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Resum 

Als annexos del projecte “Redisseny i millora d’un llit fluid” es recull informació addicional 

sobre els procediments duts a terme en l’elaboració del mateix, i que no són crítics per 

l’enteniment del projecte, però necessaris per la visió global del mateix. 

S’hi trobaran els plànols originals de la màquina, els plànols de les alternatives proposades, 

els detalls de les simulacions tèrmiques i fluidodinàmiques, càlculs matemàtics que les 

complementen o verifiquen i, per acabar, el pressupost del projecte. 
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Annex A: Plànols Originals 

En aquest capítol s’inclouen els plànols de les parts originals. Es disposen segons es mostra 

a continuació: 

 

Plànol Format Pàg. 

Part inferior del cos A3 6 

Suport de la part cònica A4 7 

Planxa perforada A3 8 

Part cònica del cos A2 9 

Part superior del cos A2 10 

Estructura A3 11 

Armari A1 12 

Plànol de conjunt A3 13 
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Annex B: Plànols proposats 

En aquest capítol s’inclouen els plànols de les parts dissenyades per a l’aplicació de les 

millores. Es disposen segons es mostra a continuació: 

 

Plànol Format 

Bescanviador de triple etapa A3 

Bescanviador de simple etapa A4 

Estructura A2 

Resistències elèctriques i acoblament A3 
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Annex C: Taules de l’aire 

Per als càlculs termodinàmics emprats en l’elaboració del treball, s’ha considerat el fluid de 

treball com aire sec a pressió atmosfèrica. 

La Taula C.1 conté les seves propietats per a temperatures compreses entre -50 i 650 ºC. 

 

 

Taula C.1. Taules de l’aire sec a pressió atmosfèrica 
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Annex D: Simulacions tèrmiques 

En aquest apartat es detalla el procediment dut a terme en les simulacions tèrmiques. 

Parets del cos de fluïdització 

Per tal de determinar la pèrdua de calor a les parets, es procedeix a simular el cos de 

fluidització simplificat, tal com es veu a les figures Fig D.1 i Fig. D.2 amb les condicions de 

contorn següents: 

- Entrada: Aire sec a pressió atmosfèrica1 i 66 ºC de temperatura. 

- Sortida: Flux màssic de 4,14 x 10-3 kg/s. 

- Entorn: Temperatura ambient de 20 ºC i coeficient de convecció 5 W/(m2·K). 

- Parets: Acer Inoxidable AISI-316L, conductivitat tèrmica 14,6 W/(m·K). 

 

Fig. D.1. Simulació del cos de fluïdització 

                                                

 

 

1
 Es considera 101.325 Pa com a pressió atmosfèrica 
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Bescanviadors de calor 

Per tal de determinar l’intercanvi de calor als bescanviadors, es simulen aquests amb les 

condicions de contorn següents: 

- Entrada interior: Aire sec a pressió atmosfèrica i 48 ºC de temperatura. 

- Entrada anular: Aire sec a pressió atmosfèrica i 20 ºC de temperatura. 

- Sortides: Flux màssic de 4,14 x 10-3 kg/s. 

- Paret interna: Alumini 6063, conductivitat tèrmica 193 W/(m·K). 

- Parets externes: Es consideren adiabàtiques. 

 

  

Fig. D.2. Simulació del bescanviador de simple etapa 
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Fig. D.3. Simulació del bescanviador de simple etapa 
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Annex E: Càlculs tèrmics 

Aquest apartat conté el càlcul teòric de la longitud de bescanviador de flux paral·lel 

necessari per obtenir la transferència tèrmica indicada per la simulació del bescanviador de 

triple etapa. Les temperatures d’entrada i sortida de l’aire es troben recollides a la Taula E.1. 

 

Variable Símbol Valor Unitat 

Temperatura entrada aire fred    20 °C 

Temperatura entrada aire calent    48 °C 

Temperatura mitja aire fred    
 24,25 °C 

Temperatura mitja aire calent    
 43,75 °C 

Temperatura sortida aire fred    
 28,5 °C 

Temperatura sortida aire calent    
 39,5 °C 

Flux màssic d’aire  ̇ 4,14 x 10-3 kg/s 

Taula E.1. Resultats de la simulació del bescanviador de simple etapa 

 

Tanmateix, les característiques dels tubs es troben a la Taula E.2, emprant la nomenclatura 

del llibre [1], ja que es seguirà aquest procediment de càlcul. 

 

Variable Símbol Valor Unitat 

Diàmetre intern del tub interior     77 x 10-3 m 

Diàmetre extern del tub interior     48 x 10-3 m 

Diàmetre intern del tub exterior     100 x 10-3 m 

Secció del tub interior    4,66 x 10-3 m2 

Secció de l’anell    2,83 x 10-3 m2 

Taula E.2. Característiques dels tubs 

 

S’ha de calcular els diàmetres hidràulic i equivalent, calculats segons les equacions Ec. E.1 i 

Ec. E.2. 

           (Ec. E.1) 

   
    

     
  

   
 (Ec. E.2) 
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A l’apartat 6.1 ja es troba calculada la calor transferida: 350 W. Aquesta calor  permet trobar 

la longitud del bescanviador segons l’expressió que es troba a Ec. E.3. 

                 (Ec. E.3) 

On   és el coeficient de transferència de calor referit a la superfície externa del tub interior i 

     és la mitjana logarítmica de temperatures, que es calculen segons les equacions Ec. 

E.4 i Ec. E.5, respectivament. 

 

 
 

 

  
 

   

   
 

 

  
 (Ec. E.4) 

     
            

    
 

           (       )⁄  
 (Ec. E.5) 

L’equació Ec. E.5 resulta de combinar els dos coeficients de transferència de calor per a dos 

conveccions en sèrie, resultants de menysprear la conducció al tub intern. En aquesta 

equació    és el coeficient de convecció a l’anell i    el coeficient de convecció al tub intern. 

Aquests coeficients de convecció es calculen mitjançant les equacions Ec. E.6 i Ec. E.7. 

   
   

1  

   
 

         
         

   
 (Ec. E.6) 

   
     

  
 

         
         

  
 (Ec. E.7) 

On    és el nombre de Reynolds, calculat amb l’equació Ec. E.8 i    el de Prandtl, que es 

pren com 0,7. El paràmetre   és 0,4 per al fluid que s’escalfa i 0,3 per al fluid que es refreda. 

   
 ̇   

     
 (Ec. E.8) 

Finalment, calculant tots els paràmetres intermedis i aïllant   de l’equació Ec. E.3, s’obté una 

longitud del bescanviador de 4,48 m, un valor molt proper al del bescanviador de triple etapa 

dissenyat. Els resultats intermedis obtinguts es mostren a la Taula E.3. 

                                                

 

 

1
 A l’hora d’aplicar el càlcul del Nusselt, primerament es verifica que el flux sigui turbulent (Re > 

10.000) 
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Variable Símbol Valor Unitat 

Reynolds del tub intern     3,23 x 104 - 

Reynolds del tub extern     3,00 x 104 - 

Nusselt del tub interior     83,8 - 

Nusselt del tub exterior     76,1 - 

Coeficient de convecció intern    29,8 W/(m2·K) 

Coeficient de convecció extern    43,6 W/(m2·K) 

Coeficient de transferència global   17,3 W/(m2·K) 

Mitjana logarítmica de temperatures      18,2 K 

Taula E.3. Resultats intermedis en el càlcul de la longitud del bescanviador 
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Annex F: Simulacions fluidodinàmiques 

Planxa perforada 

Per tal de determinar les pèrdues de càrrega, es simulen aquests amb les condicions de 

contorn següents: 

- Entrada: Aire sec a pressió atmosfèrica i 66 ºC de temperatura. 

- Sortida: Flux màssic de 4,14 x 10-3 kg/s. 

- Altres: Malla de 100 µm. 

 

 

Fig. F.1. Simulació de la planxa perforada 
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Resistències elèctriques 

Per tal de determinar les pèrdues de càrrega al tram que incorpora les resistències, es 

simulen aquestes tal com es mostra a la figura Fig. F.2 amb les condicions de contorn 

següents: 

- Entrada: Aire sec a pressió atmosfèrica i 20 ºC de temperatura. 

- Sortida: Flux màssic de 4,14 x 10-3 kg/s. 

- Altres: Generació de 1.900 W a la resistència. 

 

 

Fig. F.2. Simulació del tram de resistències 

 

S’obté una temperatura d’uns 65,5 ºC a l’aire de la sortida, fet que valida els càlculs 

realitzats a l’apartat 6.1. 
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Annex G: Simulació estructural 

Estructura de subjecció 

Es simula l’estructura de subjecció tal com mostra a la figura Fig. G.1, amb les condicions de 

contorn següents: 

- Càrregues: Gravetat. 

- Material: Acer Inoxidable AISI-304. 

o Modul elàstic: 1,9 x 105 MPa.  

o Coeficient de Poisson: 0,29. 

o Límit elàstic: 206,8 MPa. 

o Densitat: 8 x 103 kg/m3. 

- Subjeccions: 1 cara inferior de l’estructura fixa i les altres 3 amb contacte lliscant. 

- Malla: Elements de 20 mm. 

 

Fig. G.1. Simulació de l’estructura de subjecció 
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Estructura de suport 

Es simula l’estructura de suport tal com mostra a la figura Fig. G.2, amb les condicions de 

contorn següents: 

- Càrregues: Gravetat, 228,6 N a l’anell de contacte entre cos de fluidització i planxa, 

el pes de la part inferior del cos i 6 kg de sòlid. 

- Material: Acer Inoxidable AISI-304. 

- Subjeccions: 1 cara inferior de l’estructura fixa i les altres 3 amb contacte lliscant. 

- Malla: Elements de 25 mm. 

 

Fig. G.2. Simulació de l’estructura de suport 
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Estructura proposada 

Es simula l’estructura proposada tal com mostra a la figura Fig. G.3, amb les condicions de 

contorn següents: 

- Càrregues: Gravetat, 228,6 N a l’anell de contacte entre cos de fluidització i planxa, 

el pes de la part inferior del cos i 6 kg de sòlid. 

- Material: Acer Inoxidable AISI-304. 

- Subjeccions: 1 cara inferior de l’estructura fixa i les altres 3 amb contacte lliscant. 

- Malla: Elements de 20 mm. 

 

 

Fig. G.3. Simulació de l’estructura de suport 
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Annex H: Càlcul de les pèrdues de càrrega degudes 

al sòlid 

La pèrdua de càrrega del fluid que travessa el sòlid es pot calcular mitjançant l’equació Eq. 

H.1, on    és l’alçada del sòlid i    la seva densitat aparent. 

           (Ec. H.1) 

  
 

  
 (Ec. H.2) 

Per tant, es necessiten els paràmetres de densitat i alçada del sòlid. Per tal de fixar aquests 

valors es recorre a la informació de la Taula H.1, que conté característiques del procés dut a 

terme amb la màquina: 

 

Paràmetre Valor Unitat 

Densitat aparent 600 kg/m3 

Càrrega de producte 4 kg 

Taula H.1. Simulació de l’estructura de suport 

 

Per calcular l’alçada de sòlid, primer és necessari saber quin és el volum que ocupa. Es 

calcula mitjançant l’equació Ec. H.2.  

Tanmateix, es pot obtenir l’expressió del volum en funció de l’alçada i, posteriorment, 

igualant els dos volums s’obté l’alçada del sòlid. Per procedir amb aquest càlcul, es 

considera la nomenclatura de la figura Fig. H.1, conjuntament amb les mides del tronco con 

de la Taula H.2. 

 

Paràmetre Símbol Valor Unitat 

Diàmetre inferior     0,125 m 

Diàmetre superior    0,294 m 

Alçada total   0,5 m 

Taula H.2. Simulació de l’estructura de suport 
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 Fig. H.1. Tronc de con 

Diàmetre en funció de l’alçada: 

        (
     

 
)    

Secció en funció de l’alçada: 
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Volum en funció de l’alçada: 
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Finalment, per obtenir l’alçada de sòlid, cal resoldre numèricament l’equació Ec. H.3. 

 

  
 

 

 
[  
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       (

     

 
)    ] (Ec. H.3) 

 

Per a les condicions de funcionament citades anteriorment, l’alçada de sòlid és de 0,36 m. 

Finalment, aplicant l’equació H.1 s’obté una pèrdua de càrrega de 1.643,8 Pa. 

𝐷𝑠 

𝐷    

𝐷𝑖 

𝐻 
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Annex I: Pressupost 

La Taula I.1 conté els costos desglossats del projecte i el seu preu final. 

 

 

Taula I.1. Costos del projecte 

 


