
 

Glpiccolo Indústria e Comércio Ltda. 
Tecnologia para a Engenharia do Gás. 

1 

Rev.1 

 
 
 

Dupla Válvulas de Segurança para tanques 
de armazenamento de GLP e amônia 

anidra. 
                    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MANUAL DO USUÁRIO. 
 
 

 
  

Ano de edição: 2.002 
 
 

 



 

Glpiccolo Indústria e Comércio Ltda. 
Tecnologia para a Engenharia do Gás. 

2 

Rev.1 

 ATENÇÃO 
 A leitura deste manual é de extrema e total importância para o correto e 

perfeito funcionamento do equipamento bem como para se evitar danos físicos às 
pessoas e à propriedade. Sua leitura faz com que seja possível a você, cliente, 

usufruir ao máximo os recursos disponíveis pelas dupla válvulas e multi válvulas 
de segurança. Aqui você encontrará informações técnicas sobre operação, 

manutenção e recomendações importantes. 
O GLP  e a amônia anidra são produtos extremamente inflamáveis e explosivos. 

Falhas nos procedimentos neste manual descritos podem resultar em uma 
performance insatisfatória do equipamento.  Até mesmo com uma correta 

instalação do equipamento este pode falhar se outros produtos ao qual ele é 

submetido (reguladores, etc) não estiverem funcionando perfeitamente ou 
estiverem corroídos e com resíduos. 

Reparo inapropriado pode causar mau funcionamento. A instalação das dupla 
válvulas e multi válvulas de segurança Glpiccolo somente deve ser feita por 

profissional habilitado de acordo com as normas vigentes bem como respeitando 
os procedimentos no local da instalação. 

Esclarecemos que a pessoa ou empresa que efetuar reparo no equipamento 
assume total   responsabilidade pela sua performance. 

 
Garantia: A Glpiccolo garante a qualidade deste produto contra defeitos de 

fabricação 
por um período de 12 meses conforme descrito em seu certificado de qualidade. 

Esta garantia não se aplica aos produtos ou partes que venham a ser danificados 
por acidente, mau uso, abuso ou negligência nem se for constatada modificação 

ou reparo por outra pessoa ou empresa que não seja a Glpiccolo ou pessoa 

autorizada. No caso de o atendimento técnico em garantia for a uma distância 
superior a 100 Km, a Glpiccolo será reembolsada das despesas referentes à 

viagem e à estadia. 
 

IMPORTANTE: O manual deve ser lido e entendido por todas as pessoas 

responsáveis pelo projeto, instalação, manutenção e operação das válvulas e 
multiválvulas de segurança. Para isto é necessário que estas pessoas tenham fácil 

acesso ou mesmo que possuam uma cópia deste. 
Salientamos que estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente a 

este produto por nosso departamento técnico pelo telefone (11) 4225-9999. 
 

Cliente:   _____________________________________  
 

Modelo:   _____________________________________ 
 

Nº de série:  _____________________  

 
A Glpiccolo se reserva o direito de efetuar qualquer alteração neste prontuário 

sempre que verificar tal necessidade sem necessidade de aviso prévio. 
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1.Introdução. 
 

As válvulas de segurança e coletor que compõem as dupla válvulas e multiválvulas 

foram projetados especialmente como dispositivo de alívio de pressão para 
tanques de armazenamento de GLP e amônia em tanques estacionários. Os 

coletores foram projetados para facilitar o manuseio e a manutenção das válvulas 
de segurança sem esvaziar o tanque. 

O equipamento deve ser instalado juntamente com o tubo de escape para melhor 
segurança do operador. 

As válvulas de segurança são dimensionadas de acordo com a capacidade do 
tanque. 

Cada conjunto (coletor + válvulas de segurança + tubos de escape) possui uma 
válvula de segurança a mais sendo assim possível sua retirada para manutenção 

sem a necessidade de esvaziar o tanque. 

 

2.Placas de identificação 
 

- No coletor: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GLPICCOLO IND.COM. LTDA 
Fone: (0xx11) 4225-9999 

 
PRODUTO: ______________________________ 
 
CÓDIGO: _______________________________ 
 
Nº DE SÉRIE:___________ DATA FABR.:________ 
 
REVISÃO:_______________________________ 
 
PRESSÃO DE ABERTURA:____________________ 
 
VAZÃO: _________________________IND.BRAS. 
 
FABR. SEG. NORMA: _______________________ 
 

PRODUTOS: GLP OU AMÔNIA 
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- Nas válvulas de segurança: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- Aviso: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
3.Características Principais. 
 Válvulas de segurança com tubos de escape. 

 Fechamento rápido para manutenção das válvulas de segurança. 
 Alojamento fabricado em aço inox 304 solubilizado. 

 Tubo de escape com ponto de ruptura para maior segurança – vide foto 
abaixo: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

GLPICCOLO EQUIP.IND.LTDA 
Fone: (0xx11) 4225-9999 

 
CÓDIGO: ____________________FABR.:________ 
 
Nº DE SÉRIE:______________________________ 
 
VAZÃO: __________________________________ 
 
FABR. SEG. NORMA: ___________CAL: _________ 

REVISÃO: 
 
 

“CONSIDERANDO-SE O INÍCIO DA 

OPERAÇÃO, DEVE-SE EXECUTAR 

REVISÃO NO COLETOR APÓS 36 

MESES E NA VÁLVULA DE 

SEGURANÇA APÓS 12 MESES.” 

Ponto de 
ruptura 
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4.Recomendações importantes: 
 

 Dimensionar as válvulas de segurança de acordo com as instruções 
constantes no catálogo de produtos Glpiccolo. 

 

Modelo 

Pressão de  

início de 

descarga (1) psig 

(kgf/cm²) 

Conexão no 

tanque 

Flange (2) 

Válvulas de 

segurança 

Adaptador    e 

tubo de     

escape * 

Capacidade de 

vazão em 

m³/min-ar (3) 

Volume de água 

do tanque GLP 

até ( l ) 

Volume de 

água do tanque 

NH3até ( l ) 

DS-32 

250 (17,6) 2” 

2 x VSI-32 
2” 

105 -------- 20.000 

DS-38 2 x VSI-38 155 -------- 40.000 

DS-50 2 x VSI-50 2.1/2” 220 18.000 58.000 
DS-63 2 x VSI-63 3” 295 28.000 85.000 

(1) Pressão de calibragem da mola das válvulas de segurança; 275 psig para NH3
 

(2) Flange ANSI B 16,5 300 Lbs. 

(3) Considerada apenas uma válvula de segurança ativa. Vazão a 120% da pressão de abertura. 

*  Adaptador com sulco de quebra fácil em caso de choque no tubo de escape. 

 
 A flange de conexão ao tanque deve ser afixada em cruz. 

 

DESENHO 
 

 Quando o equipamento estiver em operação, manter os eixos do alojamento 
sempre “abertos”. 

 Instalar sempre os tubos de escape. 
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5. Conhecendo o equipamento. 
 

Dupla válvula de segurança: 
 

 
Detalhe da válvula de segurança: 
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Detalhe do tubo de escape: 

 
 

 

 

 

 

 

Detalhe da válvula de alívio: 
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Detalhe do sistema de vedação para manutenção: 

 

6. Operação preliminar para manutenção das válvulas 
de segurança. 

 

 
Seguir as etapas a seguir de acordo com o desenho: 
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6.1. Remover a tampa de proteção 
posição 03 correspondente às 

válvulas de segurança. 
6.2. Verificar se todos os eixos de 

fechamento posição 11 estão 
abertos. Para abri-los rotacionar no 

sentido anti-horário. 
6.3. Determinar qual deverá ser a 

primeira válvula de segurança a 

fazer a manutenção. Rotacionar no 
sentido horário o eixo de fechamento pos.11 até que a vedação de pos. 08 

encoste no assento do alojamento do coletor. 
6.4. Abrir a válvula de alívio (VAL-06 Glpiccolo) pos. 10 até que todo o 

produto (GLP ou amônia) saia para a atmosfera. Caso ainda ocorra um 
constante vazamento, deve-se verificar a posição anterior (nº 3). 

6.5. Após estancado o vazamento pode-se retirar o coletor e a válvula de 
segurança (VSI) para manutenção. 

6.6. Após a manutenção e a emissão de certificado da válvula de segurança 
de acordo com o dimensional do tanque, deve-se reinstalar a válvula de 

segurança no coletor. 
6.7. Após instalar a válvula de segurança e o coletor, deve-se fazer o 

inverso dos passos acima: fechar a válvula de alívio, rotacionar no sentido 
anti-horário o eixo de fechamento até o limite. 
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6.8. Abrir lentamente a válvula de alívio para certificar-se de que há 
produto e, posteriormente, fechá-la para que a válvula de segurança faça a 

sua função. 
6.9. Verificar possíveis vazamentos. 

 
Estes são os procedimentos corretos para a retirada das válvulas de segurança 

para manutenção os quais devem ser feitos para cada válvula. 
 

7. Alívio alta pressão. 
 

Os tubos de escape são dimensionados para a vazão necessária de cada válvula 
de segurança e contem em uma de suas extremidades a conexão que será 

roscada na válvula e na outra extremidade o chapéu chinês que quando instalado 
deverá sempre estar fechado. 

 
8. Preparação para manutenção do coletor. 
 
A manutenção no coletor deve ser feita 36 meses após sua instalação. 

Após a liberação do coletor e das válvulas de segurança do tanque, deve-se 
encaminhá-los até a Glpiccolo para que sejam executados os procedimentos 

corretos de verificação e adequação para manutenção. Todo equipamento é 
hidrojateado externamente, desmontado e analisado para que após a aprovação 

do cliente seja executada a manutenção. 
 

9. Peças originais recomendadas 
 

As seguintes peças são fornecidas: 
 

 Válvulas de segurança (ver modelo marcado no corpo) 
 Tubos de escape e coberturas 

 
Dentro da Política da Qualidade da Glpiccolo onde o atendimento ao cliente com 

segurança é nossa prioridade, não comercializamos peças e itens de reparo das 
válvulas de segurança nem do coletor, pois se trata de itens de alto grau de risco. 
Sendo assim, nos colocamos à disposição para executar quaisquer serviços de 
reparo inclusive com emissão de certificado de qualidade e teste. 

 

10. Especificações técnicas. 
 

 Construção física: 
Coletor em aço carbono, alojamento em aço inox microfundido 304 

solubilizado, vedação em borracha acrilo nitrílica, eixo de fechamento em aço 
inox. 
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Válvulas de segurança com corpo e porca de regulagem em latão, aço carbono 
ou inox 304. Tubo em aço carbono. 

Tubo de escape em aço carbono, chapéu chinês em alumínio fundido. 
 

 Armazenagem 
Os coletores e válvulas de segurança deverão ficar no máximo 6 meses na 

prateleira até sua instalação. Após este período deve-se refazer a calibração. 
 

 Vazão 

As vazões das válvulas de segurança e coletores estão no catálogo e são 
apresentadas nas plaquetas de identificação afixadas nas válvulas. 

 
 Garantia 

Conforme termo recebido com a nota fiscal. 


