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Resum 

El projecte que es presenta en aquest document recull l’estudi per al reaprofitament de 

l’energia dels gasos d’escapament d’un motor tèrmic i la construcció de diferents dispositius 

capaços de reaprofitar aquesta energia. 

Els dos dispositius construïts permeten estudiar la capacitat de reaprofitar l’energia dels 

gasos d’escapament, un mitjançant l’efecte Seebeck i l’altre amb un turbina de vapor 

d’aigua, assajada amb aire comprimit. En primer lloc es faran uns estudis inicials per tal 

d’optimitzar la construcció dels dos dispositius, que posteriorment seran provats.  

Seguidament, amb les dades obtingudes mitjançant les proves pertinents es considerarà 

quines millores es poden realitzar per augmentar l’eficiència dels dispositius i es valorarà els 

aspectes positius i negatius de cadascun, per tal d’estudiar la viabilitat dels futurs projectes 

per a cada dispositiu.  

Al present projecte també s’ha tingut en compte l’impacte ambiental del projecte, així com el 

pressupost del mateix i les limitacions tecnològiques. 
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0. Introducció 

0.1. Origen 

Aquest projecte està relacionat amb estudis previs basats en la reutilització dels gasos 

d’escapament d’un motor com el d’en Joan Fernández Juncà [1] o el d’en Jan Villanueva 

Altarriba [2]. A la vegada aquest últim està relacionada amb la maqueta de locomotora a 

vapor Big-Viñas a Palau de Plegamans [3]. 

0.2. Motivació del projecte 

La motivació principal d’aquest projecte és el poder fabricar un dispositiu que generi 

electricitat a partir dels residus d’un motor tèrmic i d’aquesta manera extreure una mica més 

de rendiment als recursos limitats del planeta. 

A més, al tractar-se d’un treball multidisciplinari es poden assolir molts coneixements 

personals i també es poden aplicar els ja adquirits al llarg de la carrera d’enginyeria 

industrial. Al tractar-se d’un projecte experimental, també ha permès assolir competències 

constructives més enllà de les impartides als programes reglats de la universitat. 

0.3. Objectiu del projecte 

Els principals objectius del projecte es detallaran a continuació: 

 Reutilitzar el màxim de material possible del laboratori per a construir el projecte, 

aprofitant treballs anteriors. 

 Intentar extreure l’energia de l’efecte Seebeck a través d’un transformador amb 

relació de transformació elevada, curtcircuitant un dels debanats. 

 Construir un dispositiu capaç de reaprofitar part de l’energia tèrmica d’un canvi de 

fase de vapor d’aigua per generar electricitat de forma econòmica. 

 Ambdós aprofitaments pretenen recarregar una bateria de 12 V independitzant el flux 

d’escalfor disponible de l’aprofitament elèctric, amb algun algoritme del tipus MPPT 

(maximum power point tracking) utilitzat en panells fotovoltaics. 

 S’ha de tenir en compte l’impacte ambiental del projecte i el pressupost del mateix. 
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0.4. Abast del projecte 

Aquest estudi abastarà els diferents projectes i proves dels dispositius fabricats que estiguin 

dintre del límit temporal d’un any i que aquests no suposin un cost elevat en termes de 

material. Altrament, les proves es realitzaran amb els recursos disponibles a l’escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

Queda fora de l’abast la generació de vapor i assaig amb aquest, limitant-se a assajar amb 

aire comprimit que es considera representatiu per a determinar els cabals consumits. 

Els controls del conjunt tipus MPPT queden fora de l’abast perquè cal millorar primer les 

prestacions i els rendiments dels dispositius construïts. 

En el cas de Seebeck s’assaja amb una refrigeració amb aigua i s’extrapola per càlcul la 

refrigeració amb altres fluids. 
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1. Introducció 

Els motors tèrmics de benzina tenen un rendiment màxim aproximat d’un 30% (podent 

baixar encara més si la conducció és per ciutat). Això implica que el 70% de l’energia 

produïda durant la combustió és expulsada a l’exterior mitjançant la culata i els gasos 

d’escapament. El contingut entàlpic de la culata no és molt elevat en comparació amb el dels 

gasos d’escapament, ja que la temperatura que assoleix és inferior. A més, encara es troben 

en funcionament molts vehicles amb motors tecnològicament antics, que tenen un rendiment 

encara menor. 

Degut a la reglamentació mediambiental actual que impedeix una elevada emissió de gasos 

nocius a l’atmosfera, es donen postcombustions i catalitzadors que fan que la temperatura 

dels gasos es concentri puntualment i s’elevi.  

Utilitzant el símil de la potencia elèctrica i la tèrmica i si volem extreure intensitats importants 

amb l’efecte Seebeck, sembla coherent pensar que es necessiten unions travessades per 

fluxos importants d’escalfor. 

A més, l’ús dels transformadors d’intensitats amb grans relacions de transformació podrien 

ser útils ja que la relació d’impedància entre els dos debanats es quadràtica. Això podria 

permetre explorar seccions importants de debanats d’una sola espira tancada amb 

curtcircuit sobre si mateixa i amb dos unions bimetàl·liques, una freda i una calenta. 

Com que el risc tecnològic del dispositiu construït és molt elevat, s’ha pensat amb un altre 

dispositiu prèviament assajat, al que podien introduir-se millores significatives basat en una 

turbina de vapor, directament acoblada a una dinamo de 12 V i 5 A, construïda a partir de la 

Big-Viñas [3] que treballa entre 6 i 10 bars. 

Totes les proves anteriorment descrites es realitzaran amb el motor de la Lady (Honda 

13CV, benzina), que és una embarcació elèctrica híbrida experimental, fruit de la 

col·laboració entre la Facultat Nàutica de Barcelona, l’Institut de Nàutica de Barcelona i la 

Asociación de Patrones de Yate.  
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2. Reaprofitament per bescanvi d’escalfor 

2.1. Conceptes teòrics 

2.1.1. Efecte Seebeck 

L’efecte Seebeck és un efecte termoelèctric que es basa en la conversió directa de la 

diferència de temperatura en voltatge elèctric. Aquest efecte va ser observat per primera 

vegada l’any 1821 pel físic estonià, Thomas Johann Seebeck. 

L’efecte Seebeck es produeix quan dos materials de diferent composició es troben units o 

en contacte directe i existeix una diferència de temperatura entre la unió freda (Tc o T) i la 

calenta (Th o T+ΔT). Això es degut a un flux d’escalfor del focus calent al focus fred. A la 

Figura 2-1 s’observa de forma gràfica les conseqüències de l’efecte Seebeck. 

 

Figura 2-1: a) diferencia de potencial entre les dues unions b) corrent entre les dues unions [4] 

Per a que es generi un gradient de temperatures (ΔT), cal un flux d’escalfor. Tot i que és un 

aspecte al que sovint no es dona la importància que té, si volem treure una potència 

elèctrica apreciable (Voltatge · Intensitat) cal partir d’un flux d’escalfor important (Q) que 

generi elevats gradients de temperatura per obtenir potència tèrmica (ΔT · Q). 

Sota aquestes condicions i degut a la diferència de temperatura (ΔT) de les unions es crea 

una diferència de potencial (ℇAB) entre els dos materials quan el circuit està obert (Definit a 

l’Eq. 2.1). Aquesta diferencia de temperatura varia en funció del tipus de material que 

composen les unions i del gradient de temperatura existent en els diferents focus. A la 

pràctica, es pot caracteritzar per una corba polinòmica, on els coeficients són constants 

empíriques que varien en funció del material.[5] 

...···
3

3
2

210  TcTcTccAB      
(Eq. 2.1) 
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No obstant, per a petites diferències de temperatura, l’equació polinòmica es pot simplificar i 

suposar que es directament proporcional a la diferencia de temperatura. El coeficient de 

proporcionalitat s’anomena “coeficient relatiu de Seebeck” o “potència termoelèctrica” (ΨAB). 

Les seves unitats són mV/K i és la diferència entre els “coeficients absoluts de Seebeck” (αx) 

segons el material (Eq. 2.2). 

BAAB            (Eq. 2.2) 

Actualment, a les taules, els coeficients relatius de Seebeck venen referenciats respecte a 

un material i, per a trobar el coeficient relatiu de Seebeck entre dos materials, només cal fer 

la diferència dels dos coeficients relatius de Seebeck, cadascú per separat (Eq. 2.3). 

BCACCBACAB         (Eq. 2.3) 

S’observa que ΨCB es pot expressar com el negatiu de ΨBC. 

A la Taula 2-1 es poden observar els diferents coeficients de Seebeck, expressats en mV, 

per diferents materials referenciats al Platí i amb una diferència de temperatura de 100ºC. 

Taula 2-1: Coeficients relatius de Seebeck referenciats al platí (B=Pt) amb una ΔT de 100ºC[5] 

A ΨAB(mV) A ΨAB (mV) A ΨAB (mV) 

Sb +4,89 Al +0,39 Fe +1,98 

Cu +0,75 Hg +0.06 Ni -1,48 

Ag +0,73 Bi -7,34 Te +50,00 

 

2.1.2. Resistència elèctrica 

La resistència elèctrica és una propietat dels materials que es pot definir com a l’oposició 

rebuda pels electrons a desplaçar-se per un material. La resistència (Ω) per a un material de 

secció constant, ve definida per a l’Eq. 2.4 a baix representada, on L és la longitud del 

material [mm], S és la secció [mm2] i ρ és la resistivitat elèctrica pròpia de cada material 

[Ω·mm]. 

)/·( ALR           (Eq. 2.4) 

Cal tenir en compte que la resistència elèctrica varia de forma lineal amb la temperatura, 

essent α el coeficient de temperatura, diferent de cada material. Les unitats són l’invers dels 
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graus Kelvin [K-1] i T0, és la temperatura a la que es troba la referència, normalment 20ºC 

(Eq. 2.5). 

))·(1·( 00 TTRR TT          (Eq. 2.5) 

A partir de l’Eq. 2.5 es pot deduir que la resistència elèctrica disminueix molt amb la 

temperatura. Altrament, degut a les impureses i altres defectes dels materials que es 

comercialitzen aquest valor no arribarà a ser zero absolut, sinó que a partir d’una certa 

temperatura es mantindrà en un valor límit. 

A la Taula 2-2 s’observen les diferents resistivitats elèctriques i el diferents coeficients de 

temperatura per a varis elements. La resistivitat elèctrica s’expressarà en ohms per 

mil·límetre [Ω·mm] i els coeficients de temperatura com l’invers dels graus Kelvin [K-1] i estan 

referenciats a 20ºC. 

Taula 2-2:Resistivitat elèctrica i coeficient de temperatura per a diferents materials.[6] 

A ρA(Ω·mm) αA(K-1) A ρA(Ω·mm) αA(K-1) 

Ag 1,59·10-5 3,8·10-3 Al 2,82·10-5 3,9·10-3 

Cu 1,70·10-5 3,9·10-3 Fe 10,0·10-5 5,0·10-3 

Pb 22,0·10-5 3,9·10-3 Ge 0,46·103 -48·10-3 

2.1.3. Transferència de calor 

Conducció 

La conducció de calor a l’interior d’un medi es considera la transferència d’energia de les 

molècules o àtoms més energètiques a les molècules o àtoms adjacents menys 

energètiques degut a la interacció de les mateixes per simple contacte directe. 

Aquesta conducció de calor, a partir del segon principi de la termodinàmica, es transferirà en 

el sentit de les temperatures decreixents. Aquesta potència tèrmica (qcond [W]) es transfereix 

seguint observacions experimental i és l’Eq. 2.6, on λ [W/(m·K)] és la conductivitat tèrmica 

de cada material, A[m2] és l’àrea del material, ∆T [K] el increment de temperatura entre dos 

punts i ∆x [m] la distància entre els dos punts. [7] 

x

T
Aqcond



 ··

        
(Eq. 2.6) 
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El signe menys es degut a que el signe de la potència tèrmica sempre és oposat a la 

diferència de temperatura. D’altra banda la conductivitat tèrmica depèn de la temperatura, de 

la densitat i de la fase del medi. 

A la Taula 2-3 s’observen les diferents conductivitats tèrmiques per a diferents materials o 

substàncies. La conductivitat tèrmica s’expressarà en watts partit metre i Kelvin [W/(m·K)]. 

Aquets coeficients estan referenciats a temperatura ambient. 

Taula 2-3: Coeficient de conductivitats tèrmiques per a diferents materials o substàncies[7] 

A λA(W/(m·K)) A λA(W/(m·K)) 

Líquids no metàl·lics 0-0,7 AISI 3,16 13,4 

Cu 390 Fe 70 

Al 160 Vidre 0,78 

 

Convecció 

La convecció de calor es composa de dos mecanismes simultanis, la difusió i la conducció 

de la calor a nivell molecular i el moviment global o macroscòpic. 

Al tenir un sòlid amb més temperatura que el fluid que l’envolta, a la superfície d’aquest 

tenim molècules amb un nivell energètic mig major que les del fluid i per tant, com s’ha 

comentat anteriorment, aquestes cedeixen per simple contacte o xoc elàstic part de la seva 

energia a les molècules del fluid més proper. Degut a aquest intercanvi d’escalfor la densitat 

d’aquesta part del fluid es modifica i es crea un moviment de partícules al fluid, anomenat 

convecció natural. D’altra banda si el moviment de les molècules en contacte amb el sòlid 

està afavorit per element mecànics d’impulsió del fluid (ventiladors o bombes), s’anomena 

convecció forçada. 

L’equació que defineix aquest fenomen és la llei del refredament de Newton (Eq. 2.7), on 

qconv [W] és la potència tèrmica, A [m2] la superfície en contacte amb el fluid, T0 i T∞ les 

temperatures a la superfície sòlida i la del fluid respectivament expressat en Kelvins [K]. hc 

[W/(m2·K)] és el coeficient de convecció que depèn de la geometria, la velocitat del fluid i de 

les propietats del fluid a l’entorn de la superfície.[7] 

)·(· 0  TTAhq cconv         
(Eq. 2.7) 



Reaprofitament de l’energia dels gasos d’escapament d’un motor tèrmic de 10 kW, per a carregar bateries Pág. 13 

 

A la Figura 2-2 s’observen els diferents valors aproximats del coeficients de convecció (hc) 

en diferents processos convectius. 

 

Figura 2-2: Valors aproximats per a hc en diferents processos convectius.[7] 

 

Resistència de contacte 

La resistència de contacte es dóna quan hi ha coincidència entre dues superfícies de 

contacte. Aquesta resistència s’observa experimentalment i es degut a una mala unió de les 

superfícies degut a les irregularitats i espais buits que es troben a la superfície de tots els 

materials. 

Aquesta resistència depèn molt estretament del nombre de contactes sòlids, el nombre de 

buits i del material que els ompli. Per disminuir la resistència de contacte es pot augmentar 

la pressió (augmenten els contactes sòlids) i omplir-se amb greix tèrmic (eliminem l’aire que 

té un coeficient de conductivitat tèrmica molt baix). 

L’equació que defineix aquest fenomen, és la mostrada a l’Eq. 2.8 on qcont [W] és la potència 

tèrmica, TA i TB [K] les temperatures de les superfícies en contacte, Rtc [(m2K)/W] la 

resistència de contacte i A [m2] l’àrea de contacte. 

tc

cont
R

TTA
q

)·( 0 


        
(Eq. 2.8) 

Per exemple, la resistència de contacte de l’acer inoxidable amb greix tèrmic és pot observar 

a l’Eq. 2.9, tot i que s’acostumen a emprar valors experimentals degut a que en cada 

contacte aquesta resistència pot variar per molts motius.[7] 

W
KmRtc

2
6

10·4



        

(Eq. 2.9) 
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2.1.4. Transformadors 

El transformador és un aparell estàtic d’inducció electromagnètica destinat a convertir 

tensions elèctriques a través de dos bobinats i un nucli. És un element dedicat a transformar 

un sistema de corrents variables en un altre o varis sistemes de corrents, de les quals 

tensions i corrents acostumen a ser diferents, tot i que de la mateixa freqüència i mantenint-

se la transmissió de potència. És a dir, si la tensió del segon debanat és la meitat del primer, 

el corrent disponible al segon debanat és el doble del primer. 

A la Figura 2-3 es poden observar les parts més rellevants d’un transformador. Aquest està 

format per un nucli que defineix la potencia del mateix i consta d’un conjunt de xapes 

magnètiques on es crearà un flux magnètic a partir d’un flux altern. També té els debanats 

primari i secundari, situats al voltant del nucli, a través dels quals circularà un corrent actuant 

un com a receptor i l’altre com a generador. 

El debanat primari normalment és aquell que té més espires al nucli i per tant la tensió als 

borns serà més alta. Per una altra banda, el debanat secundari està constituït per menys 

espires més gruixudes i per tant la tensió induïda serà menor, però el corrent més gran. Al 

no haver-hi pèrdues mecàniques i tenir rendiments elevats, la secció de conductor és més 

gran al debanat secundari ja que hi circularà més corrent. De tota manera, es podria 

simplificar dient que la secció de coure definiria el corrent nominal i els aïllants la tensió 

nominal. 

 

Figura 2-3: Esquematització de les diferents parts d’un transformador.[8] 

Una característica molt important d’un transformador és la relació de transformació (rt), que 

és la relació existent entre els diferents debanats i ve donada per l’Eq. 2.10, on N1 i N2 són 

les espires dels debanats primari i secundari respectivament. 

1

2

2

1

2

1

I

I

V

V

N

N
rt 

        
(Eq. 2.10) 
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Tensió i corrent són proporcionals a la relació de transformació, però les impedàncies 

col·locades a un debanat són vistes des de l’altre debanat com el quadrat de la relació de 

transformació. Utilitzant la llei d’Ohm i operant l’expressió anterior s’obté l’Eq. 2.11. 

2

12

Z

Z
rt             (Eq. 2.11) 

Transformadors d’intensitat 

Els transformadors d’intensitat (també anomenats transformadors de corrent), son aquells en 

que el debanat secundari està tancat mitjançant una petita resistència i, per tant, es pot 

considerar teòricament que el debanat secundari està tancat en curtcircuit. Tot i així, la 

realitat és diferent i les resistències del secundari enseguida pugen i cal incloure l’Eq. 2.12 a 

les equacions normals dels transformadors. 

sss izu ·            (Eq. 2.12) 

En el transformador d’intensitat, el corrent que circula per les espires del debanat 

consumidor varia amb la carga, de la mateixa forma que ho fa el flux magnètic induït al nucli 

i també del corrent que circula per les espires del debanat generador. D’aquesta manera i 

per a cada instant de temps els ampers per volta es mantenen constants, tot i que existeix 

tensió als borns i per tant existiran unes pèrdues, com es pot veure a l’Eq. 2.13 

2211 ·· ININ           (Eq. 2.13) 

N1 i N2 són valors definits anteriorment i I1 i I2 són els corrents que circulen pels mateixos. De 

la mateixa manera que els ampers per volta són aproximadament iguals i oposats, els fluxos 

magnètics del primari i secundari també ho seran, passant a ser un únic flux (ϕ). Aquests 

fluxos es rebutjaran i es desplaçaran i per tant molta part del flux es dispersarà (ϕd). A la 

Figura 2-4 es pot observar una esquematització d’aquest efecte. 

 

Figura 2-4: Esquematització del funcionament d’un TRI.[9] 
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Al obrir el debanat secundari, el corrent d’aquest deixa de circular i per tant ja no es crea el 

flux del secundari que compensa el flux del debanat primari. Això produeix tensions molt 

elevades, provocant un escalfament molt gran al nucli i deixant una magnetització romanent 

a aquest.  

Els transformadors d’intensitat proporcionalment tenen més secció de coure, per treballar a 

la zona de curtcircuit. Com que la resistència del secundari (rs) no és mai nul·la i menys la 

impedància (zs) cal afegir el balanç de tensions al secundari i la potència transmesa elèctrica 

i tèrmica. 

2.2. Càlculs inicials 

Primer de tot, es van realitzar una sèrie de càlculs utilitzant la teoria de transferència de calor 

per a estimar quina seria la diferència de temperatura entre el focus calent i l’ambient. 

Aquets càlculs es troben a l’annex A, on s’observa que el focus calent es situarà a 115ºC. 

D’altra banda es pot veure que les pèrdues per convecció eren molt elevades i per tant, es 

podia intentar aïllar part del sistema per reduir-les i que la temperatura del focus calent o la 

potència tèrmica que hi arriba augmentés considerablement. 

Un cop es tenia aquest valor es va realitzar un estudi teòric de resistències elèctriques 

(annex B) on s’observa que el dispositiu té una resistència elèctrica equivalent de 21 µΩ. 

D’altra banda, també es calculà la resistència elèctrica equivalent en el cas de treballar amb 

temperatures de líquids criogènics en el focus fred degut a que la diferència de temperatures 

que s’obtindrien augmentaria considerablement, fent que la resistència elèctrica arribés a un 

valor de 13 µΩ. 

Per últim i utilitzant els valors dels coeficients de Seebeck i la diferència de temperatura 

entre els dos focus, es va trobar la diferència de potencial que existia entre els dos focus a 

l’Eq. 2.14 (focus calent de coure i focus fred d’alumini). 

mVV focus 35,0
100

96
)·39,075,0( 

      
(Eq. 2.14) 

A tenor dels resultats trobats i amb la capacitat de millorar més endavant el dispositiu amb la 

utilització d’aïllants, modificant els refrigerants o els materials que s’utilitzen per realitzar els 

diferents focus, etc. es decideix realitzar un primer estudi previ per a poder obtenir unes 

primeres conclusions i poder aprofundir una mica més en els conceptes explicats 

anteriorment. 
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2.3. Proves inicials 

Primer es va seleccionar un transformador toroïdal de potència, que permeti treballar amb el 

secundari obert i amb una geometria específica amb les restriccions constructives degut a 

que es parteix del projecte d’en Joan Fernández Juncà [1]. Un transformador amb debanats 

de 230 V i de 12 V dóna prou joc per a esclarir impedàncies diferents i, d’altra banda, cal 

una finestra lliure al centre prou gran per a poder passar el debanat terciari de baixa 

impedància i d’una sola espira. Per a minimitzar la reactància es defineix un conductor 

central soldat a tres branques en paral·lel que abracen per fora el transformador toroïdal, 

minimitzant el flux de dispersió amb una part desmuntable per al muntatge. Per tot això, es 

decideix elegir el transformador que té la següent placa de característiques a la Figura 2-5. 

 

Figura 2-5: Placa de característiques del transformador toroïdal 

Un cop escollit, es van contar manualment el número d’espires del circuit secundari del 

transformador i es va realitzar una aproximació de la quantitat d’espires del primari. A més, 

es van fer una sèrie de proves inicials per a comprovar que el seu estat fos el correcte. A 

continuació es mostra a la Taula 2-4 les dades extretes de les anteriors proves amb les 

dades més rellevants. Les files 2 i 4 són dades del fabricant i les files 3 i 5 són dades 

calculades. També es mostren des de l’Eq. 2.15 a l’Eq. 2.18 un resum de les dades més 

importants del transformador. El conjunt detallat de les proves i càlculs es troba a l’annex C. 

Taula 2-4: Taula de dades extretes de les proves realitzades 

P = 300W 

Tensió 

kkk 

[V] 

Intensitat 

hh 

[A] 

Intensitat 

buit 

[mA] 

Intensitat cc 

primari 

[A] 

Intensitat cc 

secundari 

[A] 

Primari 

Nominal 230 1,3 - - - 

Mesurat 246 - 6,5 9 13,22 

Secundari 

Nominal 12 25 - - - 

Mesurat 14,11 - 102 166,1 253,3 



Pág. 18  Memoria 

 

43,17tr          (Eq. 2.15) 

3,9761 N espires        (Eq. 2.16) 

562 N espires        (Eq. 2.17) 

254,00 eV V/espira        (Eq. 2.18) 

Una vegada verificat el bon funcionament del transformador, es va comprovar que 

l’estructura de partida repartia d’una manera homogènia les intensitats per les seves 

branques i que el seu funcionament com a conductor era l’esperat. Aquestes probes també 

es troben a l’annex C i s’observa que els resultats també són coherents amb els esperats. 

A continuació, a la Taula 2-5, es mostren els resultats de les estimacions quan estaria 

connectat el terciari. D’altra banda utilitzant els valors de la taula i la llei d’ohm es pot 

realitzar una aproximació de quina és la resistència màxima que pot arribar a tenir el 

debanat terciari per a que funcioni adientment i el valor de referència es mostra a l’Eq. 2.19. 

Taula 2-5: Estimacions de tensió i corrent amb el debanat terciari connectat 

 
Tensió [V] Intensitat [A] Espires 

Intensitat cc 

secundari [A] 

Primari 246 1,3 976 13,2 

Secundari 14,1 25 56 253,3 

Terciari 0,254 1300 1 13000 

 20
13000

254,0
3r         (Eq. 2.19) 

Aquest valor de resistència necessari per complir les condicions de tensió e intensitat 

coincideix amb el valor de resistència teòrica del dispositiu amb un focus fred a  temperatura 

ambient, així que s’espera que aquest debanat funcioni de forma apreciable, malgrat que 

tota l’energia es dissiparà en forma d’efecte Joule al terciari. A temperatura criogènica la 

dissipació per efecte Joule al terciari seria menor i seria possible extreure energia del 

sistema, d’altra banda també augmentaria el salt tèrmic entre unions, però aquest aspecte 

queda fora de l’abast del present projecte. 

A nivell teòric i seguint la teoria de l'efecte Seebeck, el funcionament del dispositiu consisteix 

en crear una diferència de temperatura entre el focus calent i el focus fred. Aquesta 
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diferència de temperatura crea a la vegada, una diferència de potencial entre aquets dos 

focus degut als diferents materials que formen el terciari (alumini i coure). La diferència de 

potencial genera un corrent entre els diferents focus, que circularà pel circuit terciari creant 

un flux al transformador. 

Seguidament es produirà un curtcircuit en un dels debanats per crear una diferència de 

camp dràstica al transformador i d’aquesta manera fer circular el màxim possible d’intensitat 

amb corrent continu. A continuació aquest pic quedarà esmorteït per les inductàncies de les 

bobines en joc. Aquest curtcircuit es preveu fer-lo al secundari degut a que la resistència 

d’aquest debanat es menor que la resistència del debanat primari. D’altra banda, al ser les 

diferències de potencial molt baixes i les intensitats molt elevades, s’evita treballar amb 

tensions i intensitats menys comuns i per tant es facilita el seu càlcul amb dispositius 

assequibles i fàcils de trobar al mercat. 

La pressa de dades es realitza utilitzant un oscil·loscopi amb referència dl 1640 digital 

oscilloscope. Es mesura la intensitat que hi circula pel debanat que es curtcircuita emprant 

un shunt de 60 mV i 1A. També, amb l’ajuda de l’oscil·loscopi es mesura la tensió que 

s’observa per l’altre debanat del transformador. Per a mesurar les temperatures dels 

diferents focus s’utilitza una càmera termogràfica Raytek Raynger ST60-IS. 

Es podria calcular la intensitat que circula pel terciari, però es realitzarà la hipòtesis de 

extrapolació amb el corrent magnetitzant de l’annex C. Aquesta prova no es realitza degut a 

que no es té l’instrument de mesura adient que hauria de ser immune a les vibracions, a la 

temperatura i a l’espai disponibles de l’assaig. Un estudi posterior fa creure que és possible 

construir una sonda rogowski específica, però aquesta mesura quedava fora de l’abast del 

present projecte. 

Per últim i per tal d’afirmar les hipòtesis inicials del projecte i com a pas previ al 

començament de la construcció, es va realitzar una prova de tot el conjunt escalfant el focus 

calent amb un cremador de 2000 W de potencia. 

La Figura 2-6 representa l’última imatge presa amb l’oscil·loscopi de la prova i correspon a 

una diferència de temperatura d’uns 60ºC. A l’annex D es mostra el procés temporal 

d’aquesta prova així com el recull de dades. 
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Figura 2-6: Imatge oscil·loscopi de la primera prova curtcircuitant el debanat secundari. Ipic=0,06A i Freq. propia d’uns 18 kHz. 

Com s’observa a la Figura 2-6 l’oscil·loscopi registra molt soroll i només es veu l’ona en el 

canal curtcircuitat. Degut a aquests resultats i a que hi ha algun indici on s’observa que 

l’amplada de la ona augmenta amb la temperatura, es decideix fer una segona prova on 

incloure una refrigeració més adient ja que aquesta prova es va realitzar amb un volum 

d’aigua aproximat de 2 litres estanc que s’anava canviant manualment. També es 

modifiquen possibles aspectes que puguin millorar la prova. 

2.4. Conjunt i muntatge 

Al ser la continuació del projecte d’en Joan Fernández Juncà [1] el dispositiu ja estava 

fabricat. Aquest consta de cinc borns d’alumini per a cable de 240 mm2 de secció (fàcils de 

trobar a qualsevol botiga especialitzada ja que és la mesura normalitzada) amb el contacte 

de coure. Quatre d’ells estan soldats a la part inferior formant una creu, perpendiculars dos a 

dos. Un d’ells s’ha tallat la part de coure per emprar-lo com a fixació. El cinquè born es troba 

perpendicular a la resta del conjunt, soldat a la part central de la creu. Les unions dels 

capçals de coure es realitzen mitjançant platines de coure de secció 4x20 mm deformant-les 

plàsticament. La deformació permet tancar el circuit terciari embolicant el transformador 

toroïdal inserit al cinquè born. Les platines de coure es fixen als borns utilitzant un joc de 

cargol amb femella de 12 mm. A la Figura 2-7, s’observa el dispositiu emprat. 

 

Figura 2-7: Dispositiu utilitzat en la realització del projecte 
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Tenint en compte que el funcionament del dispositiu depèn de la diferència de temperatura 

entre els dos focus, es va decidir aïllar el transformador emprant fibra de vidre. Això permet 

que el toroïdal treballi sense que s’alterin els fluxos magnètics, aïllant-lo dels grans corrents i 

les elevades temperatures amb que previsiblement treballaran a les branques del dispositiu. 

També dificultarà l’accés de l’aigua al dispositiu. A la Figura 2-8, es mostra una imatge 

realitzada durant l’aïllament del transformador i en aquesta s’observa com es va enrotllant la 

fibra de vidre al transformador. 

 

Figura 2-8: Procés d’embolicar el transformador amb fibra de vidre 

Un cop es va tenir el conjunt del dispositiu i el transformador aïllat, es va realitzar l’anclatge 

adient per al dispositiu en el motor tèrmic del grup electrogen de Lady. D’aquesta forma, es 

dona rigidesa al conjunt front a les vibracions. El recolzament consta d'una fusta de boga, 

que proporciona una gran rigidesa i duresa a l’estructura i que s’incrementa amb l’aigua. Al 

existir una elevada probabilitat de que es mulli, es va considerar que era un material adient 

per a aquest cas. Per una altra banda, era una fusta que feia molt de temps que es trobava 

al taller, de manera que es trobava dimensionalment estabilitzada. També es un material 

amb una conductivitat molt dolenta, resistent a l’aigua bullint i que crema a altes 

temperatures. 

A la Figura 2-9 a) s’observa que la fusta té la forma de rectangle amb una circumferència per 

la part superior on s’ubicaria el transformador. Les dues parts que queden més a dalt, són 

de forma còncava per a que el born es recolzi d’una manera més adient. Per últim, s’observa 

també els forats realitzats amb rotoallen a la fusta, de 10 mm amb capçal de 12mm, per tal 

de subjectar el conjunt al recolzament de la lady, utilitzant dos cargols de 10 mm de 

diàmetre tipus Allen i fent que sigui solidari al motor. A la Figura 2-9 b) s’observa que s’ha 

realitzat una obertura a la part central de 32 mm per a inserir el born. A més s’han realitzat 

unes obertures a la part superior e inferior de la fusta de 10mm, per a posar un filferro amb 

un conjunt de cargol i femella allargada per unió d’espàrrecs (Figura 2-9 c)). Tot aquest 

sistema s’utilitza per evitar les forces que puguin sorgir en el conjunt i que aquestes es 

transfereixin a la fusta i d’aquí al recolzament sobre l’escapament del grup electrogen Lady. 
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a)     b)   c) 

Figura 2-9: 1) Forats de 12mm. 2) Forat de 32mm. 3) Forat de 10mm. 4)Conjunt filferro amb femella allargada. 

El circuit de refrigeració és una part important del muntatge degut a que es treballa amb 

materials bon conductors de l’electricitat i també molt bons conductors de la temperatura. 

Per al circuit de refrigeració s’utilitzarà aigua com a refrigerant. A la part inferior de la creu, 

on no hi ha el cinquè born i on esta la soldadura, es va de deixar un forat per on hi haurà 

l’entrada i la sortida de l’aigua. L’entrada d’aigua consisteix en tres tubs de coure de 6mm de 

diàmetre, amb la punta tallada de forma obliqua que faran una corba de 90º a la entrada i 

que dispararan els tres rajos d’aigua a la part final dels borns, com s’observa al croquis de la 

Figura 2-10 a). La sortida de l’aigua serà el forat inferior on s’inclourà una corba de 15 mm 

de diàmetre que farà de col•lector d’aigua i portarà aquesta al refrigerador, i d’aquí amb 

l’ajuda d’una bomba es tornarà a començar el circuit. A la Figura 2-10 b) s’observa el tub 

amb el sistema ja instalat, realitzat amb tub de 6 mm aproximadament (1/4 polzada) i la 

sortida de l’aigua, una corba de 15 mm de secció. S’ha utilitzat adhesiu epoxi com a junta de 

la sortida d’aigua degut a que treballarà aproximadament a temperatures ambients i a que la 

pressió de l’aigua de la sortida serà de 1 bar. 

  

                 a)      b) 

Figura 2-10: a) Croquis de l’entrada d’aigua.[1] b) Imatge que il·lustra el circuit de refrigeració. 

Per acabar i com a última part de la construcció, es necessari realitzar l’intercanvi de 

temperatures entres els gasos d’escapament i el focus calent. Per a la realització d’aquest, 

es va decidir utilitzar una placa de coure rectangular de secció 10x60 mm i de longitud 116 
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mm. Es va llimar per la part davantera i posterior per evitar  turbulències a la sortida de 

gasos. A continuació, es va realitzar una obertura a la part central d’un tub de coure de 28 

mm de diàmetre amb 118 mm de longitud i 10,5 mm d’amplada per a la inserció de la placa 

de coure. Per últim, i fent servir la racoreria necessària per a fer arribar aquest tub de coure 

a la sortida de gasos del grup electrogen de Lady i es va construir una peça de ferro per a 

collar el tub als cargols de la sortida. També es van realitzar les soldadures de plata adients 

a les juntes per evitar fugues, com s’observa a la Figura 2-11 a). Les soldadures han sigut 

de plata degut a que el conjunt treballarà a altes temperatures. A la Figura 2-11 b) es mostra 

el resultat final de la peça encarregada d’aportar el calor extret dels gasos d’escapament al 

focus calent. 

   

a)      b) 

Figura 2-11: a) Operari amb soldadura de plata. b) Dispositiu intercanvia calor amb els gasos d’escapament. 

Tal i com s’explicarà a les conclusions, aquest disseny podria patir diferent millores, però es 

va decidir realitzar les proves adients primer per a comprovar que la direcció per la qual ens 

havíem focalitzat era la correcte.  

A la Figura 2-12 es pot observar una imatge de tot el conjunt fixat en el seu suport i en la 

seva posició. 

 

Figura 2-12: Imatge de tot el conjunt a la posició de la Lady. 
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2.5. Proves realitzades 

Un cop estava tot el conjunt collat i muntat al suport de la Lady, es va connectar 

l’oscil·loscopi amb les mateixes connexionsa que a les proves inicials i es va posar en marxa 

el motor. Els resultats obtinguts es mostren a la Figura 2-13, on es veu la forma de l’ona 

sense necessitat de realitzar cap curtcircuit. Per l’altra banda, amb la càmera termogràfica 

s’observa una diferència de temperatura entre els dos terminals de 90ºC. Això vol dir que 

s’ha augmentat ostensiblement la diferència de temperatura entre els dos terminals. 

 

Figura 2-13: Situació inicial amb el motor encès (200 ms/div). 

Finalment, com no s’observava una solució lo suficientment clara, es va decidir que no era la 

manera mes adient per a comprovar si el sistema funcionava correctament, ja que era molt 

complicat realitzar les proves amb el motor en marxa. Això es degut a que les vibracions del 

conjunt propiciades pel propi motor van donar pas a més soroll que a la proba inicial (tal i 

com s’observa a la figura anterior) i també podien provocar falsos contactes que 

distorsionaven la senyal. D’altra banda aquestes vibracions del motor tampoc ajuden a la 

refrigeració dels focus fred.  

Això va donar lloc a que es construís un segon suport, el qual consta d’una fusta recolzada a 

terra i quatre fustes verticals que actuen de pilons, on es recolzen els extrems de la creu. 

amb aquest dispositiu tan simple, s’aconsegueix que es pugui facilitar el procés de la 

realització de proves, degut a que la calor es pot aportar mitjançant el cremador emprat en la 

prova inicial i s’eliminen totes les vibracions. També s’evita la possibilitat de falsos contactes, 

facilita molt la presa de mesures i s’assegura que la refrigeració actua de la manera 

adequada. Aquest dispositiu s’insereix dintre d’un gibrell d’aigua sense circulació per a 

actuar de refrigerador, fent que l’altura de l’aigua arribi fins a la soldadura per a simplificar el 

conjunt de la refrigeració. A continuació es mostra a la Figura 2-14 il·lustra el dispositiu 

utilitzat per a la realització de les proves. 
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Figura 2-14: Conjunt simplificar emprat per a la realització de les proves. 

Es connecten les senyals a l’oscil·loscopi de la mateixa manera que a les proves anteriors i 

s’escalfa amb l’ajut del cremador l’interior del tub de la sortida de gasos. El conjunt dels 

curtcircuits realitzats en aquestes condicions es troba a l’annex E. La Figura 2-15 a) 

representa un curtcircuit realitzat al debanat de alta tensió i la Figura 2-15 b) un curtcircuit al 

debanat de baixa tensió. La diferència de temperatura màxima que s’aconsegueix establir 

amb aquest dispositiu és de 110ºC, essent 130ºC la temperatura del focus calent i 20ºC la 

temperatura del focus fred, cosa que indica que el sistema de refrigeració actua 

correctament. 

  

   a)      b) 

Figura 2-15: a) Curtcircuit al  primari amb 110ºC entre focus. Ipic=0,07 A b) Curtcircuit al secundari amb 130ºC. Ipic=0,15 A 

Tal i com s’observa, els resultats són molt semblants a les proves inicials i això dona un 

indicatiu de si l’experiment i els resultats són fiables o si simplement la senyal es corresponia 

a la realització dels curtcircuits que provocava aquest fenomen. Com a última opció es va 

decidir canviar la refrigeració per aire, fent que  fos una bomba de succió la que provoqués 

la circulació de l’aire. També es va fer una segona prova addicional, on la circulació era 

lliure. La diferència de temperatures entre els diferents focus es mostra a la Taula 2-6, on 

com era d’esperar s’observa que la diferència de temperatura és menor amb aire, degut a 

que l’aigua es millor refrigerant, i encara menor quan la circulació és lliure, degut a que 

encara fem disminuir més el coeficient de convecció. De tota manera s’observa que els 
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resultats obtinguts amb l’oscil·loscopi són molt semblants però si que sembla que l’amplitud 

de l’ona varia amb la diferència de temperatura. 

Taula 2-6: Indica la temperatura dels diferents focus en funció dels refrigerants 

Refrigerant Focus calent Focus fred 

Aigua 130ºC 20ºC 

Aire amb circulació forçada 145ºC 65ºC 

Aire sense circulació forçada 155ºC 85ºC 

Per acabar i al observar que el fenomen no s’observava per l’altre debanat es decideix 

realitzar un curtcircuit amb el dispositiu fred, el resultat del mateix s’observa a la Figura 2-16. 

 

Figura 2-16: Curtcircuit del debanat secundari amb el dispositiu fred 

2.6. Càlculs posteriors 

Aquests càlculs són per establir la resistència final de dispositiu utilitzat. El conjunt de totes 

les proves es troben a l’annex F. El càlcul es va realitzar utilitzant un generador de grans 

corrents, que es connectava amb el dispositiu i es feia circular una gran quantitat de corrent. 

Aquesta es va mesurar amb un amperímetre analògic (amb nº inventari 220426), i per altra 

banda, es va mesurar la tensió entre els diferents punts del dispositiu. 

A la Taula 2-7, s’observa el resum de les proves descrites anteriorment. D’aquesta, caldria 

comentar que s’haurien de replantejar les hipòtesis, sobre tot la que fa referència a la 

soldadura del centre i la que fa referència a les soldadures dels borns entre coure i alumini. 

D’altra banda, deu haver hagut algun error experimental a l’hora de llegir alguna mesura 

degut a que RAl(C) no té res a veure amb altres valors de la mateixa naturalesa. Per acabar 

és molt important fixar-nos en que s’hauria d’aplicar més pressió sobre el “contacte A”, 
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modificant el cargol o fent qualsevol altre acció, degut a que altres contactes donen un valor 

resistiu molt menor, així com comprovar la pressió dels altres contactes. Aquest error és el 

més important degut a que també existirà més resistència al pas de l’escalfor. 

Taula 2-7: Taula comparativa entre el valors reals i els valors teòrics. 

Element Valor 

real   

(µΩ) 

Valor 

teòric 

(µΩ) 

Error 

relatiu 

(%) 

Element Valor 

real   

(µΩ) 

Valor 

teòric 

(µΩ) 

Error 

relatiu 

(%) 

RCu(AB) 36,96 36,13 2,26 RCu(AC) 37,67 36,13 4,1 

CA 7,98 1,36 83,02 RCu(AD) 35,64 37,61 5,54 

CB 1,09 1,00 8,26 CC 1,09 1,00 8,26 

CD 1,04 1,00 3,85 RCu(B)+SB 1,09 0,45 58,35 

RCu(C)+SC 2,14 0,45 78,79 RCu(D)+SD 3,21 0,45 85,86 

RAl(B) 4,89 3,25 33,56 RAl(C) 0,54 3,25 501,67 

RAl(D) 4,80 3,25 32,31 SCentre(Al) 9,88 1,00 89,88 

Rbranca(B) 44,03 40,83 7,27 Rbranca(C) 41,44 40,83 1,48 

Rbranca(D) 52,67 43,67 17,09 Rbranca(A) 12,45 6,37 48,81 

Req 37,52 21,28 43,28 - - - - 

 

2.7. Conclusions i alternatives 

Un cop observats els resultats obtinguts, podem dir que en línies generals són força 

semblants (incloent la primera prova realitzada). De tota manera, si fem un examen més 

rigorós ens trobem que tot i que és cert que les diferents gràfiques mostren una freqüència 

pròpia al voltant dels 18 kHz, veiem trets diferencials en analitzar l'amplada d'ona de la 

senyal i sembla que aquesta pot estar relacionada amb la diferència de temperatura entre 

els focus. 

Si parlem del muntatge del dispositiu, aquest es podria millorar de diverses maneres. Per 

una banda es podria intentar augmentar la superfície de contacte entre el coure i els gasos 
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d’escapament i disminuir la part que es troba a l’aire lliure, retirant-la directament, o utilitzant 

aïllants tèrmics per reduir les pèrdues per convecció amb l’aire. També seria interessant 

augmentar la secció de pas del calor per reduir la resistència i d’aquesta manera fer circular 

més potència. A més, també podria ser convenient realitzar un estudi de la geometria per 

poder establir els fluxos de dispersió. Per últim els materials que s’encarreguen de crear la 

diferència de potencial podrien esser uns altres. Per una banda s’ha plantejat el níquel o el 

plom, però l’elevada resistència elèctrica i tèrmica fa que es descartin. Com a segona opció, 

s’ha triat el ferro ja que el focus calent podria ser directament les parets d’una caldera 

recoberta per ferro. 

Pel que respecta al transformador, s’intenta treballar en una zona poc estudiada i potser 

caldria augmentar els amperes volta de treball amb l’ajuda d’una font d’alimentació. Una 

altra opció seria canviar-lo per un transformador millor o per algun altre més conegut i així 

trobar les característiques que millor s’adaptin a les nostres probes. Per una altra banda, 

existeix la possibilitat de que s’hagi quedat carregat amb algun tipus de romanència en el 

cicle d’histèresi o alguna modificació que no s’ha tingut en compte. 

També caldria tornar a plantejar-se si l’experiment és el més idoni o s’hauria de modificar 

algun punt. Per exemple, mesurar la intensitat del terciari amb una sonda Rogowski en 

comptes de fer l’estimació a partir de l’assaig en fred. 

Es podria realitzar un estudi amb la variació temporal del flux d’escapament al voltant d’una 

freqüència de 18 kHz en mono cilíndric. Aquest estudi s’hauria de realitzar pensant sobretot 

en intentar incrementar el flux de calor del que disposem. Proposem això ja que, com s'ha 

esmentat anteriorment, el dispositiu ja genera aquesta diferència de temperatura de forma 

natural i, amb un bon refrigerant, aquesta diferència s’incrementaria ostensiblement. Això fa 

pensar que hi ha un dèficit de potència per a generar electricitat. 

Altrament, també es podria plantejar un segon estudi on es comprovés si realment el 

dispositiu té una freqüència pròpia i, en cas de ser així, intentar fer coincidir aquesta amb la 

freqüència de sortida temporal del motor mono cilíndric de 2T. D’aquesta manera 

aconseguiríem obtenir aquesta potència necessària per a la generació d’electricitat. 

Seguint la mateixa línea del punt anterior, es proposaria una recerca utilitzant un líquid 

criogènic com podria ser el nitrogen líquid com a refrigeració. D’aquesta manera, la 

diferència de temperatura entre els diferents focus es veuria augmentada de manera 

important i, per altra banda, també es reduiria d’una manera dràstica la resistència de 

l’alumini. En el cas de que aquesta prova fos satisfactòria, es podria provar de modificar el 

nitrogen líquid per gas natural, que un cop evaporat es podria utilitzar com a combustible del 

motor amb les rectificacions pertinents. 
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Finalment i al no trobar els resultats esperats, cal comentar que tampoc es descarta que hi 

hagi hagut una oxidació al contacte, una prova mal realitzada o alguna altra anomalia 

diferent a l’observació que fes variar els resultats. De tota manera es decideix no descartar 

categòricament les nostres hipòtesis inicials degut que és possible que estiguem davant d'un 

problema de viabilitat tecnològica i no de concepte, i per tant una prova diferent tampoc ens 

hagués aportat els resultats esperats.  

Es pensa que podria haver inductàncies i capacitats paràsites i d’altra banda sabem que a 

règims de baixes freqüències el comportament es resistiu i a altes freqüències inductiu, per 

això estaria bé realitzar un estudi d’inductàncies amb tensions tan baixes però no s’ha trobat 

literatura al respecte. A més, a la banda curtcircuitada s’observa un corrent inductiu (ona 

esmorteïda) i, en canvi, al debanat contrari s’observa massa soroll per afirmar-ho d'entrada. 

Es plantejava realitzar un circuit elèctric amb una seqüència programable electrònicament en 

el temps amb tON i tOFF però els resultats i dificultats experimentals han desaconsellat 

incloure-ho en el present treball sense conèixer les freqüències pròpies. La Figura 2-17 

esquematitza aquest estudi. 

 

Figura 2-17: Estudi ideal del dispositiu amb el curtcircuit programat observant la intensitat del secundari i la tensió del primari. 

El present treball ha permès assajar el dispositiu d’una forma més eficaç que l’anterior d’en 

Joan Fernández Juncà. [1] 
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3. Reaprofitament per cicle de Rankine 

3.1. Conceptes teòrics 

3.1.1. Tipus de turbines 

Una turbina és un element que transforma una part de l’energia cinètica i tèrmica dels gasos 

en treball i l’aprofita per fer rotar una roda o cilindre on es transforma en energia mecànica o 

elèctrica. Existeixen diferents tipus de turbines i es poden classificar en turbines radials o 

axials depenent del mode de funcionament. També es poden classificar segons si son 

d’acció o de reacció. 

Les turbines radials són aquelles on el flux evoluciona des de la perifèria fins al centre de 

l’eix. En canvi, a les turbines axials el flux evoluciona en tot moment per la perifèria de la 

turbina sense arribar en cap moment al centre d’aquesta. 

D’altra banda, les turbines d’acció són aquelles on el fluid no pateix cap canvi de pressió 

important en el pas per aquesta i es mou bàsicament per l’energia cinètica dels gasos. En 

canvi, a les turbines a reacció el fluid si que pateix un canvi de pressió important i per tant 

aprofiten tant l’energia cinètica dels gasos com l’energia termodinàmica de la pressió.[10] 

3.1.2. Motor imants permanents 

Els motors d’imans permanents són motors elèctrics que utilitzen la combinació de camps 

magnètics permanents (imans) i camps magnètics induïts, produïts per la corrent d’excitació 

externa que circula pels debanats de l’estator. Aquesta inducció es pot realitzar mitjançant 

senyals elèctriques contínues o alternes. 

Els imans permanents són materials que tenen una capacitat d’emmagatzematge d’energia 

magnètica que perdura en el temps sense que aquesta es vegi influenciada en gran mesura. 

Degut a quest motiu la corba d’histèresis és molt important i varia en funció del material. Els 

materials que donen millor rendiment són els conformats per terres rares conjuntament amb 

el Samario, Neodimio i altres materials. 

Un altre aspecte important és que la regulació de la velocitat es pot realitzar mitjançant  el 

parell resistent del generador arrossegat. D’aquesta manera el motor, que actuarà com a 

generador, tindrà una potència elèctrica superior a la del fluid. S’utilitza un motor de corrent 

continu amb col·lector de delgues de 200 W a 12 V. 
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Per últim comentar que aquests motors en el cas de ser Brushless, no tenen ni 

escombretes, ni col·lector de delgues, fent electrònicament la commutació. Requerint molt 

menys manteniment. 

Per a un motor elèctric de corrent continu d’imans permanents es presenta l’Eq. 3.1 essent 

EB [V] la tensió en borns, Ke [V·s/rad] la constant elèctrica que relaciona la velocitat angular 

(ω [rad/s]) directament amb el voltatge del generador. 

·KeEB 
         

(Eq. 3.1) 

3.1.3. Introducció a la mecànica de fluids en toveres de turbina 

Número Mach 

El número de Mach (M) és un valor molt important en els fluxos unidimensionals que es 

presenten a la anàlisi dels fluxos compressibles. Aquest paràmetre relaciona la velocitat 

local d’un fluid (v) amb la velocitat del so dintre del fluid (c), que és 340 m/s a l’aire. L’Eq. 3.2 

representa aquesta relació. A més, es pot establir que el número de Mach és la relació 

existent entre les forces inercials i les forces originades per la compressibilitat del fluid. 

c

v
M 

           

(Eq. 3.2) 

Hi ha diversos grups en el quals classificar el règim d’un fluid, depenent del número de 

Mach. Aquests es poden dividir en règim subsònic i en règim supersònic.  

Quan el número de Mach és inferior a 1, ens trobem en regim subsònic i, per tant, la 

velocitat del fluid és inferior a la velocitat del so. A més, quan Mach és inferior de 0,3 es pot 

dir que estem a regim incompressible, on els efectes de la compressibilitat es poden 

considerar generalment insignificants. 

D’altra banda, si el número de Mach és superior a 1, ens trobem en règim supersònic i la 

velocitat del fluid és superior a la velocitat del so. 

Toveres 

Les toveres són l’element que converteix l’entalpia en energia cinètica. D’aquesta manera el 

fluid va augmentant la velocitat a mesura que avança per la tovera. Hi ha diferents formes de 

tovera en funció del règim en el qual es troba el fluid. Les toveres que treballen amb un 

règim subsònic tenen forma convergent, on l’entrada de la tovera té una àrea més gran que 

l’àrea a la sortida. Això es pot observar a la Figura 3-1 a). En canvi, les toveres de règim 

supersònic són amb forma divergent, on l’àrea de l’entrada del fluid és més petita que l’àrea 
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de la sortida, tal i com s’observa a la Figura 3-1 b). De totes formes aquest tipus de toveres, 

prèviament tenen un difusor de flux supersònic amb una part convergent que accelera el 

fluid fins a la velocitat del so i desprès arriba a la part divergent. 

 

           a)              b) 

Figura 3-1: a) Forma de toveres i difusors amb flux subsònic. b) Forma de toveres i difusors amb flux supersònic.[11] 

Idealment, les transformacions a les toveres són isentròpiques i, per tant, adiabàtiques i en 

règim estacionari. D’altra banda, s’ha de complir l’equació de Bernoulli i que en qualsevol 

punt el flux màssic sigui constant. Utilitzant les dues propietats i les seves equacions 

respectives s’arriba a l’Eq.3.3, on la velocitat del fluid és igual a l’arrel quadrada del quocient 

de les capacitats calorífiques (Cp i Cv), multiplicat per la pressió (p) i dividit per la densitat 

(ρ). 


 1

··
1

·· pp
C

C
v

v

p

        (Eq. 3.3) 

3.2. Càlcul inicials 

Els càlculs realitzats a continuació es faran utilitzant una estimació del cabal de 110 litres per 

minut i funcionant a una pressió de 8 bars. 

Primer de tot es farà una aproximació del tipus de règim del fluid utilitzant l’Eq. 3.4, sabent 

que el vapor d’aigua saturat i sec a 8 bars té una densitat de 4,17 kg/m3, unes capacitats 

calorífiques de 2,46 per Cp i 1,76 per Cv. 
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mv 8,517

17,4
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·10·8·

76,1

46,2 5




      

(Eq. 3.4) 

Amb aquesta pressió, el so té una velocitat de 501 m/s, per tant l’Eq. 3.4 indica que 

utilitzarem un flux supersònic , valor que està en consonància amb les toveres utilitzades a 

l’anterior treball. L’Eq. 3.5 mostra el número de Mach essent superior a 1. 

03,1
501

8,517
M

        

(Eq. 3.5) 

D’altra banda, el sistema s’idearà per inserir la càrrega per diferents entrades. D’aquesta 

manera es construirà un homogeneïtzador de càrrega que tindrà forma semicilíndrica on els 

cargols es trobaran en un diàmetre exterior de 70 mm i un diàmetre interior de 50 mm. Es 

considerarà que els gasos exerciran la força (Eq. 3.7) a tota la superfície (Eq. 3.6) 

222
82,753950·70· mmA  

      

(Eq. 3.6) 

kNFgasos 682,7539·10·10·8
65




      

(Eq. 3.7) 

Els cargols de mètrica 6 d’acer inoxidable tenen un nucli de 4,7 mm2 de diàmetre i un límit 

elàstic de 190 MPa. Això implica que els cargols suporten la força a la tracció que es mostra 

a l’Eq. 3.8. Comentar que si es realitza un sistema compacte no hauria d’haver força tallant 

degut a que no existeix superfície on exercir-la. 

kNF olc 2,137,4·190
2

arg  

       

(Eq. 3.8) 

3.3. Estructura 

Al projecte d’en Jan Villanueva Altarriba [2] van tenir múltiples problemes a l’hora d’aguantar 

pressions relativament elevades ja que tenia moltes fuites. Degut a això, les proves que es 

van realitzar en aquell moment no van esser realment representatives. 

Tot i així, es va decidir reutilitzar la turbina del projecte degut a que pot aguantar un vapor 

d’aigua amb un títol baix. Aquesta turbina consta de 16 àleps de forma còncava amb una 

inclinació de 45º per a l’entrada i la sortida de gasos, amb la tangent de la circumferència 

exterior de 75 mm de diàmetre i amb un diàmetre interior 17 mm. Això fa que l’arbre motor 

mesuri 17mm de diàmetre com a màxim. A la Figura 3-2 a) es mostra un croquis amb les 

mesures més característiques d’aquesta i a la Figura 3-2 b) una fotografia de la turbina. 
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     a)      b) 

Figura 3-2: a) Croquis de la turbina amb les mesures més significatives. b) Fotografia de la turbina utilitzada. 

Per a poder dur a terme aquest projecte, es va idear una estructura que fos el més 

compacta possible i que permetés aprofitar al màxim l’energia que aporten els gasos. Això, 

permet impulsar la turbina i generar electricitat gràcies al motor d’imants permanents. 

Les proves es van haver de realitzar amb aire comprimit, degut a que no es tenia a punt una 

caldera adient per a poder realitzar-les. Aquesta característica juntament amb les propietats 

del dispositiu, va propiciar que es decidís emprar un motor d’imants permanents que es 

trobava al laboratori. Aquest motor té una potencia de 500 W que funciona a una tensió 

nominal de 12 V i 3000 rpm. 

A continuació, es van realitzar les proves per a mesurar les friccions mecàniques en buit. 

Aquestes consistien en connectar un carregador de bateries a 6 V i 12V i fer diferents 

mesures. Per una banda es va mesurar quina era la velocitat de rotació de la turbina 

mitjançant un tacòmetre o PTIC, essent el Tachometer 233E de Novat S.A. l’utilitzat. També 

es va mesurar la tensió als borns del motor, utilitzant el Metro One hit de color verd com a 

voltímetre i la intensitat que hi circulava amb l’amperímetre analògic Supertester 680R amb 

nº 7321863. El conjunt de dades mesurades es troben a l’annex G, juntament amb la gràfica 

de tensió i velocitat. D’altra banda a la Figura 3-3 es mostra una fotografia de la realització 

de les proves amb els instruments i connexions necessàries i la ke es troba a l’Eq 3.9, en 

sentit dextrogir i a l’Eq. 3.10, en sentit levogir. 

 

Figura 3-3: Connexions i imatge de la prova per a modelar les pèrdues del motor degut a les friccions mecàniques 
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sVK dextrogire
·03644,0)( 

       

(Eq. 3.9) 

rad
sVK levogire
·03628,0)( 

       

(Eq. 3.10) 

3.4. Procés constructiu 

En aquest apartat s’explicarà com es direcciona l’aire comprimit per a generar electricitat. 

Per a dur a terme el procés constructiu, primer de tot es va haver de decidir com es farien 

les proves de la manera més idònia per a implementar el dispositiu final. Es va acabar 

efectuant un estudi de forma experimental, amb materials accessibles econòmicament o 

reutilitzats i que poguessin satisfer les necessitats funcionals del dispositiu. A més, es va 

realitzar l’estudi per evitar possibles errors amb el model teòric, degut a que no fos lo 

suficient acurat, tal i com va passar amb el primer dispositiu. 

El dispositiu està format per una cargola d’aportació de gasos, un laberint, un separador 

cargola-tovera, la tovera, el separador tovera-sortida de gasos i, per últim, la sortida de 

gasos. Cadascuna de les parts compleix una funció diferent amb una única finalitat comú.  

Tots aquets elements s’uneixen mitjançant 24 cargols que compacten totes les parts i eviten 

les fuites. S’utilitzen aquesta quantitat degut a que es col·loquen en punts estratègics, per 

sobredimensionar el sistema en el cas que sigui necessari augmentar la pressió i per evitar 

que el possible desgast del filet pugui ocasionar fuites. 

Al tractar-se d’un estudi experimental i no d’un producte acabat, una de les necessitats del 

sistema radica en que sigui un material barat, deixant de banda la importància de que els 

materials siguin resistents a la fatiga, ja que no és una propietat que es busca en aquest 

projecte. Per aquest motiu, s’empra l’alumini per a fabricar la cargola d’aportació de gasos, 

plaques de pcb per a la realització del laberint, dels separadors i de les toveres i una fusta 

de boga per a la fabricació de la sortida de gasos. L’alumini és un material econòmic, fàcil de 

mecanitzar, resistent a esforços, amb una conductivitat tèrmica elevada i amb una 

resistència a la fatiga baixa però tampoc nul·la. En canvi, les plaques de pcb són un material 

fàcil de mecanitzar, dissipa bé la calor i és resistent a l’absorció d’humitat, per a futures 

proves amb vapor. A més, te un coeficient d’expansió tèrmica baix i un baix cost econòmic. 

Per acabar, un cop es van tenir totes les peces dissenyades es va decidir la posició dels 

cargols emprats per subjectar tot el conjunt entre si. La posició d’aquests es va implementar 

tenint en compte paràmetres mecànics respecte a les parets de les plaques, com per 

exemple que estiguin a més de 2 mm d’una paret.  
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3.4.1. Cargola d’aportació de gasos 

Per a la realització de la cargola d’aportació de gasos fins arribar a la tovera, es va utilitzar 

un cilindre d’alumini que es trobava al laboratori del projecte anterior. Aquest constava d’un 

diàmetre exterior de 150 mm i es va mecanitzar amb una fresadora de tres eixos i amb un 

centre de mecanitzat. Els plànols d’aquest es troben a l’annex H, on s’observa com hi ha 

tres canals d’entrada, situats a 120º entre ells. Un cop els gasos entren, arriben a la part 

inferior que està formada per una cavitat inferior semicilíndrica, de 80 mm de diàmetre, i per 

tant amb una àrea de 25,13 mm2, que serveix per a que s’homogeneïtzin les pressions del 

gas. Això és degut a que poden existir pèrdues de càrrega als diferents conductes d’entrada 

de gasos. A més a la part central interior s’ha realitzat un rebaix per inserir el laberint. 

La part superior del bloc d’alumini també es va mecanitzar per a la subjecció del motor, fent 

que aquest estigui alineat mecànicament amb tot el conjunt i així s’evitin possibles fuites de 

gas. D’aquesta manera, també es redueixen els moviments del motor, fent moure l’arbre del 

motor i la turbina, respecte a les toveres. 

Per finalitzar, a la Figura 3-4 a) es mostra la cargola d’aportació de gasos per la part superior 

i a la Figura 3-4 b) es mostra la part inferior un cop finalitzat el procés de mecanitzat. 

    

     a)      b) 

Figura 3-4: a) Part superior de la cargola mecanitzada. B) Part inferior mecanitzada 

3.4.2. Laberint 

El laberint està situat a l’arbre del generador, introduït a la part inferior de la tovera i en 

contacte amb la turbina generador. Té un diàmetre exterior de 76 mm i està fabricat per una 

placa de pcb rebaixada amb el torn com s’observa a la Figura 3-5 a). Per l’altra banda, el 

resultat final del laberint es troba a la Figura 3-5 b). La funció d’aquest és la de crear una 

estanquitat amb una gota d’aigua condensada i d’aquesta manera evitar que quan hi hagi 

vapor, aquest es filtri cap a l’arbre del motor. Es va decidir utilitzar aquesta tècnica degut a 

que una junta aplicaria una excessiva fricció sobre l’arbre. De totes maneres no s’ha pogut 

comprovar la efectivitat del sistema. Els plànols del laberint es poden observar a l’annex H. 
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          a)             b) 

Figura 3-5: a) Mecanitzat al laberint mitjançant el torn. b) Resultat final del mecanitzat amb el torn. 

3.4.3. Separador cargola d’aportació de gasos – tovera. 

A continuació del bloc d’alumini i a la part inferior de la cavitat, s’instal·la una placa de pcb. 

La funció d’aquesta és la de comunicar els gasos que circulen entre la cargola d’aportació 

de gasos i les toveres. Per a comprovar si aquesta connexió afectava al rendiment del 

conjunt, es van realitzar tres separadors diferents. Els plànols dels diferents separadors es 

poden observar a l’annex H. A la Figura 3-6 s’observa el detall on els separadors cargola-

toveres es diferencien. 

 

Figura 3-6: Detall de la diferencia entre els separadors cargola-tovera. 

3.4.4. Toveres 

Es va decidir construir diferents tipus de toveres seguint els dissenys del treball d’en Jan 

Villanueva Altarriba [2], que va agafar les toveres operatives de la màquina d’en Big-Viñas 

[3]. Aquestes estan en consonància amb els càlculs realitzats anteriorment a l’apartat 3.2. 

Al realitzar varies plaques, aquestes ens permetran esbrinar quin és el millor disseny per 

realitzar les toveres, variant diversos factors en el muntatge de les mateixes. A la Figura 3-7 

es mostren els trams que varien entre les diferents toveres, marcats per diferents colors. 

D’aquesta manera, la primera meitat de l’angle de la paret exterior es representa en color 

groc (c) i la segona part, esta marcada amb vermell (d). Per l’altra banda, l’angle de la paret 

interior es representa amb els colors verd (a) i blau (b) que corresponen, respectivament, a 
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la primera i segona meitat d’aquesta. En ambdós casos els angles estan referenciats a la 

vertical. 

 

Figura 3-7: Esquematització de les toveres marcant els angles de cada tram 

A la Taula 3-1 es mostra el resum de les diferents toveres amb els valors a dalt indicats, on 

es pot veure “e”, que és la posició en graus del centre del cercle del principi de la tovera i “x”, 

que correspon al gruix al començament de la tovera. A mes, es poden observar els valors 

abans referenciats. Els plànols de les diferents toveres es troben a l’annex H, on també es 

detalla més acuradament els valors de la taula. Per temes constructius la tovera 3 no s’ha 

pogut fabricar, ja que les eines emprades no han permès un escanyament tant petit. 

Taula 3-1: Resum de les dimensions més significatives de les toveres. 

número a [º] b [º] c [º] d [º] e [º] x [mm] Comentaris 

1 23,74 23,74 33,74 33,74 0 1  

2 23,74 23,74 33,74 33,74 0 1,5  

3 23,74 23,74 33,74 33,74 0 0,5  

4 23,74 18,74 33,74 33,74 0 1  

5.1 23,74 23,74 33,74 38,74 2,4 1  

5.2 23,74 23,74 33,74 38,74 0-2,4 1 El·lipse tallada, focus a 0º i 2,4º 

6.1 23,74 18,74 33,74 38,74 2,4 1  

6.2 23,74 18,74 33,74 38,74 0-2,4 1 El·lipse tallada, focus a 0º i 2,4º 

7 23,74 23,74 33,74 33,74 60 1  

8 23,74 23,74 33,74 33,74 0 i 60 1 6 toveres 
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3.4.5. Separador tovera-sortida de gasos 

Després de les toveres, s’instal·la una placa de pcb que permet que els gasos circulin per la 

tovera sense fuites per la part inferior i que la cavitat quedi perfectament tancada. D’aquesta 

manera aquest separador només té mecanitzat els forats dels cargols. El plànol es troba a 

l’annex H. 

3.4.6. Sortida de gasos 

Per a la sortida dels gasos es va utilitzar un bloc de fusta de boga que es trobava al 

laboratori i que mesurava 30 mm de gruix. Es va mecanitzar utilitzant un centre de 

mecanitzat i amb una fresadora de tres eixos. Els plànols d’aquest es troben a l’annex H. 

La funció d’aquest element es la de donar compacticitat i rigidesa al conjunt i la de recollir els 

gasos de sortida de la turbina i expulsar-los del dispositiu. 

3.4.7. Dispositiu final 

Després de fabricar i muntar tots els components s’observa que el dispositiu mostrat a la 

Figura 3-8 a) és compacte i robust. A la Figura 3-8 b) s’observen les diferents parts de les 

quals consta el dispositiu en el seu ordre. D’aquesta manera es pot veure la cargola 

d’aportació de gasos, el laberint, el separador cargola d’aportació de gasos-tovera, les dues 

toveres (degut a que l’amplada de l’entrada de l’àlep és el gruix de dues plaques de pcb), el 

separador tovera-sortida de gasos, la sortida de gasos i s’ha inclòs el rodet que aniria inserit 

interiorment.. 

  

         a)       b) 

Figura 3-8: a) Imatge del dispositiu final des de una vista lateral inclinada b) croquis del posicionament de les diferents parts. 



Reaprofitament de l’energia dels gasos d’escapament d’un motor tèrmic de 10 kW, per a carregar bateries Pág. 41 

 

A aquest dispositiu falta incloure el motor d’imants permanents, a la esquerra de la imatge, 

que actuarà com a generador, l’arbre del motor i els cargols. 

3.5. Proves realitzades 

Per a la realització de les proves es va utilitzar, com es comenta anteriorment, aire comprimit 

ja que encara no s’ha dissenyat una caldera adient que es pugui utilitzar com a font de vapor 

d’aigua. 

L’aire comprimit, un cop arriba al dispositiu utilitzant racoreria de 1/8 de polzada, es divideix 

en tres ramificacions i entren a la cargola d’aportació de gasos utilitzant les diferents 

entrades. Aquesta racoreria instal·lada es mostra a la Figura 3-9. A més per a la realització 

de les proves s’utilitzaran dos manòmetres i dos termòmetres, sempre i quan s’utilitzi vapor. 

Un de cada estarà situat a l’entrada de la bifurcació, en una bifurcació superior i els altres 

abans d’entrar a la cargola d’aportació de gasos, als extrems de la bifurcació. Això ens 

permetrà conèixer les pèrdues de càrrega i temperatura que es poden patir a les 

ramificacions. 

 

Figura 3-9: Imatge amb la racoreria utilitzada per a la bifurcació de l’aire comprimit a l’entrada 

Per a la recollida de l’aire comprimit desprès de la sortida i la seva mesura, s’utilitza una 

fregidora reciclada amb una fusta que sella la coberta amb una obertura d’entrada i una 

obertura de sortida. A més, actuarà com a silenciador. El dispositiu es connecta a un 

comptador de gas reutilitzat que es trobava en desús. Això ens permet fer una aproximació 

del cabal utilitzat on es prendrà cada 10 segons el diferencial del cabal que es llegeix. A la 

Figura 3-10 a) es mostra l’estri emprat per a realitzar la recollida de l’aire comprimit i la 

mesura d’aquest a les proves. A la Figura 3-10 b) s’observa el croquis del conjunt incloent el 

flux del cicle de l’aigua. 
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         a)      b) 

Figura 3-10: a) Estri utilitzat per a recollir i mesurar el cabal d’aire comprimit. b) Croquis del conjunt 

Per a posar en funcionament el dispositiu és necessari una aportació de cabal generós. És 

per aquest motiu que es decideix realitzar les proves al taller mecànic de l’ETSEIB, on es 

troba la vàlvula de purga general de la instal·lació d’aire comprimit amb una canonada de 

purga amb un diàmetre de 20 mm. A la Figura 3-11 a) es mostra la connexió a l’entrada de 

l’aire comprimit, amb les bifurcacions i els manòmetres. D’altra banda a la Figura 3-11 b) es 

mostra l’estat inicial de la prova amb tots els estris i les connexions necessàries. 

   

      a)      b) 

Figura 3-11: a) Connexió entrada aire comprimit. b) Estat inicial de la prova. 

Un cop l’entrada d’aire comprimit està connectada, es decideix realitzar les proves d’assaig 

en buit. Primer es va obrint l’entrada d’aire fins que es fa girar la turbina, on es pren lectura 

de la pressió inicial d’arrencada dels dos manòmetres. A continuació es segueix obrint 

l’entrada d’aire comprimit i es va mesurant el voltatge del motor d’imants permanents amb el 

multímetre Metro One hit de color verd disponible al laboratori d’electrotècnia. Seguidament i 

un cop finalitzat l’assaig en buit, es tanca la sortida de gas comprimit, es modifica la posició 

del multímetre a la posició d’amperímetre i es comença a obrir la vàlvula d’entrada de l’aire 

comprimit per a procedir a l’assaig de curtcircuit. Un cop finalitzat l’assaig de curtcircuit, es 

tanca la vàlvula de pas i es torna a canviar el multímetre a la posició de voltímetre, es 

connecta una càrrega petita formada per bombetes incandescents i es bobina el cable 
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connector tres cops, per donar exactitut a la mesura, al voltant de l’amperímetre type CT-195 

disponible al laboratori d’electrotècnia. Després, es va obrint la vàlvula de pas prenent les 

lectures adients. Un cop finalitzada la prova amb càrrega es torna a realitzar la prova inicial 

per mesurar les pèrdues de càrrega. Posteriorment es canvia el separador cargola 

d’aportació de gasos-tovera i les toveres en cas de esser necessari. A la Figura 3-12 es 

mostra la prova amb càrrega quan les bombetes estan enceses a partir de l’energia creada 

pel motor d’imants permanents. Per últim es repeteix la prova de friccions mecàniques per a 

comprovar si aquestes han sofert algun canvi. 

 

Figura 3-12: Imatge durant la realització de la prova amb càrrega. 

El conjunt de mesures de les proves obtingudes amb les diferents combinacions de 

separador cargola d’aportació de gasos-tovera i toveres es troben a l’annex I. 

3.6. Tractament de dades 

Un cop s’han realitzat totes les proves, s’ha procedit a analitzar les mesures. Comentar que 

totes les gràfiques estan referenciades a la pressió mitjana calculada dels dos manòmetres. 

Primerament es va voler estudiar la relació de pressió i cabal i es va valorar si aquesta podia 

tenir en compte els diferents separadors cargola-tovera utilitzats, les diferents proves 

realitzades o si depèn únicament de les toveres. Els resultats es troben a l’annex J. Per 

aquest motiu es va graficar per a cada tovera la pressió mitjana amb el cabal que hi 

circulava a cada prova i amb separadors diferents. 

A les gràfiques pressió i cabal incloses a l’annex J es pot observar que la gran majoria 

d’aquestes no presenten una diferència significativa pel que respecta a la utilització de 

separadors diferents. D’aquesta manera s’agrupen totes les mesures referides a pressió 

mitjana i cabal per a cada tovera i es realitza una  gràfica amb totes les toveres, tal i com 

s’observa a la Figura 3-13. En aquesta també s’observen les equacions per a cadascuna de 

les toveres i es pot veure que el coeficient de determinació (R) de les rectes és força elevat. 

Es conclou que la pressió i el cabal estan força relacionats depenen només del tipus de 
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toveres i que les diferències observades entre els diferents separadors per la mateixa tovera 

són deguts a errors experimentals. 

 

Figura 3-13: Gràfiques de pressió i cabal per a cada tovera 

Posteriorment es va estudiar si hi havia alguna diferència significativa entre utilitzar 

separadors de cargola-tovera amb la mateixa tovera. Degut a aquest motiu s’han realitzat 

les gràfiques d’assaig en buit, l’assaig de curtcircuit i la prova amb càrrega per a cada tovera 

en funció del separador cargola d’aportació de gasos–tovera utilitzat. 

Les gràfiques d’assaig en buit, assaig de curtcircuit i prova amb càrrega estan disponibles a 

l’annex K. En aquest, no s’observen diferències significatives entre els diferents separadors. 

D’aquesta manera s’agrupen totes les dades referides a la mateixa tovera, eliminant l’efecte 

de separador diferent i es realitzen les gràfiques d’assaig en buit, assaig de curtcircuit i prova 

amb càrrega amb totes les toveres disponibles, incorporant les equacions per a cada assaig 

i per a cada tovera.  

De totes maneres i utilitzant les equacions trobades a l’apartat anterior entre pressió i cabal, 

es decideix modificar l’eix de les abscisses utilitzant el cabal. Per a poder realitzar una 

comparació més acurada entre les diferents toveres s’utilitzen les equacions entre pressió i 

cabal i no els valors de cabal mesurats per intentar evitar al màxim possible els errors 

experimentals perquè el cabalímetre utilitzat és probable que no sigui molt precís.  
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D’aquesta manera les gràfiques de les proves abans esmentades referides al cabal que hi 

circula es troben a la Figura 3-14 per l’assaig en buit, a la Figura 3-15 per l’assaig de 

curtcircuit i a la Figura 3-16 per la prova amb càrrega. 

 

 

Figura 3-14: Gràfiques i equacions, tensió-cabal, de l’assaig en buit en funció de cada tovera 
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Figura 3-15: Gràfiques i equacions, intensitat-cabal de l’assaig en curtcircuit en funció de cada tovera. 

 

Figura 3-16: Gràfiques i equacions, potència-cabal, de la prova amb càrrega en funció de cada tovera. 
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De totes formes, la hipòtesis inicial pretenia treballar amb una pressió de 8 bar 

aproximadament i amb vapor d’aigua. Al no assolir aquests punts de pressió degut a que la 

tensió a borns del motor és superior a la nominal, es decideix crear una nova tovera, per a 

flux subsònic. Els plànols d’aquesta es troben a l’annex L. Aquesta nova tovera llençarà el 

flux d’aire a 45º de la tangent de la circumferència. 

Un cop es té construïda, es realitza el mateix procés de proves que es va dur a terme 

anteriorment per les altres toveres. Les mesures realitzades a les diferents proves es 

mostren a l’annex M. El tractament posterior de les dades, utilitzant els criteris anteriors es 

troba a l’annex N.  

Per últim, s’inclou aquesta última tovera a les gràfiques realitzades anteriorment, obtenint 

l’assaig en buit, a la Figura 3-17, l’assaig de curtcircuit, a la Figura 3-18 i la prova amb 

càrrega, a la Figura 3-19. Trobant-se a l’annex O. 

 

Figura 3-17: Gràfiques i equacions, tensió-cabal, de l’assaig en buit en funció de cada tovera 
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Figura 3-18: Gràfiques i equacions, intensitat-cabal de l’assaig en curtcircuit en funció de cada tovera. 

 

Figura 3-19: Gràfiques i equacions, potència-cabal, de la prova amb càrrega en funció de cada tovera. 
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Seguidament es va realitzar un estudi temporal amb les gràfiques de les pèrdues per 

friccions mecàniques per observar l’evolució del fregament i les pèrdues del dispositiu. 

Aquest es troba també a l’annex O. Tal i com es pot veure, no s’observa cap canvi rellevant 

en la disminució de la fricció i per tant no es un valor diferencial a l’hora de valorar les 

toveres. 

Per acabar es va fer una aproximació del rendiment de la tovera 9 en el punt on la potència 

és més elevada. A l’annex O es troba la resolució i el rendiment final es troba a l’Eq. 3.11. 

%74,1
ent

sort

P

P


        

(Eq. 3.11) 

3.7. Conclusions 

Després  de la realització de totes les proves i de l’anàlisi dels resultats obtinguts amb 

cadascuna de les toveres es pot determinar de forma general que hi ha hagut un error al 

considerar que el fluid treballaria en règim supersònic. Segons les dades obtingudes gràcies 

a l’ús de les diferents toveres es pot dir que la que ha donat millors resultats ha sigut la 

número 9, ja que es la única que funciona en règim subsònic i donat que no s’ha pogut 

arribar a treballar amb el fluid supersònic, les 8 toveres anteriors no han aconseguit 

augmentar la velocitat del fluid a través d’elles.  

Degut a aquest motiu caldria tornar a plantejar l’experiment. Un dels problemes que hi ha 

hagut en el present projecte en relació a la pressió té a veure amb les fortes vibracions que 

ha patit el dispositiu. Al ser més fortes de l’esperat no ha permès treballar amb pressions 

mes elevades. Aquestes vibracions són degudes a que el rodet no està totalment centrat, ja 

que la peça postissa de llautó, d’acoblament a la dinamo, no s’ha construït degudament. 

Una bona solució seria modificar aquesta peça postissa i el sistema de fixació del rodet a 

l’eix de l’arbre del motor per una d’acer inoxidable, que aportaria robustesa i evitaria  la 

transmissió longitudinal de calor per l’arbre motor cap al col·lector de delgues i les bobines.  

Una vegada solucionat el problema de les vibracions es podria intentar augmentar la 

càrrega per a que la tensió en borns del motor no augmentes tant, així com la velocitat de 

rotació extraient més energia. Les proves realitzades s’han aturat, per precaució, quan la 

tensió arribava als 20V. 

Una altre opció seria realitzar aquest experiment amb vapor d’aigua ja que l’expansió del 

vapor podria donar l’energia necessària que li falta al fluid per a funcionar amb el regim 

supersònic. En aquest cas, caldria comprovar l’estanquitat que aporta el laberint i realitzar, 

en cas que fos necessari, un canal d’evacuació d’aigua a la cargola d’aportació de gasos.  



Pág. 50  Memoria 

 

També es podria realitzar un altre estudi utilitzant polsos de cabal en comptes d’un flux 

continu mitjançant un dispositiu electrònic que controlés l’entrada del fluid amb l’alimentació 

elèctrica de la bomba. D’aquesta manera simplifica i abarateix el circuit de vapor, al eliminar 

totes les vàlvules de control deixant només l’antiretorn i la de seguretat. 

La pressió de treball també podria vindre controlada elèctricament a traves del parell 

resistent originat a la dinamo pel corrent circulant cap a la bateria. 

En el cas que no s’aconseguís treballar en règim supersònic, s’haurien de dissenyar mes 

toveres subsòniques per a observar quin és l’angle d’atac més adient per extreure el major 

rendiment possible. Si es fes això, el dispositiu es podria simplificar, ja que no es 

necessitaria tenir en compte l’expansió del gas.  

Si s’analitzen les gràfiques es pot veure que la tovera 1 i la tovera 4 tenen un rendiment una 

mica superior a la resta. Això pot ser degut a que la paret exterior no està modificada i el 

fluid circula amb flux laminar sense patir cap turbulència fins arribar al rodet. 

Aquest treball millora l’estanquitat mostrada pel treball d’en Jan Villanueva Altarriba [2] fins al 

punt de permetre l’assaig de toveres i la mesura de cabals. 
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4. Pressupost 

La realització del pressupost engloba el conjunt de conceptes que han permès la realització 

del projecte, tal i com ha sigut descrit als apartats anteriors. Aquests es classifiquen com: 

 Cost del material: Ja sigui matèria prima o elements necessaris per a la fabricació del 

procés, incloent-hi la taladrina i les eines de tall. 

 Amortització dels components informàtics i instruments de medició: Aquests inclouen 

el cost de la l’adquisició d’equips físics com ordinadors o altres elements i els costos 

de la llicència de Solid Works (gratuïta si es la d’estudiant). Els instruments de 

medició utilitzats són el voltímetres, els amperímetres, l’oscil·lador entre altres. 

 Cost de personal: Salari del personal que ha intervingut en la realització del projecte 

com tècnics professionals i enginyers. 

 Cost de l’electricitat: Qualsevol estri que consumeixi electricitat per a funcionar com 

un ordinador o les fresadores per a la realització dels mecanitzats. 

Dintre de la maquinaria utilitzada i dels elements informàtics, els costos no seran la seva 

totalitat ja que no és d’ús exclusiu per aquest, sinó que els costos s’amortitzaran dintre de la 

seva vida útil. Actualment la vida útil d’un portàtil és de unes 7200 hores aproximadament. 

Pel que respecte a consums elèctrics, s’ha considerat un cost mig de l’electricitat durant 

l’últim any de 0,135 €/kW·h. [12] 

El concepte d’altres materials, fa referència a l’ús de la fibra de vidre, de la racoreria 

d’ambos projectes, de les platines de coure, al filferro, a la femella allargada, a la resina 

epoxi, als cargols i al suport de la fregidora per a la construcció dels dispositius. 

El concepte d’altres aparells, fa referència a la amortització dels instruments utilitzats com 

són l’amperímetre de 900 A, l’amperímetre analògic, el multímetre, el soplet, l’oscil·loscopi, 

la càmera termogràfica, el tacòmetre, l’amperímetre digital i el cabalímetre 

La Taula 4-1 desglossa els costos abans esmentats directament relacionats amb la 

realització del projecte. 
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Taula 4-1: Tabla i costos de material, instruments utilitzats, personal i elèctric. 

Cost del material 

Concepte Quantitat Preu Unitari [€] - Preu Total [€] 

Transformador toroïdal 1 67,00 - 67,00 

Terminals elèctrics 5 20,00 - 100,00 

Fusta de boga 2 10,00 - 20,00 

Soldadura alumini 1 70,00 - 70,00 

Soldadura plata 1 20,00 - 20,00 

Turbina 1 30,00 - 30,00 

Bloc d'alumini 1 20,00 - 20,00 

Placa pcb 24 8,00 - 192,00 

Eina de tall 6 15,00 - 90,00 

Altres materials - - - 52,00 

Total 661,00 

Amortització de 

components informàtics i 

instruments de medició 

Concepte Quantitat [€] Vida útil [h] Temps d'ús [h] Preu Total [€] 

Portàtil 650 7200 250 22,57 

Altres aparells - - - 163,80 

Total 186,37 

Cost personal 

Concepte Temps d'ús [h] Preu Unitari [€/h] - Preu Total [€] 

Enginyer en pràctiques 700 30 - 21.000,00 

Tècnic de taller 25 25 - 625,00 

Oficial de primera 4 30 - 120,00 

Total 21.745,00 

Cost elèctric 

Concepte Potència consumida [kW] Temps de funcionament [h] Preu unitari [€/kWh] Preu Total [€] 

Centre de mecanitzat 11 5 0,135 7,43 

Fresadora 2,5 3 0,135 1,01 

Torn 0,5 2 0,135 0,14 

Compressor 5 18 0,135 12,15 

Portàtil 0,35 250 0,135 11,81 

Total 32,54 

 Subtotal 22.624,91 € 

 Impostos 4.751,23 € 

Cost total del projecte 27.376,14 € 
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5. Impacte ambiental 

Totes les activitat, tant com si són industrials o enfocades a la investigació, tenen associats 

diversos elements que poden arribar a interactuar amb el medi ambient, en major o menor 

mesura. Per aquest motiu l’estudi de l’impacte ambiental és imprescindible a l’hora de 

realitzar un projecte. A l’actualitat és un aspecte de vital importància ja que permet identificar 

els aspectes susceptibles de produir impacte ambiental. 

Al ser un projecte d’aspecte experimental, l’impacte ambiental que es pot produir està 

relacionat amb el consum energètic, ja sigui de la maquinaria utilitzada o dels ordinadors. 

Per aquest estudi s’analitzaran com a factors, les emissions i els residus. 

Emissions 

Les principals fonts d’emissió són aquelles produïdes en conseqüència de l’energia 

utilitzada. Com l’energia es pot produir en diversos processos, es tindrà en compte el mix 

anual energètic d’Espanya més actualitzat, de desembre de l’any 2014 a novembre de 2015. 

L’energia consumida d’aquest procés és de 241,00 kWh. La Taula 5-1 mostra els residus 

perillosos associats a la producció d’energia  

Taula 5-1: Emissions provocades per la generació d’energia.[13] 

 Mix any mòvil (Espanya) Emissions 

Diòxid de Carboni (CO2) 0,232 kg/kW·h 55,91 kg 

Diòxid de sofre (SO2) 0,531 g/kW·h 127,97 g 

Òxids de Nitrogen (NOx) 0,363 g/kW·h 87,48 g 

Residus 

Els principals residus a tenir en compte en la realització del projecte és l’encenall que es 

desprèn durant el mecanitzat de les peces i la taladrina que utilitzen les màquines. 

L’encenall es recicla juntament amb la resta d’encenall del laboratori i del taller mecànic. Es 

recomanable separar l’encenall dels diferent tipus de metalls, degut a que el seu reciclatge 

és més senzill. 

La taladrina és extremadament perillós per l’elevada toxicitat i degut a que emet gasos 

extremadament nocius per a la salut, aquest es tracta com a residu d’ús especial i es porta a 

reciclar. 
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També s’ha considerat els residus potencialment perillosos generats durant la producció 

d’energia. La Taula 5-2 mostra els residus perillosos associats a la producció anual 

d’energia a Espanya més actualitzat.  

Taula 5-2: Residus radioactius provocats per la generació d’energia.[13] 

 Mix any mòvil (Espanya) Emissions 

Alta radioactivitat 0,280 mg/kW·h 67,48 mg 

Baixa i mitja radioactivitat 0,00230 cm3/kW·h 0,5543 cm3 
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Desenvolupament del projecte 

A continuació es mostra un diagrama de Gantt per mostrar la planificació per a cada 

dispositiu del projecte. D’aquesta manera a la Figura 0-1 es mostra la planificació del primer 

dispositiu, que aprofita l’efecte Seebeck. La Figura 0-2, mostra la planificació del segon, que 

aprofita l’energia dels gasos a compressió. 

 

Figura 0-1: Diagrama de Gantt pel primer dispositiu 

 

Figura 0-2: Diagrama de Gantt pel segon dispositiu. 

El procés de l’elaboració de la documentació s’ha anat efectuant a partir del mes de maig. 

S’ha de considerar que la segona quinzena del mes d’agost, coincideix amb el període de 

vacances estiuenc. D ’altra banda el salt de la tasca 5 del segon dispositiu és degut a les 

vacances de Nadal de desembre de 2015 on el taller mecànic va romandre tancat. 

 

Dispositiu efecte Seebeck

Tasca Descripció de la tasca S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

1 Decissió del PFC

2 Proves inicials

3 Estudis preliminars

4 Construcció

5 Disseny de les proves

6 Proves amb motor

7 Proves amb gibrell

8 Anàlisis dels resultats

2015

AgostAbril Maig Juny Juliol

Dispositiu turbina

Tasca Descripció de la tasca S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3

1 Estudi inicial

2 Disseny de les peces

3 Construcció(I)

4 Disseny de les proves

5 Proves al taller mecànic(I)

6 Anàlisis de resultats(I)

7 Construcció(II)

8 Proves al taller mecànic(II)

9 Anàlisis de resultats(II)

Febrer

20162015

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener
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Conclusions 

El resum de les conclusions del projecte es detallaran a continuació: 

 S’ha reutilitzat un percentatge molt elevat per a la construcció de les diferents parts 

dels dispositius.  

 L’estudi de l’efecte Seebeck ens indica que no s’ha aconseguit extreure l’energia 

necessària d’aquest però existeixen indicis que indiquen que s’ha de continuar 

investigant. S’ha superat la feina del treball anterior 

 A la segona part del projecte s’ha construït un dispositiu capaç de generar electricitat 

a partir d’una circulació de gasos. De totes formes, al no treballar amb vapor no s’han 

obtingut els resultats esperats, malgrat acotar cabals i rendiments superant el treball 

anterior. L’assaig amb vapor ha quedat fora de l’abast del projecte. 

 L’impacte ambiental del projecte seria positiu, al augmentar l’eficiència energètica del 

grup electrogen, en el cas de que fos rendible econòmicament i viable 

tecnològicament. 
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