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Resum 
 
L’objectiu del projecte ha estat l’elaboració de dues pàgines web, una sobre 
Intercanviadors de Calor, i l’altra sobre l’Experimentació en un Assecador de 
Sòlids en planta pilot. 
 
Pàgina web Intercanviadors de Calor 
 
L'objectiu ha estat desenvolupar, en format interactiu, l'operació bàsica 
industrial de transmissió de la calor, aplicada a l'estudi dels bescanviadors de 
calor. Aquests són equips d'un ampli abast industrial. En aquesta pàgina web 
es treballen els aspectes següents: Introducció als diferents tipus 
d’intercanviadors de calor amb imatges interactives, Configuracions dels 
intercanviadors de calor, Càlcul dels intercanviadors de calor de tubs 
concèntrics, amb problemes interactius, Mètodes generals de càlcul dels 
intercanviadors, també amb problemes interactius, Tests d’autoavaluació en els 
diferents apartats per tal que l’estudiantat pugui seguir el seu aprenentatge, 
Nomenclatura i Referències. El material elaborat a través d’aquesta web 
serveix tant de material de suport a les classes, com de material 
d’autoaprenentatge. 
 
Pàgina web Assecador de Sòlids 
 
L'objectiu ha estat  l'elaboració d'una pràctica de laboratori interactiva sobre 
assecat de sòlids per convecció, que és una operació lligada a la transmissió 
de la calor i als intercanviadors de calor. S’ha treballat amb una planta pilot 
d'assecat de sòlids, de la qual s’ha fet la posta a punt en aquest projecte. Els 
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aspectes que es treballen a través de la pàgina web són: Introducció, 
Fonaments teòrics, Descripció de la planta, Procediment experimental amb 
diferents vídeos incorporats, Test d’autoavaluació per tal que l’estudiantat pugui 
seguir el seu aprenentatge, i finalment Nomenclatura i les Referències. El 
contingut d'aquesta web ha de facilitar la formació de l'estudiantat en la 
temàtica abans de la seva entrada al laboratori, per a continuació poder-hi 
treballar amb les dades experimentals que haurà d'obtenir a través de la planta. 
 
Les dues pàgines webs es poden consultar en català, castellà i anglès. 
 
 
Paraules clau 
 
Intercanviadors de Calor, Assecador. 
 
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent  
 
- Noves metodologies 
- Materials didàctics 
 
 
Àmbit de coneixement UPC 
 
- Enginyeries Industrials 
- Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 
 
 
Destinataris 
 
Les dues pàgines web ja estan preparades per poder ser utilitzades en el 
quadrimestre de primavera de l’actual curs 2011-12. La pàgina web 
d’Intercanviadors de Calor s’utilitzarà en l’assignatura obligatòria d’Operacions 
de Separació, i la pàgina web de l’Assecador de Sòlids s’utilitzarà en 
l’assignatura obligatòria d’Experimentació en Enginyeria Química. En el 
quadrimestre de tardor del proper curs, la pàgina dels Intercanviadors de Calor 
també s’utilitzarà en l’assignatura obligatòria d’Enginyeria del Transport de 
Fluids i Transmissió de Calor. Totes les assignatures indicades pertanyen al 
Grau en Enginyeria Química. 
 
 
Resultat 
 
El projecte està acabat, i les dues pàgines web estan en funcionament docent 
tal com s’ha exposat anteriorment. Es poden consultar en català, castellà i 
anglès. El material elaborat a través de la pàgina web dels Intercanviadors de 
Calor serveix tant de material de suport a les classes, com de material 
d’autoaprenentatge. El material elaborat en la pàgina web de l’Assecador de 
Sòlids és un material d’autoaprenentatge que l’estudiantat ha d’estudiar i 
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sedimentar abans d’entrar al laboratori. En el laboratori serà un material de 
suport. 
 
 
WEB INTERCANVIADORS DE CALOR 
 
Es pot consultar a: http://epsem.upc.edu/~intercanviadorsdecalor/ . A mode 
d’exemple s’indiquen alguns aspectes destacables d’aquest material: 
 

a. Imatges interactives de diferents tipus d’intercanviadors de calor. La 
figura 1 mostra una de les imatges interactives. 

b. Imatges industrials de diferents tipus d’intercanviadors de calor. 
c. Fonaments teòrics del càlcul d’intercanviadors de calor. 
d. Problemes interactius que l’estudiantat pot anar resolent, i que li 

permeten avançar en el seu coneixement. 
e. Tests que permeten a l’estudiantat avaluar el seu aprenentatge. 

 
 
 

 
 

Figura 1. Intercanviador de calor de carcassa i tubs 1-2 interactiu. 
 

 
WEB ASECADOR DE SÒLIDS 
 
Es pot consultar a: http://epsem.upc.edu/~assecadordesolids/. A mode 
d’exemple s’indiquen alguns aspectes destacables d’aquest material: 
 

http://epsem.upc.edu/~intercanviadorsdecalor/�
http://epsem.upc.edu/~assecadordesolids/�
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a. Imatges interactives de diferents tipus d’assecadors, i en especial de 
l’assecador de sòlids de safates. La figura 2 mostra una imatge 
interactiva d’un assecador de sòlids de safates.  

b. Procediment experimental amb suport de diferents vídeos per avançar 
en el coneixement de la planta pilot i la forma de treballar-hi. 

c. Pràctiques amb suport de vídeos per tal de conèixer experimentalment 
les corbes d’assecat de diferents tipus de sòlids. 

d. Test que permet a l’estudiantat avaluar el seu aprenentatge. 
 
 
 

 
 

Figura 2. Assecador de sòlids de safates interactiu. 
 
 
 
Avaluació del projecte 
 
El material elaborat en aquest projecte es presentarà, a través de dues 
comunicacions orals, al “I Congreso de Innovación Docente en Ingeniería 
Química” que tindrà lloc a la Facultat de Química de la Universitat de Granada, 
del 26 al 28 de gener de 2012. 
 
Dos professors del grup que ha elaborat aquests materials van assistir a les 
XXIX Jornadas de Ingeniería Química que varen tenir lloc a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, del 8 al 10 de setembre de 2011. En aquestes 
jornades es van valorar diferents aspectes dels materials. 
 
Experiències anteriors en l’elaboració de materials docents en format web, per 
part del autors, fan pensar que el material elaborat tindrà una bona acollida 
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entre l’estudiantat. Al final del quadrimestre de primavera del curs 2011-12  es 
podrà valorar la utilització del material per part de l’estudiantat. 
 
 
Conclusions 
 
El material elaborat és un bon material d’autoaprenentatge i de suport per a 
l’estudiantat, basat en les noves tecnologies TIC. Les webs elaborades poden 
ser utilitzades per qui li pugui interessar. Si es disposa de la planta pilot de 
l’Assecador de Sòlids, el material és d’ús immediat. Si no es disposa de la 
planta pilot és un material d’ús teòric. 
 
 
Referències 
 

- Web Intercanviadors de Calor 
http://epsem.upc.edu/~intercanviadorsdecalor/ 

 
- Web Assecador de Sòlids 

http://epsem.upc.edu/~assecadordesolids/ 
 

 
 
 

http://epsem.upc.edu/~intercanviadorsdecalor/�
http://epsem.upc.edu/~assecadordesolids/�

