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1   Informação Geral  

A Câmara de Contenção de Explosão à Prova de Gás- GEC2 – é uma câmara pequena e leve
com alta capacidade de contenção de explosão. Ela pode ser usada para armazenagem e transporte 
segura de material explosivo ou tóxico, e contenerá todos efeitos, tais como onda de choque e   
fragmentos leves do dispositivo em fase de detonação.
 
É prova de gás com possibilidade de tiragem de amostra gáses antes a liberação dos mesmos após
a detonação. 
A capacidade de explosão é de detonações repetitivas de equivalentes de 150 g TNT.  

 
A câmara é formada como uma esfera com uma tampa circular acima para fácil carregamento. A
tampa é selada eficientemente com aneis-O. Uma válvula de explosões especial permite a liberação 
e amostragem segura de gáses.  
 
A câmara é fabricada em aço estrutural extra forte. 
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2 Visão geral do sistema  

2.1 Desenho de dimensões 

Número do desenho  031671 
 
 

2.2 Peças principais  

A Câmara de Contenção de Explosão  Prova de Gás é composto de: 
• Câmara esférica  
• Tampa 
• Válvula de liberação de pressão  
• Cunhas de travamento  
• Anel de travamento 
• Cesta externa 
• Cesta interna 
• Alavanca para abertura/fechamento  
• Pino de travamento 
• Cabo par transporte 
• Suportes 

 
 
 

 2007-05-09 3 



GEC2                                                                                                                  Especificação do produto 

 
3 Características 

3.1 Capacidade de explosão  

Capacidade máxima de explosão suportada           igual a 150 g TNT 
 
 

3.2 Características físicas 

3.2.1 Peso  

GEC2 34 kg 
 
3.2.2 Dimensões 

Diâmetro 310 mm 
Altura 580 mm 
 
 

3.3 Tamanho máximo do objeto 

Tamanho máximo do objeto a ser  
inserido no  GEC2 (Ø x H) 85 mm x150 mm 
 
 

3.4 Peso máximo do objeto 

Peso máximo do objeto a ser 
inserido no  GEC2 2 kg 
 
 

3.5 Conexões elétricas 

N/A 
 
 

3.6 Conexões de gás 

Sistema de liberação/amostragem de gás G ¼” Feminino 
 
 

3.7 Camada protetora  

A proteção contra corrosão resistirá uso operacional normal por no mínimo 2 anos. 
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3.8 Manutenção  

O GEC2 requer apenas um mínimo de manutenção. Porem, para assegurar o funcionamento correto 
alguns itens devem ser verificados regularmente: 
 

• Mecanismo de travamento - verifique a função e aperte os parafusos 
• Aneis-O – limpe e engraxe as superfícies de contato. Troque os aneis-O anualmente
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4 Providências de garantia de qualidade  

4.1 Geral 

As providências da garantia de qualidade serão desempenhadas de acordo com o manual 
de qualidade da DYNASAFE. 
 
 

4.2 Padrões de fabricação  

A fabricação será de acordo com os procedimentos descritos no manual de qualidade da   
DYNASAFE. 
 
 

4.3 Teste de aceitação da fábrica 

As funções do  GEC2 serão testados e verificados no teste de aceitação da fábrica (FAT) antes 
da entrega. Os resultados serão registrados no relatório FAT e serão entregue junto ao  
Certificado de Conformidade, assinado pelo pessoal-Q da DYNASAFE na entrega.
 
 

4.4 Teste dinâmico (opcional) 

A capacidade de explosão poderia ser demostrado no teste básico dinâmico  com a quantidade 
máxima de explosivos especificada para a unidade.  
 
O teste será realizado por um parte terceiro independente. 
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