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Os trocadores de calor de gases de escape da Bowman são componentes projetados com precisão 
para recuperar a energia de calor residual da corrente de escape de um gerador acionado por motor 
estacionário, bomba ou equipamento semelhante.

Eles são projetados para operar com as altas temperaturas geradas no sistema de escape dos motores, 
mas para que seu trocador de calor opere de forma eficiente e confiável, é importante ler atentamente 
as instruções neste ‘Guia de Instalação, Operação e Manutenção’ completamente antes da instalação e 
comissionamento. 

Guarde este guia para referência futura para garantir o desempenho a longo prazo do seu trocador de 
calor de gases de escape da Bowman.

Caso necessite de conselhos adicionais ou assistência prática, entre em contato com o seu distribuidor ou 
armazenista mais próximo, que pode ser encontrado em nosso site: www.ej-bowman.com.
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       1.3     Uso aprovado 
   Os trocadores de calor de gases de escape da Bowman são aprovados apenas  
   para recuperação de calor de gases de escape de calor residual.

   Qualquer outro uso, a menos que especificado pela Bowman, não é aprovado.
   A Bowman declina qualquer responsabilidade por danos associados ou   
   decorrentes de tal uso:

   As pressões operacionais máximas admissíveis não devem exceder:
   Gás (lado do tubo): 0,5 bar máx.
   Água (lado do casco): 4,0 bar máx.
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  Os trocadores de calor de gases de escape da Bowman são construídos em conformidade com  
  a prática atual e normas de segurança reconhecidas. No entanto, existem riscos decorrentes da  
  operação, como:
  • Lesão do operador ou
  • Terceiros ou
  • Danos no trocador de calor ou
  • Danos à propriedade e equipamentos
  Qualquer pessoa envolvida na instalação, comissionamento, operação, manutenção ou  
  reparação do trocador de calor deve:
  • Ser física e mentalmente capaz de realizar esse trabalho
  • Estar devidamente qualificado
  • Cumprir totalmente as instruções de instalação

  O trocador de calor deve ser usado apenas para o fim a que se destina. Em caso de avarias que  
  possam comprometer a segurança, deve ser sempre contatado um técnico qualificado.

  1.2      Instruções de segurança
  Os seguintes símbolos são usados nestas instruções de operação:
 
  Este símbolo indica um perigo imediato para a saúde.
  O não cumprimento desta instrução pode resultar em ferimentos graves.

  Este símbolo indica um possível perigo para a saúde.
  O não cumprimento desta instrução pode resultar em ferimentos graves.

  Este símbolo indica um possível risco para a saúde.
  O não cumprimento desta instrução pode resultar em ferimentos ou danos à propriedade.

  Este símbolo indica informações importantes sobre o manuseio correto do equipamento. O  
  não cumprimento desta instrução pode causar danos ao trocador de calor e/ou seus arredores.

1.  Segurança
  1.1 Riscos ao manusear o trocador de calor

       1.3     Uso aprovado 
   Os trocadores de calor de gases de escape da Bowman são aprovados apenas  
   para recuperação de calor de gases de escape de calor residual.

   Qualquer outro uso, a menos que especificado pela Bowman, não é aprovado.
   A Bowman declina qualquer responsabilidade por danos associados ou   
   decorrentes de tal uso:

   As pressões operacionais máximas admissíveis não devem exceder:
   Gás (lado do tubo): 0,5 bar máx.
   Água (lado do casco): 4,0 bar máx.
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   O trocador de calor pode ser danificado ou vazar, se a pressão operacional   
   máxima permitida for excedida.

   As conexões do lado dos gases de escape do trocador de calor podem atingir
   temperaturas que chegam aos 700 °C.

   As conexões do lado da água do trocador de calor podem atingir
   temperaturas que chegam aos 110 °C.

   O trocador de calor não deve ser usado sem caudal de água de refrigeração 
   suficiente através do lado do casco.

   Certifique-se de que a pressão operacional máxima admissível do trocador de   
   calor não é excedida. O trocador de calor ou o equipamento circundante podem  
   ser danificados.

   Quando o sistema está em operação, deve ser realizada uma inspeção semanal  
   do trocador de calor e suas conexões para detetar vazamentos e danos visíveis   
   externamente.

2.     Instalação  
   2.1  Transporte / armazenamento

   O trocador de calor deve ser drenado antes do transporte. Uma vez
   drenado e seco, o refrigerador só deve ser armazenado em atmosfera interior e  
   não agressiva.

   

   1.4 Riscos potenciais

Atenção
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   A temperatura máxima de operação admissível não deve exceder:
   Gás (lado do tubo): 700 °C
   Água (lado do casco): 110 °C
   Diretiva europeia para equipamentos de pressão
   Esta gama de produtos está incluída no Artigo 3, Parágrafo 3 (Boas Práticas de  
   Engenharia) e não requer a marcação CE.

 

Cuidado
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   1.5   Medidas de segurança no local de instalação



   

    2.2 Instalação

     Antes de instalar, verifique o trocador de calor quanto a sinais visíveis de danos.
    a)  O trocador de calor deve ser instalado horizontalmente e nivelado com precisão,
     com o gás de escape passando pelos tubos e o circuito de água por cima dos  
     tubos. O trocador de calor deve ser conectado em ‘contrafluxo’ com as conexões  
     do circuito de água sempre posicionadas na parte superior (ver desenho   
     esquemático abaixo). Instalações alternativas também podem ser aceites; deve-se  
     consultar a Bowman antes da instalação.
    b)  O trocador de calor deve ser instalado abaixo do nível do cabeçote do motor, de  
     modo que, no caso improvável de vazamento do tubo, a água não retorne ao  
     motor.
    c)  É importante que o circuito de água seja ventilado através do bujão de ventilação  
     instalado, a fim de evitar a possibilidade de bolsas de ar ou de ocorrer aeração, o  
     que pode causar erosão.
    d)  Se etilenoglicol, ou qualquer outro meio de refrigeração for usado, a   
     concentração correta, conforme recomendado pelo fabricante de motores, deve  
     ser misturado antes de encher o trocador de calor.
    e)  Se os sensores de controle de temperatura forem montados em qualquer um  
     dos circuitos do trocador de calor, eles devem ser montados na entrada e não na  
     saída para fornecer leituras de temperatura precisas.
    f )  Em nenhuma circunstância a válvula de alívio da pressão deve ser removida ou
     adulterada.
    g)  A água deve fluir sempre pelo trocador de calor quando o motor estiver em  
     funcionamento.
    h)  Nenhuma válvula deve ser incorporada no circuito, que poderia ser   
     acidentalmente desligar-se e evitar que a água flua pelo trocador de calor.
    i)  O diâmetro do tubo de escape de entrada e saída não deve ser menor do que as  
     conexões do trocador de calor.
    j)  O equipamento de desligamento automático do motor deve ser instalado com
     sondas de temperatura no trocador de calor de gases de escape e no motor.
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   2.3     Conectar o trocador de calor
       Garanta a conformidade com os requisitos de qualidade da água e pressão máxima   
       admissível.

       Ao instalar o trocador de calor na tubulação, deve ter-se cuidado para garantir que   
       nenhum resíduo foi introduzido no mesmo.

       Consulte o folheto do trocador de calor de gases de escape nas páginas 6-8 para obter  
       os detalhes de conexão de cada modelo. As cópias podem ser baixadas de: www.ej-  
       bowman.com/pt-pt/downloads/
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3.  Operação         
        É essencial que as seguintes instruções sejam seguidas para evitar corrosão/erosão do  
        trocador de calor:

        a)  Deve ser feita provisão adequada para garantir que, caso o motor
         seja desligado, o circuito de água continue operando por um período de
         tempo que permitirá a dispersão do calor residual até um nível aceitável, evitando
         danos no trocador de calor.
        b)  Também deve ser feito o fornecimento adequado para assegurar que as bombas
         do circuito de água estão em operação contínua sempre que o motor está em  
         operação.
        c)  Provisões também devem ser feitas para garantir que quaisquer válvulas ou  
         equipamentos auxiliares associados a qualquer um dos lados do trocador de calor  
         não podem ser desligados acidentalmente, evitando assim o fluxo através do  
         trocador de calor.
        d)  É muito importante que o circuito de água seja totalmente ventilado através do  
         bujão de ventilação instalado, a fim de evitar que ocorra qualquer aeração que  
         possa causar a erosão dos tubos.
        e) Pressão máxima de trabalho no lado do gás 0,5 bar
         Pressão máxima de trabalho no lado da água 4,0 bar
         Temperatura máxima de trabalho no lado do gás 700 ºC
         Temperatura máxima de trabalho no lado da água 110 ºC
        f)  Os trocadores de calor de gases de escape da Bowman são projetados para   
         aplicações de motor que funcionem no modo operacional ‘estado estacionário’.  
         Não se recomenda a instalação do trocador de calor em motores que funcionam  
         no modo de operação de ‘ciclo transiente’, pois a variação térmica constante pode  
         criar tensões dentro da estrutura, levando a falhas prematuras.

4.  Comissionamento    
   
        O comissionamento do trocador de calor não deve ser realizado até que este   
        documento tenha sido totalmente lido e compreendido.
        Deve ser feito o fornecimento adequado para assegurar que o equipamento de 
         operação/serviço, juntamente com o equipamento de proteção individual (EPI) de 
         acordo com as normas/legislação atuais é utilizado antes do início de qualquer   
        trabalho.

 

Atenção

Atenção
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5.  Manutenção / Reparação 
        
         5.1    Manutenção geral
        O trocador de calor deve exigir pouca atenção em serviço. No entanto, ao limpar o  
        conjunto de tubos, as notas fornecidas em 5.2 devem ser usadas como um guia.  
        Observação: serão necessárias novas juntas se as tampas de fechamento ou placas de  
        acesso forem removidas.
        Recomendamos verificar regularmente nos primeiros meses de instalação se há 
         acúmulo de depósitos e monitorar também qualquer perda de pressão e/ou queda 
         de desempenho no lado do escape. Caso haja perda de pressão ou queda de   
        desempenho, a limpeza das placas dos tubos deve ser realizada no trocador de  
        calor.           
        Mantenha um registro de operação e manutenção do trabalho realizado. Este   
        procedimento deve ser repetido a cada 6 meses nos gases de escape e no lado da  
        água do trocador de calor para maximizar a longevidade.

         5.2  Limpeza do trocador de calor de gases de escape   
          Recomendamos fortemente que a limpeza mecânica e química do trocador de  
         calor de gases de escape seja realizada apenas por empresas especializadas. No  
        entanto, as seguintes orientações podem ser úteis, se a limpeza for realizada pelo  
        usuário/operador:
        a)  A remoção das tampas de fechamento ou placas de acesso, dependendo da  
          versão, permite o acesso às placas dos tubos.
        b)  Lavar as placas dos tubos e os tubos usando uma mangueira manual ou lança.  
          Pode usar-se um dispositivo de limpeza a vapor industrial, se disponível.
        c)  Escovas para tubos podem ser usadas para limpar cada tubo para ajudar a   
          remover depósitos persistentes. Varetas e escovas de diâmetro pequeno para  
          limpeza dos tubos estão disponíveis, sendo vendidas por empresas como a Rico  
          Industrial Services www.ricoservices.co.uk.
        d)  Detergentes ou produtos químicos adequados para uso com aços inoxidáveis  
          podem ser usados, se a incrustação for grave. Dê tempo para que o detergente ou  
          produto de limpeza químico funcione antes de lavar com muita água.
        e)  O conjunto de tubos deve ser enxaguado com água limpa para remover todos os
          vestígios de produtos químicos/detergentes de limpeza. Se necessário, o fluido de  
          limpeza deve ser neutralizado.
        f)  As tampas de fechamento ou placas de acesso devem ser recolocadas após a  
          limpeza usando juntas novas.      
    
 

Cuidado



7. Desempenho 
       Exemplos característicos do desempenho do trocador de calor de gases de escape. Os 
        valores abaixo são apenas um guia geral e não se baseiam em nenhum motor a gás  
       natural em particular. Eles assumem uma relação de ar/combustível de 10,23 : 1 por  
       volume, um consumo de combustível de 0,34 m3/kWh (medido a 1,013 bar e 15 °C) e  
       uma temperatura de gases de escape de 600 °C com uma temperatura de água de 80 °C.
       Os valores são baseados em condições novas e limpas.
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Tipo Potência típica do 

motor kW
Fluxo dos gases de 

escape kg/min.
Temperatura de 

saída de gases de 
escape °C

Recuperação de 
calor kW

Perda de carga dos 
gases de escape 

kPa

2-25-3737-4 16 1,2 210 9,5 1,6

2-32-3737-5 16 1,2 170 11,5 1,8

3-32-3738-5 32 2,4 198 19 1,2

3-40-3738-6 32 2,4 163 21 1,3

3-60-3738-8 32 2,4 116 23 1,6

4-32-3739-5 60 4,5 199 36 1,0

4-40-3739-6 60 4,5 164 39 1,2

4-60-3739-8 60 4,5 116 43 1,4

5-32-3740-5 90 6,7 195 55 1,0

5-40-3740-6 90 6,7 161 59 1,1

5-60-3740-8 90 6,7 115 65 1,4

6-32-3741-5 140 10,5 197 85 1,0

6-40-3741-6 140 10,5 163 92 1,2

6-60-3741-8 140 10,5 117 101 1,4

8-32-3742-5 250 18,7 199 151 1,0

8-40-3742-6 250 18,7 164 163 1,2

8-60-3742-8 250 18,7 117 180 1,4

10-32-3743-5 400 30,0 200 241 1,1

10-40-3743-6 400 30,0 164 262 1,2

10-60-3743-8 400 30,0 116 289 1,4

12-32-3744-5 600 45,0 199 362 1,1

12-40-3744-6 600 45,0 164 392 1,2

12-60-3744-8 600 45,0 117 432 1,5

15-32-5745-5 950 70,0 200 563 1,0

15-40-5745-6 950 70,0 165 610 1,1

15-60-5745-8 950 70,0 116 673 1,4

6.  Garantia    
       
       Todos os trocadores de calor de gases de escape da Bowman são garantidos contra falhas de  
       fabrico associadas ao produto por um período de doze meses a partir da data da fatura.
       Para conhecer os termos de garantia completos, consulte as Condições de Venda da Bowman;  
       obtenha uma cópia mediante solicitação ou por download no site.
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8. Lista de peças de reposição
       
Uma gama completa de peças de reposição está disponível para todos os modelos.

 

A

C

B

E

D

 

Tipo Tampa de 
fechamento de 

entrada A

Tampa de 
fechamento de 

saída B

Válvula de alívio 
da pressão C

Base de  
montagem D

Junta da tampa 
de  

fechamento E

Parafuso/porca 
soquete* (F/G)

2-3737 EX2-3757CI EX32-4057CI 4028 4476 3787 HS08X35SS
 / HN08A4

3-3738 EX3-3758CI EX33-4058CI 4028 4477 3788 HS08X35SS / 
HN08A4

4-3739 EX4-3759CI EX34-4059CI 4028 4478 3789 HS08X35SS / 
HN08A4

5-3740 EX5-3760CI EX35-4060CI 3795 4479 3790 HS10X40SS / 
HN10SS

6-3741 EX6-3761CI EX36-4061CI 3795 4480 3791 HS10X40SS / 
HN10SS

8-3742 EX8-3762CI EX38-4062CI 3795 4481 3792 HS12X45SS / 
HN12A4

10-3743 EX10-3763CI EX40-4063CI 3795 4482 3793 HS12X45SS / 
HN12A4

12-3744 EX12-3902CI EX42-4064CI 3795 4483 3862 HS16X55SS / 
HN16SS

15-5745 EX43-5757CI EX44-5758CI 3795 4484 5759 HS16X65SS / 
HN16SS

        
8.1 Trocadores de calor de gases de escape – com tampas de fechamento 
retas ou sem tampas de fechamento
       

F

G
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8.2 Trocadores de calor de gases de escape – com tampas de fechamento 
de ângulo reto       

A

C

B
E D

 

Tipo *Kit de tampas de 
fechamento de 

entrada A

*Kit de tampas de 
fechamento de 

saída B

Válvula de alívio da 
pressão C

Base de montagem D Junta da tampa 
de fechamento E

2-5837 5334F-RP 5334F-RP1 4028 4476 3787

3-5838 5335F-RP 5335F-RP1 4028 4477 3788

4-5839 EX64-5336CI-RP EX64-5336CI-RP1 4028 4478 3789

5-5840 EX65-5337CI-RP EX65-5337CI-RP1 3795 4479 3790

6-5841 EX66-4982CI-RP EX66-4982CI-RP1 3795 4480 3791

8-5842 EX67-4984CI-RP EX67-4984CI-RP1 3795 4481 3792

10-5843 EX68-4987CI-RP EX68-4987CI-RP1 3795 4482 3793

12-5844 5338F-RP 5338F-RP1 3795 4483 3862

15-5845 5339F-RP 5339F-RP1 3795 4484 5759

 

*Peças incluídas em kits de tampas de fechamento:-

Tampa de fechamento

Conjunto de desvio do gás (entrada apenas)

Placa de fechamento (saída apenas)

Junta (duas peças)

Parafusos soquete (dois conjuntos)

Porcas (dois conjuntos)

Bujão(ões) de drenagem
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Use esta página para registrar quaisquer notas de serviço relativas ao 
trocador de calor



Soluções de transferência de calor da Bowman
Os trocadores de calor e refrigeradores de óleo da Bowman podem ser encontrados em 
sistemas de proteção ativa contra incêndios, testes automotivos, cogeração, sistemas 
hidráulicos, engenharia naval, além de equipamentos e máquinas de mineração, em uma 
gama que inclui:

A E J Bowman (Birmingham) Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Todos os materiais contidos 
neste folheto são propriedade intelectual da EJ Bowman (Birmingham) Ltd. Eles estão protegidos por direitos autorais e não 
podem ser reproduzidos sem o consentimento prévio por escrito da empresa.
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