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RESUMO 

O presente trabalho visa elaborar uma metodologia e técnicas a serem 

adotadas na implementação e aperfeiçoamento do processo de reparo e testes 

de queimadores das turbinas de propulsão a gás Rolls-Royce Olympus e Tyne 

nas Fragatas da Marinha do Brasil. 

Embora a turbina a gás seja amplamente utilizada em diversos segmentos, o 

seu emprego nas Fragatas apresenta algumas desvantagens que são descritas 

no corpo do trabalho.  

Na problematização pode-se identificar 3 (três) fatores que influenciam 

diretamente nas turbinas a gás na Marinha do Brasil que são: perfil de 

utilização; tempo curto entre manutenções e alto custo de manutenção. 

Com isso foi realizada uma análise do processo anterior de reparo, onde foram 

verificadas as principais desvantagens para mitigar e desenvolver uma nova 

proposta para o processo de reparo e testes dos queimadores das turbinas a 

gás. 

Propondo algumas modificações na melhora na formação da mão-de-obra 

qualificada, na melhora da qualidade do combustível e uma última que visa 

nacionalizar o processo de reparo dos queimadores. Também serão exibidas 

as fases do reparo e teste, sendo detalhados os procedimentos, a 

nacionalização de ferramentas, as verificações metrológicas, limpezas, os 

ensaios não-destrutivos com líquido penetrante e os testes dos queimadores.  
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METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na elaboração desta monografia teve por base a 

pesquisa em manuais do fabricante das turbinas Rolls-Royce, em compêndios 

da Marinha do Brasil e apostilas do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk 

(CIAW); em bibliografias de gerenciamento de projetos, em entrevistas com 

técnicos especializados em turbinas e em publicações da internet; buscando 

uma gama de informações relevantes para definir a melhor forma do processo 

do reparo dos queimadores. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Marinha do Brasil possui como missão constitucional a garantia da 

soberania nacional e o patrulhamento das águas brasileiras. Esta missão é 

cumprida através de seus meios operativos compostos de diversos navios de 

guerra e apoio logístico, dentre os quais destacaremos as Fragatas. 

As Fragatas da Marinha do Brasil foram adquiridas junto a Real Marinha 

Inglesa (Royal Navy) e são classificadas em duas classes, a marca 21 com 

propulsão a diesel ou a gás, e a marca 22 com propulsão somente a gás. 

A propulsão a gás das Fragatas da Marinha do Brasil é obtida através 

das turbinas comercializadas e assistidas tecnicamente pela empresa inglesa 

Rolls-Royce do tipo Olympus e Tyne. 

As turbinas Olympus (Figura 1) e Tyne (Figura 2) são compostas por 

sistemas de ar, óleo combustível, óleo lubrificante, controle de parâmetros de 

funcionamento, e segurança operacional que serão apresentados 

detalhadamente no Capítulo 2. 

 

 

Figura 1 - Visão em corte da Turbina Rolls-Royce Olympus 



9 
 

 

Figura 2 - Visão em corte da Turbina Rolls-Royce Tyne 

 As turbinas Olympus (Figura 1) possuem potência de 18 megawatts e 

consomem até 6 toneladas de óleo combustível por hora. Equipam mais de 15 

Marinhas no mundo inteiro, de navios patrulha a porta-aviões. Seu projeto 

original data de 1946, tendo sido desenvolvida ao ramo aeronáutico. Em 1960 

foi adaptada à propulsão de navios, isto é, “marinizada”. Possuem a seguinte 

configuração: 

• Compressor de baixa pressão (LPC) de 5 estágios; 

• Compressor de alta pressão (HPC) de 7 estágios; 

• 8 Câmaras de combustão anulares; 

• 1 Turbina de 1 estágio de alta pressão; 

• 1 Turbina de 1 estágio de baixa pressão; 

• 2 Bombas de combustível (alta e baixa pressão); e 

• Conjunto de lubrificação composto por 5 Bombas de dreno e 1 

bomba de lubrificação. 
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As turbinas Olympus (Figura 3) são segmentadas em carcaça de 

admissão de ar (1), compressor de baixa pressão (2), carcaça intermediária (3), 

compressor de alta pressão (4), carcaça de ligação (5), câmara de combustão 

(6), turbinas de alta e baixa pressão (7) e exaustão (8). 

 

Figura 3 - Seções da Turbina Rolls-Royce Olympus 

As turbinas Tyne possuem potência de 4 megawatts e consomem até 

1.5 toneladas de óleo combustível por hora. Também equipam mais de quinze 

Marinhas no mundo inteiro, de navios patrulha a porta-aviões. Seu projeto 

original data de 1954, sendo adaptada à propulsão de navios também em 

1960. Possuem a seguinte configuração: 

• Compressor de baixa pressão (LPC) de 6 estágios; 

• Compressor de alta pressão (HPC) de 9 estágios; 

• 10 Câmaras de combustão anulares; 

• 1 Turbina de 1 estágio de alta pressão; 

• 1 Turbina de 1 estágio de baixa pressão; 

• 1 Turbina de Potência de 1 estágio 

• 1 Bomba de combustível; e 

• Conjunto de lubrificação composto por 6 bombas de dreno e 1 

bomba de lubrificação. 

 

 As turbinas Tyne (Figura 4) são segmentadas em carcaça de admissão 

de ar (1), compressor de baixa pressão (2), carcaça intermediária (3), 

compressor de alta pressão (4), carcaça externa do compressor (5), câmara de 

combustão (6), carcaça injetora (7), turbinas de alta e baixa pressão (8), 

carcaça inter-turbinas (9), turbina de potência (10) e exaustão (11). 
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Figura 4 – Seções da Turbina Rolls-Royce Tyne 

 A presente proposta busca demonstrar como são executados os reparos 

dos queimadores das turbinas a gás de propulsão Rolls-Royce Olympus e 

Tyne, das Fragatas da Marinha do Brasil, através de metodologias e técnicas 

de reparos a serem adotados na recuperação dos queimadores, utilizando 

conhecimentos teóricos absorvidos por engenheiros e técnicos da Marinha do 

Brasil. 

 Faz-se mister salientar a necessidade da Marinha do Brasil de garantir a 

qualificação técnico-profissional de seus engenheiros e técnicos, uma vez que 

se vem observando um grande número de problemas relacionados a 

queimadores nos últimos anos, problemas estes relacionados ao baixo perfil de 

operação das turbinas (poucas horas de utilização) e da má qualidade de 

combustível. 

 O estudo sobre turbinas e em particular turbina a gás deve apresentar 

um conjunto de competências específicas, demonstrando as vantagens e 

desvantagens da turbina a gás. 

 Para melhor compreensão serão citados os principais componentes de 

uma turbina a gás dando um enfoque maior no Sistema de Combustão dos 

queimadores por ser a proposta deste trabalho, onde também serão abordados 

os sistemas de lubrificação, de ar e suprimento de combustível. 

 O presente projeto tem por finalidade propor uma maior integração das 

atividades de trabalho no reparo de queimadores e da formação do 
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especialista, com capacidade de realizar reparos e manutenção com qualidade 

e garantia. 

 É de fundamental importância que toda e qualquer proposta de 

intervenção técnica no reparo dos queimadores sejam ligados ao curso de 

formação de profissionais qualificados que se baseando nas necessidades da 

Marinha do Brasil, responda as principais propostas sobre: “o que fazer?”, 

“como fazer?” e “por que fazer?”, buscando, assim, reduzir as paralisações das 

máquinas (turbinas) e também a redução de custos operacionais envolvidos 

entre a Marinha do Brasil e a Rolls-Royce. 

O processo de reparo e teste dos queimadores das turbinas Olympus e 

Tyne foi revisto e modificado. A Marinha do Brasil resolveu nacionalizar e 

padronizar todo o processo. Para isso foi necessário que se apresentasse uma 

nova proposta de procedimento, criticando o método de manutenção utilizado, 

o qual elevava os custos e tempos. 

Foram desenvolvidos fluxogramas comparando o processo de reparo 

utilizado na Rolls-Royce com uma nova proposta de processo. 

Para gerenciamento desse projeto de reparo dos queimadores investiu-

se na aplicação de conhecimento, habilidades, técnicas e na elaboração de 

atividades relacionadas ao reparo para atingir o objetivo num certo prazo, custo 

e qualidade.  



13 
 

CAPÍTULO I 

ENFOQUE TEORICO DAS TURBINAS 

Turbinas a gás são equipamentos em geral de construção compacta, 

integrados por um compressor que aspira ar do meio ambiente e o comprime 

para uma câmara onde o combustível injetado continuamente sob pressão 

constante é queimado (câmara de combustão) e por uma turbina que é 

impelida pela massa em expansão de gases aquecidos, provenientes desta 

combustão, conforme ilustrado abaixo (Figura 5). 

 

Figura 5 - Ilustração de uma turbina a gás 

Esta configuração forma um ciclo termodinâmico a gás, cujo modelo 

ideal denomina-se Ciclo Brayton (Figura 6), concebido por George Brayton em 

18701. 

Este conjunto opera em um ciclo aberto, ou seja, o fluido de trabalho - ar 

- é admitido na pressão atmosférica e os gases de escape, após passarem 

pela turbina, são descarregados de volta na atmosfera sem que retornem à 

admissão. 

A denominação turbina a gás (LEE, 1954) pode ser erroneamente 

associada ao combustível utilizado. A palavra gás não se refere à queima de 

gases combustíveis, mas, sim ao fluido de trabalho da turbina, que é neste 

caso a mistura de gases resultante da combustão. O combustível em si pode 

ser gasoso, como gás natural, gás liquefeito de petróleo (GLP), gás de síntese 

ou líquido, como querosene, óleo diesel e até mesmo óleos mais pesados. 

                                                 
1 BRAYTON, George. 03/10/1830 – 17/12/1892. Engenheiro Mecânico nascido nos EUA. 
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1.1. Ciclo Brayton 

 O Ciclo Brayton é um ciclo ideal, uma aproximação dos processos 

térmicos que ocorrem nas turbinas a gás, descrevendo variações de estado 

(pressão e temperatura) dos gases. O conceito é utilizado como base didática e 

para análise dos ciclos reais, que se desviam do modelo ideal, devido a 

limitações tecnológicas e fenômenos de irreversibilidade, como o atrito. 

O Ciclo Brayton (Figura 6) se constitui de quatro etapas. Primeiramente, 

o ar em condição ambiente passa pelo compressor, onde ocorre compressão 

adiabática e isentrópica, com aumento de temperatura e consequente aumento 

de entalpia. Comprimido, o ar é direcionado às câmaras, onde se mistura com 

o combustível possibilitando queima e aquecimento, à pressão constante. Ao 

sair da câmara de combustão, os gases, à alta pressão e temperatura, se 

expandem conforme passam pela turbina, idealmente sem variação de 

entropia. Na medida em que o fluido exerce trabalho sobre as palhetas, 

reduzem-se a pressão e temperatura dos gases, gerando-se potência 

mecânica. A potência extraída (BOYCE, 1960) através do eixo da turbina é 

usada para acionar o compressor e eventualmente para acionar outra máquina. 

A quarta etapa não ocorre fisicamente, se tratando de um ciclo termodinâmico 

aberto. Conceitualmente, esta etapa representa a transferência de calor do 

fluido para o ambiente. 

Desta forma, mesmo se tratando de um ciclo aberto, parte da energia 

proveniente da combustão é rejeitada sob a forma de calor, contido nos gases 

quentes de escape. A rejeição de calor é um limite físico, intrínseco ao 

funcionamento de ciclos termodinâmicos, mesmo nos casos ideais, como 

define a segunda lei da termodinâmica. 

A perda de ciclo ideal pode ser quantificada pela potência proveniente 

do combustível, descontando-se a potência de acionamento do compressor e a 

potência líquida. Assim, diminui-se a perda à medida que se reduz a 

temperatura de escape e se eleva a temperatura de entrada da turbina, o que 

faz da resistência, a altas temperaturas, das partes da turbina um ponto 
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extremamente crítico na tecnologia de construção destes equipamentos 

(CLARKE e LARDGE, 1958). 

 

 
Figura 6 - Ciclo Brayton (gráficos) 
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O Ciclo Brayton ideal tem eficiência térmica dada por: 
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onde minmax/ PPrp = é a razão de pressão e k é a razão de calores 

específicos. 

A eficiência térmica de um Ciclo Brayton simples aumenta com o 

aumento da razão de pressão. 

1.2. Vantagens e desvantagens da Turbina a Gás  

Segundo os autores (BALLAL e LEFEBVRE, 1972) a turbina a gás 

apresenta vantagens e desvantagens. Estas estão demonstradas a seguir: 

1.2.1. Vantagens 

- Turbinas a gás tendem a ser mais compactas, isto é, tem uma maior 

razão potência/peso (até 70% em relação a outros motores). Por isso, 

elas são adequadas para sistemas de transportes como aviões, navios e 

até mesmo transporte terrestre; 

- Partida e paradas mais rápidas; 

- Tempo de resposta baixo; 

- Equipe de operação e manutenção reduzida; 

- Consome menos matéria-prima na fabricação; 

- Menor custo; 

- Produz menos vibração; e 

- (Quase) não requer água de resfriamento. 
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1.2.2. Desvantagens 

- Menor potência específica; 

- Menor eficiência; 

- Menor vida útil; 

- Mais sensível à qualidade do combustível; 

- Muitos componentes sob alta tensão mecânica; 

- Ruídos de alta frequência; 

- Necessidade de grande quantidade de ar; 

- Produção de grande quantidade de gases quentes (objetivo); e 

- Não pode ser reparada na planta. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO DO GERADOR DE GÁS2 
  

A turbina a gás possui sistemas de lubrificações do gerador de gás e da 

turbina de propulsão. Tal sistema é imprescindível para a refrigeração de todo o 

equipamento. 

 É constituído por um sistema de pressão e um sistema de remoção de 

óleo. O óleo é circulado pelo sistema por meio de uma bomba de pressão e 

cinco bombas de remoção, são acionadas pelas engrenagens de acionamento 

de acessórios, situadas na carcaça intermediária. 

 As bombas estão agrupadas em duas unidades, estando e unidade 

principal instalada na parte de vante e contendo a bomba de lubrificação, 

bomba principal de remoção, válvula de escape ajustável, válvula de retenção, 

filtro de descarga da bomba de pressão, filtro magnético da bomba de remoção 

principal de óleo. 

 A unidade auxiliar de bombas de remoção, fica localizada na parte de ré 

do acionador, aloja quatro bombas de remoção e filtros magnéticos. A bomba 

de pressão aspira de um tanque instalado dentro da base da turbina a gás. Por 

meio de uma rede e filtro ela aspira do tanque e descarrega por uma válvula de 

retenção e filtro principal, parte do sistema de pressão. 

 O óleo é transportado por furações e aberturas existentes na unidade 

principal de bombas e na carcaça do acionador. Através de outras furações 

existentes na carcaça, para os diafragmas de vante e de ré, que fornecem óleo 

para o mancal de ré do compressor de baixa pressão (BP). Furações 

existentes no diafragma do mancal de ré da carcaça intermediária conduzem o 

óleo por canalizações e uma rede externa. Através da descarga da bomba, 

uma canalização externa leva o óleo para ré do gerador de gás. Instalados 

nesta rede estão os transdutores de pressão, para fins de alarme e 

                                                 
2 Retirada dos manuais da Rolls-Royce. 
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manômetros. 

 Agora, no sistema de lubrificação da turbina de propulsão, o óleo sob 

pressão, vindo do sistema de lubrificação da caixa de uma engrenagem 

redutora é usada para lubrificação da turbina de propulsão. O óleo é suprido 

por meio de um joelho de admissão situado ao lado do pedestal do mancal e 

uma pressão controlada entre 12,5 a 17,5 libras-força por polegada ao 

quadrado (lbf/in2). Incorporados no joelho de admissão, existem conexões para 

um alarme de baixa pressão de óleo e para um pressostato de desarme. 

Ambos ficam instalados no pedestal da turbina de potência. 

 Do joelho de admissão o óleo é distribuído dentro de pedestal por redes, 

para os mancais de sustentação de vante e de ré e para o mancal duplo de 

escora. O óleo é também levado por uma rede, para um pequeno tanque de 

distribuição montado sob a tampa do pedestal. Redes em separado, saem 

deste tanque para lubrificar a caixa de engrenagens de acionamento de 

acessórios e para o gerador de sinal de velocidade; o suprimento de óleo deste 

último passa por um filtro no lado da caixa de engrenagens acionadoras de 

acessórios. 

 O retorno do óleo dos mancais de sustentação e da caixa de 

engrenagens acionadoras de acessórios é drenado para a base do pedestal e 

retorna para o sistema de óleo da caixa de engrenagens redutoras por meio de 

uma rede de grande diâmetro.  

2.1. Sistemas de ar do gerador de gás e de ar da turbina 
de propulsão 

O propósito dos sistemas de ar do gerador de gás é pressurizar os selos 

de ar, resfriar os componentes do sistema de combustão e das turbinas, 

ventilar a mistura ar/óleo para fora dos selos e das câmaras e impedir o 

congelamento dos componentes da carcaça de admissão. O ar, sob pressão, 

da descarga do compressor de baixa pressão, é extraído por redes saindo das 

câmaras anulares, em cada um dos lados da carcaça intermediária e é utilizada 

para pressurizar todos os selos de ar, exceto o selo do mancal do segundo 
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estágio da turbina. 

O sistema de ar da turbina de propulsão inclui o resfriamento da turbina 

de propulsão, o sistema de pressurização de selo do mancal de vante e o 

sistema de suspiro de ar do pedestal do mancal. O ar de resfriamento e de 

pressurização é derivado do gerador de gás e o ar do suspiro vindo do pedestal 

é conduzido para a chaminé. O ar do quinto estágio do compressor de alta 

pressão do gerador de gás é canalizado a partir de um joelho na carcaça 

intermediária e levado por um tubo externo até uma adaptação para tubos, 

localizada na parte superior do duto entre turbinas. Este ar passa através de 

dois tubos internos, para uma caixa central de alimentação de ar, via uma 

alheta existente no duto entre turbinas. O ar passa por orifícios, existente na 

parte de ré da caixa de alimentação de ar, estando a câmara existente entre a 

face de vante da roda do estator e resfria a face de vante da roda, antes de ser 

descarregado para a corrente de gases. O ar proveniente do compressor de 

baixa pressão do gerador de gás é extraído de um ramal existente no 

adaptador situado na parte superior do duto entre turbinas e, por meio de um 

duto, é levado a um segundo adaptador existente no duto. 

Deste segundo adaptador, um tubo radial leva ar para um joelho 

voltado para ré, situado na cobertura acústica. O ar continua a seguir para ré, 

através de tubos externos existentes no jazente, até um adaptador existente no 

alojamento do selo do mancal de vante. Este ar passa para uma câmara anular 

envolvendo o selo labirinto. Uma parte do ar passa entre a parte da frente do 

selo e se escoa para fora, entre a face de ré da roda e o alojamento do selo 

para resfriar a face de ré da roda e para pressurizar o selo, antes de ser 

descarregado na corrente de gases. O ar, passando através do mancal, é 

aliviado através de um tubo suspiro ligado à voluta de descarga. Uma válvula 

tipo borboleta fica instalada no tubo e é pré-ajustada para a depressão correta 

no pedestal. Um elemento retentor de chamas, está incorporado no joelho do 

tubo, fixado no pedestal.  
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2.2. Sistema de suprimento de combustível e 
componentes 

 As funções dos sistemas de suprimento de combustível são: fornecer 

combustível aos queimadores, para dar partida no gerador de gás; fornecer 

combustível ao gerador de gás, numa proporção e temperatura controlada, em 

toda a faixa de operação do gerador de gás e cortar o fornecimento de 

combustível do gerador de gás, em condição de emergência e para parada 

normal. Um sistema auxiliar de injeção de combustível ajuda a partida do 

gerador de gás, fornecendo combustível sob pressão aos queimadores 

imediatamente ao ser dada a partida. O combustível a ser injetado, fica contido 

em um cilindro, que é abastecido pela rede de combustível do navio através da 

rede do sistema de injeção (sistema de recalque). 

2.3. Sistema de combustão 

 O sistema de combustão é do tipo tubo anular. Ele consiste de uma 

carcaça interna e uma externa feitas de aço inoxidável. A carcaça externa é 

feita de duas partes aparafusadas juntas ao longo do comprimento horizontal. 

O flange de vante desta carcaça é aparafusado ao flange de ré da carcaça de 

descarga, enquanto o flange de ré suporta a carcaça das turbinas dos 

compressores. A carcaça interna e formada pelo suporte do mancal de vante 

da turbina do compressor de alta. Este suporte é preso ao diafragma de ré da 

carcaça de e se estende para ré até o mancal da turbina de alta. 

 O anel formado pela carcaça externa e o suporte do mancal da turbina 

acomoda as 8 (oito) câmaras de combustão. As câmaras de combustão são 

enumeradas de 1 a 8 no sentido anti-horário para quem observa da frente do 

equipamento. 

 Somente as câmaras números 4 e 6 possuem velas de ignição. Todas as 

câmaras são interligadas por um tubo intercondutor para permitir a propagação 

da chama as demais câmaras durante o acendimento. 

 Na metade inferior da carcaça há uma conexão com válvula de dreno 
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automática; aberta quando a máquina esta parada e fechada quando a 

máquina estiver em funcionamento. 

 As extremidades de vante das câmaras de estão presas a extremidade 

de ré da carcaça de descarga e as extremidades de ré das câmaras ao 

conduto de admissão da turbina de alta. 

 O conduto de admissão da turbina é feito em folhas de aço inoxidável e 

está localizado a ré das câmaras de combustão e é aparafusado ao cone 

suporte do estator da turbina do compressor de alta. O conduto de admissão 

converte o fluxo individual de gás de cada câmara em fluxo anular, provendo 

portanto a mesma pressão e temperatura na admissão da turbina de alta. 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPAIS COMPONENTES DE UMA TURBINA A GÁS 
TIPO ROLLS-ROYCE OLYMPUS E TYNE 

 Neste capítulo serão citados os principais componentes de uma turbina 

a gás. Os queimadores, que são objeto-alvo dessa pesquisa, serão melhor 

detalhado no subitem 3.1. Os demais componentes descritos abaixo serão 

expostos no Anexo 1. 

Em linhas gerais, a turbina é composta pelas seguintes peças: 

a) Tomada do ar turbina (AIR INTAKE FLARE); 

b) Invólucro da cascata (CASCADE BEND); 

c) Nariz (NOSE FAIRING); 

d) Carcaça de admissão de ar (AIR INTAKE CASING); 

e) Palhetas guias de entrada (ENTRY GUIDE VANES); 

f) Compressor de baixa pressão (LOW PRESSURE COMPRESSOR); 

g) Carcaça do compressor de baixa; 

h) Rotor do compressor de baixa pressão; 

i) Conjunto de vante do eixo do rotor (ROTOR FRONT SHAFT 
ASSEMBLY); 

j) Carcaça intermediária; 

k) Compressores de alta pressão; 

l) Rotor do compressor de alta pressão; 

m) Carcaça de descarga dos compressores (DELIVERY CASING); 

n) Sistema de combustão (vide o subitem  Sistema de combustão);  

o) Queimadores; 

p) Carcaça de turbinas e estatores; 

q) Conjunto das turbinas e rotores; 
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r) Anel de descarga (EXHAUST ANNULUS); e 

s) Turbina de propulsão. 

3.1. Queimadores 

 Os queimadores são presos na carcaça de descarga dos compressores, 

por onde passa a haste do queimador com o pulverizador, se prolongando até 

o cone da câmara de combustão. 

O queimador na turbina tem como função pulverizar ou atomizar o 

combustível de forma uniforme e controlada para que possibilite a queima da 

mistura nas diversas faixas de operações de demanda e potência exigida ao 

equipamento (NETO, 2000). 

O queimador é projetado e calculado para funcionar em baixa e alta 

demanda de combustível e no caso específico dos queimadores Olympus e 

Tyne existem 2 (dois) circuitos de combustível (primário e principal) que 

concorre para atender todas as faixas de funcionamento do equipamento. 

A queima irregular dos queimadores pode acarretar sérios problemas 

dentre eles (NETO, 2000):  

1) O direcionamento da chama à câmara de combustão podendo 

derretê-la.  

2) A queima excessiva, levando a altas temperaturas sobre as palhetas 

estacionárias e rotativas das turbinas causando erosão, deformação, até 

mesmo, queda em alta temperatura.  

3) Desequilíbrio das temperaturas das câmaras de combustão causando 

vibração no empalhetamento das turbinas podendo levar a quebra das palhetas 

por fadiga. 

4) A carbonização dos queimadores causa obstrução do fluxo de 

combustível. 
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5) O combustível de má qualidade causa, também, um mal 

funcionamento da turbina, elevando seu consumo. 

A localização do queimador (Figura 43) é apresentada no Anexo 2. 

Para um melhor entendimento, destacamos a vista explodida do 

queimador (Figura 7). 

 

  
Figura 7 - Queimador 
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CAPÍTULO IV 

APRESENTAÇÃO DOS TIPOS DE QUEIMADORES DAS 
TURBINAS A GÁS ROLLS-ROYCE OLYMPUS E TYNE 

4.1. Queimadores Olympus3 

 Os queimadores da turbina a gás Rolls-Royce Olympus são 

responsáveis pelo fluxo de óleo combustível primário e secundário. O fluxo de 

óleo combustível que passa pelo injetor primário é utilizado para a partida do 

equipamento e estabilização em marcha lenta, enquanto o fluxo que passa pelo 

injetor secundário é utilizado para aceleração do equipamento, como 

apresentado na Figura 8.  

 

Figura 8 - Vista em corte do queimador Olympus 

                                                 
3 Retirada do manual  Marine Olympus Familiarisation and Maintenance, 2006. 
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Os queimadores Olympus são montados na carcaça de ligação que 

separa o compressor de alta pressão e as câmaras de combustão (Figura 9).  

 

Figura 9 - Montagem dos Queimadores na carcaça de ligação 

As 8 (oito) câmaras de combustão da turbina a gás Rolls- Royce 

Olympus são dispostas diametralmente, e interligadas por conectores conforme 

a Figura 10. Cada câmara de combustão aloja um queimador que pulveriza o 

óleo combustível durante a partida e funcionamento da turbina conforme a 

Figura 11.   

 

Figura 10 - Câmara de combustão da Turbina Olympus 
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Figura 11 - Montagem do queimador Olympus na Câmara de Combustão 

4.2. Queimadores Tyne4 

Os queimadores das turbinas a gás Tyne são responsáveis pelo fluxo de 

óleo combustível primário e secundário que é injetado nas 10 (dez) câmaras de 

combustão das turbinas a gás Tyne para queima e geração de gases que serão 

utilizados na propulsão da turbina de potência e movimentação do eixo e do 

hélice do navio. O fluxo de óleo combustível que passa pelo injetor primário é 

utilizado para a partida do equipamento e estabilização em marcha lenta, 

enquanto o fluxo que passa pelo injetor secundário é utilizado para aceleração 

do equipamento, como apresentado na Figura 12. 

 
Figura 12 - Vista em corte do queimador Tyne e componentes 

 

 

                                                 
4 Retirada do manual  Marine Tyne Familiarisation and Maintenance, 2005. 
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Figura 13 - Câmara de combustão da Turbina Tyne e componentes 

4.3. Ilustração de 2 (dois) queimadores Olympus 

A Figura 14 mostra a diferença entre um queimador limpo e pronto para 

ser utilizado na câmara de combustão (Figura A) e um queimador carbonizado 

(Figura B), onde será reparado a posteriori. 

 

 
Figura 14 - Queimadores da Turbina Rolls-Royce Olympus 
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CAPÍTULO V 

HISTÓRICO DOS PROBLEMAS DOS QUEIMADORES 
NA MARINHA DO BRASIL 

No decorrer dos últimos anos, são relacionados 3 (três) problemas 

referentes à utilização dos queimadores nas turbinas: seu baixo perfil de 

utilização, curto tempo de disponibilidade operativa entre os 

reparos/manutenções e o alto custo envolvido no reparo/manutenção. 

5.1. Perfil de utilização 

 A turbina é projetada para ser utilizada em um regime de funcionamento 

de carga e velocidade constantes. Paradas e partidas abruptas prejudicam 

enormemente o equipamento pois, além de causar travamento das partes 

móveis da turbina inopinadamente, injeta uma quantidade maior que o 

desejado de combustível nos queimadores, ocasionando uma queima 

incompleta, gerando uma deposição de carbono (mais conhecida por 

carbonização). 

 A carbonização dos queimadores é acumulativa pois, uma vez 

obstruídos os orifícios de pulverização de combustível, o mesmo não consegue 

ser atomizado na câmara de combustão e ficando agregado no corpo do 

queimador e vindo a piorar o estado da peça, diminuindo assim sua vida útil. 

5.2. Tempo curto entre manutenções 

O manual do fabricante, a Rolls Royce, afirma que os queimadores das 

turbinas deveriam sofrer reparo/manutenção em média a cada 1000 horas. 

Porém, este dado deve ser considerado apenas quando o perfil operativo da 

turbina for alto. No caso da Marinha do Brasil isto não ocorre, uma vez que a 

propulsão das Fragatas é combinada do tipo CODOG (Combined Diesel or 

Gas), ou seja, ora opera com motores a diesel ora opera com a turbina. Em 

média em apenas 10% do tempo de operação as turbinas a gás estão na linha, 

o que representa um baixíssimo perfil de operação, implicando em uma maior 

degradação dos queimadores. Em média, estes queimadores necessitam ser 
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reparados num período que varia entre 100-200 horas, não existindo um 

número absoluto para tal. 

 Infelizmente, pela degradação do equipamento, esta manutenção vem 

sendo realizada em intervalos de tempos bem menores do que o previsto no 

manual. Este fato vem ocorrendo pois os queimadores têm apresentado 

bastante obstrução causando perda de rendimento da turbina e vibração. 

5.3. Alto custo da manutenção 

 Os elementos das turbinas são, em sua maioria, importados. Todas as 

peças do queimador são fornecidas exclusivamente pelo fabricante, sendo que 

o mesmo aplica preços aviltantes para sua aquisição pela Marinha do Brasil. 

 Como o custo da manutenção está diretamente ligado ao preço dos 

sobressalentes, o valor final em recolocar uma turbina em modo operativo fica 

oneroso à Marinha do Brasil. 
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CAPÍTULO VI 

GERENCIAMENTO DO PROCESSO 

A aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração de 

atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-definidos, 

num certo prazo, com certo custo e qualidade, através da mobilização de 

recursos técnicos e humanos é chamada de Gerência de projetos. Vários 

autores abordam a Gestão de Projetos, com ligeiras variações de conceito: 

• Kerzner (1992), a Gestão de Projeto consiste no planejamento, 

organização, direção e controlo dos recursos de uma empresa para um 

objetivo de relativamente curto prazo que foi estabelecido para a 

concretização de objetivos específicos;  

• Turner (1994), refere que a Gestão de Projetos é um processo através 

do qual um projeto é levado a uma conclusão. Tem três dimensões: 

objetivos (âmbito, organização, qualidade, custo, tempo); processo de 

gestão (planejar, organizar, implementar, controlar); níveis (integrativo, 

estratégico tático);  

• PMI (Project Management Institute) (2000), define Gestão de Projeto, 

tão simplesmente, como sendo o processo através do qual se aplicam 

conhecimentos, capacidades, instrumentos e técnicas às atividades do 

projeto de forma a satisfazer as necessidades e expectativas dos 

diversos stakeolders envolvidos no mesmo;  

Para gerenciar o projeto de reparo dos queimadores da turbina seguiu-

se uma abordagem mais tradicional e, aplicando os conceitos de Turner 

combinado com o PMI, onde se define gestão de projetos como sendo o 

processo através do qual se aplicam conhecimentos, capacidades, 

instrumentos e técnicas as atividades do projeto ou processo de forma a 

satisfazer as necessidades e expectativas dos diversos stakeolders envolvidas 

no processo. 
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Distinguiram-se cinco grupos de processos no desenvolvimento de um 

projeto: 

1. Iniciação; autorização do projeto ou fase 

2. Planejamento; são processos iterativos de definição e refinamento de 

objetivos e seleção dos melhores caminhos para atingir os objetivos. 

3. Execução; execução dos planos do projeto: coordenação de pessoas e 

outros recursos para executar o plano 

4. Monitoramento e Controle; medição e monitoramento do desempenho 

do projeto. Garantem que os objetivos do projeto são alcançados 

através do monitoramento e medição regular do progresso, de modo que 

ações corretivas possam ser tomadas quando necessário. e,  

5. Encerramento. aceitação formal do projeto (com verificação de escopo) 

ou fase para a sua finalização. 

Para manter o controle sobre o projeto do início ao fim, foram utilizadas 

várias técnicas, dentre as quais se destacam: 

• Planejamento de projeto;  

• Cronograma; e,  

• Melhoria de processo.  

As variáveis principais também podem ser denominadas como 

tradicionais. O gerenciamento do projeto teve como prioridade adquirir controle 

sobre três variáveis: 

• tempo;  

• custo; e,  

• escopo.  
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Isto é conhecido também como "triângulo da gerência de projeto", ou 

"triângulo de restrições" (Figura 15) onde cada lado representa uma variável. 

Um lado do triângulo não pode ser mudado sem impactar no outro.  

 

Figura 15 - Triângulo da gerência de projeto 

6.1. Tempo 

O tempo requerido para terminar os componentes do projeto é 

normalmente influenciado quando se pretende baixar o tempo para execução 

de cada tarefa que contribui diretamente à conclusão de cada componente. Ao 

executar tarefas usando a gerência de projeto, é importante cortar o trabalho 

em diversas partes menores, de modo que seja fácil definirmos condições de 

criticidade e de folgas. 

6.2. Custo 

O Custo para desenvolver um projeto depende de diversas condições 

iniciais que possuímos para o desenvolvimento de cada projeto tais como: 

taxas labor, taxas materiais, gerência de risco, planta (edifícios, máquinas, 

etc.), equipamento, e lucro. 

6.3. Escopo 

São as exigências especificadas para o resultado fim, ou seja, o que se 

pretende, e o que não se pretende realizar. A qualidade do produto final pode 

ser tratada como um componente do escopo. Normalmente a quantidade de 

tempo empregada em cada tarefa é determinante para a qualidade total do 
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projeto. 

Algumas literaturas definem como quatro variáveis, sendo qualidade a 

quarta variável. Contudo a qualidade é um dos principais componentes do 

escopo. 

6.4. Dificuldades 

As grandes dificuldades encontradas para o gerenciamento do projeto 

de reparo dos queimadores foram: 

• Capacitação as pessoas através de estudo da língua inglesa. 

• Especificação e adaptação da bancada de teste. 

• Importação da bancada de teste de queimadores. 

• Nacionalização das ferramentas. 

• Calibração cruzada da bancada. 

• Aperfeiçoamento do processo à nossa realidade. 

• Obtenção das informações técnicas, publicações voltadas para o reparo 

de queimadores. 
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CAPITULO VII 

PROCESSO E FASES DO REPARO E TESTE DOS 

QUEIMADORES OLYMPUS E TYNE 

Inicialmente faremos uma breve citação de como o processo se 

apresentava anteriormente. 

7.1. Processo Anterior 

Inicialmente os queimadores eram retirados das turbinas a gás e limpos 

apenas mecanicamente, não havendo qualquer ajustagem. Obtinha-se então 

uma porcentagem de menos de 50% (cinquenta por cento) de sucesso, ou 

seja, de 10 (dez) queimadores a serem reparados ou testados entre 6 (seis) a 8 

(oito) eram reprovados. O procedimento do reparo dos queimadores era feito 

conforme Fluxograma 1.  
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Fluxograma 1 – Processo anterior 
 

Este procedimento apresentava as seguintes desvantagens: 

• Tempo de parada do navio; 

• Custo de manutenção elevadíssimo; 

• Grande chance de retrabalho; 

• Dependência total do fabricante; e 

• Custo do kit de reparo do queimador. 
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Com a grande quantidade de desvantagens passou a existir à 

necessidade de criação de um novo processo, onde as variáveis tempo e 

custos fossem abrandadas, porém conservando ou aumentando a qualidade do 

projeto anterior. 

Para a criação desse novo processo foi imprescindível aplicar cada fase 

do Gerenciamento de Projetos. 

7.2. Processo Atual 

Para que a manutenção dos queimadores obtivesse um maior sucesso, 

resolveu-se nacionalizar e padronizar o processo, visando assim mitigar as 

desvantagens expostas anteriormente principalmente no que tange a pequena 

porcentagem de sucesso no reparo dos queimadores. 

Para uma melhor implementação e aperfeiçoamento de reparo dos 

queimadores das turbinas Olympus e Tyne foi necessária a elaboração de um 

planejamento estrutural, que consistiu em diversas etapas a serem cumpridas: 

•  Visita técnica a fabrica da Rolls-Royce para inspeção e 

levantamento técnico da bancada; 

• Especificação e aquisição da bancada de teste; 

• Construção civil de uma sala climatizada para manuseio e teste dos 

queimadores de acordo com a área útil da bancada; 

• Instalação da bancada; 

• Capacitação de Engenheiros, Técnicos e Operadores; 

• Desenvolvimento procedimentos técnicos; 

• Desenvolvimento e nacionalização de ferramentas; 

• Elaboração de planilhas; 
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• Adaptação de formulário de teste; 

• Padronização das fases do reparo; 

• Calibração cruzada da bancada de teste; 

• Comissionamento da bancada; e 

• Aprovação da bancada pela Rolls-Royce. 

Em todo o cumprimento das etapas a empresa Rolls-Royce executou 

inspeções e verificações até a instalação final da bancada de teste. Nesta fase, 

houve o comissionamento da bancada onde foram instruídos aos técnicos e 

operadores todo o funcionamento e o modo de calibração da bancada. 

Com a presença de auditores da Rolls-Royce foram feitos os primeiros 

reparos e testes em bancada e pode-se observar que houve sucesso de 100% 

(cem por cento) dos queimadores reparados e testados que foram aprovados 

na instalação e funcionamento numa turbina a bordo das Fragatas da Marinha 

do Brasil. 

Com isso pode-se comprovar o domínio da tecnologia. 

Atualmente a bancada está sendo preparada para certificação  

ISO-9001:2008. 
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Cronograma 1 - Reparo dos Queimadores das Turbinas 
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Esse novo processo será exemplificado no Fluxograma 2: 

 

Fluxograma 2 – Processo atual 
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Em contato com o fabricante foi acertado a realização de um curso na 

sede da Rolls-Royce, Inglaterra; onde foram aprimorados os procedimentos e 

qualificados um número de profissionais aquém da necessidade da Marinha do 

Brasil.  

Originalmente essas tabelas foram elaboradas com base no manual de 

reparo do fabricante “Lucas Aerospace Overhaul Manual – Duplex Sprayer, 

Type CSH 1004 and CSH 1012” sendo utilizada durante os reparos (que estão 

descritos no subitem 7.1) dos queimadores. 

Nas Tabela 1 e Tabela 2 são apresentados os modelos que a Seção de 

Turbinas a Gás do AMRJ elaborou para registrar a manutenção dos 

queimadores das turbinas a gás Rolls-Royce Olympus e Tyne das Fragatas. 
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QUEIMADORES OLYMPUS - BURNERS 
 

CLIENTE:                                   TURBINA:                            QUEIMADOR: 
DATA: 

LIMPEZA - WASHING 
 

                 A/C - DESENGRAXANTE                                     SOLVENTE (ARDROX) 
ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - NDT 

 
                 LP                                                                               INSPEÇÃO VISUAL 

METROLOGIA - DIMENSIONS 
 

                 FOLGA LATERAL MÁXIMA DO ATOMIZADOR – 0,001”/ 0,004” 
 

                 COMPRIMENTO MÍNIMO DO QUEIMADOR – 1,211” 
 

                 FOLGA MÁX PRIM INLET PLUG / PLATE ORIFICE REAR – 0,0002” 
 

                  ESPESSURA LOCKING WASHER: INICIAL 0,0____” FINAL 0,0____” 
 

                  AIR GAP (MIN 0,048”/MAX 0,052”) – 0,0 _______” 
MONTAGEM - ASSEMBLY 

 
PRE TORQUE 20lb.ft COM 20o DE ÂNGULO REPETIDO 4 VEZES  
 
INSPEÇÃO DAS FACES 
 
TORQUE DE 20lb.ft COM 25o DE ÂNGULO 
  
TORQUE 40 lb.ft  - APÓS APROVAÇÃO NO RIG TEST 

RIG TEST - PLANILHA DE TESTES EM ANEXO 
 

                 APROVADO                                                                        REPROVADO 
AJUSTAGEM DE COMPONENTES - FITMENT 

 
                 FACES BURNER / PLATE ORIFICE REAR 
  
                 FACES PLATE ORIFICE REAR / PLATE ORIFICE FRONT 
ELABORAÇÃO:                                         VERIFICAÇÃO: 

 

Tabela 1 - Relatório de Inspeção para queimadores Olympus 

 
 
 

MARINHA DO BRASIL 
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QUEIMADORES TYNE - BURNERS 
 

CLIENTE:                                   TURBINA:                            QUEIMADOR: 
DATA: 

LIMPEZA - WASHING 
 

                 A/C - DESENGRAXANTE                                     SOLVENTE (ARDROX) 
 

ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - NDT 
 

                 LP                  DUREZA SHROUD – HV35              INSPEÇÃO VISUAL 
 

METROLOGIA – DIMENSIONS 
 

                 PROFUNDIDADE MÍN. MEDIDA NA FACE DO QUEIMADOR – 0,010” 
 

                 ESPESSURA MIN. DO FLANGE DO MAIN NOZZLE – 0,070” 

MONTAGEM - ASSEMBLY 
 

TORQUE 25lb.ft  
RIG TEST - PLANILHA DE TESTES EM ANEXO 

 
                 APROVADO                                                                        REPROVADO 

AJUSTAGEM DE COMPONENTES - FITMENT 
 

                 FACES BURNER / FILTER HOUSING / BACKING PIECE 
  
                 FACES BACKING PIECE / PRIMARY NOZZLE / MAIN NOZZLE 
 
                 ESP FLANGE MAIN NOZZLE < 0,070” – ABRIR CANAIS 
 
                 DIMINUIR FLUXO – LAPIDAR FACES INTERNAS DOS NOZZLES 
 
                 AUMENTAR FLUXO – ABRIR CANAIS DOS NOZZLES (CUIDADO) 
 
                 AUMENTAR ÂNGULOS – LAPIDAR EXTREMIDADES NOZZLES 
 
ELABORAÇÃO:                                         VERIFICAÇÃO: 

 

Tabela 2 - Relatório de inspeção para queimadores Tyne 
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7.3. Detalhamento das Fases do Reparo e Teste  

O processo de reparo dos queimadores das turbinas a gás Rolls-Royce 

Olympus e Tyne na Marinha do Brasil é de fundamental importância por impedir 

falhas catastróficas tais como trincas e desprendimentos dos queimadores, 

com consequente destruição das câmaras de combustão, turbinas de alta e 

baixa rotação e turbina de potência. 

A parte ostensiva (o que pode ser divulgado amplamente, sem restrição) 

deste reparo de queimadores Olympus e Tyne se resume à sequência de 

tarefas apresentada abaixo: 

Cabe ressaltar que o processo de reparo é detalhado apenas no nível 

que não envolva sigilo militar. 

7.3.1. Desmontagem 

Após a retirada do queimador na câmara de combustão da turbina a gás, 

e o recebimento dos queimadores nas bancadas de ajustagem e teste é 

iniciada sua desmontagem em bancada por meio de ferramentas especiais. 

Algumas destas ferramentas especiais foram nacionalizadas de modo a 

viabilizar a desmontagem correta, com o mínimo de esforço e tempo. A Figura 

16 exemplifica alguma destas ferramentas. 

 
Figura 16 - Ferramentas para desmontagem do queimador. 
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7.3.2. Limpeza inicial 

Após a desmontagem (Figura 17 e Figura 18) são retirados os resíduos 

de combustão e impureza, e então os componentes dos queimadores são 

lavados com água, sabão e desengordurante.  

 
Figura 17 – Início da desmontagem do queimador. 

 

 

Figura 18 - Queimadores Rolls-Royce Olympus desmontados para limpeza. 
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7.3.3. Limpeza Química 

Após a limpeza inicial, os componentes do queimador são mergulhados 

em um recipiente contendo uma solução composta de água e solvente (nome 

comercial Ardrox 185), numa razão de 10 (dez) porções de água para cada 

porção de solvente. Esta solução juntamente com os componentes dos 

queimadores é aquecida a 90o C, e mantida por 10 a 12 horas. Utiliza-se ar 

comprimido para secagem dos componentes. 

A cuba da Figura 19 foi projetada e construída conforme as 

necessidades técnicas do processo, assim como a composição química e 

mistura do solvente em água foram realizados por interação a partir de 

recomendações do fabricante. Os resultados obtidos foram fundamentais para 

o sucesso do processo de limpeza dos queimadores.  

 

Figura 19 - Cuba para limpeza química a quente. 
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7.3.4. Ensaio Não-Destrutivo (END) 

O ensaio não-destrutivo (Figura 20) utilizado para avaliação dos 

componentes dos queimadores é a aplicação em spray de um produto 

apropriado (líquido penetrante) e após 10 (dez) minutos aspergir o líquido 

revelador, cujo resultado poderá indicar ou não uma trinca. 

 

Figura 20 - Ensaio não-destrutivo com Líquido Penetrante e Revelador. 

7.3.4.1. Procedimento para realização de END por Líquido 
Penetrante 

1º: Limpeza do Air Shroud, retirando totalmente qualquer tipo de 

impureza da superfície. O produto utilizado para realização da limpeza foi 

solvente (Thinner). 

2º: Aplicação do Líquido Penetrante, em toda a superfície do Air Shroud, 

tendo como tempo de espera para secagem e penetração do produto, 

aproximadamente, 10 (dez) minutos. 

3º: Limpeza em água corrente do Air Shroud retirando todo o Líquido 

Penetrante. 

4º: Secagem do Air Shroud. 

5º: Aplicação do Revelador, obedecendo a uma tolerável distância do Air 

Shroud a fim de se evitar falsos resultados, com tempo de espera para ação do 
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produto de 7 (sete) minutos. 

  Não havendo nenhuma trinca aparente efetuar a retirada do revelador 

em água corrente. 

7.3.5. Ajustagem e montagem 

Após o ensaio não-destrutivo por líquido penetrante, todas as peças são 

identificadas, limpas e medidas; após essa metrologia o técnico tomará uma 

linha de ação “o que fazer?” e “como fazer?”. 

A Figura 21 mostra o processo de polimento de um atomizador em uma 

superfície plana e utilizando uma pasta abrasiva (carborundum). 

 

Figura 21 - Processo de ajustagem do atomizador com abrasivo 
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Na Figura 22 o técnico inicia a montagem dos elementos dentro das 

folgas preconizados na planilha do fabricante. 

 

Figura 22 - Queimador sendo montado para testes 

7.3.6. Teste em bancada 

A Marinha do Brasil optou em utilizar o procedimento de teste do 

fabricante e decidiu por adquirir uma bancada de teste de queimadores, com o 

intuito em simular uma situação real de desempenho dos queimadores, como 

se estes se encontrassem em modo operativo na câmara de combustão. 

Para que tenha a bancada em funcionamento no Brasil, é necessária 

sua aferição. Anualmente a Marinha do Brasil envia 2 (dois) queimadores para 

serem aferidos em uma “bancada master” na Rolls-Royce e, por uma 

calibração cruzada, repetir esse teste na bancada adquirida pela Marinha do 

Brasil. Assim, com os dados obtidos, pode-se verificar a tendência da curva, 

então a bancada somente estará aferida e aprovada para executar testes se 

estiver dentro dos parâmetros do processo. 
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A Figura 23 demonstra o processo de instalação na bancada de testes 

de um queimador da turbina Rolls-Royce Olympus da Fragata Defensora. 

 

Figura 23 - Queimador em processo de instalação. 

A  Figura 24 mostra o início dos testes com o acompanhamento do 

operador da bancada de teste dos queimadores das turbinas a gás Rolls Royce 

no AMRJ. 

 

Figura 24 - Queimador em início de teste. 
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A Figura 25 demonstra o processo em andamento, com o combustível 

sendo pulverizado na câmara de combustão. 

 

Figura 25 - Queimador pulverizando combustível. 

É apresentada no Anexo 2, a Figura 47, que exemplifica uma planilha 

utilizada nestes testes, que é fornecida pela própria Rolls-Royce para que se 

possa ter um teste padronizado mundialmente dos queimadores. 

A Figura 26 vem a demonstrar a planilha preenchida com os dados 

obtidos por meio dos testes dos queimadores. 
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Figura 26 - Planilha preenchida após teste realizado com o resultado. 
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CAPÍTULO VIII 

PROPOSTAS PARA MUDANÇAS 

 Para que estes problemas sejam solucionados, este trabalho sugere 

algumas propostas. 

8.1. Perfil de utilização 

Como descrito na problematização, o perfil de utilização das turbinas 

está intimamente ligado com sua durabilidade. Como foi descrito, paradas e 

partidas constantes prejudicam o equipamento. Para que isso não ocorra, é 

importante que a tripulação do navio, responsável pela operação da turbina, 

também adquira um maior conhecimento técnico e operacional.  

Para que esse objetivo seja atingido faz-se necessário que o pessoal de 

bordo tenha acesso a cursos de formação direcionados ao modo operativo e de 

manutenção das turbinas. 

8.2. Formação de mão-de-obra qualificada 

Com relação à mão-de-obra qualificada para trabalhar nos queimadores 

das turbinas Olympus e Tyne, existe um grupo seleto que realiza tais serviços e 

que não é suficiente para atender a demanda de queimadores a serem 

reparados. 

 Em toda a Marinha brasileira, atualmente, existem apenas 3 (três) 

Oficiais-Engenheiros, 2 (dois) Engenheiros de Tecnologia Militar, 2 (dois) 

Técnicos em Mecânica e 2 (dois) mecânicos-especialistas que realizaram os 

cursos na Rolls-Royce e na Real Marinha Inglesa. 

 Como as atividades da Marinha do Brasil são amplas, a maioria desse 

pessoal treinado já foi desviado para outras áreas; restando apenas 1 (um) 

Oficial-Engenheiro e 1 (um) mecânico-especialista. 

Como não existe concurso público voltado a essa área, é difícil a 

contratação de pessoal qualificado. Para que se possa aumentar o número de 
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profissionais deste segmento, é necessário que haja um investimento no 

quantitativo de pessoal com cursos de especialização na área, enviando-os à 

Inglaterra. Cursos serão ministrados pelo fabricante, onde, com isso, a Marinha 

do Brasil atenderia toda a demanda de queimadores a serem reparados e 

diminuindo bastante o custo operacional além de obter uma considerável 

economia aos cofres públicos, uma vez que, o custo de peças e mão-de-obra, 

além do tempo de parada da turbina, seria bem menor do que encaminhar os 

queimadores para a Rolls-Royce.  

Além do pessoal já qualificado, faz-se necessário a criação de um grupo 

multiplicador de informação. Este grupo inicialmente será treinado no fabricante 

e posteriormente montará um curso voltado para o pessoal de bordo. Esse 

novo curso terá o enfoque na operacionalidade das turbinas, visando assim 

diminuir os erros no mau uso e consequentemente os problemas que isto 

acarreta. 

Com a diminuição dos problemas, as turbinas tenderão a funcionar em 

um modo mais econômico e também quando se fizer necessário a 

manutenção, esta será mais simples e rápida e, por consequência, menos 

onerosa aos cofres públicos. 

 Para atender de modo adequado à demanda dos queimadores das 

turbinas em manutenção e operação, o ideal seria aumentar o quantitativo de 

pessoal qualificado em oficina e a bordo. 

 Segue abaixo uma estimativa de pessoal a ser qualificado para atender 

a demanda: 

• 6 (seis) Oficiais-Engenheiros, onde (3) manutenção e (3) multiplicadores; 

• 4 (quatro) Engenheiros de Tecnologia Militar; 

• 3 (três) Técnicos em Mecânica; 

• 6 (seis) Mecânicos especialistas. 
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8.3. Tempo curto entre manutenções 

Como exposto na Problematização, o tempo entre manutenções que a 

Marinha do Brasil vem realizando, está bem abaixo do especificado no manual 

do equipamento. Quando as turbinas são desmontadas, nota-se que os 

queimadores estão impregnados de carbono. Este problema pode advir de 2 

(dois) fatores: a má operação (item 7.1.1) ou a má qualidade do combustível. 

8.4. Qualidade do combustível utilizado 

O combustível apropriado para utilizar nas turbinas é o Diesel-Mar-C, 

combustível refinado pela Petrobras exclusivamente para os navios da Marinha 

do Brasil. Com o combustível em perfeitas condições de uso, a manutenção 

ocorre em aproximadamente 1000 horas de funcionamento da turbina. Caso o 

combustível esteja em condições desfavoráveis para utilização, o período é 

reduzido drasticamente para até 40 horas.  

 Como os navios da Marinha do Brasil estão freqüentemente em 

comissões no exterior, e lá são abastecidos com outros óleos diesel que nem 

sempre apresentam as mesmas características que o Diesel-Mar-C, as turbinas 

ficam freqüentemente expostas a riscos. Estes riscos podem ser de consumo 

alto de combustível a até mesmo uma obstrução, e por consequência 

carbonização dos seus queimadores. 

 Como não é viável um laboratório de análises químicas a bordo dos 

navios para análise dos combustíveis, os mesmos estão sensíveis ao 

problema. E infelizmente a solução para este caso seria um navio tanque 

sempre escoltando a comissão, o que é ainda mais inviável para a realidade da 

Marinha do Brasil, portanto é um problema com o qual temos que conviver. 
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8.5. Alto custo de manutenção 

Como explicado na Problematização, o custo está diretamente ligado 

aos sobressalentes, que por força contratual, somente poderão ser adquiridos 

com o fabricante. 

 Os queimadores quando retirados de uma turbina são levados para 

oficina de reparo e manutenção de queimadores. Eles são desmontados e 

limpos, conforme relatados anteriormente no procedimento; e que, após a 

inspeção, medição e avaliação, uma vez aprovados são encaminhados a 

bancada de teste. Os queimadores reprovados serão substituídos, e nesse 

momento serão identificadas as peças reprovadas e que deverão ser 

adquiridas. 

 Esses itens são relacionados e encaminhados para aquisição no 

exterior, mais precisamente na empresa detentora da tecnologia Rolls-Royce, 

por preços aviltantes em libras esterlinas. 

 Além do que esses itens sobressalentes demoram aproximadamente 12 

meses para serem adquiridos, pois o fabricante ainda irá fabricá-los dentro dos 

seus processos de fabricação e logo em seguida serão remetidos ao Brasil. 

 A solução para esta demora e preços aviltantes dos sobressalentes seria 

a nacionalização. 

8.6. Nacionalizar o processo de reparo de queimadores 

Teoricamente é possível nacionalizar os componentes mecânicos dos 

queimadores, para o qual é necessário uma reengenharia de produto, onde os 

elementos deverão ser analisados e reprojetados.  

 Nessa análise devem ser verificados todos os produtos a serem 

avaliados, obedecendo todo procedimento para atenderem aos requisitos, 

como: análise química para identificação dos componentes do material e 

projeto pelo departamento técnico na Marinha do Brasil, elaborando novos 

desenhos técnicos dos componentes e também planejando um processo lógico 
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de fabricação dos elementos dos queimadores. 

 Isto somente será possível se o Alto Comando da Marinha do Brasil 

optar pela nacionalização dos elementos dos queimadores, uma vez que 

possuímos engenheiros e técnicos qualificados para uma reengenharia e 

fabricação dos itens sobressalentes. 
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CONCLUSÃO 

O trabalho apresentado objetiva desenvolver metodologia e técnicas de 

reparo adotadas nos queimadores das turbinas de propulsão a gás das 

Fragatas da Marinha do Brasil associando teoria à prática para responder as 

perguntas: “o que fazer?”, “como fazer?” e “por que fazer?”.    

Através da busca das respostas destas perguntas verificou-se que o 

principal problema apresentado pelos queimadores das turbinas Olympus e 

Tyne durante as manutenções é a carbonização. Esta busca é fruto da 

deposição de carbono no corpo dos queimadores, e é causada basicamente 

pela queima irregular dos mesmos durante a operação das turbinas a gás a 

bordo dos navios. Este problema de queima irregular é correlacionado com 

diversos outros problemas como perfil de utilização da turbinas, tempo curto 

entre manutenções e alto custo de manutenção. Foram analisados estes 

problemas e para tais foram apresentados, nesse trabalho, propostas de 

melhorias como o aumento da mão-de-obra qualificada através de treinamento 

para atender toda a demanda de queimadores a serem reparados; diminuindo 

o tempo de parada da máquina e o custo operacional empregado no reparo; o 

combustível de má qualidade acarreta em uma obstrução e por consequência 

carbonização, além de perda de rendimento e consumo alto do combustível. 

Nacionalizar o processo de reparo de queimadores, que poderia ser feito por 

reengenharia nos elementos mecânicos dos queimadores é um problema 

viável, porém depende de uma decisão do Alto Comando da Marinha do Brasil, 

e por isto, não pode ser mais bem detalhado no escopo do trabalho. 

Retomando as questões iniciais que motivaram a este trabalho, volta-se 

a chamar atenção para o fato de que o mundo passa por um conjunto de 

inovações, onde o conhecimento é o principal responsável pela formulação de 

novas técnicas. 

Com isso, conclui-se que as técnicas implementadas no mundo 

globalizado, são marcadas pela revolução informacional e exigem novas 

habilidades, soluções, competências e atitudes. Assim sendo, é razoável que 
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tais mudanças sugeridas se façam necessárias, para que se tenham os navios 

operativos por um baixo custo e em um menor tempo de inoperância operativa 

dos meios da Marinha do Brasil. 
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ANEXO 1 

COMPONENTES DA TURBINA 

a) Tomada de ar da turbina 

 Geralmente fica localizada na parte externa, a fim recolher o ar. Possui 

na parte externa alhetas dispostas verticalmente e com angularidade de 

aproximadamente 90 graus, destinada a impedir a passagem das partículas de 

água. 

 
Figura 27 - Turbina e seus principais componentes 

 

b) Invólucro da Cascata 

 Uma junta flexível liga o invólucro da cascata em sua parte superior ao 

duto de entrada de ar. Existem quatro sensores de depressão localizados na 

parte superior do invólucro. 
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Figura 28 - invólucro da cascata 

 

c) Nariz 

É constituído de folha de liga leve formando uma estrutura dupla para 

circulação do ar quente anti-congelante. 

 
Figura 29 - Nariz 

 

d) Carcaça de admissão de ar 

 A carcaça de admissão de ar é aparafusada à extremidade de vante do 

compressor de baixa e colocada em posição por 6 pinos guia. É de forma 

cilíndrica e contém uma interior e uma exterior com 6 alhetas vazadas radiais, 

numeradas no sentido anti-horário, quando observadas de frente, sendo a 

número 1 é correspondente à posição 12 horas. 
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Um coletor é preso em volta da carcaça e distribui o ar quente, por meio 

das palhetas guias de entrada e nariz. 

 

Figura 30 - Carcaça de admissão de ar 

e) Palhetas guias de entrada 

 A parte de ré da carcaça possui 26 palhetas guias que guiam o ar para o 

compressor de baixa. Estas palhetas estão montadas em furos rebaixados, 

suas extremidades externas são posicionadas por pinos-guia roscados e são 

travados por estojos e porcas no condutor de ar quente. 

f) Compressor de baixa pressão 

 O compressor de 5 estágios, fluxo axial, compreende 4 conjuntos 

principais: 

1. Carcaça ou estator 

2. Rotor 

3. Conjunto do eixo de vante 

4. Eixo acionador do rotor e conjunto de extremidade do eixo 

g) Carcaça do compressor de baixa 

 As carcaças de liga leve são aparafusadas juntas em flanges 

horizontais. Ranhuras em fomato de rabo de andorinha alojam quatro rodas de 



65 
 

palhetas. Espaçadores de palhetas são usados nos estágios 1 e 2. 

 Os flanges de vante e de ré da carcaça são montados faceando a 

carcaça de admissão e carcaça intermediária respectivamente. As palhetas são 

fabricadas em titânio, material que suporta altas temperaturas. 

 

Figura 31 - Carcaça do compressor de baixa 

h) Rotor do compressor de baixa pressão 

 O rotor compreende 5 discos, onde cada um possui uma palheta em 

titânio e quatro anéis espaçadores. Os discos e anéis são presos uns aos 

outros por meio de estojos, porcas, parafusos e arruelas de travamento. 

 O eixo de vante do rotor é aparafusado ao disco do 1º estágio e o eixo 

acionador ao disco do 5º estágio, nestes conjuntos estão montados os mancais 

de vante e de ré do compressor. 

i) Conjunto de vante do eixo do rotor 

 Este conjunto é preso aos discos do 1º e 2º estágios por parafusos, 

porcas e arruelas de travamento. O conjunto mancal de roletas e selo do 

mancal estão imediatamente a vante do flange e são travados por uma porca 

em anel. 

 Um separador óleo/ar está montado na extremidade de vante do eixo. O 

separador é preso por uma porca em anel e arruela de travamento. O óleo 
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separado é enviado à bomba auxiliar de remoção do óleo e do ar retirado 

através da alheta nº 4. A extremidade de vante do eixo possui um selo de óleo. 

j) Carcaça intermediária 

 A carcaça intermediária é de uma liga de alumínio leve e tem duas 

carcaças concêntricas interligadas por 8 (oito) alhetas vazadas. A carcaça 

interna com dois diafragmas em separado forma um alojamento para 

acionamento. 

 As alhetas são numeradas de 1 a 8 no sentido anti-horário quando 

observadas da frente do gerador de gás, sendo a alheta nº 1 a correspondente 

à posição de 12 horas. 

 Na parte superior da carcaça externa existe uma câmara de ar de onde 

sai uma rede para resfriamento e selagem da turbina de propulsão. 

 As engrenagens acionadoras das auxiliares estão alojadas nesta 

carcaça, em dois grupos: 

 Acionadas pelo compressor de baixa: 

1. Tacômetro 

2. Bomba de combustível de alta pressão 

Acionadas pelo compressor de alta: 

1. Tacômetro 

2. Bomba de combustível de alta pressão 

3. Bomba de óleo lubrificante principal e bomba principal de remoção de 

óleo 

4. 4 (quatro) bombas de remoção de óleo auxiliares. 

Dois motores auxiliares acionam os eixos dos compressores de alta e 

baixa. 
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Um motor de partida a ar aciona o eixo do compressor de alta pressão. 

Alhetas: 

Nº 1 – Tem um joelho na saída para enviar ar do 5º estágio para turbina 

de potência. 

Nº 2 – É bloqueada. 

Nº 3 – Saída de óleo para o mancal nº 1. 

Nº 4 – Guia o eixo do motor de partida ao compressor de alta. 

Nº 5 – Guia um eixo do compressor de alta para as bombas de óleo 

lubrificantes e bombas de remoção de óleo. 

Nº 6 – Guia os eixos dos compressores de alta e baixa para as bombas 

de óleo combustível, tacômetro e motores auxiliares. 

Nº 7 – Bloqueada. 

Nº 8 – Possui uma janela de inspeção das engrenagens de acionamento 

dos acessórios. 
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Figura 32 - Carcaça intermediária 

k) Compressores de alta pressão 

 É um compressor de fluxo axial, 7 estágios, localizado entre as carcaças 

intermediária e de descarga dos compressores. 

 O estator é usinado em duas partes, flangeado em ambas as 

extremidades sendo essas duas partes unidas através de um flange horizontal 

e respectivos parafusos. 

 Sete ranhuras em forma de rabo de andorinha são usinadas na carcaça 

para alojar as palhetas do estator. As palhetas são fixadas à carcaça por meio 

de retentores que por sua vez são mantidos em posição por pinos-guia. 

 As duas palhetas fixas adjacentes ao 3º estágio, no topo da parte 

superior do rotor, têm ranhuras para permitir sangrar ar do estator. Este ar é 

utilizado para selagem do mancal de ré da turbina do compressor de baixa, 

resfriar o diafragma suporte do mancal de turbina de baixa e resfriar a face 

posterior da turbina do compressor de baixa pressão. A extremidade de 

admissão do estator do compressor de alta está presa à carcaça intermediária 

e a extremidade de saída à carcaça de descarga (DELIVERY CASING). 
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Figura 33 - Compressor de alta pressão 

l) Rotor do compressor de alta pressão 

 O rotor consiste de 7 (sete) discos de aço inoxidável suportados pelos 

eixos de vante e de ré do rotor (ROTOR FRONT SHAFT e ROTOR REAR 

SHAFT), os quais são aparafusados ao disco do 1º e 7º estágio alojado no 

diafragma de ré da carcaça intermediária. O eixo de ré é suportado por um 

mancal de esferas de pista dupla que está alojado na parte de vante do 

diafragma da carcaça de descarga. 

 

Figura 34 - Rotor do compressor de alta pressão 
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m) Carcaça de descarga dos compressores 

 A carcaça de descarga provê o suporte para o mancal de ré do 

compressor de alta e extremidade de vante das câmaras de combustão, ela 

também aloja 8 (oito) queimadores. O conjunto da carcaça inclui 3 (três) selos 

do compressor, um alojamento para mancal e selo, um diafragma do mancal, 

um coletor de óleo, chapa reforço para acoplamento, redes de óleo e ar. 

 A carcaça de descarga é feita de aço inoxidável tendo um conjunto 

interno e um externo, ligados por 8 (oito) alhetas vazadas e numeradas de 1 a 

8, no sentido anti-horário, olhando da frente da máquina, sendo a nº 1 a 

correspondente à posição de 11 horas. 

 As alhetas são usadas da seguinte forma: 

 Nº 1 – Bloqueada. 

 Nº 2 ou 7 – Para suprir a pressão de descarga do compressor ao 

sistema de controle de combustível e ar para serviços especiais. 

 Nº 3 – Bloqueada. 

 Nº 4 – Aloja o suprimento de óleo para os mancais de nº 4 e 6 e redes 

de remoção de óleo. 

 Nº 5 – Para uma rede de suspiro. 

 Nº 6 – Supre ar quente para o sistema de ar anti-congelamento. 

 Nº 8 – Bloqueada. 

 Correndo dentro da chapa de reforço do acoplamento há dois 

acoplamentos, um fazendo a ligação eixo da turbina de baixa ao eixo do 

compressor de baixa e outro ligando o eixo da turbina de alta ao eixo de ré do 

compressor de alta. 

 Alojado entre os dois eixos está o mancal intereixo (INTERSHAFT 
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BEARIN). 

 

Figura 35 - Carcaça de descarga dos compressores 

n) Sistema de combustão  

 Vide o subitem Sistema de combustão. 

o) Queimadores 

 Vide o subitem Queimadores.  

p) Carcaça de turbinas e estatores 

 As carcaças das turbinas são do tipo de aço inoxidável e estão 

aparafusados entre as câmaras de combustão e anel de descarga. 

 O 1º estágio de palhetas do estator é composto por 17 (dezessete) 

grupos de 4 (quatro) palhetas de liga especial. 

 Um anel de reforço é colocado entre o 1º e 2º estágio de carcaça das 

turbinas, ao qual é fixado o 2º estágio de palhetas do estator. 
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 O 2º estágio de palhetas do estator é composto por 23 (vinte e três) 

grupos de 3 (três) palhetas também de liga especial. Ambos os conjuntos de 

segmento são presos em sua parte externa por um ressalto, suporte e porcas e 

em sua parte interna por parafusos. 

 Ar de resfriamento é enviado ao 1º estágio de palhetas do estator, as 

quais são vazadas. Este ar é proveniente da descarga do compressor de alta. 

q) Conjunto das turbinas e rotores 

 O conjunto compreende o mancal do 1º estágio da turbina e 1º e 2º 

estágio do rotor das turbinas. 

 O suporte do mancal é de aço inoxidável de forma troncônica, reforçado 

por anéis reforçadores, extremamente flangeado na extremidade de vante para 

adaptação à carcaça do duto de entrada das turbinas e preso na extremidade 

posterior ao alojamento do mancal uma caixa de ar é presa também ao cone 

suporte do 1º estágio do estator. 

 Incorporado ao alojamento do mancal está uma caixa de ar, incluindo o 

selo do mancal, na qual uma rede fornece ar vindo da descarga do compressor 

de baixa, para a selagem do mancal. 

 O 1º estágio da turbina compreende um eixo de aço, acoplado na parte 

de ré, em flange. Preso ao flange está o disco do rotor em aço inoxidável, 

juntamente com o engaxetamento em labirinto interestágios. 

 O eixo do rotor possui um engaxetamento em labirinto e é suportado por 

um mancal de rolete de uma pista, o qual está alojado no suporte do 

alojamento do mancal. 

 O 2º estágio da turbina compreende um rotor de aço acoplado em sua 

extremidade de vante à ponta do eixo (TAIL SHAFT) do compressor de baixa. 

O eixo do rotor se prolonga através do furo do eixo do rotor do 1º estágio e 

termina em flange na extremidade de ré. Preso a este flange está o disco do 2º 

estágio e tampa (HUB) do mancal de ré do 2º estágio. 
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 Um tubo central passa através do furo do eixo do 2º estágio do rotor da 

turbina, o qual leva óleo ao mancal intereixos e acoplamentos. 

 As palhetas do rotor da turbina são de liga especial forjada e são presas 

ao disco do rotor pelo método “raiz de forma de pinheiro” (FIR TREE ROOT) 

alojado axialmente. Todas as palhetas são polidas para evitar perdas, 

aumentado assim o rendimento da turbina. As palhetas da turbina são do tipo 

impulsão/reação. 

 

 

 

 
Figura 36- Turbina de alta 
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Figura 37 - Turbina de baixa 

 

r) Anel de descarga 

 Anel de descarga é de aço inoxidável, em forma de anel, consistindo de 

carcaça interna ligadas por 8 (oito) alhetas vazadas em forma de aerofólio. 

 Ele possui dois propósitos: passar os gases de descarga para a turbina 

de propulsão e suportar o eixo do 2º estágio da turbina. 

 Ele também forma a extremidade de ré do gerador de gás. 

 A carcaça interna é fechada a ré por um diafragma. Na extremidade de 

vante está o diafragma suporte do mancal, o qual contém o alojamento do 

mancal e os selos para o mancal do eixo do 2º estágio do rotor. 

 As alhetas radiais são numeradas de 1 a 8, observando o gerador de 

gás por trás; sendo a alheta nº 1 correspondente a posição de 1 (uma) hora. 

 Três destas alhetas são utilizadas como se segue: 

 Nº 1 – Aloja uma rede de ar para suprir a selagem do mancal da turbina 

de baixa, resfriar o diafragma e resfriar a face de ré do disco da turbina de 

baixa. 
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 Nº 4 – Aloja uma rede de alimentação de óleo. 

 Nº 5 -  Aloja uma rede de dreno de óleo. 

 

Figura 38 - Anel de desgaste 

s) Turbina de propulsão 

 O berço da turbina de propulsão é de aço, possuindo uma base para 

colocação da voluta de descarga, o pedestal dos mancais e uma estrutura em 

forma de arca que forma uma câmara acústica alojando as seções de 

combustão, turbina e descarga do gerador de gás; a estrutura também 

possibilita uma base para o cone suporte do estator da turbina e braços suporte 

da voluta de descarga. 

 O conduto de entrada é também fabricado de ligas resistentes ao calor e 

é constituído de 2 (duas) carcaças concêntricas, a interna e externa. A carcaça 

interna é suportada por 8 (oito) alhetas de seção em forma de aerofólio. 
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Figura 39 - Turbina de propulsão 

 A unidade do fole é fabricada de liga de aço resistente ao calor e permite 

a expansão e qualquer pequeno desalinhamento entre o gerador de gás e o 

conjunto da turbina de propulsão. Ele é flangeado, na extremidade de vante 

para a ligação ao anel de descarga do gerador de gás e na parte de ré, para 

ligação ao conduto de entrada. 

 O conjunto consiste de um rotor, um eixo curto e eixo principal. O rotor é 

posicionado no eixo curto por meio de um acoplamento e preso por um 

parafuso especial. 

 O eixo é suportado por mancais de metal patente que estão localizados 

no pedestal. Os esforços de escora são transmitidos ao pedestal através de um 

anel de escora no eixo principal e um mancal de escora de dupla ação tipo 
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MITCHELL, no pedestal. 

 Preso atrás do anel de escora está um anel espaçador e após, um 

dispositivo acionador. Este dispositivo é o desarme mecânico por excesso de 

velocidade (MECHANICAL OVERSPEED TRIP). Na extremidade de ré do eixo, 

um flange. 

 O disco do rotor é de liga de aço presas ao disco de maneira idêntica à 

das turbinas do gerador de gás. 

 Uma ranhura de formato especial aloja os parafusos com cabeça em “T” 

usados para prender os pesos de balanceamento ao disco. 

 O pedestal é de aço, feito por um processo de solda, está montado e 

preso na parte de ré da base da turbina de propulsão. Ele suporta o eixo do 

rotor da turbina em dois mancais (telhas revestidas de metal patente) e aloja o 

mancal de escora de dupla ação. 

 O eixo e mancais são cobertos pela tampa do pedestal, posicionada e 

presa por pinos guia e parafusos. A tampa também provê uma base para a 

caixa de engrenagem acionadoras das auxiliares. Selos em labirinto estão 

também alojados no pedestal e respectiva tampa. 

 A caixa de engrenagens de acionamento das auxiliares está montada 

sob a tampa do pedestal e aloja um “trem de engrenagens” composto, para 

acionar os seguintes acessórios necessários para controlar a velocidade e 

potência da turbina de propulsão. 
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Figura 40 - Caixa de engrenagens de acionamento das auxiliares 
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ANEXO 2 

FIGURAS 
 

 

Figura 41 - Visão Geral da Turbina Rolls-Royce Olympus 

 

Figura 42 - Visão Geral da Turbina Rolls-Royce Tyne 
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Figura 43 - Localização esquemática do queimador na turbina. 

 

 
Figura 44 - Vista explodida do queimador Olympus 
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Figura 45 - Vista explodida do queimador Tyne 

 
 

 
Figura 46 - Queimador carbonizado 
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Figura 47 - Planilha para anotações do teste prático. 
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