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Resum 

En aquest projecte es simula el funcionament d’una cuina millorada de biomassa amb el 

programa RELAP5/3D. Aquest codi està concebut per simular transitoris d’operació i accident 

en centrals nuclears. El projecte pretén fer una primera aproximació d’una combustió, tot 

intentant obtenir resultats coherents amb els obtinguts experimentalment. 

A la primera part es planteja la problemàtica actual de l’energia en països en vies de 

desenvolupament; s’aprofundeix en l’energia obtinguda de la biomassa, els riscos que 

comporta, i els potencials que ofereix; finalment es descriu el concepte de cuina millorada. 

En el nucli del projecte es descriu el model de la cuina simulada. Primer es donen les hipòtesis 

inicials i les condicions de contorn. A continuació es descriu la geometria de la cuina i la seva 

nodalització, presentant cadascun dels components utilitzats amb el codi. Es detalla el model 

simplificat de la combustió de la biomassa. Finalment es presenten els materials que s’han 

suposat en el model, les seves propietats tèrmiques i la transmissió de calor dins la cambra de 

combustió.  

Es donen els resultats d’un cas base i de l’anàlisi de sensibilitats a diferents paràmetres, a partir 

dels quals es proposen millores al model. 
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1. Glossari 

 Cntrlvar: Variable de control. 

 ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 

 IDH: Índex per al Desenvolupament Humà. 

 Input: Fitxer d’entrada de dades. 

 INTE: Institut de Tècniques Energètiques. 

 Multid: Multidimensional component. 

 OMS: Organització Mundial de la Salut. 

 Output: Fitxer de sortida de dades. 

 PCI: Poder Calorífic Inferior. 

 PCS: Poder Calorífic Superior. 

 Pipe: Canonada. 

 PFC: Projecte Final de Carrera. 

 PNUD: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament. 

 PRSP: Poverty Reduction Strategy Papers. 

 PVD: Països en Vies de Desenvolupament. 

 Restart: Fitxer de recuperació de dades. 

 Sngljun: Single junction. 

 Snglvol: Single volume. 

 Tmdpjun: Time dependent junction. 

 Tmdpvol: Time dependent volume. 
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 Trip: Variable lògica utilitzada en els codis de càlcul Relap5. 

 UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 

 Valve: Vàlvula. 
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2. Prefaci 

En el present projecte es modelitza una cuina millorada de biomassa utilitzant el codi 

RELAP5/3D. 

La introducció d’aquestes cuines millorades en països en vies de desenvolupament suposa un 

element a tenir en compte pel que fa la lluita contra la pobresa i les millores de la qualitat de 

vida. En molts d’aquests països es duen a terme activitats de recerca relacionades amb 

tecnologies apropiades, però normalment amb escassetat de recursos. Els estudis sobre cuines 

millorades s’acostumen a fer experimentalment, mitjançant el mètode de prova i error. Disposar 

d’una eina d’anàlisi que faciliti l’estudi del disseny i del funcionament d’aquestes cuines pot ser 

d’ajut a l’hora de millorar la tecnologia, encara que només sigui a través  d’anàlisi de sensibilitat. 

Un altre punt a destacar d’aquest projecte és que la simulació que es realitza es fa amb un codi 

desenvolupat amb una finalitat totalment diferent. A grans trets, es tracta de modelitzar un 

aparell en certa manera rudimentari amb una eina pensada per simular el funcionament d’una 

central nuclear. El codi utilitzat, RELAP5, permet la simulació dinàmica de sistemes amb 

barreges bifàsiques (aigua-vapor) on també hi pot haver gasos no-condensables. Ara mateix 

s’està pensant en ampliar les aplicacions del codi a centrals nuclears refrigerades amb gas, 

metalls líquids i també a sistemes no nuclears. L’aplicació feta en aquest projecte podria ser 

utilitzada com a validació del codi. De totes formes, per confirmar els resultats, i validar el model 

i el codi, caldria desenvolupar un procés d’obtenció de dades experimentals sobre cuines 

d’aquest tipus. 

Aquest projecte s’ha realitzat en col·laboració amb l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) i 

el  Grup de Recerca d’Estudis Energètics (GREENER); en concret en el Grup d’Estudis 

Termohidràulics del Departament de Física i Enginyeria Nuclear, a l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar una eina (model) que sigui útil per al 

disseny de cuines millorades. Es pretén facilitar la comparació d’alternatives i solucions en 

quant a disposició, dimensionament i materials. Es tracta també de valorar la viabilitat de 

desenvolupar un model de combustió amb el programa RELAP5/3D. 

3.2. Abast del projecte 

El projecte es centra en una primera simulació bàsica, amb el codi RELAP5/3D, de la combustió 

de llenya dins una cambra de combustió amb xemeneia (cuina millorada). Al tractar-se d’una 

aplicació fins ara no desenvolupada amb RELAP5/3D, s’han hagut de realitzar una sèrie 

d’hipòtesis i simplificacions per tal de que el model resulti realitzable  i, al mateix temps, 

representatiu de la realitat. 

El present projecte es limita a la modelització d’una cuina millorada. Tot i això, la idea és 

ampliable a un dispositiu que no només escalfi els aliments, sinó que també serveixi per 

escalfar aigua (per a necessitats domèstiques o calefacció), mitjançant una petita caldera 

incorporada en l’estructura de la llar de foc de la cuina. 



Pàg. 12  Memòria 

 



Simulació d’una cuina millorada de biomassa amb el programa RELAP5/3D Pàg. 13 

4. Energia en països en vies de desenvolupament 

4.1. Desenvolupament econòmic i energia 

El consum d’energia és consubstancial al desenvolupament econòmic i social. L’accés a 

l’energia permet millorar les condicions de vida, incloent millores en la salut, l’alimentació i 

l’educació. 

La figura 4.1 presenta la relació entre l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) i el consum 

d’energia primària. L’IDH és un indicador del Programa de les Nacions Unides per al 

Desenvolupament (PNUD) que té en compte l’esperança de vida, el grau d’escolarització i 

alfabetització i la renta per càpita. [ 1 ]   

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12

tep/habitante

H
D

I Países de la OCDE

No OCDE

 
Figura 4.1: Relació entre l’IDH i el consum d’energia primària (any 2002) 

 

S’observa que la relació IDH i consum energètic per càpita és molt acusada en els països més 

pobres. En canvi en els països desenvolupats s’aprecia una gran dispersió pel que es refereix al 

consum energètic. Aquesta dispersió és deguda a diferències econòmiques, climatològiques i 

d’estil de vida. 
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Un país en vies de desenvolupament necessita realitzar un gran esforç de construcció 

d’infraestructures de diverses menes i de desenvolupament d’indústria pesada. La qual cosa 

requereix disposar de grans quantitats de matèries primeres i d’energia. És a dir, les primeres 

fases del desenvolupament econòmic requereixen una gran disponibilitat d’energia. 

L’escassetat de disposició de matèries primeres i energia penalitza el procés de creació 

d’infraestructures i conseqüentment, el desenvolupament econòmic i la possibilitat d’abastiment 

de més energia. Aquest cercle viciós dificulta el desenvolupament d’aquests països. [ 2 ] 

4.2. Satisfacció de necessitats socials a través de l’energia 

L’accés a l’energia és un factor essencial per a la millora de les condicions de vida dels 

individus. El Departament per al Desenvolupament Internacional del Regne Unit ha identificat 

una gran quantitat d’aspectes en els que l’energia és crucial per aconseguir els Objectius del 

Mil·lenni de la ONU. No cal citar-los, n’hi ha prou amb donar alguns exemples de com l’ús 

eficient de l’energia pot ajudar a millorar aspectes tan diversos com la salut, l’alimentació i 

l’educació: 

 L’accés a formes modernes d’energia evita el consum poc eficient de biomassa 

tradicional (llenya i excrements animals) en forns i cuines rudimentàries. D’aquesta 

manera l’atmosfera domèstica és més saludable, amb la conseqüent reducció de 

malalties respiratòries en dones i nens, que són qui més temps passen dins la vivenda. 

 A la major part dels països empobrits les dones (adultes i joves) són les que porten el 

pes de les feines domèstiques i, en zones rurals dediquen una part molt important del 

seu temps a la col·lecta de combustible. L’accés a combustibles moderns els permet 

guanyar un temps que poden dedicar a millorar la productivitat dels horts, a l’educació, a 

cuidar dels fills... 

 L’energia permet utilitzar maquinària i incrementar la productivitat de terrenys, millorant 

l’alimentació de comunitats rurals, afavorint la venda d’excedents, així com la 

manufactura de productes elaborats i amb valor afegit a partir d’aquests excedents. 

En definitiva, l’energia ajuda a combatre la pobresa, a millorar la salut, reduir la mortalitat infantil 

i a disminuir les diferències de gènere, entre molts altres beneficis. [ 2 ] 
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4.3. Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament 

(PNUD) 

A la cimera mundial del 2005 a les Nacions Unides es va decidir reflectir els Objectius de 

Desenvolupament pel Mil·lenni (Millennium Developement Goals, MDG), com a part de les 

estratègies per al desenvolupament. Es tracta de subratllar polítiques i inversions a llarg termini 

enfocades a la reducció de la pobresa i la fam; promoció de la salut, l’educació i la igualtat de 

gènere; en un context de sostenibilitat ambiental. No s’han establert objectius específics pel que 

fa l’energia, tot i que es reconeix, a nivell conceptual, un nexe entre el desenvolupament 

energètic i els objectius ja citats. 

La majoria dels documents estratègics (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP) promoguts 

per Nacions Unides contenen referències a l’energia i reconeixen la seva importància per al 

desenvolupament. No obstant, molt pocs PRSPs estableixen correlacions energia-reducció de 

pobresa, ni van més enllà d’un tractament superficial d’aquesta qüestió. 

L’accés a l’energia es reconeix com un factor clau, encara que en diferents graus segons el 

país. Tot i que les estratègies per a facilitar l’accés a serveis energètics a les zones més pobres 

a preus viables, són més implícites que explícites.  

La majoria dels PRSPs distingeixen els problemes energètics segons el tipus de zona (rural, 

urbana i periurbana). En general, es dóna més importància a l’expansió de la xarxa elèctrica 

que a l’accessibilitat de les persones als serveis. L’accent, potser excessiu, posat sobre el 

creixement de la xarxa elèctrica contrasta amb les referències que els propis PRSPs fan en 

relació amb la biomassa tradicional com a font principal d’energia en les zones més pobres. 

En definitiva, els propis documents de Nacions Unides reconeixen que existeixen contradiccions 

i que hi ha importants deficiències en quant a concreció d’objectus i terminis i defensen la 

necessitat urgent de corregir aquesta situació. [ 4 ] 
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5. Biomassa 

5.1. Definició de biomassa 

De forma genèrica, s’entén per biomassa qualsevol tipus de matèria orgànica l’origen de la qual 

sigui un procés biològic, vegetal o animal. 

Una característica que diferencia la biomassa d’altres recursos energètics és el fet que és un 

recurs potencialment renovable. Els combustibles fòssils no es consideren biomassa, tot i que 

derivin de material viu, ja que els temps necessaris per la seva formació (milions d’anys) fan que 

no puguin ser considerats com a renovables. 

A diferència d’altres fonts potencials com el sol, el vent, o l’aigua, la biomassa presenta una 

gran diversitat de processos a partir dels quals se’n pot obtenir energia. A més a més s’ha de 

considerar la gran varietat de la matèria orgànica en quant a orígens, composició i mètodes de 

recol·lecció i tractament. 

A grans trets, la biomassa pot classificar-se en [ 3 ]: 

Biomassa natural. Es produeix de forma espontània a la naturalesa, sense intervenció humana 

(per exemple, les podes naturals dels boscos). 

Biomassa residual seca. Prové de recursos generats en les activitats agrícoles i forestals. 

També es produeix aquest tipus de biomassa en processos de la indústria agroalimentària i de 

la indústria de transformació de la fusta. Dins d’aquest tipus de biomassa, es pot distingir la 

d’origen forestal i la d’origen agrícola. 

Biomassa residual humida. Prové d’abocaments biodegradables formats per aigües residuals 

urbanes i industrials, i també dels residus ramaders. 

Cultius energètics tant forestals com agrícoles. Són aquells cultius realitzats tant en terrenys 

agrícoles com forestals i que estan dedicats a la producció de biomassa amb fins no alimentaris. 
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5.2. Tipus de combustibles obtinguts de la biomassa 

Combustible és qualsevol substància que en contacte amb l’oxigen de l’aire i a partir d’una 

determinada temperatura, crema i produeix energia. Biocombustible és aquell combustible que 

prové de la biomassa.  

Sòlids Líquids Gasosos 

Palla 
Llenya sense processar 
Estelles 
Briquetes i “pellets” 
Triturats fins 
Fems dessecats 
Carbó vegetal 

Alcohols (etanol, metanol) 
Olis vegetals  
Èsters orgànics 
Olis de piròlisi 

Gas de gasogen 
Biogàs 
Hidrogen 
 

Taula 5.1: Tipus de combustibles obtinguts de la biomassa. [ 3 ]  

A la taula 5.1 s’observen deferents tipus de biocombustibles. Els de tipus líquid o gasós solen 

requerir d’un procés previ de conversió. Els de tipus sòlid poden utilitzar-se sense previ procés, 

amb un tractament simple de reducció de mida, triturat i/o secat, o després d’un procés 

termoquímic (carbó vegetal). 

 

5.3. Nivells d’ús per a la biomassa 

Es distingeixen tres nivells d’ús [ 3 ]: 

• Ús tradicional: es refereix a la combustió directa, normalment en equips i configuracions 

deficients, de fusta, carbó vegetal, residus agrícoles, humans o animals i urbans. 

• Ús millorat: es refereix a l’aplicació de tecnologies millorades i eficients per a la 

combustió directa de la biomassa. Aquest és l’ús que se li pretén donar a la biomassa 

en aquest projecte, simulant una cuina millorada. 

• Ús modern: es refereix a la conversió de l’energia de la biomassa en combustibles 

avançats (gas o carburants) i, eventualment en electricitat.  
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5.4. Conseqüències de l’ús tradicional de la biomassa 

L’ús tradicional de la biomassa està normalment associat a la precarietat de l’abastiment 

energètic. Té conseqüències socials i ambientals negatives. 

5.4.1. Socials i de gènere 

L’ús tradicional de la biomassa és poc eficient i per tant necessita d’un consum més alt de 

combustible. Aquest excés de consum implica una dificultat més gran, i per tant més temps, a 

l’hora d’abastir-se’n. En els PVD, qui normalment s’encarrega d’aquesta tasca són les dones i 

els nens. Quan els recursos escassegen, dedicar més temps i esforç repercuteix en una menor 

dedicació al cultiu o preparació d’aliments, amb la qual cosa la seva qualitat de vida disminueix. 

[ 3, 5 ]. 

5.4.2. Mediambientals 

La combustió ineficient de fusta per a ús domèstic té un impacte mediambiental negatiu. Per 

una banda augmenta la pressió sobre les fonts energètiques; per l’altra genera gasos 

contaminants. Succeeix el mateix amb la utilització tradicional de carbó vegetal. En tots dos 

casos, la millora dels sistemes tradicionals repercuteix positivament en les conseqüències 

ambientals [ 3 ]. 

5.4.3. Sanitàries 

Degut a les altes concentracions de contaminació a l’aire de recintes tancats per combustió 

deficient, un gran nombre de persones a les àrees rurals dels PVDs pateixen malalties 

respiratòries, càncer o trastorns de l’embaràs. La qual cosa afecta principalment a les dones i 

nens que passen moltes hores a la casa. Millorar la combustió en els dispositius utilitzats per 

cuinar pot representar una gran millora per a la salut en aquests països [ 3, 5 ]. 

5.4.4. Seguretat 

Els usos tradicionals de cuina i calefacció presenten obvis perills d’incendi i accidents 

domèstics. La implantació de sistemes millorats afecta positivament a la prevenció d’aquets 

riscos. 
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5.5. Avantatges i inconvenients de l’aprofitament energètic de la 

biomassa sòlida  

5.5.1. Avantatges 

L’aplicació de tecnologies millorades o modernes en l’aprofitament de la biomassa per a fins 

energètics té com a objectiu pal·liar les conseqüències negatives de l’ús tradicional i crear 

oportunitats d’abastiment energètic alternatiu als combustibles fòssils. En aquest context es 

consideren els següents avantatges [ 3 ]:  

 L’aprofitament dels residus orgànics presenta diversos avantatges associats al fet de 

que s’evita la deposició incontrolada d’aquests residus a la naturalesa. Preveu incendis, 

plagues, malalties vegetals, etc., que repercuteixen negativament sobre l’economia, la 

salut, la natura... 

 La millora de l’eficiència energètica en l’ús tradicional de la biomassa permet reduir el 

temps i l’esforç emprat per les persones en la recol·lecció. 

 Disminueix la dependència energètica de l’exterior en aquelles zones en que es 

disposen de recursos de biomassa. 

 Com a font d’energia autòctona,  suposa un considerable estalvi de divises. 

5.5.2. Inconvenients 

Es consideren els següents inconvenients [ 3 ]: 

 La dispersió dels recursos vegetals naturals pot implicar elevats costos d’obtenció. 

  La biomassa humida té una baixa densitat energètica i és necessari, a més a més de 

recol·lectar-la, condicionar-la, transportar-la i emmagatzemar-la. 

 La recol·lecció de la biomassa està influenciada per l’estacionalitat i la climatologia de la 

zona, la qual cosa obliga a establir estratègies d’emmagatzemament amb els seus 

corresponents costos. 
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5.6. Objectius de l’ús de la biomassa com a font d’energia 

renovable en PVD 

Els objectius per a la utilització de la biomassa com a font d’energia renovable es basen en 

l’aplicació de coneixements científics i tècnics actuals a la producció i transformació de la 

matèria orgànica d’origen biològic per a l’obtenció rentable d’energia. Tot plegat tenint en 

compte no només dades econòmiques directes, sinó també aspectes socials, ecològics i 

estratègics a curt, mitjà i llarg termini. Es tracta doncs, d’avançar cap a un ús més eficient i 

sostenible, potenciant els avantatges i pal·liant els inconvenients [ 3 ]. 

Algunes de les actuacions més importants són [ 3 ]: 

1. assegurar que la biomassa utilitzada provingui de fonts renovables (plantacions de fusta 

o boscos originaris gestionats de forma sostenible) 

2. difondre àmpliament les tecnologies millorades 

3. promoure les tecnologies modernes que fan servir un ampli ventall de fonts de 

biomassa, com els residus agro-industrials, rurals i urbans, per generar combustibles 

d’alta qualitat, gasos i electricitat. 

El present projecte pretén fer aportacions en relació amb el segon punt del paràgraf anterior. 

Concretament, incideix en el desenvolupament de la tecnologia de cuines millorades.  
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6. Cuina millorada 

6.1. Problemàtica 

En molts PVD, és normal cuinar amb el que s’entén com a mètode tradicional. Aquest mètode 

consisteix en fer una pila de llenya dins la pròpia casa, encendre el foc i posar-hi un recipient a 

sobre per tal d’escalfar els aliments. Aquest sistema comporta bàsicament els següents 

problemes: 

 Problemes de salut deguts a la mala combustió de la llenya amb el conseqüent 

despreniment de gasos tòxics inhalats per les famílies. 

 Desaprofitament del combustible degut a una combustió en unes condicions de molt 

baixa eficiència. 

 Importants problemes de brutícia dins les cases (cendres, fums, etc.) 

 Contaminació ambiental també deguda a la mala combustió de la llenya que es tradueix 

en excés de cendres i de fums. 

1. mal gust del menjar 

2. fum a la roba 

3. mala posició 

4. perill de vessaments i cremades 

5. gran pèrdua d’energia 

6. mala ventilació inferior 

7. llenya tallada molt gran 

8. suport precari i insegur 

 Figura 6.1: Exemple de cuina tradicional [ 6 ] 

 A la figura 6.1 es poden observar els inconvenients relacionats al mètode tradicional. 
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Cuinar amb llenya és una forma molt difosa de preparar els aliments en molts països en vies de 

desenvolupament. És un sistema que encara es manté tant per la tradició com per la condició 

econòmica dels pobladors. És una pràctica que afecta a l’ecologia i que difícilment serà 

eradicada, però els seus efectes negatius es poden reduir substancialment amb l’ús de les 

anomenades cuines millorades. 

 

6.2. Definició de cuina millorada 

En aquest context, una cuina millorada és una cuina de llenya que incorpora una sèrie 

d’avenços respecte la cuina tradicional. No hi ha un model concret de cuina millorada, 

simplement es tracta d’evitar, o si més no de reduir, els inconvenients plantejats a l’apartat 

anterior. A la figura 6.2 s’observa un exemple de cuina millorada i es detallen algunes de les 

millores assolides. 

 
Figura 6.2: Exemple de cuina millorada [ 6 ] 
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6.3. Recomanacions de disseny i operació 

A continuació es citen alguns aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar i utilitzar una 

cuina millorada.  

a) Proveir un aïllament al voltant del foc fent servir materials lleugers i resistents a la calor 

b) Disposar d’una xemeneia per tal d’extreure els fums i provocar el tiratge. 

c) Fer un disseny que faciliti fer el màxim de flama i el mínim de fum. 

d) Controlar la quantitat de calor despresa en funció de la quantitat de la llenya cremada. 

e) Provocar una corrent d’aire de baix a dalt passant per les brases.  

f) Controlar la quantitat d’aire 

g) Intentar que el foc estigui situat prop de les olles. 

 

Cal tenir en compte també que els principals usuaris de les cuines millorades són famílies amb 

molt pocs recursos econòmics. És fonamental, doncs, que el projecte permeti l’obtenció d’un 

producte fabricable localment i a un cost compatible amb les condicions econòmiques dels seus 

destinataris. 
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7. RELAP5/3D 

7.1. Presentació del codi 

Relap5-3D va ser desenvolupat per Idaho National Engineering &Environmental Laboratory 

(INEEL) per la U.S. Nuclear Regulatory Comission (NRC), i és l‘última versió de la sèrie dels 

codis avançats termohidràulics RELAP5. Aquests codis s’estan validant a través de programes 

internacionals de col·laboració comptant amb la participació d’universitats, laboratoris i 

explotadors de centrals nuclears. Aquest codi es va crear per calcular les simulacions de 

transitoris produïts en reactors d’aigua lleugera. 

En aquest projecte s’ha utilitzat la versió 2.3.6 del RELAP5/3D. Aquesta versió conté importants 

millores respecte la versió  unidimensional del codi. L’atribut més destacat és la capacitat de 

modelització acoblada neutrónico-termohidràulica multidimensional. Entre les millores més 

recents del codi cal destacar un nou solucionador de matrius per a problemes en 3D, noves 

propietats termodinàmiques de l’aigua i millora del control de pas de temps per augmentar la 

robustesa.  

Els principis de desenvolupament de RELAP són: 

 Modelització d’acord amb criteris de millor estimació (best estimate), evitant introduir 

conservadorismes innecessaris. 

 Interfície d’usuari amigable. 

 Rapidesa de procés utilitzant un esquema de solució numèrica eficient. 

 Millores basades en feedbacks d’experiències reals i de treballs de laboratori. 

RELAP5/3D és un codi basat en un model no homogeni i amb condicions de no equilibri per a 

resoldre sistemes bifàsics. Les solucions s’obtenen a través d’un esquema numèric ràpid que 

permet el càlcul de transitoris. 

El programa inclou les sis equacions de conservació (massa, energia i quantitat de moviment), 

les concentracions de soluts i gasos no condensables. El RELAP5/3D permet d’una banda 

definir la qualitat d’aigua o vapor dins un volum, i de l’altra la fracció de no condensables que hi 

ha en la fase gasosa dins el mateix volum. Encara més, el codi permet definir, per a cada 
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volum, la fracció de cadascuna de les espècies no condensables definides al principi del càlcul; 

és a dir, permet treballar amb gasos no condensables diferents amb concentracions 

independents a cada volum del sistema. [ 7, 8 ] 

 

7.2. Interfície d’usuari 

RELAP5/3D té un format lliure d’entrada de dades, capacitat d’obtenció de gràfics i gran 

flexibilitat en la simulació de qualsevol sistema termohidràulic. 

El codi rep com entrada un fitxer anomenat input que conté la descripció del model emprat amb 

les condicions inicials. La informació de sortida s’emmagatzema en dos arxius de resultats: 

arxiu restart i arxiu output. 

En el fitxer restart la informació és guardada en llenguatge màquina, i per tant l’usuari no pot 

accedir de forma directa a les dades. Aquest fitxer conté la informació sobre l’evolució de tots 

els paràmetres amb el temps. Amb l’ajuda d’un altre programa (strip.exe) es pot extreure els 

resultats de les variables d’interès en funció del temps i graficar-les amb un programa adient. 

Aquest fitxer també permet continuar la simulació a partir de l’instant final o de determinats 

moments d’un estacionari o transitori calculat anteriorment (d’aquí el seu nom). 

Durant l’execució del codi també s’obté l’arxiu de sortida output. La informació d’aquest arxiu por 

ser consultada de forma directa. Un fitxer output comença amb un llistat del fitxer d’entrada 

(input). A continuació, hi apareix la major edit inicial, seguida de les requerides per l’usuari i les 

que el codi genera automàticament. Les minor edit de les variables demanades per l’usuari 

s’afegeixen entre les major edits. Addicionalment, entre les major edits poden aparèixer 

missatges que avisen de les dificultats que el codi ha trobat a l’hora d’executar el càlcul. 

Una major edit conté la informació respecte al progrés del càlcul. Aquesta informació està 

distribuïda en blocs. A l’inici de la major edit s’hi troba la informació referent al pas de temps 

utilitzat, al temps de la CPU, al temps de simulació calculat, etc. 

Després dóna l’estat en el que es troben totes les variables lògiques (trip) en el moment en que 

s’ha escrit la major edit, indicant si el trip és cert o fals. 

Seguidament es mostren totes les condicions de tots els volums hidrodinàmics, pressions, 

fraccions de vapor, temperatures, densitats, velocitats, etc. A continuació hi ha les condicions 
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hidrodinàmiques de les unions, l’estat del model de les estructures de calor i l’estat de les 

variables de control (vegeu el Capítol 8). 

Les minor edits són uns llistats on s’hi troba l’estat de les variables demanades prèviament per 

l’usuari. Aquest llistat s’utilitza per obtenir la informació més important junta i, per tal facilitar 

l’anàlisi de resultats. 

El fitxer output permet localitzar els errors gramaticals que hi pugui haver en el fitxer input 

d’entrada i tots aquells que s’hagin produït durant l’execució d’aquest fitxer. 

 

7.3. Aplicació al projecte 

Per fer una simulació d’una cuina millorada de biomassa, s’ha de dur el RELAP5/3D més enllà 

del seu àmbit d’utilització. Hi ha una sèrie de fenòmens que no estan inclosos dins el codi i que 

en aquest projecte s’intentaran modelitzar. Aquest és el cas de: 

 Combustió 

 Flama 

 Turbulències 

Per poder utilitzar RELAP en aquestes situacions s’ha intentat simular els efectes de dits 

fenòmens físics. En el capítol del model definitiu de la cuina s’entrarà més en detall en aquestes 

qüestions. 
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8. Eines del codi Relap5/3D 

Tots els components i eines del codi es poden trobar a l’apèndix A del Manual i hi ha 4 volums 

amb totes les especificacions del codi. Aquest material es pot trobar a 

http://www.inl.gov/relap5/r5manuals.htm. De tota manera, en aquest capítol es descriuran molt 

breument els components que s’han fet servir, i algunes eines útils per a la simulació de la 

cuina. 

Els components que s’han fet servir són: 

 Single volumes (snglvol): aquests components es defineixen a través d’una 

geometria i unes condicions inicials. Hi ha diverses combinacions de condicions; en 

general es farà servir pressió i temperatura, però també se’ls pot definir la fracció de 

líquid, l’estat del líquid o el gas (saturació o no)... És molt important destacar que 

només es defineixen les condicions inicials, el codi ja calcularà les condicions a la 

resta d’instants. 

 Time dependent volumes (tmdpvol): aquests components són un altre tipus de 

volums. Cal destacar que les propietats que se’ls defineixen són per tot el càlcul i 

que la seva geometria no afecta als resultats. Aquests volums serveixen per establir 

les condicions de contorn.  

 Single junctions (sngljun): són els components que uneixen els volums. Els 

paràmetres que cal establir són les pèrdues i el seu cabal o velocitat inicials (del 

líquid i del gas). Passa com amb els snglvol, només es defineixen les condicions al 

primer instant de temps. 

 Time dependent junctions (tmdpjun): són com les sngljun, només que els cabals o 

velocitats es defineixen per tot el càlcul. Normalment s’usen per establir condicions 

de contorn. En aquest projecte s’utilitzaran per modelar el procés de combustió. 

 Pipes (pipe): són les canonades. Simplement són varis snglvols units per sngljuns 

amb les seves geometries i condicions inicials corresponents. Van bé per simplificar 

la nodalització i no tenir un gran nombre de components. 

 Multidimensional component (multid): és un component que pot ser de tres 

dimensions i uneix varis snglvols amb les corresponents sngljuns. Utilitza 

http://www.inl.gov/relap5/r5manuals.htm
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coordenades cartesianes o cilíndriques. En el cas d’aquest model es fan servir 

coordenades cartesianes que permeten definir 6 cares. 

 Heat structure: les estructures de calor s’utilitzen per representar les pèrdues de 

calor o les aportacions de calor al sistema tot especificant una sèrie de condicions 

de geometria i condicions tèrmiques.  

 Valves: vàlvules. Són unions entre volums a les que se’ls pot fixar l’àrea de pas 

segons una condició desitjada, en general variable en el temps. 

 Trips: són les variables lògiques. A l’input de la simulació s’utilitzen per comparar 

valors. El valor del trip és cert o fals 

 Control variables (cntrlvar): són variables numèriques. Permeten fer tot tipus 

d’operacions: sumes, restes multiplicacions, divisions, exponencials, màxims, 

mínims... Aquestes variables s’han utilitzat per modelar la velocitat de combustió i 

per calcular el cabal dels productes de combustió. 

Un cop presentats aquests components es pot procedir a descriure el model. 
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9. Model definitiu de la cuina (cas base) 

En aquest capítol es descriu el model al qual s’ha arribat per simular la combustió de la 

biomassa en una cuina. A la figura 9.1 es veu una de les cuines que es fan servir al Perú i que 

ha servit com a referència per al model. 

 
Figura 9.1: exemple de cuina millorada 

 

En aquest capítol es procedirà a descriure’l amb detall. A l’Annex A es troba l’input definitiu que 

s’ha creat. 

Abans de descriure’l cal remarcar que l’objectiu és fer una simulació de com pot funcionar una 

cuina millorada. Per tant, es faran tota una sèrie d’hipòtesis, simplificadores de la realitat, però 

que per a l’abast d’aquest projecte es consideren assumibles. 
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9.1. Condicions de contorn 

A continuació es descriuran les condicions de contorn que s’han fixat a l’hora de fer la simulació 

de la cuina. 

Per començar, s’ha suposat una geometria unidimensional per al sistema fluidodinàmic (el 

modelat de la combustió mitjançant variables de control i el model de radiació incorporen 

consideracions geomètriques 3D). La utilització de la versió 3D del programa ha estat només 

pel fet que aquesta versió permet treballar amb gasos no condensables diferents amb 

concentracions independents, no per la geometria en si. En utilitzar un model 1D el codi no es 

capaç de capturar els efectes de turbulència en la simulació.  

Es fa servir una llenya amb la següent composició en sec [ 9 ]:  

component tant per 1 

Carboni 0,5 

Oxigen 0,43 

Hidrogen 0,06 

Nitrogen 0,01 

Total 1 

Taula 9.1: Composició en sec de la llenya 
 

Es considera que la llenya té un 5% d’humitat, per tant les proporcions de cadascun dels 

components de la llenya queda: 

component tant per 1 

Humitat (w) 0,05 

Carboni (a) 0,475 

Oxigen (b) 0,4085 

Hidrogen (c) 0,057 

Nitrogen (d) 0,0095 

Total 1 

Taula 9.2: Composició de la llenya tenint en compte la humitat  
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Aquests valors s’han introduït a l’input com a constants, i es poden canviar fàcilment, així que es 

pot fer sense dificultat la simulació per altres tipus de llenya. 

Tenint en compte aquesta composició de la llenya, es considera que els productes de la 

combustió seran quatre: diòxid de carboni (CO2), aigua (H2O), nitrogen (N2) i oxigen (O2). Per 

tant, es suposa una combustió completa i no es té en compte el monòxid de carboni (CO), ni els 

òxids de nitrogen (NOx). Cal destacar també, que s’ha considerat que la llenya utilitzada no 

conté sofre pel simple fet que el codi RELAP5/3D no incorpora les propietats del diòxid de sofre 

(SO2), que seria el producte de combustió del sofre. De totes formes, això no representa un 

inconvenient de cara als objectius de la simulació.  

Pel que fa la seva massa i geometria de la llenya s’ha suposat que es cremen 9 troncs cilíndrics 

amb una llargada de 20 cm i un diàmetre de 4 cm. S’ha suposat que la densitat de la fusta es de 

 555 kg/m3. 

El comburent, és a dir l’aire, s’ha considerat que és aire sec amb un 21% d’oxigen i un 79% de 

nitrogen en volum.  

Pel que fa a les condicions de contorn, s’ha suposat una temperatura ambient de 298 K. La 

pressió a l’entrada de la cuina s’ha suposat l’atmosfèrica, és a dir de 101.325 Pa i a la sortida de 

la xemeneia la corresponent a l’alçada a la que es troba per tal que, en absència de font de 

calor, la velocitat de l’aire a la cuina sigui nul·la. A dins la cuina s’ha suposat que la temperatura 

inicial és de 298 K i la pressió de 101.325 Pa, igual que a l’entrada. 

 

 

9.2. Descripció de la geometria de la cuina  

9.2.1. Dimensions de la cuina 

A l’Annex B es poden veure algunes fotografies de la cuina que s’ha simulat. 

L’interior d’aquesta cuina fa 1,25 metres de llargada, als primers 20 cm l’amplada és de 20 cm i 

a la resta de 40 cm. L’alçada és de 20 cm. Les parets tenen un gruix de 10 cm. La xemeneia fa 

2 metres d’alçada, té un diàmetre interior de 20 cm i un gruix de 0,5 mm. Les olles tenen una 

secció circular de 0,09 m2 i una alçada de 15 cm. A la figura 9.2 es presenta l’esquema en tres 
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dimensions de la cuina modelitzada. En els propers apartats s’entrarà en detall en els materials i 

geometria de cadascun dels components del model. En el Capítol 11 s’analitzaran algunes 

sensibilitats en relació amb aquestes mides. 

 

 
Figura 9.2: Esquema de la cuina en 3D 
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9.2.2. Nodalització i descripció de components 

A la figura 9.3 es veu l’esquema de la nodalització de la cuina. Aquesta figura s’ha d’interpretar 

de dues maneres complementàries. 

D’una banda, es distingeixen la cuina (real), les olles (real), la xemeneia (real) i els volums 

utilitzats per modelar la combustió (fictici). A la realitat la combustió, evidentment, es produeix 

dins la cuina, però a efectes de model es considera a part. Com que RELAP5 no té un model de 

combustió s’ha hagut de crear un sistema per tal de representar els efectes que produeix. S’ha 

tingut en compte que, de manera molt simplificada, una combustió és combustible en contacte 

amb comburent que desprèn calor i fums de combustió. RELAP5 no simula combustibles, per 

tant la llenya es substitueix pels seus efectes. Per modelar-ho es llegeix el cabal d’aire que entra 

(103) i la pressió a la que està (104), a partir d’aquests valors es calculen els cabals i pressions 

a les que entren els productes de la combustió (105-116). A l’apartat 9.3.2 s’explica com es 

fixen aquestes pressions i al 9.4.1 com es determinen els cabals dels productes de la 

combustió. 

D’altra banda, des del punt de vista de la nodalització pròpiament dita, es distingeixen quatre 

sistemes que no corresponen a les parts citades en el paràgraf anterior. RELAP5 entén per 

sistema un circuit hidrodinàmic, així que es distingeixen, l’entrada d’aire, el circuit dels productes 

de combustió, i cadascuna de les olles.  

A continuació s’entra en el detall en aquests sistemes i es descriu les principals característiques 

de cadascun dels seus components. 
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Figura 9.3: Nodalització de la cuina simulada 
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Com es veu a la figura 9.3 el primer sistema està format pels components 100, 101, 102, 103 i 

104. En aquest primer sistema hi circula aire, i el cabal a la sortida d’aquest (103), permetrà 

conèixer els cabals dels productes de combustió.  

Component 

número 

Nom Tipus Característiques 

100 

 

Inici Tmdpvol Correspon a l’aire de l’entorn a l’entrada de la cuina. 

Les seves condicions durant tota la simulació són de 

101.325 Pa i 298 K. És un component horitzontal 

amb una secció quadrada de 0,04 m2 i una longitud 

de 0,3 m. És important tenir en compte que la 

geometria dels tmdpvols no afecta a la simulació. 

101 

 

Entrada Valve 

 

Uneix els components 100 i 102. La seva funció és 

controlar l’àrea de pas entre els dos primers 

components, per tal de poder regular l’aire que entra 

al sistema. 

102 Vol1 Snglvol És un component horitzontal amb una secció 

quadrada de 0,02 m2 i una longitud de 0,2 m. 

103 

 

Unió2 Sngljun Uneix els components 102 i 104. El seu cabal (q103) 

és un terme molt important en els càlculs que vénen 

posteriorment, ja que, juntament amb la velocitat de 

combustió (que en depèn), permet conèixer els 

cabals dels productes de la combustió. 

104 

 

Cond1 Tmdpvol 

 

La seva temperatura és de 298 K (paràmetre 

irrellevant, ja que sempre actua d’embornal) i la seva 

pressió és la del component 1 del multid 117 (117-

1). És un component horitzontal amb una secció 

quadrada de 0,04 m2 i una longitud de 0,3 m. 

Taula 9.3: Descripció dels components del primer sistema 
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Els components del segon sistema són del 105 al 123. 

Component 

número 

Nom Tipus Característiques 

105 

 

CO2 Tmdpvol Correspon a l’entrada de CO2 (producte de 

la combustió). La seva temperatura és de 

298 K i la seva pressió és igual que la del 

snglvol 102. És un component horitzontal 

amb una secció quadrada de 0,01 m2 i una 

longitud de 0,3 m. 

106 

 

Unió CO2 Tmdpjun 

 

Uneix els components 105 i 117-1. El seu 

cabal és en funció de la velocitat de 

combustió. 

107 

 

O2 Tmdpvol 

 

Correspon a l’entrada de O2 (producte de la 

combustió amb excés d’aire). La seva 

temperatura és de 298 K i la seva pressió és 

igual que la del snglvol 102. És un 

component horitzontal amb una secció 

quadrada de 0,01 m2 i una longitud de 0,3 m. 

108 

 

Unió O2 Tmdpjun 

 

Uneix els components 107 i 117-1. El seu 

cabal és en funció del cabal del component 

103 i de la velocitat de combustió. 

109 

 

N2 Tmdpvol 

 

Correspon a l’entrada de N2 (producte de la 

combustió). La seva temperatura és de 298K 

i la seva pressió és igual que la del snglvol 

102. És un component horitzontal amb una 

secció quadrada de 0,01m2 i una longitud de 

0,3m. 
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110 Unió N2 Tmdpjun Uneix els components 109 i 117-1. El seu 

cabal és en funció del cabal del component 

103 i de la velocitat de combustió. 

111 H2O Tmdpvol 

 

Correspon a l’entrada d’H2O (producte de la 

combustió de l’hidrogen de la llenya). La 

seva temperatura és de 373 K i entra en 

estat gasós. És un component vertical amb 

una secció quadrada de 0,01 m2 i una 

longitud de 0,3 m. 

112 Unió H2O Tmdpjun Uneix els components 111 i 117-1. El seu 

cabal és en funció del cabal de la velocitat 

de combustió. 

113 Hum1 Snglvol Correspon a l’entrada de la humitat de la 

llenya. La seva temperatura inicial és de 298 

K. El seu contingut és la humitat i la resta del 

volum és aire. 

114 U1hum Sngljun Uneix els components 113 i 115. 

115 Hum2 Snglvol La humitat de la llenya passa per aquest 

component abans d’entrar al component 

117-1. Té una secció quadrada de 0,02 m2 i 

una longitud de 0,1 m. 

116 U2hum Valve Uneix els components 115 i 117-1. Està 

oberta mentre quedi humitat en el 

component 113.  
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117 Cos Multid Té tres components horitzontals. Correspon 

al cos de la cuina, per ell circulen els gasos 

productes de la combustió. Té una secció 

rectangular de 0,4 m x 0,2 m i la longitud de 

cadascun dels tres components és de 0,1, 

0,4 i 0,4 m respectivament. 

118 Unió3 sngljun Uneix el component 117-3 i el 119. 

119 Contcos Snglvol Correspon a la continuació de la cuina. És 

un component horitzontal de secció 

rectangular de 0,4 m x 0,2 m i d’una longitud 

de 0,2 m. 

120 Unió4 Sngljun Uneix el component 119 i el 121-1. 

121 Xemeneia Pipe Correspon a la xemeneia de la cuina, té 

quatre components verticals amb una secció 

circular de 0,2 m de diàmetre i una longitud 

de 0,5 m cadascun. 

122 Unió5 Sngljun Uneix el component 121-4 i el 123. 

 

123 

 

Final 

 

Tmdpvol 

Correspon a la sortida de la xemeneia. La 

seva temperatura és de 298 K i la pressió és 

la corresponent a l’alçada. Té una secció 

circular de 0,2 m de diàmetre i una longitud 

de 0,3 m. 

Taula 9.4: Descripció dels components del segon sistema  
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Finalment, el tercer sistema i el quart sistema corresponen a les dues olles (124-133): 

 

Component 

número 

Nom Tipus Característiques 

124 

 

Fogó1 Snglvol Correspon a la primera olla. El fluid que conté és 

aigua. És un component vertical d’una secció 

circular amb una àrea de 0,09m2 i una alçada de 

0,1m. Com a condició inicial s’ha considerat que els 

gasos del volum, és a dir l’aire, ocupen un 30% del 

seu volum. Per tant el 70% és aigua, la qual cosa 

vol dir que hi ha: 

  aiguadlmmm '3,60063,007,009,0 32 ==×

125 Ufoc1 Sngljun Uneix el component 124 i el 126. 

126 

 

Fogó1b Snglvol 

 

És un component vertical d’una secció circular amb 

una àrea de 0,09 m2 i una alçada de 0,05 m 

127 Ufoc1b Sngljun Uneix el component 126 i el 128 

128 Fifogó1 Tmdpvol Correspon a l’aire de l’entorn a la sortida de la 

primera olla. La seva temperatura és de 298 K i la 

seva pressió és la corresponent a la seva alçada. 
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129 Fogó2 Snglvol Correspon a la segona olla. El fluid que conté és 

aigua. És un component vertical d’una secció 

circular amb una àrea de 0,09 m2 i una alçada de 

0,1 m. Com a condició inicial s’ha considerat que els 

gasos del volum, és a dir l’aire, ocupen un 35% del 

seu volum. Per tant el 65% és aigua, la qual cosa 

vol dir que hi ha: 

  aiguadlmmm '85,500585,0065,009,0 32 ==×

130 Ufoc2 Sngljun Uneix el component 129 i el 131. 

131  Fogó2b Snglvol És un component vertical d’una secció circular amb 

una àrea de 0,09 m2 i una alçada de 0,05 m. 

132 Ufoc2b Sngljun Uneix el component 131 i el 133. 

133 Fifogó2 Tmdpvol Correspon a l’aire de l’entorn a la sortida de la 

segona olla. La seva temperatura és de 298 K i la 

pressió és la corresponent a la seva alçada. 

Taula 9.5: Descripció dels components del tercer sistema  

Cal destacar que a l’input també hi ha els components 200-205 que s’han fet servir per trobar 

paràmetres, però que no pertanyen a la geometria de la cuina. Aquests components es 

descriuran a l’apartat on s’explica concretament perquè es fan servir. 

Finalment hi ha els components 815, 816 i 885, que són dues pipes connectades per una unió. 

Aquests components tampoc no tenen absolutament res a veure amb el funcionament de la 

cuina, però es van haver d’introduir per limitacions del programa a l’hora d’habilitar espai de 

memòria per a les estructures de calor (a la cuina simulada, pròpiament, hi ha més estructures 

de calor que volums termohidràulics). 

9.3. Càlcul de les condicions de contorn (pressions) 

Fins ara s’ha dit en diverses ocasions que la pressió d’un component, concretament els 
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tmdpvols, és la corresponent a l’alçada a la qual es troba. En aquest apartat es descriu com 

s’han trobat aquestes pressions i les de la resta de tmdpvols. 

9.3.1. Pressions de contorn 

La pressió del primer tmdpvol 100 és de 101.325 Pa. Per calcular la de la sortida 123, s’ha fet 

una altra simulació amb exactament la mateixa geometria, però amb només un sistema i 

circulació només d’aire. D’aquesta manera la unió 103 uneix els components 102 i 117-1 i els 

components 104 fins 116 no es tenen en compte. En aquest càlcul la vàlvula 101 es substitueix 

per una unió que seria la corresponent a tenir la vàlvula oberta. Per calcular la pressió 123 

tampoc es tenen en compte els components corresponents a les olles.  

La pressió entre dos punts es pot calcular segons: 

( 1212 hhgPP )−⋅⋅=− ρ         (Eq.9.1) 

De tota manera, per obtenir un resultat més exacte, s’ha considerat que la pressió a la sortida a 

la xemeneia és la que fa que el cabal a l’interior de la xemeneia sigui nul. Això és veritat sempre 

i quan a dins la cuina no passi res, és a dir, no s’escalfin els gasos. Amb aquesta simulació 

s’obté que la pressió del component 123 és de 101.301,9 Pa. 

Per trobar les pressions dels tmdpvols 128 i 133 s’ha procedit de la mateixa manera, fent les 

unions entre els components 117-2 i 124 i el 117-3 i 129. Dit d’altra manera, s’han substituït les 

olles per unes xemeneies d’igual diàmetre i alçada. D’aquesta manera s’obté una pressió a la 

sortida de les dues olles de 101.322,11 Pa. A l’Annex C es mostra l’input corresponent a 

aquestes dues simulacions i el gràfic en què s’aprecia que el cabal és nul, i per tant les 

pressions aplicades són vàlides. 

9.3.2. Pressions relacionades al sistema fictici de combustió 

Per obtenir el valor de les pressions 104, 105, 107, 109 i 111 s’ha tingut en compte: 

 Per diferència d’alçades i consistències de les pressions dins la cuina, a mesura que els 

gasos han fet més recorregut dins la cuina, la pressió a què es trobaran serà cada cop 

més baixa. És a dir, la pressió del component 105 ha de ser més alta que la del 117-1. 

 El fet de fer quatre entrades al segon sistema és per poder diferenciar els diferents 

productes de la combustió, però la pressió a l’entrada d’aquests productes ha de ser la 

mateixa. Per tant, P105=P107=P109=P111. 
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 Com que la cuina és un sol sistema, només que per facilitar la simulació se n’han fet 

dos, es considera vàlida la hipòtesi que la pressió 105 sigui igual que la pressió 102 i de 

la mateixa manera la pressió 104 sigui gual que la 117-1. 

En aplicar directament aquesta última condició mitjançant variables de control la simulació 

resultava inestable. En un primer moment es va pensar que la inestabilitat era deguda a què els 

productes de la combustió són més pesats que l’aire de l’entrada (massa molar aire=28.85 

kg/kmol, massa molar CO2 = 44 kg/kmol). Però simulant dos sistemes amb només aire (sense 

combustió), i fent que el cabal de l’entrada del segon sistema fos igual al de la sortida del 

primer, succeïa el mateix problema. Vist això es va considerar que la causa de la inestabilitat 

era la injecció dels productes de combustió al component 117-1, que feien que la seva pressió 

oscil·lés. És per això que s’han considerat les pressions 104=117-1 i 105=102, però introduint, 

en el sistema de variables de control, un retard amb una constant de temps de 3 segons. Les 

pressions d’aquests components es llegeixen a les variables 1001 i 1002. 

 

9.4. Combustió 

Pel que fa a la combustió de la llenya dins la cuina s’ha tingut en compte principalment tres 

aspectes: la reacció, l’energia que desprèn i la velocitat amb què crema. 

9.4.1. Reacció 

La reacció de combustió per cada kg de llenya amb l’aire és la següent: 

( )

2222

22

41232
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79.0
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79.021.0
1411612

OcabnNdnOHcCOa

NOnNdHcObCa

⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ −−+⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅++

→++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++

   (Eq.9.2)

  

On , , c  i  són les proporcions de C, O, H i N de la llenya en qüestió i que s’han citat ja en 

les hipòtesis prèvies. La humitat no s’ha posat dins la reacció perquè en els productes de 

combustió sortirà com a humitat també. 

a b d

El paràmetre n  està posat simplement per assegurar que la combustió tingui lloc, es tracta 

d’assegurar que la combustió sigui completa, i per això cal un excés d’aire. Per assegurar 
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aquest excés cal que hi hagi oxigen lliure com a reactiu, per tant s’ha de complir (Eq.9.3). 

0
41232

21.0 ≥−−+⋅
cabn         (Eq.9.3) 

Substituint els valors s’arriba a que n>0,1956. 

L’objectiu és conèixer els cabals de cadascun dels productes de combustió. Per fer fer-ho, calen 

dues dades: 

1. El cabal d’aire a la sortida del primer sistema. Com que les pressions a l’entrada i la 

sortida del sistema són conegudes i les característiques del fluid (aire) també, n’hi haurà 

prou amb llegir a cada instant el mflowgj 103000000 (q103), és a dir el cabal del gas a la 

unió 103. 

2. La velocitat amb què crema llenya (vllenya). Es donarà detall de com es calcula aquesta 

magnitud a l’apartat 9.3.3. Un cop coneguda es coneix la velocitat amb què s’oxida 

cadascun dels components de la llenya (C, O, H i N).  

Per calcular el valor de n i els cabals dels productes de combustió s’utilitza la variable Centra, que 

és el cabal del carboni de la llenya en kg/s. S’ha triat aquesta variable com a base per fer tots 

els càlculs per factors de conversió i coneixent la reacció. 

kgllenya
akgC

s
kgv

s
kgC llenyaentra 1

⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡        (Eq.9.4) 

Per trobar n, segons la reacció sabem: 

kmolaire
kgaire

kmolCa
nkmolaire

kgC
kmolC

s
kgCCentra

s
kgq

1
85.28

12
12
1

103 ⋅⋅⋅⎥⎦
⎤
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⎡=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡    (Eq.9.5) 

D’aquí es pot aïllar n, i aquest és el valor que s’ha posat a la variable corresponent (c1039). 

A continuació, pel mateix mètode, es mostra com han estat calculats els cabals dels productes 

de combustió.  
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2. 
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Aquests valors corresponen a les variables c1037, c1045, c1046 i c1038 respectivament, que 

s’introdueixen a les tmdpjuns 105, 107, 109 i 111.  

Un altre paràmetre important de la reacció és l’excés d’aire, que es calcula: 

1
min

−=
n
n

e real          (Eq.9.10) 

Aquest valor és el que dóna la variable c1036. 

La llenya que s’utilitza també té humitat que no s’ha tingut en compte a la reacció. Aquesta 

aigua que conté la llenya també sortirà com a aigua en els productes de combustió, però en 

aquest cas sortirà en estat gasós. 

9.4.2. Energia 

Com tot combustible, la llenya quan es crema desprèn calor. La quantitat de calor que desprèn 

ve donada pel Poder Calorífic (PC). El PC de la llenya depèn de la seva composició i en 

aquesta simulació s’utilitza el Poder Calorífic Superior (PCS). Existeixen vàries regles 

empíriques. S’utilitza la Fórmula de la American Society of Mechanical Engineers (ASME) (Eq. 

9.11) 

[ ] )
8

(344008100/ OHCkgkcalPCS −+=      (Eq.9.11) 

On C, H i O són els tant per 1 de carboni, hidrogen i oxigen del corresponent combustible. 
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Substituint s’obté: PCSllenya= 4.051,75 kcal/kg = 16.963.866,9 J/kg (variable c1019). 

Per introduir les dades de l’energia al codi cal treballar amb potències. A partir del PCS, 

multiplicat per la velocitat que crema la llenya s’obté la potència total. Aquesta es reparteix en 

tres factors: 

1. per escalfar la llenya (seca) i els gasos de combustió (Pot1)  

2. per escalfar la humitat de la llenya (Pot2) 

3. com que l’aigua que prové de la combustió de l’hidrogen de la llenya s’ha introduït com a 

vapor a 373 K en el tmdpvol corresponent (110), s’ha de sostreure de la potència total la 

quantitat necessària per escalfar l’aigua fins a 373K. (Pot3) 

La potència total s’ha limitat. S’ha considerat una potència mínima de 400 W per tal de que el 

sistema engegui, i una potència màxima de 6.000 W que per tal de mantenir el sistema estable. 

La potència que cal per escalfar l’aigua provinent del producte de combustió de l’hidrogen és la 

diferència de les entalpies entre l’aigua en estat líquid a 298 K i l’aigua en estat vapor a 373 K. 

El motiu pel que s’hagi triat el PCS és que la diferència d’entalpies es considera respecte l’aigua 

líquida a 298 K; si es fes respecte l’aigua vapor a la mateixa temperatura es faria servir el PCI 

(Poder Calorífic Inferior). Sabent que:  

VpUH ⋅+=          (Eq.9.12) 

on H és l’entalpia, U és l’energia interna, p la pressió i V el volum, per trobar aquests factors 

s’han configurat uns volums de prova (són els volums 200-205 de l’input) d’on es llegeixen les 

energies internes i s’obtenen les entalpies desitjades. El motiu d’utilitzar components del codi 

per llegir les entalpies és per assegurar que s’està treballant amb les mateixes taules de vapor. 

Amb la diferència d’entalpies multiplicada pel cabal de vapor (producte de combustió) s’obté 

pot3. 

La potència (pot2) que va a parar a la humitat (volum 113) és proporcional a la quantitat 

d’humitat que queda. És a dir, al principi el volum 113 conté la quantitat d’aigua líquida 

corresponent a la humitat de la llenya a 298K i una fracció de la calor de combustió hi va a 

parar. Com a conseqüència, aquesta aigua va sortint del volum en estat vapor i calenta. A 

mesura que el contingut d’aigua del volum 113 va disminuint, se li introdueix menys potència, 

fins que la llenya s’ha assecat. 
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La resta de la potència (pot1) va a parar al volum 117-1, que és el primer on hi ha tots els 

productes de la combustió junts. Aquesta potència es reparteix entre l’estructura de calor que 

simula la llenya i l’escalfament directe dels gasos de combustió. 

En aquest apartat s’ha descrit la quantitat d’energia que desprèn la llenya en la seva combustió. 

A l’apartat 9.5 es procedirà a descriure com aquesta transmet el calor tant als gasos de 

combustió com a les olles que també s’han simulat. 

9.4.3. Velocitat 

Un paràmetre molt important dins la simulació i en l’estudi de qualsevol combustió és la velocitat 

a què crema el combustible. És un paràmetre gens evident de calcular ja que depèn de molts 

altres paràmetres. Per simplificar els càlculs, i dins l’abast del projecte, s’ha considerat que la 

velocitat depèn de tres variables, que en aquest estudi es consideraran els més importants.  

Aquestes són: 

1. la superfície de la llenya  

2. la temperatura   

3. la concentració d’oxigen en els productes de combustió 

 

Superfície 

En les hipòtesis inicials s’ha dit que es tenen 9 tronquets (n=9) de llenya cilíndrics amb un radi 

(r=0,02 m) i una longitud (l=0,2 m). Per facilitar els càlculs es suposa que la superfície que 

crema és la del cilindre i no la de les dues cares planes. Es recorda també que s’ha suposat la 

densitat de la llenya constant (ρ=555 kg/m3). Així doncs es tenen ja la superfície, el volum i la 

massa inicials de la llenya: 

lrnmSin ⋅⋅⋅⋅= π2][ 2        (Eq.9.13) 

lrnmVin ⋅⋅⋅= 23 ][ π         (Eq.9.14) 

ρ⋅= inin Vkgm ][         (Eq.9.15) 

Pel que fa l’evolució de la massa de la llenya al llarg del temps es pot afirmar: 
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tvmm llenyatt Δ⋅−= −1         (Eq.9.16) 

I la relació entre la superfície i el volum d’un cilindre és: 

rlrn
lrn

V
S 22

2 =
⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
π
π

        (Eq.9.17) 

Amb tot ja es tenen les dades per conèixer la superfície de la llenya en qualsevol instant. La 

superfície es pot llegir a la variable c1103. 

 

 

Temperatura 

La relació que hi ha entre la temperatura i la velocitat de reacció, en aquest cas la reacció de 

combustió, és l’equació d’Arrhenius. Concretament, relaciona la constant de la velocitat amb la 

temperatura: 

TR
E

vel

c

eAk ⋅
−

⋅= [kg·m4/s·mol2]       (Eq.9.18) 

On kvel és la constant de velocitat, A és el factor preexponencial, E l’energia d’activació, R la 

constant dels gasos (8,31 J/K·mol) i T la temperatura. S’observa que la velocitat augmenta amb 

la temperatura. 

S’ha considerat A=150 kg·m4/s·mol2 i E=10.000 J/mol [ 10 ]. Pel que fa la temperatura s’ha 

considerat una mitjana ponderada entre la temperatura dels gasos al component 117-1 i la 

temperatura de l’estructura de calor que aporta la potència (201), on els seus pesos 

respectivament són de 0,4 i 0,6. La variable c1087 dóna el valor de la kvel.  

 

Concentració d’oxigen 

La concentració d’oxigen ve donada en mols d’oxigen/m3 a la sortida dels productes de 

combustió. Per trobar aquest valor n’hi ha prou amb llegir la densitat del gas a la sortida, és a 

dir, al primer component del volum 117 (multid) i multiplicar-la per la qualitat de gasos no 

condensables, per la fracció de vapor (que és 1) i per la qualitat d’oxigen. Aquest resultat seria 
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en kg/m3, i s’ha de passar a mol/m3. Per tant: 

kg
molqualqualrhogvoidg

m
molO Onc 32

1000]][[
232 ⋅⋅⋅⋅=     (Eq.9.19) 

Aquest valor el dóna la variable c1088. 

Com que la velocitat depèn dels paràmetres que s’han explicat, una manera d’aproximar-la és 

fent el producte de tots tres i multiplicar-lo per una constant més per ajustar-la. De manera que 

el valor obtingut sigui coherent. El valor que s’ha obtingut no és el real, ja que hi ha factors que 

no s’han tingut en compte, però per a la simulació de la cuina, es considera que és una 

aproximació prou vàlida per acceptar el seu funcionament. 

Un cop coneguts aquests tres paràmetres, s’ha considerat que la velocitat de combustió és: 

kOkSv velcremacomb ⋅⋅⋅= 2
2 ][        (Eq.9.20) 

L‘última constant que apareix a l’equació és un valor que s’ha fet servir per ajustar la velocitat a 

uns valors coherents. Després de les diferents proves per ajustar la velocitat s’ha agafat 

k=1,6·10-5 (adimensional). 

 

 

9.5. Materials i transmissió de calor 

Fins ara s’han descrit els components per on circulen l’aire en el primer sistema i els productes 

de la combustió en el segon sistema. En aquest apartat es descriurà com l’energia generada es 

transmet dins la cuina i com aquesta es dissipa a través de les parets. 

Dins la cuina, la calor generada es transmet tant per convecció com per radiació. 

Per simular-ho es fan servir les estructures de calor, a les que s’ha de definir el material amb 

què estan fetes, la seva superfície, el seu gruix, la potència que generen, si és que en 

generen... A continuació es procedirà a descriure les 23 estructures de calor que s’han simulat a 

l’input. 
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9.5.1. Estructures de calor de la cuina  

Les 15 estructures de calor del nucli de la cuna estan al voltant dels components 117-1, 117-2 i 

117-3. Són les que es veuen afectades per la radiació dins la cambra de combustió. A la figura 

9.4 es veu l’esquema de la disposició d’aquestes estructures. La numeració a la figura és de 1 a 

5 i de 7 a 16 en lloc de 201 a 205 i 207 a 216 (que és com s’han numerat a l’input). Per simular 

aquest tipus de transferència de calor calen les targetes 60000000 del codi, que requereixen les 

següents dades principals: 

1. factors de visió entre les parets (estructures de calor) 

2. emissivitat de la paret (estructura de calor) 

 
Figura 9.4: Esquema de les superfícies afectades pels factors de visió 

 

D’aquestes estructures de calor cal destacar el significat d’algunes d’elles.  

L’estructura 201 (inferior esquerra) representa la llenya, és a dir, és la que genera la potència de 

la combustió. Correspon a la potència (pot1) de la llenya seca (variable c1119). Cal destacar 

també les estructures 207 i 211 que són les que transmeten la calor a les olles, tot i ser 

quadrades, la seva superfície és la mateixa que la de la base de les olles i és una altra 

aproximació vàlida. Com que les olles són una mica més petites que la cara superior dels 

components 2 i 3 del multid 117, també s’han considerat les estructures 215 i 216. Finalment 
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l’estructura 214, que en el model suposa un petit desplaçament del colze de la xemeneia, s’ha 

posat per tenir un volum tancat per fer els factors de visió i facilitar els càlculs.  

A continuació es presenta la matriu dels resultats dels factors de visió entre aquestes 

superfícies. Aquí només es mostren els tres primers decimals, a l’Annex D es presenta com s’ha 

arribat a aquests resultats i els seus valors exactes. També s’inclou al CD l’arxiu excel on està 

tot calculat. [ 11 ] 

 

  1 2 3 4 5 7 8 
1 0 0,0312 0,011 0,011 0,1111 0,2256 0,1214 
2 0,3432 0 0,0553 0,0553 0,4014 0 0,0645 
3 0,2422 0,1106 0 0,0184 0,3802 0,0593 0 
4 0,2422 0,1106 0,0184 0 0,3802 0,0593 0,0889 
5 0,3055 0,1003 0,0475 0,0475 0 0,1003 0,106 
7 0,5514 0 0,0066 0,0066 0,0891 0 0,1317 
8 0,3338 0,0161 0 0,0111 0,106 0,1482 0 
9 0,3338 0,0161 0,0111 0 0,106 0,1482 0,1167 

10 0 0,0011 0,0002 0,0002 0,0067 0,0267 0,0107 
11 0,2486 0 0,0004 0,0004 0,0106 0 0,0284 
12 0,1081 0,0007 0 0,0019 0,0147 0,0206 0 
13 0,1081 0,0007 0,0019 0 0,0147 0,0206 0,0486 
14 0,0407 0,001 0,0009 0,0009 0,0324 0,0119 0,018 
15 0,4333 0 0,0099 0,0099 0,1112 0 0,1648 
16 0,108 0 0,0002 0,0002 0,0066 0 0,0107 

 

 

 

  9 10 11 12 13 14 15 16 
1 0,1214 0 0,1017 0,0393 0,0393 0,0148 0,1379 0,0344 
2 0,0645 0,0064 0 0,0027 0,0027 0,004 0 0 
3 0,0889 0,0028 0,004 0 0,0153 0,0072 0,0696 0,0015 
4 0 0,0028 0,004 0,0153 0 0,0072 0,0696 0,0015 
5 0,106 0,0101 0,0119 0,0147 0,0147 0,0324 0,0973 0,0058 
7 0,1317 0,0356 0 0,0183 0,0183 0,0106 0 0 
8 0,1167 0,016 0,032 0 0,0486 0,018 0,1442 0,0094 
9 0 0,016 0,032 0,0486 0 0,018 0,1442 0,0094 

10 0,0107 0 0,2538 0,1509 0,1509 0,1833 0,0274 0,1776 
11 0,0284 0,3383 0 0,1278 0,1278 0,0891 0 0 
12 0,0486 0,2263 0,1437 0 0,1167 0,1493 0,0207 0,1486 
13 0 0,2263 0,1437 0,1167 0 0,1493 0,0207 0,1486 
14 0,018 0,2749 0,1003 0,1493 0,1493 0 0,0103 0,1921 
15 0,1648 0,0469 0 0,0237 0,0237 0,0118 0 0 
16 0,0107 0,3044 0 0,1699 0,1699 0,2195 0 0 

Taula 9.7: Matriu de resultats dels factors de visió (continuació) 

Taula 9.6: Matriu de resultats dels factors de visió 
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A part de la transferència de calor per radiació també s’han simulat les pèrdues que hi ha al llarg 

del recorregut dels fums de combustió.  

Pel que fa al material de l’estructura de la cuina, s’ha considerat que es tracta de sorra. Es 

tracta d’un material amb una conductivitat tèrmica força baixa i una emissivitat també 

relativament baixa. S’han fet servir les propietats de la sorra a 20ºC, que són les dades que es 

troben tabulades. Aquest material es fa servir per les estructures de calor que representen el 

cos de la cuina, és a dir: 201 a 205, 208 a 210 i 212 a 216. Es considera un gruix de 10cm de 

sorra. Les seves propietats són [ 12 ]: 

• Densitat: 1.515 kg/m3 

• Calor específic: 800 J/kg·K 

• Conductivitat tèrmica: 0,27 W/m·K 

S’ha agafat una emissivitat de la sorra de 0,6 [ 13 ].  

L’estructura de calor 201 s’ha dividit en tres parts de materials amb propietats tèrmiques 

diferents. Aquesta estructura és la que representa la llenya cremant, així que s’ha considerat 

una primera capa de 0,1 mm amb una conductivitat tèrmica de 0,04 W/m·K i una capacitat de 

calor volumètrica de 100.000 J/K·m3 que és la que genera la calor. Aquesta és la part que dóna 

a l’interior de la cambra de combustió, s’ha considerat que té una emissivitat de 0,99999. 

Té una segona capa de 1,5 cm de gruix que és de fusta amb les següents propietats [ 12 ]: 

• Conductivitat tèrmica: 0,11 W/m·K  

• Capacitat de calor volumètrica: 1.183.200 J/m3·K 

La resta de l’estructura correspon a la paret de la cuina, i té el mateix gruix i el mateix material 

que les estructures anteriors. 

Aquesta estructura és la que genera la potència corresponent a la llenya seca i que escalfa els 

gasos de combustió (Pot1, explicada a l’apartat 9.4.2). Un 45% d’aquesta potència va 

directament a la paret i un 55 % va directament als gasos de combustió. Aquesta proporció s’ha 

determinat mitjançant anàlisis de sensibilitat com el presentat a l’apartat 11.3. 

Per entendre millor l’estructura 201 es presenten les taules 9.6 i 9.7 
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Gruix Material 

0,1 mm Capa exterior de la llenya en contacte amb l’aire 

1,5 cm Fusta 

10 cm Sorra 

Taula 9.6: Materials de l’estructura 201  

 

Distribució Percentatge de Pot 1

Gasos 55% 

Paret 45% 

Taula 9.7: Distribució de Pot1. 
 

Les estructures de calor 207 i 211, que corresponen a la base de les olles, són d’una aleació 

d’alumini, amb un gruix de 1mm, concretament les seves característiques tèrmiques són: 

 

Conductivitat tèrmica (W/mºC) i 

calor específic (J/kgK) a la 

temperatura en ºK 

 

Propietats 

Densitat 

ρ 

kg/m3

Calor 

Específic 

J/kg·K 

Conductivitat 

k 

W/mºK 

100 200 400 600 

65 163 186 186  

Aleació 

d’alumini 

 

2.770 

 

875 

 

177 
473 787 925 1.042 

Taula 9.8: Propietats de l’aleació d’alumini [ 12 ]  
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Per que la calor es pugui transmetre el més eficaçment possible cap a l’aigua de dins de les 

olles cal que el material d’aquestes tingui una conductivitat tèrmica alta i una emissivitat alta. És 

per aquest motiu que com a material s’ha optat per una aleació d’alumini. Pel que fa a 

l’emissivitat, se suposa que la base de les olles està pintada de negre i, per tant, es pot assumir 

una emissivitat de 0,98 [ 15 ]. 

Com que el sistema simulat és unidimensional, i no s’ha tingut en compte la turbulència que pot 

haver en una cambra de combustió, a les estructures de calor superiors (202, 207, 211, 215 i 

216) se’ls ha afegit una targeta per tal d’augmentar el seu coeficient de convecció. 

9.5.2. Estructura de calor 217 

L’estructura de calor 217 està situada al voltant del volum 119.  

Com la resta de les parets de la cuina, és de sorra i té un gruix de 10 cm. Les seves propietats 

tèrmiques estan a l’apartat anterior . 

9.5.3. Estructura de calor de la xemeneia 

L’estructura de calor 218 és la que correspon a la paret de la xemeneia. Per tant, i seguint la 

geometria de la cuina, és cilíndrica. Es considera que el material de la xemeneia és llautó. 

 

Conductivitat tèrmica (W/mºC) a la 
temperatura en ºC  

Propietats 

Densitat 

ρ 

kg/m3

Calor 

Específic 

J/kg·K 

Conductivitat 

k 

W/m·K -100 100 200 300 400 

Llautó 8.522 385 111 88 128 144 147 147 

 Taula 9.9: Propietats tèrmiques del llautó  [ 14 ] 

 

9.5.4. Estructures de calor de les olles 

Aquestes estructures corresponen a les parets de les olles, la 219 i 220 per la primera olla i la 

221 i la 222 per la segona olla. El seu material és la mateixa aleació d’alumini que s’ha fet servir 
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a les estructures 207 i 211, i el seu gruix s’ha considerat de 1mm. 

9.5.5. Estructura de calor 223 

L’estructura de calor 223 és la que transmet la potència calculada a l’apartat 9.4.2, que serveix 

per escalfar la humitat de la llenya. Aquesta estructura és plana i està a la part inferior del volum 

113. És important destacar que és una estructura fictícia, és a dir, no representa cap paret ni 

element real, simplement és l’eina que s’utilitza per escalfar la humitat. 

9.5.6. Convecció amb l’aire 

Les estructures de calor han estat definides segons el volum que envolten o al qual estan 

associades. Aquesta és la part interior de les estructures, a la part exterior, excepte les 

estructures 207 i 211 (bases de les dues olles), estan en contacte amb l’entorn. Aquest entorn 

és aire, i s’ha considerat que està a una temperatura de 298 K i que el seu coeficient de 

convecció amb les parets és de 10 W/m2·K [ 14 ]. 
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10.  Resultats de la simulació 

Fins ara s’ha descrit el model que s’ha creat per al que és el cas base d’aquest projecte. En 

aquest capítol es mostren els resultats i gràfics més significatius obtinguts amb el model 

presentat. La simulació s’acaba quan la llenya s’ha consumit, és a dir, quan la massa de llenya 

que queda és nul·la. Per aturar el càlcul en aquest punt s’ha fet servir el trip 007 així que, tot i 

que el temps de simulació indicat al principi de l’input és de 10.000 segons, el temps de 

simulació és de 4.843,3 segons. 

Al CD que s’acompanya amb la memòria hi ha un arxiu excel (output.xls) amb tres fulls de càlcul 

importants. En el dos primers hi ha els valors de moltes de les variables significatives del procés 

(així com temperatures, cabals, pressions, qualitats...) cada 2,5 segons. El tercer full de càlcul 

permet seleccionar un instant determinat del procés i  obtenir per aquest instant els valors de 

cadascuna de les variables. També permet obtenir un conjunt de gràfics que mostren la situació 

del procés en aquest instant. 

 

10.1.  Pressions 

Per començar es mostren les pressions de tots els components de la simulació (figura 10.1); 

com ja s’ha esmentat a l’apartat 9.3, s’observa que la pressió és cada cop més baixa a mesura 

que s’està més a prop de la sortida de la xemeneia. Al principi el sistema encara és inestable, 

en part degut als canvis d’obertura de la vàlvula de l’entrada, i també degut a que el sistema 

necessita un temps per estabilitzar-se. Els canvis de l’àrea d’entrada de la vàlvula estan en 

funció del temps, una de les futures millores d’aquest model és que aquesta entrada vingui 

regulada pel cabal, fent que aquesta inestabilitat dels primers segons es vegi disminuïda. 
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Figura 10.1: Pressions de diferents components respecte el temps 

 

10.2. Cabals 

Els cabals dels productes de combustió també són molt importants, són els fums que sortiran 

per la xemeneia. A la figura 10.2 s’observen els cabals en kg/s del CO2, del O2, del N2, de 

l’aigua procedent de la combustió de l’hidrogen de la llenya i de la humitat. Es pot destacar el 

pic que hi ha al principi, degut a la variació de la superfície d’obertura de la vàlvula, comentat a 

l’apartat anterior. S’aprecia també que cap al final els cabals tant de CO2 com els de l’aigua 

s’anul·len, degut a que la llenya s’acaba i pràcticament només circula aire. S’observa que el 

cabal procedent de la humitat de la llenya s’anul·la al cap d’uns 500 segons. Això és degut a 

que el model aplica sobre el volum 113 la potència necessària per tal d’evaporar l’aigua que 

conté la llenya fins que aquesta s’acabi.  
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Figura 10.2: Cabals dels productes de combustió respecte el temps 

 

10.3. Temperatures 

Pel que fa les temperatures es presenten tres gràfics. 

El primer és el de les temperatures dels gasos productes de combustió dins de la cuina i la 

xemeneia (figura 10.3) i el segon de les temperatures a les 15 estructures de calor que es 

veuen afectades per la radiació (figura 10.4).  
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Figura 10.3: Temperatura dels gasos respecte el temps  

 
Figura 10.4: Temperatura de les parets respecte el temps 

 

A falta de resultats experimentals de les temperatures reals que pot tenir una cuina millorada de 

característiques semblants a la simulada, no es pot afirmar que aquests resultats obtinguts 

siguin realistes. De tota manera, sembla coherent que a mesura que els components (volums o 

estructures de calor) que estan més allunyats d’on es produeix la combustió tinguin 

temperatures més baixes. Com ja s’ha comentat, la inestabilitat que s’observa al principi es 

considera que és deguda a l’operació de la vàlvula d’entrada. 
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Cal recordar que la funció de qualsevol cuina és escalfar els aliments; per tant, un dels gràfics 

més importants és el de la temperatura de les olles (figura 10.5). Es pot apreciar que hi ha molta 

diferència en el temps que triga en bullir l’aigua d’una olla respecte l’altra. Aquest efecte és 

degut a què la segona està més lluny del combustible que la primera, per tant, els gasos que 

circulen per sota de les seva base estan més freds, i el factor de visió entre la paret radiant 

(llenya) i la base de la segona olla és inferior al de la paret radiant i la base de la primera olla 

(F201-211 < F201-207).  

 
Figura 10.5: Temperatura de les olles respecte el temps 

 

D’aquesta situació presentada es destaca: 

 Els resultats obtinguts pel que fa la primera olla es poden considerar satisfactoris. 30 

minuts per arribar a l’ebullició, tenint en compte que el volum d’aigua és de 6,3 litres, 

és un temps acceptable. A més a més, l’aigua es manté a 373 K durant una hora, tot 

i que al final es pot apreciar que aquesta temperatura comença a disminuir molt 

lentament. Encara que aquest temps no és suficient per a la cocció d’alguns dels 

aliments, és raonable per la quantitat de llenya que s’ha introduït (1,25 kg). Cal tenir 

en comte que en una utilització real la usuària posarà més llenya al foc en el 

moment que vegi que la flama decau. 

 Pel que fa la segona olla, el temps d’uns 55 minuts per arribar a l’ebullició és llarg. 

Amb aquest model, el temps que es manté aquesta segona olla bullint és d’uns 25 

minuts, temps que no és suficient per als processos de cocció. Com ja s’ha 
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comentat, aquest inconvenient té la simple solució d’afegir més llenya a la cuina. 

Una de les possibles maneres per millorar aquests resultats és canviar la geometria de la cuina 

intentant augmentar els factors de visió entre les estructures de calor 201-207 i 201-211 (flama i 

olles).  

 

10.4.  Potències i rendiment 

Finalment, és important fer un balanç del funcionament de la cuina millorada que s’ha simulat. 

Primer es mostra un gràfic de les potències que hi ha en joc en el model (potència total, 

potència de l’aigua procedent de la combustió de l’hidrogen, potència que va a la humitat i 

potència de la llenya seca (figura 10.6). 

 
Figura 10.6: Potències respecte el temps 

 

També es presenta el gràfic de la potència que entra /surt per cada un dels components de la 

cuina (117, 119 i 121) (figura 10.7). Si es sumen totes aquestes potències, el resultat que s’obté 

és la diferència d’entalpies entre l’entrada i la sortida del segon sistema. Com era d’esperar, els 

gasos reben energia en el component 117-1 i en perden en circular pels altres components.  
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 Figura 10.7: Potència que entra/surt per les parets respecte el temps 

S’ha mostrat quantitativament el que es guanya i es perd dins el segon sistema, però falta el 

rendiment del conjunt. Per quantificar-lo, s’utilitza un còmput integral:  

total

útil

Energia
Energia

=η         (Eq.10.1) 

Dit d’altra manera, l’eficiència es calcula com l’energia aportada a les olles dividit per l’energia 

despresa per la llenya fins a un moment determinat.  A continuació es mostra el rendiment 

acumulat en funció del temps. El rendiment acumulat un cop cremada tota la llenya és d’un 

38%, valor que es considera satisfactori per aquest tipus d’instal·lacions (figura 10.8). 
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Figura 10.8: Rendiment acumulat de la cuina respecte el temps 
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11.  Anàlisi de sensibilitats 

Un cop vist el model base de la cuina millorada, en aquest apartat es presenten algunes de les 

possibles sensibilitats de la simulació. Els objectius d’aquest anàlisi són: 

 Millorar la cuina. 

 Perfeccionar el model. 

 Valorar la importància relativa de l’impacte d’alguns paràmetres en el model. 

Al final del capítol es presenta un gràfic amb les eficiències per a tots els casos estudiats. 

Al CD que s’adjunta amb la memòria hi ha inclosos tots els inputs de les sensibilitats 

analitzades. 

 

11.1.  Influència de la llargada de la xemeneia 

Per fer aquesta sensibilitat l’únic que s’ha hagut de canviar de l’input del cas base és el 

component de la xemeneia i les estructures de calor associades. En el model base la pipe 

(canonada) que representava la xemeneia estava composada de 4 elements de 0,5 m i en 

aquest cas s’ha fet que siguin de 0,375 m, és a dir una alçada total de 1,5 m. Aquest canvi 

afecta a la pressió de sortida, per trobar-la s’ha procedit de la mateixa manera que pel cas base. 

En aquest cas s’ha obtingut P123 = 101.307,65 Pa. A l’Annex E.1 hi ha les noves targetes que 

cal introduir en l’input del model. 

Es comença l’anàlisi d’aquesta sensibilitat amb les temperatures de les olles respecte el temps 

(figura 11.1).  

Com es pot apreciar, les temperatures de les olles en tots dos casos són molt similars. Per tant, 

es pot treure la conclusió que l’alçada de la xemeneia en aquest model pràcticament no influeix 

sobre la funcionalitat de la cuina. 
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Figura 11.1: Temperatura de les olles respecte el temps 

 

També s’ha observat que els cabals dels productes de combustió en el cas base són 

lleugerament superiors que en el cas de la xemeneia de 1,5m (figura 11.2). És a dir la xemeneia 

de 2 m tira més que la de 1,5 m, per tant evacua millor els gasos de l’interior de la cuina. 

 

 
Figura 11.2: Cabals dels productes de combustió respecte el temps 
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11.2.  Influència de la radiació 

En el model base s’ha tingut en compte que dins la cuina i a través dels gasos la calor es 

transmet tant per convecció, com per radiació. Aquí es planteja què passaria si no hi hagués 

radiació. Aquesta sensibilitat no és per representar la realitat (ja que la radiació és un fenomen 

físic que no es pot eliminar), sinó per valorar la importància d’aquest fenomen. 

El procés real que es produeix a l’interior de la cuina és la combustió de llenya amb producció 

de flama (RELAP no simula flames). La qual cosa, d’una manera simplificada i utilitzable amb 

RELAP, implica escalfament de gasos i producció de radiació. L’estructura de calor 201 és la 

què aporta la potència als gasos de l’interior de la cuina. Aquesta es reparteix en un 45 % que 

va directament a la paret (flama) i un 55 % que va directament als gasos. 

En aquesta sensibilitat l’únic que s’ha canviat respecte el cas base és que s’han eliminat les 

targetes 60000000, que són les que defineixen la radiació. 

Com que s’ha eliminat la radiació, les pèrdues per aquest concepte han desaparegut. La qual 

cosa implica que les temperatures dels gasos siguin més altes (figura 11.3), i conseqüentment 

la velocitat de combustió també es més alta (figura 11.4) i la llenya es consumeix abans. 

 
Figura 11.3: Temperatura de les parets respecte el temps 
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Figura 11.4: Velocitat de combustió de la llenya (kg/s) respecte el temps 

 

Finalment es presenta el gràfic de les temperatures de les olles respecte el temps dels dos 

casos (figura 11.5), i com s’esperava, amb radiació les olles s’escalfen més ràpid (cas base). 

 

 
Figura 11.5: Temperatura de les olles respecte el temps 
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11.3.  Influència de la manera d’escalfar els gasos 

Com s’ha explicat a l’apartat anterior, la potència de l’estructura de calor 201 es reparteix entre 

els gasos (55%) i la pròpia paret (45%). En aquesta sensibilitat s’ha canviat aquesta distribució. 

S’ha fixat un 70% de la potència cap als gasos i el 30% restant cap a la paret. Aquest 30% es 

transmet dins la cambra de combustió per radiació (taula 11.1). Cal remarcar que a falta de 

valors experimentals de temperatures, aquesta sensibilitat només pretén veure com reacciona 

el sistema a aquesta canvi. A l’Annex E.2 es presenten les targetes que canvien respecte el cas 

base. 

 

Distribució Percentatge de Pot 1

(cas base) 

Percentatge Pot1 

(sensibilitat) 

Gasos 55% 70% 

Paret 45% 30% 

Taula 11.1: Distribució de Pot1. 
 

Es comparen les temperatures dels gasos productes de la combustió i les temperatures de les 

parets en aquesta situació amb el cas base (figures 11.6 i 11.7). S’observa que, en aquesta 

sensibilitat, els gasos estan a temperatures més altes i les parets a temperatures més baixes, 

resultat coherent tenint en compte que s’aporta més potència als gasos i menys a la paret. 
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Figura 11.6: Temperatura dels gasos respecte el temps 

 
Figura 11.7: Temperatura de les parets respecte el temps 

 

Entrant en detall en la sensibilitat creada, s’ha generat el (figura 11.8) on es veu que la 

temperatura dels gasos en el volum 117-1 estan molt per sobre (arriba a 200 K) de la 

temperatura de la paret que emet la potència. No es disposa de dades experimentals, però tot i 

així es pot afirmar que aquesta situació no es real. 
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Figura 11.8: Temperatura paret 201 i temperatura gasos 217-1 
respecte el temps 

El repartiment de potències en aquesta sensibilitat permet valorar que el del cas base és molt 

més realista. 

 

11.4.  Influència del material 

Aquesta sensibilitat pretén veure la influència de posar un material aïllant dins el material de la 

cuina. El material aïllant que s’ha triat és una llana mineral amb una conductivitat tèrmica de 

0,031 W/m·K, una densitat de 40 kg/m3 i un calor específic de 1.000 J/kg·K [dades obtingudes 

de la base de dades del programa LIDER, Código Técnico de la Edificación]. L’únic que es 

pretén en aquest apartat és valorar si el fet d’afegir un material aïllant a les estructures de calor 

suposa un millora del model base. Als apartats E.3.1 i E.3.2 dels annexos hi ha les noves 

estructures de calor utilitzades.  

La principal conclusió d’aquesta sensibilitat és que l’aïllant fa que es redueixi el temps d’ebullició 

de l’aigua de les olles. A més a més, aquesta millora s’accentua quan l’aïllant està més a prop 

de la cara interior de les parets de la cuina. S’han fet dues simulacions, la primera amb un  gruix 

d’aïllant de 1,5 cm situat a 2,5 cm de la cara interior de la cuina, i la segona el mateix gruix 

d’aïllant a 1,5 cm de la cara interior. El gruix total de paret s’ha mantingut el mateix que al cas 

base. 
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A continuació es presenten els gràfics de les temperatures dels gasos (figura 11.9) la 

temperatura de les parets (figura 11.10) i la temperatura de les olles (figura 11.11).  

 
Figura 11.9: Temperatura dels gasos respecte el temps 

 

 

 
Figura 11.10: Temperatura de les parets respecte el temps 
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Figura 11.11: Temperatura de les olles respecte el temps 

11.5.  Conclusions de l’anàlisi de sensibilitats 

Finalment, com a conclusió de l’estudi de sensibilitats, es presenta un últim gràfic de rendiment 

de tots els casos estudiats (figura 11.12) 

 

 
Figura 11.12: Rendiments acumulats de les sensibilitats respecte el 
temps 
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Llargada de la xemeneia: Amb la xemeneia curta (1,5m) el rendiment és molt lleugerament 

millor que amb la xemeneia del cas base (2m). Tot i això, com que la xemeneia curta tira menys 

es considera més adequat el cas base. 

Radiació: El rendiment sense radiació es veu substancialment perjudicat. La qual cosa confirma 

que els efectes de la radiació són importants en el funcionament de la cuina. 

Escalfament dels gasos: Com ja s’ha vist els resultats obtinguts amb aquesta sensibilitat poden 

valorar-se com a allunyats de la realitat. A priori, el cas base s’hi acosta molt més. 

Aïllament: El rendiment introduint aïllants augmenta significativament, essent més efectiu quant 

més pròxim a la cara interior es situï. 

 

11.6.  Altres sensibilitats 

11.6.1. Quantitat d’aigua de les olles 

El cas base s’ha desenvolupat suposant un volum de 6,3 litres per a la primera olla i de 5,85 

litres per a la segona olla. Amb aquestes condicions, els temps per arribar a l’ebullició de l’aigua 

de les olles, és d’uns 30 minuts per la primera i d’uns 55 minuts per la segona. 

Evidentment, la utilització real de la cuina suposarà en cada situació utilitzar els volums d’aigua 

que es considerin adequats per a la cocció dels aliments. En aquesta línia, s’han fet dues 

proves: 

 Mantenir el volum d’aigua de la primera olla i passar el de la segona a 1,8 litres. S’ha 

obtingut que el temps per arribar a l’ebullició de la primera olla es manté 

pràcticament constant, i la segona triga uns 25 minuts. 

 Mantenir el volum d’aigua de la segona olla i passar el de la primera a 1,8 litres. S’ha 

obtingut que el temps per arribar a l’ebullició de la segona olla es manté 

pràcticament constant, i la primera triga uns 15 minuts. 

A l’Annex E.4 hi ha els nous volums de les olles simulades. 
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11.6.2. Gruix de la paret de la xemeneia 

En el cas base s’ha utilitzat una paret de la xemeneia de llautó de 0,5 mm de gruix. 

Amb la finalitat de disposar d’una opció amb millor resistència mecànica, s’ha anilitzat el cas 

d’una xemeneia del mateix material amb un gruix de 0,8 mm. De cara a l’input, l’únic canvi és a 

l’estructura de calor 218 (la de la xemeneia) a la que se li ha canviat el gruix. A l’Annex E.5 hi ha 

la nova estructura de calor. 

El resultat obtingut d’aquesta última sensibilitat és pràcticament el mateix que el del cas base. 

Per tant, es pot afirmar que el nou gruix de la xemeneia no implica cap canvi substancial pel que 

fa al comportament tèrmic de la cuina. 
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Simulació d’una cuina millorada de biomassa amb el programa RELAP5/3D Pàg. 79 

 

12. Estudi d’impacte ambiental 

Un aspecte important en els projectes d’enginyeria és analitzar quin és l’impacte ambiental que 

es produeix. En el cas d’aquest projecte es pot  analitzar l’impacte des de dos punts de vista. 

La realització d’aquest treball és un procés de simulació. Això implica que en cap moment, no 

s’ha hagut d’escalfar res, no s’han hagut d’utilitzar materials... en definitiva, les emissions, al no 

ser un procés real, han estat nul·les. De tota manera, cal considerar l’impacte ambiental 

específic de la realització d’aquest projecte. Per realitzar-lo ha estat indispensable la utilització 

d’ordinadors i material d’oficina, amb la despesa energètica que això comporta. 

Des d’un altre punt de vista, el projecte pretén impulsar la utilització de cuines millorades, que 

impliquen menor impacte ambiental respecte als sistemes de cocció tradicional utilitzats 

habitualment en PVD. Tal com s’ha explicat al capítol 6, les cuines millorades resolen: 

 Problemes de salut deguts a la mala combustió de la llenya amb el conseqüent 

despreniment de gasos tòxics inhalats per les famílies. 

 Desaprofitament del combustible degut a una combustió en unes condicions molt 

llunyanes a les òptimes. 

 Importants problemes de brutícia dins les cases (cendres, fums, etc.) 

 Contaminació ambiental també deguda a la mala combustió de la llenya que es tradueix 

en excés de cendres i de fums. 

En conseqüència, la implantació de cuines millorades suposa un menor impacte ambiental dels 

processos de cocció que es resumeix en: 

 Menor utilització de combustible degut a un procés més eficient (si el combustible 

utilitzat és llenya, hi ha una reducció de la pressió sobre els recursos forestals). 

 Menor emissió de fums i productes sòlids a l’atmosfera. 

 Importants millores en la neteja i la qualitat de l’aire a l’interior de les vivendes. 
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Conclusions 

En el present projecte s’ha creat un model bàsic d’una cuina millorada amb el codi RELAP5/3D. 

Aquest model ha implicat dur a RELAP5 fora del seu àmbit d’aplicació normal (centrals 

nuclears). S’ha hagut de substituir la combustió (no modelable amb RELAP5) pels efectes que 

produeix. La geometria de la cuina simulada, i per tant la seva nodalització s’ha basat en 

fotografies de cuines utilitzades al Perú. 

Per a les aplicacions usuals de RELAP5 per a centrals nuclears, es disposa d’un àmplia base 

de dades obtingudes de mesuraments presos en centrals en operació i de resultats 

d’experiències en instal·lacions experimentals. Contràriament, per a l’aplicació d’aquest projecte, 

no es disposa de valors reals del procés. Malgrat tot, coneixent el funcionament d’algunes 

cuines millorades i observant els valors de les diferents magnituds calculades, es pot afirmar 

que el funcionament global del model és realista. 

El projecte ha permès obtenir un ampli conjunt de dades que reflecteixen l’evolució 

termodinàmica dels processos que es produeixen dins la cuina (pressions, temperatures, 

cabals...). Es destaca que el rendiment acumulat obtingut al final del procés és d’un 38%. La 

funció principal de la cuina simulada és escalfar l’aigua de dues olles. La primera olla (6,3 litres 

d’aigua) triga aproximadament mitja hora en bullir i es manté bullint una hora. En canvi, la 

segona (5,85 litres) triga aproximadament una hora i es manté bullint mitja hora.  Si a la primera 

olla hi ha només 1,8 litres d’aigua, aquesta triga quasi un quart d’hora en bullir, mentre que la 

segona, amb la mateixa quantitat d’aigua, triga uns 25 minuts. En el marc d’aquest projecte, 

aquests resultats es consideren satisfactoris. 

En aquest projecte no només s’ha estudiat un cas base, sinó que s’ha fet l’anàlisi de la 

influència de la llargada de la xemeneia, la radiació, la manera d’escalfar els gasos i els 

materials utilitzats. D’aquest estudi es treu la conclusió que el cas base és el més realista , i 

pràcticament el més eficient en totes les situacions analitzades, excepte el cas dels materials. Si 

s’introdueix aïllant al material de la cuina, el rendiment, i els temps d’ebullició es veuen 

clarament afavorits. Com més a prop estigui l’aïllant de la cara interior de la cuina, més alt és el 

rendiment del procés, i els temps d’ebullició disminueixen. 

Un aspecte fonamental d’aquest projecte és l’obtenció d’un model d’una cuina millorada. Aquest 

model permet àmplies possibilitats de modificació de les condicions de partida per tal d’obtenir i 

analitzar els resultats. 
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Els resultats obtinguts al cas base són coherents. Els anàlisis de sensibilitats realitzats mostren 

tendències en línia amb el que s’esperava. Tot i que el model ha incorporat simplificacions amb 

respecte als processos físics reals, tenint en compte la seva coherència, es considera en 

principi factible la utilització de RELAP5 per a aquesta aplicació.  

Finalment es suggereixen algunes línies de treball per a futurs desenvolupaments a partir 

d’aquest projecte: 

 Obtenció de dades experimentals. 

 Millora de les inestabilitats inicials (vàlvula de control a l’entrada). 

 Millores de la geometria i factors de visió. 

 Simulació del procés en 3 dimensions. 

 Aprofitament de l’energia que es perd pels fums que surten de la xemeneia. 

 Ampliació del concepte de cuina millorada a un dispositiu utilitzable per a disposar 

d’aigua calenta amb finalitats domèstiques. 
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