
providenciar aberturas no refratário do fundo da caldei-
ra, se existente, para permitir o acesso aos tubos. 
Locais com elementos potenciais concentradores • 
de tensões, como aberturas da fornalha e cantos, 
e áreas críticas, como “weak-corners”, devem ser 
inspecionados.
Possíveis defeitos subcríticos (principalmente desconti-• 
nuidades de natureza concentradora de tensões) preexis-
tentes conhecidos, em qualquer região pressurizada da 

Figura 12. Abertura para soprador de fuligem. Têm-se 
aqui elementos concentradores de tensões, requerendo 
inspeção cuidadosa nesta ocasião / Figure 12.  Opening for 
soot blower. There are here stress concentrating elements, 
requiring careful inspection on that occasion

Figuras 10 e 11. Soldas do balão. Observar linha de óxido adjacente à solda, representando possível indicação de trinca comprovada neste caso real. 
O exame por partículas magnéticas é, portanto, recomendável após um ESP / Figures 10 and 11. Drum welds. Observe the oxide line adjacent to 
the weld, representing a possible crack indication, proven in this real case. Therefore, magnetic particles testing is recommendable after an ESP

prior to restarting the boiler. 
This risk is higher for cyclone 
equipped drums, compared to 
those provided with baffle-plate 
type deflectors.

It is recommendable to carry • 
out a magnetic testing at the water 
and steam drum welds from the 
inside, should access for such a 
procedure be available.

The floor tube inspection • 
mentioned under item ‘prelimi-
nary floor tube evaluation’, in 
case it will be required, may 
consist in a visual examination, 
non-destructive testing (either 
dye-penetrant - PT) or magnetic 
testing - MT), and metallograph-
ic analysis at the inspector’s dis-
cretion. For this purpose it may 
be necessary to provide openings 

in the boiler floor refractory, if existing, to allow 
access to the tubes. 
Locations with potential stress concentrating • 
elements, as furnace openings and corners, as 
well as critical areas, such as weak corners, 
must be inspected.
Possible well-known pre-existing subcritical de-• 
fects (especially discontinuities of stress concen-
trating nature), in any pressurized boiler region, 
must be reevaluated on that occasion through 
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caldeira, devem ser reavaliados nesta ocasião através da 
técnica de inspeção ou ensaio mais adequados, a critério 
do inspetor. Encarece-se a importância de dispor de 
histórico documental de inspeção prontamente acessível 
para referência nesta ocasião.
Um teste hidrostático final e complementar deve • 
ser executado após a conclusão dos reparos e inspe-
ções, servindo como liberação e certificação final 
da unidade. 

Pode ser considerada, por ocasião destas inspeções pós-
ESP, a possibilidade de se antecipar a inspeção periódica 
subsequente da unidade, caso esteja próxima. Isto resultará 
em economia, principalmente em termos de logística e re-
cursos (como andaimes), despesas que de outra forma teriam 
que ser incorridas duas vezes num curto período.

DOCUMENTAÇÃO
A inspeção executada deve ser preferencialmente caracte-

rizada como Inspeção Extraordinária, nos termos da NR-13, 
atendendo a todos os requisitos desta. Devem também ser 
feitas as notificações cabíveis (relatório e questionário de 
incidente), ainda que não-mandatórias, junto aos comitês 
especializados nacionais e internacionais com quem a fábrica 
tenha relacionamento, contribuindo assim com as estatísticas 
e pesquisas.

Outras ações aplicáveis na situação objeto deste pro-
cedimento são as providências padronizadas para paradas 
emergenciais de caldeiras de recuperação.

CONClUSÃO
Como foi dito, um evento de drenagem de emergência 

submete a caldeira a esforços importantes, e deve ser seguido 
por procedimentos de inspeção. Contudo, as unidades são 
projetadas para resistir a esses esforços sem sofrer maio-
res danos, e experiências recentes têm comprovado esta 
premissa. Também ficou evidenciado nestas ocasiões que, 
com a adoção de procedimentos adequados de inspeção, a 
caldeira pode ser reconduzida à operação com satisfatória 
confiabilidade.

Deve ser notada a prolongada indisponibilidade da cal-
deira que poderá resultar após um ESP, principalmente ao 
somarem-se os tempos de inspeção e reparos com aqueles 
relacionados a procedimentos de segurança, principalmente 
o resfriamento da camada. Assim, em termos de paralisação 
da planta e lucros cessantes, uma ocorrência dessa natureza 
poderá resultar bastante dispendiosa.

Não obstante, isto não deverá motivar a redução das 
precauções de segurança e do escopo de inspeções, que são, 
em última análise, os elementos que evitarão acidentes tanto 
no decorrer da parada quanto na campanha subsequente de 
qualquer caldeira de recuperação que tenha sido submetida 
a uma drenagem de emergência. 

the most suitable inspection or testing technique, 
at the inspector’s discretion. Particular stress is 
laid on the importance of having a documentary 
inspection history readily available for reference 
on that occasion.
A final and complementary hydrotest must be car-• 
ried out after concluding repairs and inspections, 
serving as release and final certification of the unit. 

The possibility of anticipating the subsequent 
periodical inspection of the unit, in case it is close, 
may be considered when carrying out these post-ESP 
inspections. This will result in savings, especially in 
terms of logistics and resources (such as scaffolds), 
expenses that otherwise would have to be incurred 
twice within a short period.

DOCUMENTATION
The inspection carried out should be preferably 

characterised as Extraordinary Inspection in the terms 
of NR-13, meeting all requirements of the latter. The 
due notifications (report and questionnaire about the 
incident), though not mandatory, should be also done to 
the specialized national and international committees 
which the mill may have relations with, thus contribut-
ing to the statistics and researches.

Other actions applicable in the situation which is 
the object of this procedure are the standardized mea-
sures for emergency shutdowns of recovery boilers. 

CONClUSION
As mentioned, an emergency shutdown pro-

cedure submits the boiler to significant efforts 
and must be followed by inspection procedures. 
However, the units are designed to withstand these 
efforts without enduring major damage, recent ex-
periments having proven this premise. It was also 
evidenced on those occasions that by adopting 
suitable inspection procedures the boiler can be 
restarted with satisfactory reliability.

The prolonged unavailability of the boiler, 
which may result after an ESP, especially when 
adding the time required by inspection and repairs 
to that related to safety procedures, mainly layer 
cooling, should be taken good note of. Thus, in 
terms of plant shutdown and profit lost, an occur-
rence of this nature may result rather expensive.

Notwithstanding, this should not give rise to a reduc-
tion in safety precautions and in the scope of  inspec-
tions, which are, in the last analysis, the elements which 
will avoid accidents both in the course of shutdown and 
in the subsequent campaign of any recovery boiler hav-
ing undergone an emergency shutdown procedure. 
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CONSIDERATIONS ON ThE ESTIMATION Of TIME INvOlvED
Enclosed is a time schedule containing the pe-

riods of time estimated for the actions described 
in this paper, providing a notion of the boiler un-
availability expected in connection with the ESP. 
It should be noted, however, that some steps (as 
layer cooling and performance of required repairs) 
are imponderable and will depend on the actual 
circumstances. The layer cooling, for instance, is 
extremely dependent on its height and on the boiler 
size. Conservative estimated periods of time have 
been assigned to them, so that the general duration 
of the activities may vary substantially with regard 
to the estimation present herein.

Enclosure: Time schedule with periods of time esti-
mated for post-ESP inspection and maintenance actions.  

CONSIDERAÇõES SOBRE A ESTIMATIvA DOS TEMpOS 
ENvOlvIDOS

Em anexo, é mostrado um cronograma com os tempos 
estimados para as ações descritas neste documento, forne-
cendo uma noção da indisponibilidade esperada da caldeira 
em conexão com o ESP. Note-se, contudo, que algumas 
etapas (como resfriamento da camada e a execução dos 
reparos necessários) são imponderáveis e dependerão das 
circunstâncias reais. O resfriamento da camada, por exemplo, 
é extremamente dependente da altura desta e do tamanho 
da caldeira. Para essas, foram atribuídos tempos estimados 
conservadores, de modo que a duração geral das atividades 
poderá variar substancialmente com relação à estimativa 
ora apresentada.

Anexo: Cronograma com tempos estimados para as ações 
de inspeção e manutenção pós-ESP. 

Cronograma de Inspeção Pós-ESP / Post-ESP Inspection Time Schedule

Atividades / Activities
Resp.
resp.

Tempo
Time

1º dia
1st  day

2º dia
2nd day

3º dia
3rd day

4º dia
4th day

5º dia
5th day

6º dia
6th day

7º dia
7th day

8º dia
8th day

1 Resfriamento/ Prospecção térmica da camada / layer cooling/Thermal prospection O 72

2 Lavagem com sopradores / Washing with blowers O 10

3 Abrir todas as portas da caldeira / Open all boiler doors M 6

4 Montar dispositivo para verificar nivel d'água fundo da fornalha / Mount furnace floor water level checking device M 1

5 Montar andaime de cabo nos superaquecedores / Mount cable scaffold at superheaters M/C 1

6 Montar andaime de cabo na bancada / Mount cable scaffold at the bench M/C 1

7 Remoção de pedras e limpeza (segurança)/ Stone removal and cleaning (safety) O 6

8 Montar vigas do teto de segurança / Mount safety roof beams M 1

9 Montar teto de segurança (tábuas)/ Mount safety roof (boards) C 2

10 Desmontar dispositivo para verificar nivel d'água fundo da fornalha / Dismount furnace floor water level checking device M 1

11 Enchimento para TH inicial / Filling for initial hydrotest O 5

12 Pressurização para TH inicial / Pressurization for initial hydrotest O 1

13 Inspeção durante o TH inicial / Inspection during initial hydrotest I 2

14 Despressurização / Depressurization O 1

15 Fazer inspeção dos tubos das paredes próximos ao piso/ Inspect wall tubes near the floor I 2

16 **Fazer reparos / **Make repairs M 33

17 Abrir portas do balão de vapor para inspeção /Open steam drum doors for inspection M 1

18 Verificação e reaperto dos internos do balão /Check and retighten drum internal parts I 4

19 Fazer arranjo da camada /Arrange the layer O 6

20 *Abrir 4 janelas de 1x1m no refratário do fundo /* Open 4 windows 1x1m in the floor refractory C 4

21 Fazer inspeção dos tubos do fundo da fornalha / Inspect furnace floor tubes I 3

22 Montar andaime para inspeção /Mount scaffold for inspection C 5
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52

O=operação, M= mecânica, I- Inspeção, C= civil / O = operation, M= mechanics, I= Inspection, C= civil  -  *Se for confirmado nivel de água abaixo do especificado ( 8 ft ) / *If a water level below  the 
specified one ( 8 t ) is confirmed  - **Tempo para reparos estimado em função das atividades paralelas de inspeção / **Repair time estimated as a function of the parallel inspection activities 

23 Inspeção visual geral pós ESP / General visual post-esp inspection I 22

24 Fechar portas do balão / Close drum doors M 1

25 Enchimento para 2ºTH / Filling for 2nd hydrotest O 3

26 Pressurização para 2ºTH / Pressurization for 2nd hydrotest O 1

27 Inspeção durante o 2ºTH / Inspection during the 2nd hydrotest I 2

28 Despressurização / Depressurization O 1

29
Desmontar andaimes de cabo superaquecedor e bancada / Dismount cable scaffolds at superheaters and 
bench

M 2

30 Montar refratário do fundo e bicas / Mount floor refractory and smelt spouts M 6

31 Desmontar teto de segurança (tábuas) / Dismount safety roof (boards) M 2

32 Retirar vigas do teto de segurança / Remove safety roof beams M 1

33 Fechar todas portas de visita da caldeira / Close all boiler inspection doors M 3

34 Aquecimento / Pressurização / Heating / pressurization O 12

35 Operando com óleo / Operating with oil O 2

36 Operando queimando licor / Operating with liquor burning O 0

Tempo total / Total time 7,1 dias
7.1 days

170 hs
170 hours

Nota final do autor: as informações contidas neste 
trabalho expressam os conhecimentos, experiências e 
crenças do autor sobre o assunto abordado, no momento 
de sua redação. Entretanto, devem servir apenas como 
referência ao leitor, não sendo oferecidas garantias ou 
responsabilidades de que as informações sejam perfei-
tamente adequadas e suficientes para o propósito em 
questão.
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