
CRITCRITÉÉRIOS DE SELERIOS DE SELEÇÃÇÃO DE UM O DE UM 
TROCADOR DE CALORTROCADOR DE CALOR

Critérios Gerais de Seleção
•Desempenho Térmico
•Desempenho Operacional
•Manutenção
•Flexibilidade Operacional
•Custo
•Critérios Adicionais
•Perda de Carga



CritCritéérios  Quanto ao rios  Quanto ao 
Tipo de EquipamentoTipo de Equipamento

Trocadores Tipo Casco e Tubos
Trocadores Tipo Duplo Tubo
Trocadores Resfriados a Ar
Trocadores de Placas



TROCADORES TIPOTROCADORES TIPO
CASCO E TUBOSCASCO E TUBOS

a construa construçãção casco e tubos proporciona amplas o casco e tubos proporciona amplas 
relarelaçõções, es, áárea de troca trea de troca téérmica rmica -- volume do volume do 
equipamento.equipamento.

permite a construpermite a construçãção em diversos tamanhoso em diversos tamanhos
éé mecanicamente resistente a tensmecanicamente resistente a tensõões originadas es originadas 

na fabricana fabricaçãção, transporte e operao, transporte e operaçãçãoo
a limpeza do equipamento a limpeza do equipamento éé razoavelmente simplesrazoavelmente simples
componentes danificados scomponentes danificados sãão substituo substituíídos com dos com 

relativa facilidaderelativa facilidade



Geometria dos TrocadoresGeometria dos Trocadores
Componentes Básicos

A- TUBOS

C- CASCO
B- ESPELHOS

E- TAMPAS
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F- DIVISOR
G- CHICANAS

D- CABEÇOTES







Tubos
A construção padrão dos tubos é sem costura em dimensões padrão de 
1/4", 3/8“, 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" de diâmetro externo exato e a 
espessura de parede é medida segundo as unidades do calibre 
Birmingham para fios (BWG).
As dimensões mais usadas são 3/4" e 1".

Tubos aletados



EspelhosEspelhos

•Solda
•Mandrilagem





CascoCasco



CabeçotesCabeçotes



ChicanasChicanas



ChicanasChicanas



Tirantes e espaçadoresTirantes e espaçadores

Chicanas

Tirante

Espaçador



NomenclaturaNomenclatura
e Tipose Tipos

TEMA

Tubular
Exchanger
Manufactures
Association



Alguns tipos de trocadores de calorAlguns tipos de trocadores de calor

A E P



C F U



A K T



A J W
1. Cabeçote estacionário – carretel
2. Cabeçote estacionário – tampo inteiriço
3. Flange do cabeçote estacionário – carretel ou 

tampo inteiriço
4. Tampa do carretel
5. Bocal do cabeçote estacionário
6. Espelho estacionário
7. Tubos
8. Casco
9. Tampa do casco
10. Flange do casco – cabeçote estacionário
11. Flange do casco – cabeçote posterior
12. Bocal do casco
13. Flange do tampo do casco
14. Junta de expansão
15. Espelho flutuante
16. Tampa do cabeçote flutuante
17. Flange do cabeçote flutuante
18. Encosto do cabeçote flutuante
19. Anel bipartido

20. Flange do encosto de encaixe
21. Tampa do cabeçote flutuante – externa
22. Costado do cabeçote flutuante
23. Flange da caixa de gaxeta
24. Gaxeta
25. Batente da caixa de gaxeta
26. Anel de vedamento
27. Tirantes e espaçadores
28. Chicanas transversais e placas de suporte
29. Quebra-jato
30. Chicana longitudinal
31. Divisor de passes
32. Conexão para o suspiro
33. Conexão para o dreno
34. Conexão para instrumentos
35. Berço
36. Olhal
37. Braçadeira de suporte
38. Vertedor
39. Conexão para indicador de nível



Junta de expansão no cascoJunta de expansão no casco



Junta de expansão no cascoJunta de expansão no casco



A E S

Cabeçote FlutuanteCabeçote Flutuante
Trocador com anel bipartidoTrocador com anel bipartido





CritCritéérios de Projetorios de Projeto
O projeto de um trocador consiste, em geral, as etapas:
1. determinação das condições de processo, composição, vazões, 

temperaturas e pressões das correntes envolvidas;
2. determinação das propriedades físicas necessárias: densidade, 

calor específico, viscosidade, e condutividade térmica em geral;
3. escolha do tipo de trocador de calor;
4. estimativa preliminar da área e, em conseqüência, das 

dimensões e arranjos;
5. avaliação térmica do modelo escolhido, conduzindo a 

elaboração de modificações no modelo proposto ou sua 
rejeição.



CritCritéérios Brios Báásicossicos
a. o fluido mais corrosivo, mais causador de depósitos ou de maior 

pressão deve ser o dos tubos.
b. o fluido mais viscoso ou gases, devem passar pelo casco.
c. para uma dada perda de carga, o escoamento do lado do casco 

proporciona melhores coeficientes de troca térmica.
d. a necessidade de materiais especiais é usualmente mais 

econômica quando aplicada aos tubos.
e. a condensação de fluidos é usualmente feita do lado do casco, 

por apresentar maior facilidade de remoção do condensado. 
Quando o condensado for corrosivo este deve ficar no interior 
dos tubos.



Limitações no ProjetoLimitações no Projeto

Limitação no coeficiente de troca térmica
Limitação de perda de carga
Limitações de diferença de temperatura
Limitações de natureza diversa

COEFICIENTE VALOR VARIAÇÃO - %

Lado dos tubos 5000 20

Parede 25000 10

Lado do casco 1500 20

Sujeira – tubos 5000 30

Sujeira – casco 5000 50

±

±

±

±

±

Cmh
kcal

o2.



CritCritéérios Para Selerios Para Seleçãção de Um o de Um 
Tipo ou Arranjo DefinidoTipo ou Arranjo Definido

Uso de Superfícies Estendidas





Passagens múltiplas nos tubos e no cascoPassagens múltiplas nos tubos e no casco



RefervedoresRefervedores
Refervedor Tipo Caldeira



Refervedores tipo TermossifRefervedores tipo Termossifããoo
Refervedor Tipo Termossifão Vertical



Refervedores tipo TermossifRefervedores tipo Termossifããoo
Refervedor Tipo Termossifão Horizontal



Trocadores tipo DuploTrocadores tipo Duplo--TuboTubo



Trocadores de Calor a PlacasTrocadores de Calor a Placas



Trocadores Resfriados a ArTrocadores Resfriados a Ar
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