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0 Pròleg 
!
 I - Motivacions 
!
El que m'ha impulsat a dur a terme aquest projecte, son les ganes de fer 

quelcom, més enllà d'un treball d'investigació i posterior redacció. Volia poder 

posar en pràctica totes les vessants dels meus estudis, no només la part 

teòrica, sinó també la part pràctica. Va ser així com vaig acabar posant-me en 

contacte amb en Ricard Bosch i Tous, i assabentant-me del projecte Lady. En 

Ricard em va proposar participar-hi, dissenyant i construint un petit cicle de 

vapor per a reaprofitar l’energia dels gasos d'escapament d'un motor de 

combustió per generar electricitat. 

!
 II - Objecte del treball 
!
Turbina de vapor solidària a un alternador per a carregar bateries de 12V. El 

conjunt complet de reaprofitament d'energia, consta de vàries parts. Aquest 

treball es centra en la part de consum de vapor, és a dir, no en la seva 

generació, sinó amb l'obtenció d'energia elèctrica a partir d'aquest. 

!
Construcció i estudi d'un col·lector, unes toveres, i la unió turbina-alternador 

que transformin l'energia tèrmica del vapor en elèctrica per a carregar bateries 

de 12V. 

!
 III- Objectiu i Abast 
!
Planificar un cicle de vapor, capaç de carregar bateries de 12V partint del 

reaprofitament de l'energia tèrmica procedent dels gasos d'escapament d'un 

motor de combustió interna. 

!
El disseny i la construcció d'un model efectuï el rol de bomba, turbina i 

condensador del cicle. La redacció d'una memòria del projecte per tal que 

aquest pugui ser emprés per una altre persona un cop finalitzat, usant les 

dades i resultats obtinguts. 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 1 – Introducció 
!
 1.1   Aprofitament d’escalfors residuals 
!
De les necessitats actuals de generar energia d'una forma més eficient i neta, 

s'en deriven moltes tècniques i estratègies. Una d'aquestes estratègies, és la 

de reaprofitar tota l'energia que sigui possible d'un procés que ja teníem amb 

anterioritat. Podríem dir que avui en dia, el món està propulsat pel motor de 

combustió interna. L'objectiu general del projecte, és aprofitar encara més 

l'energia que genera tal combustió. 

!
Per altra banda, està fermament demostrat, que l'energia elèctrica és molt 

convenient per a molts aspectes; és la més barata de transportar i 

emmagatzemar; i és una energia que un cop generada no contamina. Per 

generar energia de forma més eficient, s'estan obrint als mercats noves formes 

de generació menys o gens contaminants que la tradicional combustió 

d'hidrocarburs. La biomassa, material orgànic i combustible, centrals de 

concentració d'energia tèrmica solar, energia mareomotriu etc. 

!
Així doncs, un conjunt que ens permeti usar els gasos residuals de la 

combustió en un motor per a evaporar aigua, i que el vapor resultant impulsi 

una turbina solidària a un alternador ens permetrà obtindre una energia que 

s'hauria llençat a l'atmosfera en forma de calor. 

!
 1.2   Cicles, estructures i elements possibles 
!
Partim d'una petita turbina de la que creiem té mil Watts de potència. Per dur a 

terme el projecte caldrà tindre en compte els altres elements que intervenen en 

el cicle, i fer unes estimacions de les seves potències i planificar les parts que 

ho requereixin. 

!
Per tal de tindre un punt de partida, decidim i seleccionem una sèrie 

d'elements: 

!
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Usar una olla, per una banda com a base estructural del conjunt, i on s'hi 

produirà l'expansió i la condensació del vapor. Així els diferents elements 

estarán subjectes a la olla i serà un equip fàcilment transportable. sabem que 

com a condensador, serà molt poc efectiu, però per tal de poder provar el 

conjunt ja ens serà útil. 

!
Usar un fogó de gas de 10 kW com a possible font de calor per a fer proves de 

laboratori. 

!
Usar un alternador d'autoinducció de 24V i i de fins a 90A, molt més del que 

serem capaços de generar. 

!
Una bomba tipus SAE-30 oil, de 120W, un fusible de 7A, un màxim de 330 l/h i 

una resistència a la temperatura de 90º segons el fabricant. 

!
!
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2. Línia de treball escollida 
!
Anàlisis de la turbina instal·lada a la locomotora “Big Viñas” del Palau de 

Plegamans, similar a la nostre. 

!
Planificació i propostes de millora del disseny, per a poder facilitar la 

construcció d'un equip assajable al laboratori, de parts reemplaçables, amb 

formes de control de regulació termodinàmica i/o elèctrica. 

!
Revisió analítica i càlculs previs i aproximacions abans de la construcció del 

nou disseny. 

!
Dimensionat sobre paper de cada una de les peces del conjunt que ho 

requereixi. 

!
Construcció d'aquelles parts, o de la totalitat del conjunt, que siguin viables. 

!
Assaigs, presa de dades del procés, i de la potència obtinguda. Càlculs de 

rendiment. 

!
 2.1 - Presa de contacte i estat inicial 
!
Caldrà pensar en tot un conjunt tenint en compte sempre els aspecte tèrmics, 

fluídics, elèctrics i mecànics, així com facilitat de mecanització, de muntatge, de 

substitució de peces, de control. Tot axó dins un marc de seguretat tant per les 

persones com per la pròpia màquina. 

!
Ens trobem en un estat de partida on caldrà unir, planificar i crear totes les 

parts del cicle, i adequar a les característiques adients cada element. 

!
 2.2 - Anàlisis del conjunt 
!
Cal conèixer els règims de treball dels elements del cicle, fent les proves i 

mesures que siguin necessàries, i anar establint la cadena energètica 
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completa. d'aquesta manera tindrem una visió global del conjunt que ens 

permetrà evolucionar i millorar cada una de les parts. 

!
Per una banda, s'ha de pensar l'esquema general del conjunt, per l'altre banda, 

haurem de conèixer i/o calcular els règims i capacitats de treball de la caldera i 

de la bomba, per tal de poder prosseguir amb la cadena energètica. 

!
Haurem de construir un estàtor per a la turbina, i uns elements de suport que 

aportin estructura al conjunt. 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3 – Dimensional del conjunt 
!
 3.1 - Càlculs i proves inicials per a fer estimacions 
!
 3.1.1 Càlculs i proves de cabals 
!
Poders calorífics 

!
El Butà té un PC superior de 49,675 KJ/Kg, i un PC inferior 45,790 KJ/Kg i 
crema a uns 500 º 
El Propà té un PC superior de 50,450 KJ/Kg i un PC inferior de 46,350 KJ/Kg i 
crema també a uns 500º !!
Informació sobre Celotex !
Material molt resistent a esforços, i temperatures de fins a 150ºC 
Conductivitat tèrmica molt baixa, entre 0,022 i 0,023 W/mK !
Càlcul de flux màssic de gasos d'escapament 

!
El motor, un Honda GX390, de 4 temps, té una cilindrada de 390 cm3. Per tant, 

són 2 revolucions per cada 390 cm3. Suposem un rendiment volumètric de 1. 

!
390 · rpm/2 · 0.9 = 195 cm3/minut    que equival a 3.25 cm3/seg 

!
Així que obtenim 3.25 cm3/seg de gasos d'escapament, que seran usats a la 

caldera 

!
!
Càlcul de cabals amb cremador 

!
La potència que el cremador indica a la placa és de 10KW. 

!
Aquests 10 KJ/s, multiplicats pel rendiment de la caldera, és a dir, el % que 

aconseguim aprofitar d'aquests 10KW, dividit entre els Kg d'aigua dins de la 

caldera, ens dona com a resultat la quantitat de KJ que rep un Kg d'aigua en un 
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segon. A aquesta calor captada en direm "q" 

Si:   Cabal = volum esp · flux màssic 

 velocitat = flux màssic/Secció 

 velocitat = Longitud/segons dins la caldera 

I per deducció 

 Segons dins la caldera = Longitud / (Cabal·volum esp / Secció) 

Acabem calculant que donat un imput tèrmic, lúnic factor del que depen la calor 
absorbida, és el cabal que hi circula. Per tant, acabarem dient que l'energia que 
rep un Kg d'aigua al passar per la caldera (q) ha de ser superior a la seva 
entalpia d'evaporació, 2,500 KJ/Kg. !
 q = 10 000 W / Cabal > 2 500 000 J/Kg 

!
Suposant un rendiment ideal, podem disposar d'un cabal de 4 g/s, i 

aconseguiríem evaporar-ho tot. Realment, però, el rendiment de la caldera será 

molt baix, i caldrá, més endavant,  mesurar i prendre dades per a determinar el 

rendiment. A partir d'ara, usarem un suposat cabal de  2g/s, a l'hora de fer 

elsserà càlculs de la turbina. Ja que és un punt mitjà entre el mínim i el màxim, 

ens permetrà tindre una certa flexibilitat, i disposem de bombes que ens poden 

aportar aquest cabal. 

!
Prova de treball de la bomba 

!
Aportant diferents voltatges i intensitats a la bomba, establim unes línies de 

treball relacionant intensitat, voltatge, cabal, pressió i obertura de la vàlvula de 

pas. Així podrem disposar d'informació de com treballa la possible bomba. 

!
Vàlvula Oberta 

!

V A bar ml/s

5 1,4 0 40

9 2,3 0 60

9,6 2,3 0 60

11 5,7 0,2 65

20 4,5 0,7 110
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  !
Vàlvula mig oberta 

!
!
Vàlvula tancada 

!
Clarament, la línia de treball que ens interessa és la que passa pels punts: 

Vàlvula tancada, 12,3V , 9,2 A , 3Kg/cm2 , 0 ml/s 

Vàlvula mig oberta 13,8V, 8,1A, 1 Kg/cm2, 55 ml/s 

Vàlvula oberta 20V, 4,5 A, 0,7Kg/cm2, 110ml/s 

!
Per a fer les suposicions inicials, prenent el cabal de 2 g/s , 1 bar de pressió, la 

bomba ens consumeix 13.8 V i 8.14 A, és adir, 112W. 

!
  3.1.2 Esquema general de tot el conjunt 
!
Disseny de l'esquema del conjunt 

!
El circuit de vapor comença i acaba a la olla-condensador. La bomba transferirà 

l'aigua condensada de la part inferior de la olla cap a la caldera, disposant d'un 

tub de retorn abans d'una vàlvula de pas i d'una antiretorn. Fora la caldera, es 

llegirà la temperatura i la pressió, abans d'entra a la turbina, on el vapor 

V A bar ml/s

5 1,6 0 20

9 2,5 0,4 40

11 3,9 0,4 45

14 8,1 1 55
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s'expandirá i farà girar el generador elèctric. 

!
La regulació de la bomba, i per tant de tot el cicle, es farà electrònicament, 

prenen com a dades la pressió llegida del vapor i la electricitat generada a la 

turbina. 

 

"  

!
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Fig. 1: 
Esquema 
general del 
cicle de vapor, 
sistema de 
control i 
regulació. !
El blau clar 
representa el 
circuït del 
fluid, i el blau 
fosc, el sistema 
de control. 
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 3.2 - Primer model orientatiu JV-1 
!
Iniciem la construcció d'un primer model, al que anomenarem JV-1. 

  

 3.2.1 Suport de la turbina i el generador 
!
Construcció del suport de la turbina-generador 

!
Com a idea inicial, usant la tapa de la olla com a part superior del condensador, 

elaborem i instal·lem tres arandeles esbiaixades situades directament sobre la 

tapa, per instal·lar una placa on reposarà l'estator, el rotor i l'alternador.  

!
El material a usar per fer la placa serà el Celotex, ja que té unes propietats molt 

bones per aquesta tasca. 

  

 3.2.2 Toveres i distribuïdor 
!
!
Primer disseny de les toveres 

!
S'usaran plaques de circuit imprès ja que son fàcils d'operar i ofereixen unes 

propietats adients per a la seva funció. La forma de les toveres son extretes de 

les toveres de la màquina de vapor Big Viñas. 

!
!
!
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Fig. 2: Tapa de 
l’olla, primera 
versió de 
suport dels 
elements.
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Usant una placa perforada, entre dues 

plaques sense modificar, crearem un espai que ens farà de tovera. 

!
Disseny i mecanització de distribuïdors del vapor cap a les tres toveres 

!
Es mecanitzen dos discs d'alumini per tal que reparteixin el vapor procedent de 

la caldera en tres direccions cap a les tres toveres. Alhora crearan l'espai on hi 

haurà la turbina 
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Fig. 5 
(esquerra): 
Distribuïdors 
d’alumini 
sense 
mecanitzar !!
Fig. 6 (dreta): 
Distribuïdors 
d’alumini 
mecanitzats

Fig. 3 
(esquerra): 
Disseny 
d’Autocad de 
les toveres !!
Fig. 4 (dreta): 
Plaques de 
circuït imprès 
amb les 
toveres tallades



Facultat de Nàutica de Barcelona 2014 - TFC Jan Villanueva - Disseny i Construcció d’un model de reaprofitament 
d'energia dels gasos d'escapament d'un motor  !

  !
!
  

 3.2.3 Muntatge i proves amb aire comprimit 
  

Muntatge per a proves 

!
El taller de mecanització ens entrega la turbina amb unes modificacions, que 

augmenten l'espai entre àleps, i per tant entrarà més vapor fent un camí una 

mica més llarg. Això creiem comportarà un petit increment d'eficiència a la 

pròpia turbina. 

!
Soldem provisionalment amb estany-plata, un tub d'alimentació de coure de 20 

mm de diàmetre i un col·lector que distribueix el vapor cap a les tres toveres. 

Un cop soldat el tub, unim tot el conjunt de turbina, col·lector, toveres i 

alternador a una estructura 

metàl·lica que ens farà de suport, 

i unifica tots els elements. 

D'aquesta manera és molt fàcil 

transportar el conjunt. Per operar 

i mesurar amb més facilitat, 

també s'hi afegeix una placa de 

f u s t a o n s ' i n s t a l · l e n l e s 

connexions elèctriques i els 

aparells de mesura.  Dos 

interruptors, unes bombetes, un 

manòmetre per mesurar la 

pressió al col·lector, un voltímetre 

i un amper ímet re . Ment re 

real i tzem proves amb aire 

comprimit ja podrem podem 

prendre mesures. 

!
S'hi afegeix també un parell de vares roscades transversals a la part baixa del 
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Fig. 7: 
Perforació per 
a instal·lar 
l’entrada d’aire 
comprimit del 
model JV-1

Fig. 8: Soldat 
del ràcord per 
a l’entrada 
d’aire 
comprimit del 
model JV-1
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suport, per a sostindre les dues bateries de 12V (bateries 4 i 5 del taller, ja que 

es troben en el mateix estat de càrrega i desgast). Una a cada costat, de tal 

manera que serà fàcil canviar-les si és necessari. Mesurem l'estat d'aquestes al 

instal·lar-les per comprovar el seu estat. 

!
Bateria 4: 12.39V en Buit  -  12.38V a  50mA   Càlcul Corrent de curtcircuit 

Icc = 20.63 A 

Bateria 5:  12.39V en Buit  -  12.38V a  50mA   Càlcul Corrent de curtcircuit 

Icc = 20.63 A 

!
Proves del conjunt Turbina-Alternador24V amb aire comprimit. 

 

Mitjançant la instal·lació d'aire comprimit, 

apliquem un flux d'aire controlant la pressió, i 

llegint les revolucions per minut i el corrent que 

genera l'alternador. 

!
Observem que al superar les 1300 rpm, 

l ' a l t e r n a d o r s ' e x c i t a i a u g m e n t a 

considerablement el par resistent. Això 

comporta que la turbina sigui incapaç superar 

aquest augment de par i en conseqüència, 

baixen les rpm quasi fins a 0. En funció de la 

pressió (per tant de la quantitat d'aire), el cicle 

en que la turbina arriba a les 1300 rpm, baixa fins a 0 i torna a pujar fins a 

excitar-se,  va variant. A mesura que augmentem la pressió, disminueix el 

temps del cicle. 

imprès 

Kg/cm2 1 2 3 4 5 6

mA 0 <100 <100 <100 <100 <100

Max rpm 0 500 1300 1300 1300 1300

T e m p s 
cicle

0 0 5 segons 4 segons 3 segons 3 segons
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Fig. 9: Conjunt 
JV-1 muntat i 
preparat per a 
proves amb 
aire comprimit
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  !
!
!
!
 3.2.4 Resultats i conclusions 
      

Veient els resultats de la prova, demostren que no tenim prou potència per 

moure l'alternador de 24V-90A. S'haurà de canviar l'alternador per algun de 

més petit. Es faran proves amb nous alternadors,  i es tornaran a repetir les 

proves per veure la quantitat de corrent que és capaç de generar.  

!
S'han detectat fuites entre les plaques de circuit imprès que feien de toveres. 

S'optarà per a tubs de coure per fer de toveres per evitar pèrdues. 

!
És un conjunt fàcil de moure, però difícil de modificar. Es creu convenient ja 

que canviarem d'alternador i toveres, re-dissenyar per complet la disposició i 

subjecció dels elements. S'haurà de crear una barrera tèrmica entre l'interior de 

la olla i l'alternador, alhora que un laberint per evitar les pèrdues de vapor. 

!
Es començarà doncs, un segon model JV-2 tenint en compte els resultats 

obtinguts amb el JV-1. 

!
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  !
 3.3 - Segon model JV-2 
!
 3.3.1 Proves amb el motor de combustió. 
                     

Proves de funcionament del motor de combustió interna 

!
S'engega el motor del que s'usaran els gasos d'escapament, i es fan dues 

proves d'una hora de funcionament. Durant els 60 minuts, es mesura la 

temperatura a l'interior del motor, a l'entrada del silenciador i al tub de 

descàrrega de gasos. 

!
Prova 1  

 minut 8: T int 520ºC T ext 190ºC 

 minut 11: T int 578ºC T ext 350ºC 

 minut 58: T int 615 ºC T ext 352ºC 

!
Prova 2  

 minut 14: T int 654ºC T ext 357ºC 

 minut 28: T int 664ºC T ext 372ºC 

 minut 60: T int 673 ºC T ext 375ºC 

!
La segona prova ens ha donat temperatures lleugerament més altes, podria ser 

degut a molts factors. Durant els primers 30 minuts de la primera prova, el 

motor tenia dificultats per funcionar correctament. Disminuïa de rpm cada 15-20 

segons i 5 segons després tornava a adquirir un règim estacionari. Per tant 

aquesta diferència de temperatures podria vindre donat per l'estat interior del 

cilindre i  altres parts del motor, o per la humitat i/o temperatura de l'ambient. 

!
Veiem que les temperatures exteriors, superen els 100º C necessaris per 

generar vapor 

!
     

 3.3.2 Càlculs i disseny de possibles calderes. 
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  !
 3.3.2.1 Càlcul esforços de la turbina 
!
Càlcul de resistència de la turbina 

!
La turbina, de bronze, es veurà sotmesa a unes forces degut a la acceleració 

centrífuga. El bronze té una resistència a la tracció d'entre 300 i 900 MPa. 

Farem el càlcul en el pitjor dels casos, que només en tingui 300. 

!
La pressió que ha de resistir, és la suma de dues forces de sentits oposats 

generades per les dues meitats de la turbina. Aquesta pressió l'ha de suportar 

la secció on s'ha fet el "tall de les dues meitats". Farem uns càlculs estimats. 

!
El diàmetre de la turbina és de 0.07m. El centre de gravetat 

d'un semicercle és  4r/3π. Ens surt un Cg allunyat 0.017 m 

del centre de gir de la turbina, tenint en compte que hi ha un 

petit cercle buit al mig. La secció central tenint en compte el 

buit central i el buit d'un àlep a cada costat, és de 

5·10-4m2. Per tant la força màxima que pot resistir és: 

!
Força màxima = 300·106 Pa · 5·10-4 m2 = 150 KN 

!
Per altre banda, la turbina pesa aproximadament 0.60 Kg, per tant la força que 

s'efectua és: 

!
150 KN = 2 · 0.60 Kg · w2· 0.017m 

!
La velocitat angular màxima que podem assolir és de  2711 rad/s , això equival 

a 25 894 rpm, un valor molt més elevat de l'¡ordre en el que operarem, així que 

no hi ha perill de malmetre la turbina. 

!
  

 3.3.2.2 Predimensionament de calderes 
!
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Predimensionament de la caldera de vaporitzador únic per flama de gas 

!
Calculem una hipòtesis de transferència de calor entre la flama i el fluid per 

cada metre de tub. 

!
Transferència de calor (W/m)  = (T1-T2) / R tèrmica equivalent 

!
R= 1/(h·2·π·r)    On coeficient de convecció h=40 per a l'aire i 1800 per al fluid 

  r = radi intern del tub 

!
R1 = 1/( 40·2·π·0.01)   i   R2 = 1/( 1800·2·π·0.01)     

!
Transferència de calor (W/m)  = (T1-T2) / R equi = (450-80) / 0.40672 

!
Transferència de calor = 909.71 W/m 

!
Per tant rebríem 909 Joules cada segon, és a dir, 909 Watts, per cada metre de 

tub dins la caldera, considerant un rendiment ideal. 

!
Sabem també que la velocitat del fluid per una tub de 2 cm de diàmetre a 2 g/s 

és de 6.36 mm/s , el que vol dir que tarda 157 segons a recórrer un metre de 

tub. 

!
Per tant, al recórrer un metre de tub, és a dir 157 segons,, rebrà un total de 142 

kJ. Si volguéssim aconseguir vapor sec, és a dir amb un títol del 100%, 

necesiteríem que rebés 2500 kJ. Això equivaldria a 17.5 metres de tub. Si 

disposéssim de 8.7 metres, la meitat, obtindríem vapor a un títol del 50%. 

!
Predimensionament de la caldera de vaporitzadors múltiples per gasos 

d'escapament. 

!
Suposant una temperatura d'escapament del motor també de 450º, farem els 

càlculs de transferència de calor per a 6 vaporitzadors. 

!
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Mantenint el cabal de 2g/s, necessitaríem que els 6 vaporitzadors tinguessin un 

radi de 0.004 metres, és a dir un diàmetre de 0.8 cm, per mantenir la mateixa 

àrea interior de tub. Així es mantindrà la velocitat d'avançament abans i durant 

la caldera. 

!
Sabent que la Resistència tèrmica equivalent és  R= 1/(h·2·π·r) per a un sol 

tub, deduïm que serà  

R= 1/(h·2·π·r·número de tubs) si en tenim més d'un; en aquest cas seran 6. 

Obtenim unes resistències de: 

!
R1 = 1/( 40·2·π·0.004·6)   i   R2 = 1/( 1800·2·π·0.004·6) 

R1 + R2 = 0.16946 

!
Per tant, la transferència de calor:  

!
Transferència de calor (W/m)  = (T1-T2) / R equi  =  (450-80) / 0.16946 

Transf = 2183 W/m 

!
Podem veure que al tenir 6 tubs, més fins, en comptes d'un de gros, augmenta 

considerablement la transferència de calor cap al fluid. Rebent ara 2183 Joules 

cada segon, és a dir, 2.18 kW, per cada metre que tinguin els vaporitzadors, 

considerant un rendiment ideal. 

La velocitat d'avançada segueix essent la mateixa, 6.36 mm/s , el que vol dir 

que tarda 157 segons a recórrer un metre de tub. Per tant, al llarg d'aquest 

temps, rep 342 kJ quan ha circulat un metre de tub. A 2 g/s, això ens diu que 

necessitem, 7.3 metres a cada vaporitzador, per evaporar el 100% de l'aigua 

fins a l'estat de vapor totalment sec. 

  

!
Primer disseny de la caldera 

!
Disposem d'una peça de parets metàl·liques, de forma paral·lelepípede, oberta 

per dos dels costats (l'anomenem bloc de la caldera). L'usarem per a fer una 
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caldera acuotubular, amb dos col·lectors als extrems (un d'aigua a l'inici i un de 

vapor al final).El disseny ens permet variar el nombre i la longitud dels tubs 

evaporadors, per tal de poder fer posteriors rectificacions. Al haver calculat uns 

7 metres per cada un dels 6 tubs, posarem 12 evaporadors per tal de reduir la 

llargària de cada un a la meitat, que efectuaran 2 girs de 180º dins la caldera 

(forma de S). 

!
El primer que haurem de fer serà decidir els volums dels dos col·lectors, ja que 

com més grans siguin, disposarem de menys espai per al intercambiador de 

calor. 

!
Per tal de tindre una idea, faig un càlcul de la longitud de cada tub si els 

disposem en forma de "S" 

!
                 D 

!
!
   A         B        C 

!
Essent L la distància entre A i C , i F la distància entre B i C, i coneixent que 

l'alçada entre C i D és de 55.25 mm, podem fer una equació que ens dirà la 

longitud d'un tub. 

!
Part recte: 2·(L-F) + L-2F   Part corba: π·2·radi  (hi ha un tub cada 

27.6mm, per          tant el radi 

és de 13.8 mm) 

!
Llargària Tub = 3L - 4F + 43.6mm 

Si tenim 12 tubs, haurem de multiplicar-ho per 12 i sabrem els metres totals 

d'evaporador. 

!
Primer tallem per els extrems el bloc de la caldera, creant així ja les 3 parts, els 

blocs dels col·lectors d'aigua i vapor, i el bloc de l'intercambiador. Es 

mecanitzen 4 plaques que s'usaran com a parets dels col·lectors. Tres d'elles 
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tenen unes dimensions iguals al perímetre exterior del bloc, i una d'elles al 

perímetre interior. Això ens permetrà poder unir primer els tubs amb les plaques 

que separen l'intercambiador i els col·lectors, i un cop units, insertar-ho dins el 

bloc del intercambiador. Es solda l'altre placa de l'intercambiador al bloc, i ens 

queda ja un espai per on poden circular els gasos d'escapament, al voltant dels 

tubs evaporadors. Per últim, a cada bloc dels col·lectors s'hi uneix una de les 

plaques, i es solda el conjunt al 

bloc de l'intercambiador, que ja 

t en im tapa t pe r ambdós 

costats. Finalment, s'ha de 

practicar forats als col·lectors 

cap a l'exterior, per fer arribar 

l'aigua, per evacuar el vapor 

cap a la turbina, i per poder 

instal·lar aparells de mesura.  

!
!

Segon disseny de la caldera 

!
Duem a terme una sèrie de modificacions per tal d'obtenir un millor rendiment, i 

facilitar el futur ensamblatge amb la resta d'elements. 

!
Per una banda, canviem el col·lector de vapor per un col·lector cilíndric per a 

que pugui resistir més forces, i per 

tant poder treballar amb més pressió 

de vapor. També canviem els tubs 

evaporadors normals de coure per 

a l t res d 'a le te ja ts , augmentan t 

considerablement la transferència de 

calor des de els gasos. Es canvia 

també el recorregut dels gasos 

d'escapament, que en comptes 

d'avançar en un sentit creuant 

l'intercambiador, ara faran un recorregut en forma de "U", sortint i entrant per el 
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Seqüència de 
muntatge de la 
primera 
caldera.

Fig. 12: 
Seqüència de 
muntatge de la 
segona caldera.
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mateix costat de la caldera. 

!
Així, la caldera té un rendiment més elevat ja que podem treballar amb més 

pressió, s'hi produeix més transferència de calor i ara un del costats de la 

caldera queda lliure per al col·lector de vapor sense que hi hagi sortida/entrada 

de gasos del motor. 

!
Estimació i càlcul de llargària de tubs aletejats amb feix de 6 tubs 

!
Sabem que la temperatura d'escapament del motor, a les proves que vam 

realitzar, es de 650º. Farem els càlculs de transferència de calor per a un 

suposat 6 vaporitzadors aletejat de 8 mil·límetres de diàmetre i unes aletes de 

1.028·10-5 mm2 cada 20 mil·límetres de tub. Suposarem els 2g/s de cabal. 

!
Sabent que la Resistència tèrmica equivalent és  R= 1/(h·2·π·r) per a un sol tub 

sense aletes, deduïm que serà R= 1/(h·(2·π·r+superfície aletes en un metre)) a 

la transferència des de els gasos al tub. Per tant serà  

!
R1 = 1/(40(2·π·0.004+5.14·10-4))  = 0.974   i   R2 = 1 / (1800·2·π·0.004) = 

0.0221 

R1 + R2 = 0.9961 

!
Per tant, la transferència de calor:  

!
Transferència de calor (W/m)  = (T1-T2) / R equi  =  (650-80) / 0.9961 

Transf = 572 W per cada metre de tub. Suposem que usem 6 evaporadors, es 

a dir 3432 W per cada metre de feix de 6 tubs. 

!
Si entren 2 g cada segon, i cada segon aportem 3432 Joules, cada kg d'aigua 

haurà rebut 

3432 · 500 = 1716 kJ. Com que necessitem 2500 kJ per cada Kilogram, 

necessitem 1,4 metres de feix de 6 tubs aletejats per aconseguir-los. 

!
Resumint, amb 6 tubs aletejats de 8mm de diàmetre, amb un cabal de 2 grams 
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d'aigua per segon i una temperatura dels gasos de 650ºC, necessitem una 

llargària de 1'4 metres de feix de 6 tubs per evaporar el 100% d'aigua des de 

80ºC. 

!
Estimació i càlcul de llargària de tubs aletejats amb 1 tub continu 

!
R1 = 1/(40(2·π·0.004+5.14·10-4))  = 0.974   i   R2 = 1 / (1800·2·π·0.004) = 

0.0221 

R1 + R2 = 0.9961 

!
Transferència de calor (W/m)  = (T1-T2) / R equi  =  (650-80) / 0.9961 

Transf = 572 W per cada metre de tub 

!
Si circulen 2g/s i cada segon aportem 572 Joules, cada kilogram rebrà 286kJ. 

Si necessitem els 25000 kJ, necessitarem 8,7 metres de tub continu. 

!
Resumint, amb un sol tub aletejat de 8mm de diàmetre, amb un cabal de 2 

grams d'aigua per segon i una temperatura dels gasos de 650ºC, necessitem 

una llargària de 8.7 metres de tub per evaporar el 100% d'aigua des de 80ºC. 

!
 3.3.3 Proves amb nous generadors 
!
Mesura de característiques de nous alternadors 

!
Es proven dos motors elèctrics, per a fer la funció d'alternador, per substituir el 

de 24V. Es fan les proves per conèixer les característiques i les línies de treball. 

Es connecten a una font d'alimentació regulable a diferents tensions, en buit i 

amb el rotor bloquejat, mentre es mesuren les rpm i el par motor. 

!
Per tal d'establir quin alternador s'adequa més a les nostres necessitats, 

aportarem corrent als alternadors, i això veurem quina força i velocitat de 
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rotació assoleixen. 

!
Alternador 1 (Electroventilador de 12V) 

Radi eix: 0.004 m 

Mesura dinamòmetre en repòs: 0.75 kg 

Parell=Força·Distància 

Parell en repòs: 0.0294 Nm 

R interna mesurada: 5Ω 

!
Prova rotor bloquejat  

!

!
 Mitjana R aparent= 0.609 Ω 

!
Prova en buit  

!

V 0,8 1,1 1,3 1 1,3

A 1,2 1,5 2,2 1,95 2,4

W 0,96 1,65 2,86 1,95 3,12

Força grams 0 600 800 950 950

Nm 0 0,024 0,031 0,037 0,037

U = E + R I 
(E=0)  
R a p a r e n t      
Ω 0,667 0,733 0,591 0,513 0,542

Parell = K
Kt  Nm/A 0,016 0,014 0,019 0,016 0,016

V 1 3,4 6 8 9 10 12

A 0,8 1 1,2 1,3 1,4 1,45 1,53

W 0,8 3,4 7,2 10,4 12,6 14,5 54,36

Rpm 90 620 1300 1850 2120 2420 2975

Rad/seg 0,9 62 130 185 212 242 297
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!
Kt és entre els valors 0,014 i 0,019 Nm per cada Ampere. 

KE és entre els valors 0.037 i 0.045 V per cada rad/s 

   

Alternador 2 

 Radi eix:0.015 

 Mesura dinamòmetre en repòs: 0.2 kg 

  

Prova en buit 

!

!
!
Prova rotor bloquejat 

!

U=E+RI 
E 0,513 2,791 5,269 7,208 8,147 9,117 11,068

E=K
K 0,570 0,045 0,041 0,039 0,038 0,038 0,037

V 2,5 4 7 15

A 0,08 0,08 0,09 0,1

W 0,2 0,32 0,63 1,5

Rpm 350 675 1260 2825

Rad/seg 35 67 126 282

V 2,5 4 7 7,7

A 0,37 0,5 1,1 1,2

W 0,925 2 7,7 9,24

Força grams 150 400 450 750

Nm 0,006 0,016 0,018 0,029

U=E-RI (E=0)  
R aparent       Ω 6,757 8,000 6,364 6,417

Parell = K
Kt              Nm/A 0,016 0,031 0,016 0,025
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!
La Kt és entre els valors 0,016 i 0,031 Nm per cada Ampere. 

!
Observant les propietats dels dos alternadors, s'opta per l'alternador número 1, 

ja que la relació entre Nm i Amperes és més bona, i no és d'autoinducció, sinó 

d’imàn permanent; això comporta que no augmentarà el par quan s'exciti. 

!
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Fig. 14: 
Gràfic del 
funcionament 
del generador 
de 12V amb el 
rotor bloquejat.

Fig. 15:  
Gràfic del 
funcionament 
del generador 
de 12V en buit.
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  !
 3.3.4 Disseny i mecanització de peces 
  

 3.3.4.1 Peça d'unió Turbina-Generador 
!
Disseny de la unió entre l'alternador de 12V i la turbina 

  
A l'eix de l'alternador hi ha un forat per on, mitjançant un passant, podrem fer 

solidària la peça d'unió amb l'alternador. 

!
La peça d'unió per tant, solidària a l'alternador, disposarà d'un roscat a l'altre 

extrem on, després de la turbina, hi haurà una arandela i una femella 

subjectant el conjunt i la unió. 

!
!
Mecanització de la unió entre l'alternador de 12V i la turbina 

 

Es perfora una barra de 

coure de secció circular 

long i tud ina lment , i es 

tornegen els 3 diàmetres de 

la peça. 

!
Es fa el roscat exterior de 

l'extrem on hi haurà la 

turbina, i es perfora el forat per als passadors que faran la peça solidària al 
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Fig. 16: 
Disseny de la 
peça d’unió 
entre el 
generador de 
12V i la 
turbina.

Fig. 17: 
Mecanització 
de la peça 
d’unió entre el 
generador de 
12V i la 
turbina.
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generador. 

 

 

!
!
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Fig. 18 
(esquerra): 
Perforació del 
passant que 
farà solidaris el 
generador i la 
peça d’unió 
entre el 
generador de 
12V i la 
turbina. !
Fig. 19 (dreta): 
Generador, 
unió i turbina 
separats.

Fig. 20: 
Generador, 
unió i turbina 
units.
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 3.3.4.2 Peça de suport dels elements 
  

Primer disseny del conjunt amb l'alternador de 12V  

!
L'alternador reposa sobre una base de baquelita tallada a mida. Aquesta 

reposa sobre una altre base de baquelita més gran que reposa finalment sobre 

l'olla. Les peces de baquelita fan de suport del conjunt i de barrera tèrmica 

entre la turbina i l'alternador. Dos col·lectors independents, que cada un d'ells 

alimentara 3 toveres, reposen sobre la baquelita superior, al voltant del conjunt, 

permetent aixi l'entrada de vapor desde l'exterior i l'aportació de vapor cap a les 

toveres.així 

 

"  

!
Aquest model de suport, serà modificat diverses vegades al llarg de les 
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Fig. 21: 
Disseny  
inicial del 
suport del 
model JV-2.
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següents setmanes, per tal d'obtenir el millor disseny que faciliti la mecanització 

i la construcció sense perdre la seva funcionalitat. 

!
Modificacions i diferents dissenys de l'alternador-turbina-olla 

 

"  

 

"  
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Fig. 23: 
Disseny final 
del suport i la 
distribució del 
model JV-2

Fig. 22: 
Modificacions 
i variants dels 
elements de 
suport del 
model JV-2
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  !
Es canvien els encaixos entre les baquelites diverses vegades. Es canvia 

també l'angle de la campana de la turbina, i la posició dels col·lectors. 

!
Modificacions finals del diseny de l'alternador-turbina-olla i d'altres elements. Es 

dissenyen els sistemes de subjecció entre els suports, i es fa una primera 

estimació de les toveres que conduiran el vapor des del col·lector a la turbina 

!
 

!
 

!
!
!
!
!
Última modificació del disseny 

!
Adeqüem el conjunt per poder usar les peces d'alumini que vàrem mecanitzar 

uns mesos abans, per a distribuir el vapor cap a les toveres, i hi mecanitzarem 
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Fig. 24: 
Representació 
dels diferents 
elements de 
fixació (no 
representa la 
distribució 
radial) del 
model JV-2.

Fig. 25: 
Representació 
de la 
distribució 
radial dels 
elements de 
fixació del 
model JV-2
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una campana per afavorir l’expansió del vapor. 

!
 

Mecanització de les peces estructurals 

!
Es mecanitza amb fusta de boga les dues peces de l'estructura. Adequació de 
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Fig. 29 
(esquerra): 
Peces de les 
figures 25 i 26 
unides. !
Fig. 30 
(dreta): 
Distribuïdor 
d’alumini 
incorporat al 

Fig. 27 
(esquerra): 
Peça principal 
de l’estructura 
del model 
JV-2. !
Fig. 28 
(dreta): Peça 
de suport de la 
turbina i el 
generador del 
model JV-2.

Fig. 26: 
Modificació 
per a usar els 
distribuïdors 
d’alumini al 
model JV-2

Fig. 31: 
Estructura, 
generador, 
distribuïdor i 
turbina 
muntats a 
l’olla al model 
JV-2.
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l'olla i la peça per a fer un encaix que eviti la rotacio d'una respecte l'altre. Es 

munta i es fixa l'alternador a la peça corresponent 

!
 3.3.4.3 Distribuïdor i toveres 
  

Redisseny i substitució del distribuïdor d'alumini per fusta de boga 

!
El canvi el fem ja que l'alumini es malmetria fàcilment degut al contacte amb el 

vapor. Primer mecanitzem la forma de la peça, i posteriorment, practiquem les 

perforacions per on farem apassar tubs de coure, de tal forma que la secció 

vagi disminuint i fins a un diàmetre 

d'una vuitena part de polzada, 

efectuant doncs un augment de la 

velocitat del vapor. 

!
!

"  

!
!
 3.3.4.4 Col·lector de vapor 
  

Muntatge i Col·locació de les toveres i el col·lector 

!
Usant tub de coure de 5/8" de 

diàmetre, es fa un col·lector que 

encercla el conjunt, al que s'hi 

uneixen, mitjançant ràcords de 

soldadura i abocardat, tres tubs de 

3/8" de diàmetre en direcció a la 
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Fig. 32 
(esquerra): 
Disseny de les 
perforacions 
per a les 
toveres en el 
distribuïdor del 
model JV-2. !
Fig. 33 (dreta): 
Mecanització 
de la peça de 
Celotex en 
substitució de 
l’alumini del 
model JV-2.

Fig. 34: 
Abocardat per 
a la unió de les 
toveres amb el 
col·lector de 
vapor al model 
JV-2.



Facultat de Nàutica de Barcelona 2014 - TFC Jan Villanueva - Disseny i Construcció d’un model de reaprofitament 
d'energia dels gasos d'escapament d'un motor  !

  
turbina.  

!
Aquests tubs, es redueixen a 1/8", just abans d'arribar a la turbina, oferint així 

un efecte tovera. 

Aquest sistema ens permetrà retirar fàcilment el col·lector i les toveres per a 

futures modificacions dels elements o del conjunt sencer. 

!
Es solden dues tes als extrems del col·lector on, per un costat s’hi acoplará 

l’entrada del vapor al col·lector, i per l’altre s’hi podrà instal·lar elements de 

mesura. 

!
!
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Fig. 35 
(esquerra): 
Soldat del 
col·lector i 
entrada del 
vapor al model 
JV-2. !!
Fig. 36 (dreta): 
Model JV-2 
acabat i 
preparat per a 
proves d’aire 
comprimit.
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 3.3.5 Proves amb aire comprimit 
  
 3.3.5.1 - Resultats JV-2 
  
Fem les proves amb aire comprimit, amb diferents càrregues al generador i 
mesurant pressió al col·lector, voltatge i intensitat generada, per establir les 
línies de treball de la màquina. Podem obtenir els Nm i els rpm ja que coneixem 
la rel·lació entre Nm i A (Kt), i la rel·lació entre V i rad/s (Ke) del generador. Kt = 
0.019 Nm /A i Ke = 0.045 V / rad/s !
En buit !!

 

V bar rad/s rpm

18 0,8 400 3820,439

20 1 444 4240,688

22 1,5 488 4660,936
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Fig. 37: 
Gràfics de 
funcionament 
del model JV-2 
en buit. 
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  !
En curtcircuit !

!
 

bar A

1,1 2

1,5 3

2 4

2,5 5

3 6

4 8
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Fig. 38: 
Gràfic de 
funcionament 
del model JV-2 
en curtcircuit. 
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  !
Amb resistència de 4.75 Ohms 
 

A V bar rad/s rpm Nm W

1 6,3 1 331,58 3166,94 22,22 6,30

1,2 8,8 1,5 463,16 4423,67 26,67 10,56

2 11,1 1,8 584,21 5579,85 44,44 22,20

2,5 13,4 2,1 705,26 6736,04 55,56 33,50

3 15,9 2,5 836,84 7992,76 66,67 47,70

3,5 17,6 3 926,32 8847,33 77,78 61,60

�  de �39 46

1 2 3

1

2

3

4
In

te
ns

ita
t (

A)

Pressió (bar)

 Intensitat

1 2 3

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Pa
re

ll 
(N

m
)

Pressió (bar)

 Parell

1 2 3
2000

4000

6000

8000

10000

ve
lo

ci
ta

t (
rp

m
)

Pressió (bar)

 velocitat
1 2 3

5

10

15

20

Vo
lta

tg
e 

(V
)

Pressió (bar)

 Voltatge

Fig. 39: 
Gràfics de 
funcionament 
del model JV-2 
amb 4.75 ohms 

Fig. 40: 
Gràfics de 
funcionament 
del model JV-2 
amb 4.75 ohms 
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  !!!
Amb resistència de 4.12 Ohms !

  

!!

A V bar rad/s rpm Nm W

1 6,6 1 347,37 3317,75 22,22 6,60

2 12,4 2 652,63 6233,35 44,44 24,80

3 16,8 3 884,21 8445,18 66,67 50,40
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Fig. 41: 
Gràfics de 
funcionament 
del model JV-2 
amb 4.12 ohms 

Fig. 42: 
Gràfics de 
funcionament 
del model JV-2 
amb 4.12 ohms 
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  !
 3.3.5.2 - Conclusions JV-2 !
Les proves han estat molt satisfactòries. Els resultats obtinguts no tenen punt 
de comparació amb els obtinguts amb el model JV-1. Tant les rpm com els Nm 
calculats gràcies a les proves, ens demostren que al turbina és capaç de fer 
funcionar perfectament aquest generador. Observant els gràfics, veiem que 
seríem capaços de suministrar un mínim de 2A al alimentar una bateria de 12V. !
No s'han detectat problemes greus de pèrdues d'aire de càrrega tant al 
col·lector com a les toveres com havíem vist amb el model JV-1. L'augment de 
la secció de les toveres, comparat amb el JV-1, ha sigut molt encertada, ja que 
l'augment de cabal ens ha aportat potència extra. El model JV-2 és més robust, 
i pesat que el primer, pesa una mica més de 5 quilograms, però és evident que 
les millores que ens ofereix valen la pena. !
Hi ha hagut moltes vibracions al augmentar la pressió per sobre de 2 bar, el 
que feia roçar un xic la turbina amb el distribuïdor de baquelita. !!
4- Resultats generals  !
S’ha aconseguit doncs, construir una màquina capaç de transformar l’energia 
cinètica d’un fluid en energia elèctrica. Aquesta funciona tot i que deu tindre un 
rendiment molt baix. !
Per a la continuïtat del projecte, cal tindre en compte alguns aspectes per tal de 
millorar el funcionament: !
-Millorar les toveres, ja que ara son molt rudimentàries !
-Millorar la fixació per tal de reduir el moviment de la turbina, o fins i tot 
augmentar el diàmetre de l'eix per tal d'oferir més consistència al conjunt !
-Comprovar, amb vapor, que la temperatura i les conseqüents dilatacions no 
creen cap fissura a les soldadures, no trenquen cap element. !
-Dissenyar un sistema de refrigeració per l'olla per tal de refredar el vapor i 
condensar-lo. !
-Redissenyar i/o construir la caldera per generar el vapor !
-Redissenyar i/o construir el sistema de regulació i control de la potència de la 
màquina !!!
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  !
5- Pressupost !
Productes de Ferreteria. 
 15€  Visos i plaques per a fixacions 
 4.90€ Decapant per a soldadura 
Accessoris, de llautó per a tubs. 
 1.20€ x3 té 5/8" 
 4.50€ x3 Unió Mascle SAE - Femella soldadura 5/8" 
 13.00€ x2 Adaptadors doble femella SAE 5/8" 
 5.80€ x2 Reduccions SAE-Gas 5/8"-1/4" 
 4.00€ x2 Taps femella SAE 5/8" 
  
Un total de 82.60€ de despesa. !
6- Bibliografia !
Libres !
-Ricard Bosch Tous i Pau Casals Torrens. Màquines Elèctriques. 1a edició. 
Barcelona 2005. edicions UPC. !
-Claudio Mataix. Turbomàquinas tèrmicas y turbocompresores. 3a edición. 
Madrid 2000. ISBN:84-237-0727-X. !
-M.Lucini. Turbomàquinas de vapor y gas, su càlculo y construcción. 4a edición. 
Madrid 1972. Editorial DOSS AT. !
-Edwin Durch. turbinas de Vapor. traducción por Marcelo Mesny. buenos Aires 
1955. Editorial Alsina. !
Llocs web !
http://www.resopal.com/IT/ES/PT/Celotex.htm  !
http://www.tuin.co.uk/blog_docs/Celotex-Product-Descriptions.pdf !
http://onsager.unex.es/Apuntes/Termo/Tablas-Tema-3.pdf  !!
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  !!
7- Conclusions personals i agraïments  
!
A títol personal, dur a terme aquest treball m’ha aportat molts coneixements, 
molts d’ells sobre el procés de crear quelcom. M’ha fet entendre el cicle de 
planteig, planificar, crear, modificar, avalua i tornar a plantejar, tornant a 
començar el cicle. M’ha fet veure també la dificultat de fer un bon diseny tenint 
en compte tots els aspectes que s’han de tenir en compte; tots els aspectes 
termodinàmics, així com els mecànics, els de muntatge, etc. !
M’ha servit també per guanyar confiança amb l’ús de les diferents eines i 
màquines que he usat al llarg de tot el treball. !
He comprovat la importància de molts aspectes del treball en equip; una bona 
comunicació a l’hora de plantejar i solucionar els problemes que van sorgint, el 
respecte i comprensió del treball dels demés membres de l’equip, la 
importància de fer escoltar les bones idees i solucions que té un mateix, el rigor 
en els terminis i temps de treball, i per sobre de tot, que un bon equip rendirà i 
obtindrà molts millors resultats que un sol individu. !
Voldria agrair a en Ricard Bosch per la seva tasca de guía i director del 
projecte. Agrair també l’ajuda d’en Felip Pairó en tots els moments de taller. I 
finalment, donar les gràcies a la Facultat de Nàutica de Barcelona i a l’Escola 
Tècnica i Superior de Tecnologia Industrial de Barcelona. !
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  !
8- Plànols Acotats !
Totes les cotes en mil·límetres. 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Fig. 43: 
Toveres del 
model JV-1 

Fig. 44: 
Model JV-1 
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  !!

!!
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Fig. 45: 
Suport model 
JV-2 

Fig. 46: 
Model JV-2 
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Fig. 47: 
Plaques de la 
caldera d’un 
sentit 

Fig. 47: 
Plaques de 
la caldera 
de dos 
sentits 


