
Resumo 

 

O presente relatório reflecte o trabalho realizado no departamento de Desenvolvimento 

da empresa Bosch Termotecnologia S.A., no decorrer do estágio curricular do Mestrado 

Integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto com a duração de seis meses. 

O objectivo principal do trabalho relacionou-se com o desenvolvimento de uma caldeira 

com uma célula de combustão com queima em pré-mistura que garantisse melhor 

rendimento térmico do que com a tradicional, na sequencia de novas exigências (a nível 

do rendimento energético destes aparelhos), impostas por alguns mercados. Esta 

alteração garantira a sobrevivência da caldeira produzida na fábrica de Aveiro a longo 

prazo, dado que este tipo de exigências nos aparelhos vão abrangendo todos os anos 

mais países. 

Neste estágio validou-se o conceito condensação existente nos esquentadores World 2 

aplicado a uma caldeira e também se obteve mais caudal de água com a aplicação de 

circuitos de agua paralelos. 

As alterações previstas a nível estrutural do aparelho, relativamente ao actual, são 

respeitantes a quase todos os componentes, excepto bloco hidráulico e vaso de 

expansão. 

O estudo deste novo modelo envolveu: 

- Analise teórica do novo modelo; 

- Plano de ensaios a realizar com os aparelhos; 

- Construção de protótipos e realização de ensaios. 

Os benefícios deste estágio foram, acima de tudo, um investimento de ambas as partes: 

pessoalmente, o primeiro contacto com o mundo laboral; para a empresa, a avaliação 

do potencial de melhoria que existe nos aparelhos existentes e produzidos por esta. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The present report concerns the work that has been carried out at the Development 

Department of BOSCH Termotecnology S.A., under a six months final project of the 

Integrated Masters Degree on Mechanical Engineering from Faculty of Engineering of 

the University of Oporto. 

The main objective of the work was the development of a boiler with a premixed 

combustion cell to guarantee a better thermal efficiency compared to the present 

systems, in accordance with the recent demands being imposed on the performance of 

these appliances. This change could guarantee an extra lifetime to the boiler being built 

at the Aveiro premises. 

In this training the condensation concept from the World 2 appliances was applied to a 

boiler and validated and through these of parallel water circuits the water flow rate was 

increased. 

Structural changes in the boilers refer to all components with the exception of the 

hydraulic block and expansion vessel. 

The study was compared by: 

- theoretical analysis of the model; 

- planning of the experiments; 

- construction of the prototypes and their testing. 

The main advantages of this training were above all investments for both included parts; 

personaly a first contact with the industrial world; for the company the evaluation of the 

improvement capacities of its appliances. 


