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Resum
L’objectiu d’aquest projecte és el de desenvolupar un nou mètode de detecció de fuites externes
en bescanviadors de calor per l’empresa Frape Behr, basat en la captació, en l’interior d’una
cambra estanca (embolcall), de la concentració volumètrica per unitat de temps d’un gas
traçador (hidrogen), el qual s’introdueix a l’interior del bescanviador. Aquest nou mètode serà
alternatiu als mètodes usats en l’actualitat per l’empresa en el sistema de control d’estanqueïtat
de la línia de producció, com són la màquina Furness, l’espectrometria de masses d’heli i la pica
d’aigua o mètode de les bombolles.
Un dels altres objectius principals d’aquest projecte és intentar solucionar els principals
problemes dels sistemes actuals. Aquests problemes van des de que la mínima fuita detectable
per la màquina Furness és massa elevada, a intentar evitar que l’espectròmetre de masses d’heli
es saturi com a conseqüència de que s’hi mesuren fuites massa elevades.
En aquest projecte s’ha construït un prototip d’aquest nou mètode, el funcionament del qual
s’explica detalladament en un dels capítols més importants. Ara bé, per raons experimentals
(l’embolcall s’ha d’adaptar el màxim possible al bescanviador), aquest prototip s’ha hagut
d’adaptar a un sol tipus de bescanviador dels que fabrica Frape Behr. El tipus de bescanviador
escollit ha estat el calefactor, encara que aquest fet no impedirà que les conclusions siguin
extrapolables als altres bescanviadors fabricats per Frape Behr.
Un altre capítol molt important d’aquest projecte és el d’experimentació. Els principals assajos
realitzats per tal d’observar el funcionament del banc han estat el calibratge, quantificació
experimental de la mínima fuita detectable i el de quantificació de fuites que presenten diferents
calefactors.
Finalment un cop realitzats els assajos, s’ha pogut observar que es compleixen tots els objectius
d’aquest projecte, i que aquest mètode pot millorar notablement els mètodes actuals d’una forma
econòmica, segura i sense cap mena d’impacte ambiental.
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1. Glossari
•

Fuites externes: Cabal d’un fluid que va des de l’interior del bescanviador a l’exterior.
Aquestes són les fuites objecte d’aquest projecte.

•

Fuites internes: Cabals de fluid que no segueixen el recorregut intern d’un
bescanviador. Són degudes a què es salten un pas del recorregut intern, però que en cap
cas surten a l’exterior.

•

Embolcall: Recipient que tenen alguns bancs d’assaig de detecció de fuites externes dels
bescanviadors. Aquest recipient envolta i tanca de forma estanca el bescanviador, de tal
manera que deix un volum intern entre aquests dos objectes.

•

Gas traçador: Qualsevol gas, les propietats del qual s’utilitzen per detectar la seva
presencia o la presencia d’una mescla de gasos de la que aquest forma part.
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2. Prefaci
Aquest projecte s’ha elaborat dins d’un marc de conveni de programa de cooperació educativa
entre universitat i empresa (Número de conveni 09-240-11), firmat per mi mateix, la Universitat
Politècnica de Catalunya i l’empresa Frape Behr situada al carrer D número 33-35 del Polígon
Industrial de la Zona Franca de Barcelona.
Frape Behr és una empresa alemanya que es dedica al disseny i fabricació d’equips de
refrigeració i climatització per a automòbils, camions i motos. Alguns dels seus principals
productes són els diferents bescanviadors de calor que porten incorporats aquests esmentats
equips de refrigeració i climatització.
La totalitat de la meva tasca ha estat desenvolupada dins del departament d’assajos físics, on
principalment he elaborat informes de rendiments de condensadors i evaporadors, com també he
realitzat els informes dels assajos de fuites externes d’aquests.
Dins d’aquest conveni de cooperació, el departament d’assajos de Frape Behr em va oferir la
possibilitat de que, aprofitant que en aquells moments s’estava realitzant el desenvolupament
d’un nou banc d’assaig, jo hi col·laborés i pogués realitzar d’aquesta manera aquest projecte de
fi de carrera.
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3. Introducció
3.1. Objectius del projecte
Com ja s’ha comentat, Frape Behr produeix i dissenya bescanviadors de calor per a la industria
de l’automòbil, els quals estan fabricats d’alumini, que es caracteritza per ser fràgil, deformable i
molt difícil de soldar. Aquesta última característica és la més crítica en el moment de la
fabricació. Això provoca que no tots els bescanviadors produïts tinguin l’estanquitat requerida, i
per tant fa necessària la presència d’un mètode de detecció de fuites a la mateixa línia de
producció.
En l’actualitat, els mètodes utilitzats per l’empresa no són del tot fiables o requereixen una
inversió elevada de temps en el moment de comprovar si hi ha fuita. És per aquests motius que
es busca un nou banc d’assaig que utilitzi una nova metodologia de detecció de fuites més fiable
que les anteriors.
Per tant, l’objectiu principal d’aquest projecte és el de dissenyar i desenvolupar un prototip de
banc d’assaig que utilitzi un nou mètode alternatiu de detecció de fuites externes mitjançant
hidrogen com a gas traçador, per tal de què si aquest prototip funciona correctament i és fiable,
es pugui introduir en un futur a la línia de fabricació.

3.2. Abast del projecte
Aquest projecte pretén explicar, a partir d’una petita base de teoria de fuites, quins són els
mètodes de detecció de fuites utilitzats per Frape Behr i quins problemes tenen aquests, per a tot
seguit exposar i argumentar el nou mètode de detecció així com explicar quines són les
especificacions a vèncer per aquest.
Un cop s’ha explicat això, mitjançant una sèrie d’experimentacions s’avalua el seu
funcionament, explicant també els problemes que s’han trobat.
Finalment, com en tot projecte, es realitza un anàlisis de costos, mediambiental i de seguretat.
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4. Teoria de fuites
4.1. Introducció
Una fuita queda totalment definida per el fluid de gas que pot travessar-la si es coneix la
naturalesa del gas, la pressió a cada costat de la fuita i la temperatura a la que es troba el gas.
Una altra manera de determinar totalment una fuita és a partir de les dimensions d’un tub
capil·lar de diàmetre D i longitud L. Així doncs, el flux de gas que travessarà aquest tub capil·lar
dependrà dels paràmetres anteriorment mencionats.

Figura 4.1: Tub capil·lar.

El paràmetre més important és el de la pressió a cadascun dels costats, ja que donar el valor
d’una fuita sense especificar les pressions és un contrasentit. A continuació, com a segon
paràmetre més important tenim la naturalesa del gas i finalment com a paràmetre menys
important trobem la temperatura.
Les causes més usuals de la presència de fuites són bàsicament soldadures mal realitzades, juntes
inadequades o mal instal·lades i parets massa primes (difusió).
En un sistema real la fuita zero no existeix, sempre existeix una petita fuita, que com a màxim
ha de ser del 2 al 10% del cabal eficaç.
La fuita màxima acceptable varia segons el producte o el tipus de producte en què s’està
treballant. En el cas d’aquest projecte, i dins del món dels bescanviadors de calor, la fuita

Pàg. 14

Memòria

màxima admissible depèn també del fluid refrigerant amb què es treballa, o bé senzillament és
aquell valor en el qual el rendiment del bescanviador està per sota del punt de treball ideal o
dissenyat.

4.2. Unitats
Quan es mesura una fuita el que realment s’està mesurant és el cabal d’aquesta, i per poder
especificar la quantitat de gas per unitat de temps, a part del volum també s’ha d’especificar la
pressió.
És per aquest motiu que normalment la unitat de fuita més usual correspon a un augment de
pressió de 1 mbar. en una càmera de 1 litre en 1 segon a 20ºC [Telstar Industrial S.L, 2001, p.
120].

4.3. Conversió de fuites
El cabal d’una fuita, com ja s’ha comentat, depèn directament de la diferència de pressions entre
l’interior i l’exterior, de la temperatura i de paràmetres físics com és el gruix del material del
bescanviador i del diàmetre de la fuita. Hi ha casos en els quals interessa saber quina és la fuita
equivalent o la fuita del gas traçador equivalent en el cas que un d’aquest paràmetres canviés.
Aquest fet es pot calcular a partir de les següents equacions [Galan. M, 1999, p. 3-11]:

Qtotal = Qlaminar + Q molecular
On:

(Eq 4.1)

Qtotal: Cabal total de la fuita del gas traçador [mbar·l/s].
Qlaminar: Terme laminar de la fuita [mbar·l/s].
Qmolecular: Terme molecular de la fuita [mbar·l/s].

QLaminar = QRef ·

2
2
PDInt
− PDExt
P
· GT
2
2
PRefint − PRefext PDInt

On:

QRe: Cabal de la fuita en les condicions de referència [mbar·l/s].
PDInt: Pressió absoluta interna desitjada [bar].

(Eq 4.2)

Desenvolupament d’un nou sistema de detecció de fuites externes en bescanviadors de calor

Pàg. 15

PDExt: Pressió absoluta externa desitjada [bar].
PRefint: Pressió absoluta interna referència [bar].
PRefext: Pressió absoluta externa referència [bar].
PGT: Pressió parcial del gas traçador de la mescla [bar].
PGT/PDInt: Concentració del gas traçador dins de la mescla. En el cas que no hi
hagi mescla, aquest terme serà igual a 1.



256 ·η Ref ·L·QRe
D=

2
2
 π ·1.013·( PRefint − PRefext ) 
On:

1/ 4

(Eq 4.3)

D: Diàmetre equivalent [cm].
L: Longitud de la fuita [cm].
ηRef : Viscositat del fluid desitjat en les condicions de referència [bar·s].

1 2·π ·K ·T D 3
Q Molecular = ·
·
· ( PGT − PDExt ) · 1,013
6
M
L

(Eq 4.4)

K: 8,32·107 (constant de Boltzman).

On:

T: Temperatura absoluta del gas desitjat de la mescla en el test [K].
M: Pes molecular del gas desitjat de la mescla [g/mol].
1,013: Factor per passar d’atmosferes a mil·libars.
Finalment, una altre expressió molt utilitzada és aquella que dóna el valor del cabal de la fuita
equivalent si hi ha un canvi de fluid.

QgasA
QgasB
On:

=

η gasB
η gasA

(Eq 4.5)

QgasA: Cabal del fluid A [mbar·l/s].
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QgasB: Cabal del fluid B [mbar·l/s].
ηgasA: Viscositat del fluid A [bar·s].
ηgasB: Viscositat del fluid B [bar·s].

4.4. Mètodes de detecció de fuites
En l’actualitat existeixen molts mètodes de detecció de fuites, els quals es poden dividir en dos
grans grups segons si es crea el buit o bé es crea una sobrepressió [Telstar Industrial S.L, 2001,
p. 124-127].
•

Test al buit:
o Test d’augment de pressió: En aquests assajos es produeix el buit a l’interior del
bescanviador a provar, i s’observa i s’avalua el possible augment de pressió que
es produeix en aquest durant un període de temps determinat.
o Detecció per ruixat exterior amb gas traçador: En aquest mètode també es fa el
buit a l’interior del bescanviador en el qual prèviament s’han ruixat les
superfícies sospitoses amb gas traçador per l’exterior. En el cas que hi hagi fuita,
el gas traçador entra a l’interior del bescanviador i és detectat per un captador.
o Test global de fuites amb embolcall: Molt semblant a l’assaig anterior però amb
la diferència que la part exterior del bescanviador és ruixada totalment amb gas
traçador.

•

Test de sobrepressió:
o Test de caiguda de pressió: En aquests assajos s’omple el bescanviador fins a
una determinada pressió de treball, i s’observa i s’avalua la possible disminució
de pressió que es produeix en aquest durant un període de temps determinat.
o Localitzador mitjançant ‘Sniffer’: S’omple el bescanviador amb gas traçador fins
a una determinada pressió de treball. En cas de fuita, el gas traçador sortirà a
l’interior de l’embolcall i serà detectat per un captador.
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o Test de fuita global o d’acumulació: Aquí el bescanviador a analitzar s’omple
amb gas traçador a la sobrepressió necessària i es cobreix amb un embolcall de
volum conegut. El gas que s’escapi per les fuites, si n’hi ha, s’acumularà a
l’embolcall i després d’un cert temps d’acumulació, perfectament definit, es
mesura el canvi de concentració de gas.
o Test de fuita global amb embolcall en condicions de buit: L’única diferència
respecte el cas anterior és que en aquest, a l’interior de l’embolcall, se li fa el
buit.
o Test de pressurització inversa: L’equip a examinar es deixa durant un cert temps
en una cambra pressuritzada que conté gas traçador. Durant el temps d’exposició,
de vàries hores, el gas traçador penetra a l’interior de l’objecte per les fuites.
Després d’aquesta pressurització els objectes es col·loquen en un recinte que se li
fa el buit i s’examina la possible emissió del gas traçador seguint la mateixa
tècnica exposada anteriorment.
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5. Sistemes de detecció de fuites externes utilitzat per
Frape Behr
En l’actualitat, Frape Behr disposa d’un sistema de detecció de fuites externes dels
bescanviadors basat en diferents bancs d’assaig destinats a aquest fi, on cadascun d’ells,
funciona a partir d’una metodologia diferent. És per aquest motiu que aquests bancs es
diferencien per tenir una sensibilitat i un rang de treball diferents.

5.1. Màquina Furness
Tots els bescanviadors de calor, un cop han estat fabricats, són sotmesos a un primer control de
qualitat, poc sensible, que serveix per detectar els bescanviadors que tenen fuites considerades
grans.
Els bescanviadors es posen en sèrie amb una cavitat estanca del mateix volum que el
bescanviador que es prova; es pressuritza el sistema amb aire i, si el bescanviador de calor té una
fuita, es crea un flux d’aire per el canal de connexió entre el bescanviador i la cavitat.
El cabal d’aquest flux és igual a la meitat del cabal que surt per la fuita cap a l’exterior.

Figura 5.1: Esquema de la màquina Furness.

El problema d’aquest mètode és que la mínima fuita que pot detectar és de 10 ml/min, la qual és
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del tot insuficient. Per tant, la màquina Furness s’utilitza solament per descartar els
bescanviadors de calor amb fuites grans.

Bescanviador de calor
(evaporador)

Fotografia 5.1: Màquina Furness per la detecció de fuites externes en bescanviadors.

Bescanviador de calor
(evaporador)

Fotografies 5.2 i 5.3: Centraleta i útil de la màquina Furness.

5.2. Espectrometria de masses d’heli
Els bescanviadors que no s’han descartat en el primer control de la màquina Furness passen un
altre control mitjançant el banc d’espectrometria de masses d’heli. Aquest mètode és molt més
sensible i eficaç que la màquina Furness.
L’heli és un gas amb unes bones característiques per ser utilitzat en assajos de detecció de fuites,
ja que està format per partícules extremadament petites que són capaces de fluir per qualsevol
orifici que tingui el bescanviador. Una altra característica important és la seva baixa
concentració a l’atmosfera (no arriba als 5 ppm), la qual cosa evita que hi hagin errors de lectura
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en els assajos. Finalment es tracta d’un gas molt segur en el moment de treballar amb ell ja que
és inert i no tòxic.
L’espectròmetre de masses és el cor del detector de fuites d’heli. La seva eficàcia depèn de la
sensibilitat, precisió i robustesa.

Figura 5.2: Esquema del funcionament d’una espectròmetre masses d’heli.

El bescanviador de calor, omplert d’heli, es situa dins d’un recinte estanc, en el qual mitjançant
un sistema de bombeig s’hi efectua el buit. El gas contingut en aquest sistema de buit s’ionitza
pels electrons emesos per un filament, aquests ions són accelerats i conduits fins un camp
magnètic perpendicular que els desvia més o menys segons sigui major o menor la relació entre
la massa i la càrrega. D’aquesta manera els ions més lleugers es desvien molt i els més pesats
poc. Així, es disposa d’una escletxa de tal manera que només deixa passar els ions de massa 4,
corresponents a l’heli. Aquests seran els que originin una dèbil corrent iònica proporcional al
nombre de ions rebuts per unitat de temps,
Es requereix una pressió de treball inferior a 10-4 mbar per tenir una resposta proporcional al
cabal d’heli de la fuita, ja que a pressions més elevades hi ha masses molècules de gas en
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l’espectròmetre que xoquen amb els ions d’heli reduint el corrent d’aquest ions i per tant la
resposta de l’aparell. Per aquest motiu, aquest equips de detecció incorporen un grup de bombeig
d’alt buit per reduir aquestes baixes pressions [Telstar Industrial S.L, 2001, p. 124].
El principal problema d’aquest mètode és justament la seva sensibilitat, ja que quan la fuita a
detectar és gran, el detector es contamina i s’acaba saturant. Aquest fet provoca pèrdues de
temps ja que s’ha d’aturar el procés per tal de descontaminar el detector.
És per aquest el motiu per el qual, tal i com s’ha comentat anteriorment, aquest mètode només
s’utilitza per verificar petites fuites que no s’hagin detectat amb la màquina Furness.

Fotografia 5.4: Espectròmetre masses d’heli.

5.3. Pica d’aigua
Com ja s’ha comentat anteriorment, la pica d’aigua és la màquina encarregada de verificar i
localitzar fuites grans i que per aconseguir-ho utilitza el anomenat mètode de les bombolles.
Aquest mètode consisteix en submergir la peça en un fluid, que acostuma a ser aigua, sotmetentla al mateix temps a una pressió determinada d’aire. L’aparició de bombolles en algun punt o
punts determinats ens indica i localitza la fuita.
Per poder determinar aquesta fuita és necessari utilitzar una proveta. El procediment és molt
senzill, s’ha de submergir la proveta dins de l’aigua, omplir-la de líquid i recollir les bombolles
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que es desprenen del bescanviador durant un temps determinat. Aquestes bombolles desplacen
l’aigua que conté la proveta Aquest procediment es repeteix tantes vegades com fuites en
diferents punts hi hagi.
El càlcul de la fuita equivalent ve condicionat per el temps que s’han estat recollint les
bombolles i per la quantitat d’aire que s’ha recollit amb la proveta. La sensibilitat i la fuita
mínima que es poden detectar depenen de varis factors, com poden ser la destresa de l’operari i
el temps de mesura.

Fotografia 5.5: Pica d’aigua.
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6. Problemàtica dels sistemes de detecció de fuites
utilitzats per Frape Behr
A continuació s’exposen totes les problemàtiques que l’empresa Frape Behr ha trobat en els
sistemes de detecció de fuites que utilitza i que s’han descrit anteriorment. Aquests problemes
són els que han provocat que s’estigui desenvolupant el nou sistema de detecció de fuites
exposat en aquest projecte i que, com ja es veurà més endavant, és un sistema completament
diferent a tots els anteriors i que resol totes aquestes problemàtiques.
Un altre factor important que s’ha de saber sobre les problemàtiques que ara es descriuran és que
aquestes no venen com a conseqüència d’un error de disseny o d’instal·lació, sinó que es donen
com a causa de les diferents circumstàncies o propietats ambientals externes en les quals es du a
terme l’assaig de detecció de fuites.

6.1. Màquina Furness
Després de realitzar diferents proves d’assaig alienes a aquest projecte, s’ha pogut demostrar que
aquest mètode d’assaig dóna resultats de fuites externes diferents segons les circumstancies
tèrmiques en què es troba el bescanviador.
La pressió a l’interior del bescanviador varia d’una forma proporcional a la temperatura en què
aquest es troba. Així, com a conseqüència d’aquest fet, es donen casos en els quals els valors
obtinguts de la fuita es veuen desvirtuats. Això provoca que bescanviadors que realment són
estancs i bons siguin rebutjats, amb el conseqüent augment de cost energètic, material i personal
que aquest fet suposa.
Existeixen moltes possibles causes de les variacions de la temperatura en què es troba la peça,
però les més usuals són les següents:
•

La peça quan arriba a la màquina Furness encara s’està refredant després de passar pel
forn del procés de fabricació.

•

Corrents d’aire.
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Contacte del bescanviador amb les mans dels operaris.

6.2. Espectròmetre de masses d’heli
Com ja s’ha explicat en l’apartat anterior, alguns bescanviadors, que per normativa de l’empresa
no poden superar fuites molt petites, són sotmesos primer a la màquina Furness per tal
d’assegurar-se que no presenten fuites gran i seguidament han de passar per la prova
d’espectrometria de masses d’heli. El principal problema d’aquest procés és que un nombre
considerable de fuites que superen el primer control segueixen saturant l’espectròmetre, ja que
aquestes encara segueixen sent massa grans i estan fora de la seva zona de treball.
La saturació de l’espectròmetre de masses d’heli provoca importants pèrdues de temps i la
parada del procés de control de fuites externes.

6.3. Pica d’aigua
El mètode de les bombolles, tot i ser un mètode eficaç i senzill, comporta una gran pèrdua de
temps, però, és forçosament el mètode que s’ha d’utilitzar per tal de localitzar i reparar una fuita.
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7. Especificacions a complir
Les especificacions a complir per el nou banc d’assaig varien depenent del punt de vista.
D’aquesta forma, tenim les especificacions bàsiques de millora dels processos actuals de
detecció de fuites externes utilitzades per l’empresa, les especificacions de disseny i de prova
imposades per la normativa interna de l’empresa, i les especificacions bàsiques per satisfer les
necessitats del clients (les diferents marques d’automoció per les quals es fabriquen els
bescanviadors de calor).

7.1. Especificacions bàsiques de millora dels processos actuals
La principal especificació bàsica a satisfer, per millorar els processos actuals en els controls
d’estanquitat dels bescanviadors de calor, és la de detectar fuites iguals o més petites que les que
es detecten mitjançant la màquina Furness. Així es podria substituir aquesta màquina, doncs el
nou mètode seria millor. També, en el cas que es poguessin detectar fuites més petites, s’evitaria
que l’espectròmetre de masses d’heli es saturés tant sovint. Aquest fet provoca que el nou
mètode ha de detectar fuites iguals o inferiors als 10 ml/min.
Després de l’estudi que es realitza en els següents capítols, es considera que el sistema del
projecte seria viable si compleix com a mínim el paràgraf anterior ja que les millores
aconseguides ja serien prou importants.

7.2. Especificacions bàsiques per satisfer les necessitats dels clients
Les especificacions que s’han de superar, per tal de satisfer als nostres clients, són que els
bescanviadors de calor provats no superin una fuita màxima admissible establerta en la norma
interna de Frape Behr PN AR.00671 i que depenen del tipus de bescanviador i del fluid de
treball usat.
Els valors màxims de fuites admissibles són valors donats per l’empresa i que es creu que són el
llindar a partir del qual es desvirtuen les funcions correctes de cadascun dels bescanviadors de
calor.
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Primer que tot, però, s’han de conèixer les característiques, condicions de treball i funcions de
cadascun dels bescanviadors que produeix l’empresa, la qual cosa ajuda una mica a entendre els
valors de fuita màxima admissible:
Condensador: Bescanviador de calor entre refrigerant R-134A i aire que forma part
del circuit d’aire condicionat del automòbil. Treballa a pressions altes (al voltant dels 20 bar) i
s’utilitza per evacuar el calor del fluid refrigerant R-134A.
Evaporador: Bescanviador de calor entre refrigerant R-134A i aire que juntament amb
el condensador forma part del circuit d’aire condicionat del automòbil. A diferència d’aquest,
l’evaporador treballa a pressions baixes (al voltant dels 3 bar) i la seva funció és cedir calor al
fluid refrigerant R-134A refredant d’aquesta manera el fluid secundari aire.
Calefactor: Bescanviador de calor entre aigua i aire que s’utilitza per escalfar l’aire del
circuit de calefacció, intercanviant la calor amb l’aigua del circuit de refrigeració del motor de
l’automòbil.
Radiador: Bescanviador de calor entre aigua i aire propi del circuit de refrigeració del
motor de l’automòbil, que s’utilitza per refredar l’aigua d’aquest.
Intercooler: Bescanviador de calor entre aire i aire utilitzat en els automòbils que
incorporen turboalimentació en el seu motor. La seva funció és refredar l’aire comprimit per el
sistema de turboalimentació, aconseguint d’aquesta manera una barreja a pressions altes i a
temperatures moderades.
Així doncs, un cop explicats els diferents bescanviadors s’exposen en la següent taula les
màximes fuites admissibles, la pressió de prova i el fluid de prova per a cadascun d’ells tal i com
està definit en la norma interna PN AR.00671.
Bescanviador de calor
Condensador
Evaporador
Calefactor
Radiador
Intercooler

Màxima fuita
admissible
5 gr/any
5 gr/any
3
3 cm /min
3
10 cm /min
3
10 cm /min

Pressió de Prova Interna Temps de Prova
[bar abs]
[s]
41
60
21
60
4
10
3
10
3
10

Taula 7.1: Fuites admissibles.

Fluid de Prova
R-134A
R-134A
Aire
Aire
Aire
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En aquesta última taula, la fuita admissible està expressada en gra/any o cm3/min, ara bé, per
treballar utilitzarem com a unitats de fuita el mbar·l/s. Això es degut a que tal i com s’explica en
el capítol 4.2 aquesta unitat és més representativa, ja que a part del gas per unitat de temps,
també s’especifica la pressió.
Seguint els càlculs realitzats en l’annex B.1, en la següent taula s’expressen les fuites de la taula
7.1 en mbar·l/s.

Bescanviador de calor
Condensador
Evaporador
Calefactor
Radiador
Intercooler

MáximaFuita
admissible
[mbar·l /s]
3,79E-05
3,79E-05
0,051
0,169
0,169

Pressió de Prova Interna Temps de Prova
[bar abs]
[s]
41
21
4
3
3

60
60
10
10
10

Fluid de Prova
R-134A
R-134A
Aire
Aire
Aire

Taula 7.2: Fuites admissibles en mbar·l/s.

Dins de cada tipus de bescanviador existeixen diferents models segons les necessitats de cada
client, però els valors de la fuita màxima admissible venen imposats per la normativa interna de
l’empresa, la qual cosa significa que el criteri per saber si un bescanviador és apte o no el
determina l’empresa.
A l’annex E es pot veure la taula de la normativa que mostra el tipus de prova, el fluid de test
que es fa servir, la pressió màxima, el temps d’observació de la prova i el valor de la fuita
màxima admissible.
Un aspecte que es pot observar a partir de la taula anterior, és que els calefactors, els intercoolers
i els radiadors són un tipus de bescanviadors de calor que no tenen una estanquitat tant bona si es
compara amb els condensadors i evaporadors. La causa principal d’aquest fet, és que aquests dos
últims bescanviador utilitzen com a fluid refrigerant de treball el R-134A.

7.3. Especificacions de disseny i de prova
Aquestes especificacions de disseny del banc d’assaig també venen descrites en la normativa PN
AR.00671, i el seu objectiu principal és el d’estipular els processos de treball, els equips de
prova i el control de les condicions de prova.
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En el cas del nou mètode i del prototip de banc d’assaig dissenyat, s’han de tenir en compte els
següents punts:
•

El circuit de prova ha d’estar establert de tal manera que la pressió de prova estigui
supervisada en la sortida de la peça que s’estigui assajant.

•

Per els productes que s’utilitzen en refrigeració i calefacció s’han d’utilitzar com a
mitjà de prova el nitrogen, l’heli, o mescles d’heli i aire o heli i nitrogen. En el cas, com
el d’aquest projecte, que s’utilitzi un nou gas, s’han de configurar les condicions de
prova per tal de què es pugui determinar amb seguretat el valor límit exigit.

•

En les proves d’estanquitat en sec (aquelles en què no s’utilitza com a medi de prova
l’aigua), les peces han d’estar seques tant en la part interior com en la part exterior.

•

Han de tenir-se en compte totes les disposicions de prevenció d’accidents, els
coneixements ergonòmics així com la directiva de maquinària 98/37/CE i el reglament
d’aparells a pressió.
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8. Característiques tècniques del sistema proposat
8.1. Introducció
Com ja s’ha comentat, el principal objectiu d’aquest projecte és proposar, desenvolupar i
comprovar el funcionament d’un nou mètode de detecció de fuites externes per l’empresa Frape
Behr, que si finalment es verifiqués el bon funcionament d’aquest, s’instal·laria a la línia de
producció un nou banc d’assaig que es basés en aquest mètode.
Seguint els vectors d’innovació de l’empresa, el nou mètode es basa en el test de fuita global o
d’acumulació explicat en el capítol 4.4 d’aquesta memòria utilitzant com a gas traçador
l’hidrogen. Aquest nou mètode, però, presenta una sèrie de diferencies o millores per tal de
superar els principals inconvenients del sistema de fuita global o d’acumulació, com són els
temps d’espera per tal d’obtenir una distribució uniforme o el temps d’espera per vèncer la
difusió.
En aquest projecte s’ha dissenyat i construït un prototip de banc d’assaig per tal d’observar i
comprovar el seu funcionament per, posteriorment, poder comparar els resultats obtinguts
mitjançant aquest mètode amb els d’un altre mètode d’assaig que utilitza l’empresa, com és la
pica d’aigua.
Al tractar-se d’un prototip, l’embolcall d’aquest l’hem hagut d’assimilar o ajustar al volum d’un
bescanviador concret, ja que d’aquesta manera, amb l’ajuda d’un ventilador s’aconsegueix una
concentració més homogènia. Així doncs, i per raons econòmiques, s’ha aprofitat una cavitat
estanca que s’aproxima molt al volum d’un model de calefactor com a embolcall. A partir d’ara
doncs, en aquesta memòria, sempre es calcularan les fuites de calefactors.

8.2. Descripció general del sistema proposat
En el sistema proposat el bescanviador està situat de forma horitzontal dins una cambra estanca
que fa la funció d’embolcall, i amb el volum útil que queda dins la cambra es realitzarà la
detecció de la concentració del gas traçador.
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La detecció de fuites es realitzarà mitjançant la injecció del gas traçador al interior del
bescanviador, utilitzant una pressió i un temps d’observació que vindran determinats per la
normativa interna de l’empresa depenent del bescanviador amb què es treballa.
Un cop pressuritzat el bescanviador de calor a la pressió que determina la normativa interna, en
el cas que aquest tingui una fuita la diferència de pressió entre l’interior d’aquest i l’interior de
l’embolcall (que es troba a pressió atmosfèrica) provocarà que el gas traçador surti cap a la
cambra, que amb l’ajuda d’un ventilador ocuparà tot el volum útil. Aquest fet dóna lloc a una
variació del valor de la concentració volumètrica per unitat de temps que serà captat per un
sensor, la qual cosa ens donarà el valor de la fuita en unitats de cabal.
Finalment, un altre paràmetre molt important a tenir en compte en el moment de calcular el valor
de la fuita és el guany que proporciona el sensor i la placa electrònica. Aquest guany es calcularà
experimentalment mitjançant el calibratge del sistema proposat i depèn de la placa i del sensor
utilitzats, ja que qualsevol petita diferència que existeixi entre els sensors o plaques pot provocar
diferencies amb el guany.

Figura 8.1: Esquema del sistema proposat.
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Font d’alimentació

Enregistrador de dades

Embolcall

Fotografia 8.1: Vista general del prototip.

8.3. Components del prototip del banc d’assaig
En aquest apartat es fa una explicació de cada un dels components usats en la fabricació i
construcció del prototip.
8.3.1.

Embolcall

L’embolcall del prototip és una càmera estanca d’acer formada per una plataforma rectangular i
una tapa que s’ajusta a la base de la plataforma, formant d’aquesta manera un volum conegut de
4,563 litres que s’ajusta molt bé a la mida d’un model de calefactor fabricat per Frape Behr.
La plataforma fa 2 cm de gruix i té quatre forats en els quals se’ls ha fet una rosca gas de ¼, per
tal de poder fer passar els cables elèctrics i els tubs pneumàtics mitjançant connectors enroscats i
així poder mantenir l’estanquitat. En aquesta plataforma també s’hi ha posat una junta i unes
tancadures per unir millor la tapa amb la plataforma aconseguint d’aquesta manera una millor
estanquitat.
Així doncs, en la superfície d’aquesta plataforma s’hi instal·laran els connectors enroscats dels
tubs pneumàtics, el sensor que ha de detectar la concentració d’hidrogen i un ventilador
l’objectiu del qual s’explica en els següents apartats d’aquesta memòria.
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Calefactor

Sortida fluid de prova
Entrada fluid de prova

Plataforma

Ventilador

Sensor

Fotografia 8.2: Vista de la plataforma de l’embolcall.

8.3.2.

Gas traçador i fluid de prova

El gas traçador utilitzats en el prototip és l’hidrogen. Aquest es caracteritza per estar present en
l’atmosfera a molt baixa concentració, de l’ordre de 0,5 ppm.
Les principals característiques del hidrogen són[Guerrero.A, 2006, p. 10]:
•

Densitat del gas: 0,0838 kg/m3.

•

Coeficient de difusió molecular: 0,61 cm2/s.

•

LFL: 4,1% en volum en aire.

•

LEL: 18,3% en volum en aire.

•

Concentració més inflamable: 29,53% en volum en aire.

La utilització del hidrogen pur és extremadament perillosa, degut a la seva gran volatilitat i a la
creació de mescles explosives si ho hagués una fuita a l’atmosfera. Per aquest motiu, en els
assajos s’utilitzarà com a fluid de prova una mescla d’hidrogen (5%), com a gas traçador, i de
nitrogen (95%), com a gas inert, per tal d’assegurar que una fuita a l’atmosfera generi una
concentració d’aire més hidrogen per sota del nivell d’explosió (LEL) o del nivell
d’inflamabilitat (LFL).
La massa molar de l’aire és de 28,9 gr/mol aproximadament, mentre que el de la mescla nitrogen
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(95%) i hidrogen (5%) és de 26,7 gr/mol [Guerrero.A, 2006, p.10]:. Per aquest motiu, aquest gas
tendiria sempre a pujar cap dalt i situar-se a la part alta del recinte es troba, si aquest no disposés
de cap sistema de ventilació o ventilador.
8.3.3.

Bombona de gas

Bombona de gas que conté en el seu interior 50 litres d’una mescla de gasos a 200 bar formada
per un 95% de nitrogen i un 5% d’hidrogen.

Fotografia 8.3: Bombones de gas.

8.3.4.

Regulador de pressió

En aquest projecte en total hi ha 3 reguladors de pressió, un a la sortida de la bombona de gas i
els altres dos abans de la entrada del sistema d’injecció.
El regulador de pressió situat a la sortida de la bombona de gas és proporcionat per el mateix
proveïdor de bombones de gas. Bàsicament la seva funció és la de poder aconseguir treballar a
pressions baixes de 1 a 10 bar i no a la pressió de 200 bar que hi ha a l’interior de la bombona, ja
que en aquest banc d’assaig, segons la normativa PN AR.00671, com a molt s’haurà de treballar
a 4 bar absoluts.
Els altres dos reguladors estan situats a la entrada del sistema d’injecció i la seva funció és la de
regular amb més precisió les pressions de treball del hidrogen i de l’aire en el moment del
calibratge o en el moment de l’assaig. Per tant, en el cas del regulador que controla la pressió de
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la mescla de gasos, la seva funció és la de regular dels 1 a 10 bar que surt el gas del regulador de
la sortida de la bombona, als 1 o 4 bar necessaris en el moment del calibratge o de l’assaig. En
canvi, l’altre regulador només ha de regular amb precisió l’aire que es necessita en el calibratge,
el qual en el cas d’aquest prototip és subministrat a partir d’una xarxa d’aire comprimit que
disposa l’empresa.
Aquest tipus de reguladors de pressió funcionen a partir d’una molla que és l’encarregada de
regular la pressió de sortida, lògicament la molla té un rang de funcionament òptim que es troba
en el seu punt mig i que va disminuint la seva precisió a mesura que el seu punt de funcionament
s’allunya d’aquest punt mig. Així, per exemple, en el regulador de la sortida de la bombona
s’obté una pressió de sortida de gas de entre 1 i 10 bar relatius, i per tant, el funcionament òptim
d’aquest es situaria entre 3,5 i 6,5 bar relatius.

Fotografies 8.4 i 8.5: Reguladors de pressió de l’aire i del hidrogen.

8.3.5.

Manòmetre

Aquest banc d’assaig disposa d’un manòmetre per tal de verificar que s’està treballant a la
pressió desitjada. L’escala d’aquest manòmetre s’ha d’adaptar al rang de treball del banc
d’assaig, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix millorar la sensibilitat i la precisió de treball.
La situació ideal seria tenir dos manòmetres, un a l’entrada del sistema d’injecció per tal
d’assegurar que estem injectant a la pressió desitjada; i un altre a la sortida del bescanviador per
tal d’assegurar-nos que en el moment de la mesura de la fuita estem respectant la pressió de
treball indicada per la norma. A més a més la col·locació d’aquest últim manòmetre és obligada
per la normativa interna d’assajos de fuites de Frape Behr.

Desenvolupament d’un nou sistema de detecció de fuites externes en bescanviadors de calor

Pàg. 37

En la realitat, aquesta situació és diferent, ja que només s’ha pogut obtenir un manòmetre. Per
tant, la situació d’aquest manòmetre variarà segons el treball que s’estigui realitzant en aquell
moment. D’aquesta manera si s’està calibrant, és situarà el manòmetre en l’entrada del sistema
d’injecció, en canvi, si s’està mesurant una fuita es col·locarà a la sortida del bescanviador.

Fotografia 8.6: Manòmetre.

8.3.6.

Tubs de poliuretà

Per la unió de tots els elements que formen el circuit de la mescla de gas d’hidrogen i nitrogen o
de l’aire, s’utilitzaran tubs de poliuretà capaços d’aguantar pressions de fins a 10 bar. Aquests
tubs tenen un diàmetre extern de 6 mm i un diàmetre intern de 4 mm.
Un aspecte molt important que ha portat l’ús d’aquests tubs per la realització de les connexions
del banc l’assaig, és que la pressió de treball definida en les condicions d’assaig ha de ser més
petita que la màxima pressió de treball d’aquest tubs, que com ja s’ha comentat anteriorment és
de 10 bar. Aquet, és un altre motiu per el qual s’ha optat per mesurar fuites de calefactors, en els
qual s’ha de treballar a uns 4 bar absoluts, i no evaporadors ni condensador, per exemple, la
pressió de test dels quals és de 20 i 40 bar absoluts.
8.3.7.

Enregistrador de dades

Aparell necessari per poder emmagatzemar la senyal de sortida del sensors per tal de poder-la
representar gràficament. Aquest aparell es pot connectar- amb un ordinador on s’hi ha instal·lat
els software proporcionat pel seu fabricant mitjançant un cable RS-232.
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Fotografia 8.7: Enregistrador de dades.

8.3.8.

Fonts d’alimentació

Les fonts d’alimentació necessàries per alimentar correctament la placa electrònica (que al seu
temps alimenta al sensor), el ventilador i tres electrovàlvules, que com es veu més endavant
formen part del sistema d’injecció. A continuació s’ha elaborat un llistat de cada aparell amb les
seves característiques elèctriques, les qual han de poder ser subministrades per la font
d’alimentació que utilitza el banc d’assaig.
•

Placa electrònica:

Voltatge nominal: 12 V.

•

Ventilador:

Voltatge nominal: 12 V

Intensitat nominal: 0,2 A.

•

Electrovàlvules:

Voltatge nominal: 12 V

Potència: 2 W.

Fotografia 8.8: Font d’alimentació.

8.3.9.

Ventilador

En el interior de l’embolcall s’hi ha instal·lat un petit ventilador per poder disminuir al mínim els
temps d’espera per tal d’obtenir una distribució uniforme de la concentració o bé senzillament
per vèncer la difusió. Es recorda que aquests diferents temps d’espera són els principals

Desenvolupament d’un nou sistema de detecció de fuites externes en bescanviadors de calor

Pàg. 39

problemes que hi ha en els bancs d’assaig que es basen en el mètode del test de fuita global o
d’acumulació.
Un altre motiu per el qual s’ha d’instal·lar aquest ventilador a l’interior del embolcall, és que
degut a què el pes molecular del fluid de prova és més petit que el de l’aire, aquest sempre
tendiria a pujar cap a la part superior de l’embolcall. Aquest fet provocaria una concentració que
aniria augmentant en funció de l’altura en que es troba respecte a l’altura total de l’embolcall.
Per això, amb la instal·lació del ventilador el que es pretén és reduir al màxim aquest fet.
Finalment, aquest ventilador ha d’estar sempre en funcionament, tant en el moment del
calibratge, com en el moment de la detecció i quantificació de la fuita.

Fotografia 8.9: Ventilador.

8.3.10. Sistema d’injecció
En aquest projecte s’ha hagut de dissenyar un sistema d’injecció per poder aconseguir una bon
calibratge del banc d’assaig (fet que és molt important per una bona quantificació de la fuita),
així com poder injectar ràpidament i fàcilment el fluid de prova a l’interior del bescanviador en
el moment de la quantificació de la fuita.
Aquest sistema d’injecció funciona mitjançant tres electrovàlvules de 4/2 vies connectades en
sèrie. Les entrades de la primera electrovàlvula estan alimentades per el gas traçador i per aire a
una pressió de 2 bar absoluts, i una de les sortides de la última electrovàlvula esta connectada
amb l’embolcall. Finalment, entre mig de les dos últimes electrovàlvules, s’hi ha connectat un
petit tub d’un volum interior conegut.
Les tres electrovàlvules poden estar en dos estats diferents, ‘ON’ si se li aplica la tensió que
determina la seva fitxa tècnica, i ‘OFF’ si no se li aplica aquesta tensió. A partir d’aquests dos
estats es van determinar quatre fases, que s’aconsegueixen mitjançant un caixa de control del
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sistema d’injecció, el qual porta incorporat una font d’alimentació per les electrovàlvules i tres
polsadors. Cada polsador controla una fase, d’aquesta manera quan s’espitja un polsador d’una
fase concreta, les electrovàlvules es posen en l’estat que els hi correspon per aquesta fase, i la
quarta fase queda definida si no s’espitja cap polsador.

Tub de volum intern conegut

Fotografies 8.10 i 8.11: Caixa de control del sistema d’injecció i vista de les tres electrovàlvules amb el tub de
volum intern conegut.

8.3.10.1 Característiques de les electrovàlvules

En el moment del disseny d’aquest sistema, es van buscar unes electrovàlvules que poguessin
treballar sense cap problema dins de les condicions d’assaig de test de fuites, és a dir a
temperatura ambient i a pressions de treball entre 1 bar i 5 bar. absoluts. Una altra característica
a superar, és que aquesta electrovàlvula ha de poder treballar perfectament en qualsevol dels
fluids de treball. Així, del el catàleg de SMC (proveïdor de Frape Behr) es van escollir tres
electrovàlvules de 4/2 vies amb accionament directe amb doble obturador de la sèrie VQD 1000.

Figura 8.2: Esquema electrovàlvula en estat ‘OFF’.

Figura 8.3: Esquema electrovàlvula en estat ‘ON’.
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Les característiques tècniques d’aquestes electrovàlvules són [SMC Espanya S.A, 2008, p. 135]:
•

Fluid: Aire o qualsevol gas inert.

•

Màxima/mínima pressió absoluta de treball: 0,7 MPa / 0 MPa.

•

Àrea efectiva de pas: 0,9 mm2 (Cv=0,05).

•

Temps de resposta: ‘ON’: 4ms; ‘OFF’: 2ms.

•

Temperatura de fluid de treball: -10ºC a 50ºC.

•

Lubricació: No necessària.

•

Resistència impacte vibració: 150 m/s2.

•

Protecció: Antipols.

•

Pes: 34 gr.

Una altra característica molt important a tenir en compte és la pèrdua de càrrega que produeix
cada electrovàlvula. Aquesta queda perfectament definida per les següents equacions (equacions
valides només per aire a 20ºC):
Si

P2 + 1.013 ≤ P1 + 1.013 ≤ 1.89 ⋅ ( P2 + 1.013)

Qaire = 400 ⋅ Cv ⋅ ∆P ⋅ (P2 + 1.013) ⋅
On:

273
273 + θ

P2: Pressió relativa de sortida [bar].
P1: Pressió relativa d’alimentació [bar].
Qaire: Cabal [l/min].
Cv: 0,05 ( Factor de la electrovàlvula).
∆P:P1-P2.
Θ: Temperatura del fluid [ºC].

(Eq. 8.1)

(Eq. 8.2)
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8.3.10.2 Connexió de les electrovàlvules

A continuació es mostren en una taula les connexions de les entrades i sortides de les tres
electrovàlvules.
Electrovàlvula 3

Entrades

Electrovàlvula 2

R

Tub d'alimentació aire.

Tub d'alimentació del fluid
de prova.

Tapada.

Tapada.

P

Tub d'alimentació fluid de
prova.

A l'atmosfera.

Connectat a la sortida B
de l'electrovàlvula 1.

Connectat a la entrada
del tub de volum intern
conegut.

Sortides

Electrovàlvula 1
Calibració
Quantificació

A

Tapada.

Tapada.

Connectat a l'entrada del
tub de volum intern
conegut.

A l'atmosfera.

Tapada.

Connectada a l'interior de
l'embocall.

B

Connectat a la entrada P Connectat a la entrada P de
de l'electrovàlvula 2.
l'electrovàlvula 2.

Taula 8.1: Connexions de les electrovàlvules.

Tal i com es pot veure en aquest taula, l’electrovàlvula 1 presenta dos estats de connexió, segons
si s’està quantificant una fuita o bé s’està calibrant el prototip del banc d’assaig. Aquest fet es
degut a què en el moment de la quantificació s’ha d’injectar de forma continuada el fluid de
prova a l’interior de bescanviador i en el calibratge no.
8.3.10.3 Fases de treball del sistema d’injecció

Com ja s’ha comentat, el sistema d’injecció s’ha dissenyat a partir de tres electrovàlvules que
poden estar en dos estats diferents, en ‘OFF’ o en ‘ON’. Segons l’estat en què es troben cada una
d’elles es té una fase diferent del sistema d’injecció, les quals tenen cadascuna d’elles un
objectiu diferent.

Fase

Electrovàlvula 1

Electrovàlvula 2

Electrovàlvula 3

Repòs
Fase d'omplir
Fase d'injecció
Fase espera

OFF
OFF
ON
OFF

OFF
ON
ON
OFF

OFF
ON
OFF
ON

Taula 8.2: Estat de les electrovàlvules en cada fase del sistema d’injecció.

L’ordre cronològic en què es porten a terme les fases depèn de si s’està calibrant el banc d’assaig
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o bé s’està mesurant i quantificant una fuita.
En el primer cas, l’ordre cronològic és molt simple i lògic, en primer lloc el sistema d’injecció
sense aplicar-li cap tensió ni espitjar cap polsador de la caixa de control es troba en estat de
repòs, a continuació té lloc la fase d’omplir, posteriorment s’ha de dur a terme la fase d’injecció
i per acabar, s’ha de realitzar la fase d’espera. S’ha de tenir en compte que després de realitzar
cada una de les fases sempre es passa per la fase de repòs.

1
2
3
4
5
6

Ordre cronòlogic
Repòs
Fase d'omplir
Repòs
Fase d'injecció
Repòs
Fase d'espera

Taula 8.3: Ordre cronològic de les fases d’injecció en el calibratge del prototip.

En canvi, en el cas de què s’estigui mesurant una fuita, l’ordre cronològic encara és més simple
ja que només s’efectua la fase d’injecció.

1
2
3

Ordre cronòlogic
Repòs
Fase d'injecció
Repòs

Taula 8.4: Ordre cronològic de les fases d’injecció en la quantificació d’una fuita.

Fase Repòs:
Aquesta fase es defineix com l’estat en què es troba el sistema d’injecció si no s’intervé sobre
ell.

Embolcall

Figura 8.4: Esquema de la fase de repòs del sistema d’injecció.
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Fase d’omplir:
L’objectiu d’aquesta fase és omplir el tub que determina la quantitat de gas traçador a injectar
dins de l’embolcall en el moment del calibratge del banc. En aquesta fase s’activen les
electrovàlvules 2 i 3, mentre que la 1 no s’activa. D’aquesta manera, i tal i com es veu en
següent esquema, el fluid de prova passa a través del tub i surt a l’exterior.
Finalment quan es deix d’espitjar el polsador, tornant a l’estat de repòs, el fluid de prova queda
atrapat

dins

del

tub

amb

la

única

opció

d’entrar

a

l’embolcall

del

banc

d’assaig.

Embolcall

Figura 8.5: Esquema de la fase d’omplir del sistema d’injecció.

Fase d’injecció
Aquesta fase funciona de manera diferent segons si s’està calibrant el banc o bé s’està mesurant
una fuita.
En el cas de què s’estigui calibrant el prototip, les electrovàlvules activades són la 1 i la 2.
D’aquesta manera en el sistema d’injecció entra aire, que la seva única funció és empènyer el
fluid de prova que es troba a l’interior del tub de volum intern conegut cap a l’interior de
l’embolcall.
En aquesta fase es defineix un paràmetre molt important anomenat temps d’injecció, que no és
res més que el temps en què s’està en aquesta fase. És molt important que es controli i es
respecti exactament aquest temps, ja que si no es fa pot entrar aire a l’interior de l’embolcall, o
bé el contrari, pot ser que no entri tot el fluid de prova. Aquestes dos possibles conseqüències
són molt perjudicials per una bon calibratge.
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Embolcall

Figura 8.6: Esquema de la fase d’injecció del sistema d’injecció en el calibratge del banc.

En canvi, quan s’està quantificant una fuita, aquesta fase canvia degut a què tal i com es mostra
en l’apartat 8.3.10.2, les connexions són diferents ja que s’ha d’injectar de manera constant el
fluid de prova a l’interior del bescanviador.

Embolcall

Figura 8.7: Esquema de la fase d’injecció del sistema d’injecció en la quantificació d’una fuita.

Fase d’espera
En aquesta fase es connecta el tub amb l’exterior sense que hi passi el fluid de prova o l’aire. Per
aconseguir-ho, només s’ha d’activar la electrovàlvula número 3.

Embolcall

Figura 8.8: Esquema de la fase d’espera del sistema d’injecció.

8.3.11. Sensor
L’elecció del sensor s’ha basat ens les seves propietats de detecció, ja que ha de ser capaç de
detectar petites concentracions d’hidrogen en un volum determinat i a una velocitat alta.
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El sensor escollit per dur a terme el projecte és un sensor fabricat per Synkera. El model és el
701 i ha estat dissenyat per la detecció de traces d’hidrogen a concentracions des de 10 a 1000
ppm, encara que tal i com s’explica en l’apartat de la placa electrònica, la sortida del sensor
s’amplificat per tal d’intentar aconseguir una millor sensibilitat, i com a conseqüència d’aquest
fet, el rang de treball de concentracions del sensor s’ha reduït de 10 ppm a 100 ppm
aproximadament.
El sensor 701 de Synkera utilitza la propietat d’una superfície policristal·lina de semiconductor
(WO3), que a temperatures entre 200ºC i 350ºC és capaç de canviar la seva conductivitat si hi ha
presència de gasos en la seva superfície. La utilització de grans cristal·lins de grandària inferior a
100 nm incrementa la sensibilitat del sensor, així com el dopat de WO3 amb catalitzadors que
permet la modulació de la sensibilitat del sensor a diferents tipus de gasos.
El sensor presenta una resistència de 4 Mohm amb aire, i pot variar a uns 2 Mohm amb la
presencia de 10 ppm d’hidrogen. La resposta presenta una constant de temps d’entre un i vint
segons.
L’escalfament del sensor es du a terme mitjançant un material resistiu dipositat a la base del
sensor. Aquest material presenta una resistència nominal de 32 ohm a 25 ºC. Per el bon
funcionament del sensor, aquest ha d’assolir una temperatura de 240 ºC, la qual cosa, segons
l’especificació de l’annex D.2 s’aconsegueix aplicant una tensió de 5,4 V a la resistència.
Altres propietats del sensor són que pot treballar a una temperatura ambient d’entre -20ºC i 50ºC
i una humitat d’ambient relativa entre el 0% i el 90% [Synkera Technologies INC, 2008a, p. 12].

Fotografia 8.12: Sensor Synkera.
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8.3.12. Placa electrònica
La placa electrònica [Synkera Technologies INC, 2008b, p. 1-2] que porta incorporada el sensor
és una modificació de la que es va comprar originàriament al fabricant, ja que presentava els
següents problemes:
•

Soroll en molts punts del circuit i també en la sortida, és a dir poca sensibilitat.

•

Utilització de components de baixa precisió.

•

Molt sensible a variacions de temperatura.

Així doncs, la placa utilitzada té les següents millores per tal de solucionar els problemes
anteriors:
•

Utilització de components d’alta precisió.

•

Estabilització de la temperatura a un nivell raonable.

•

Eliminació del soroll en la majoria dels punts del circuit.

•

Incorporació d’una sortida digital.

•

Augment de la sortida del senyal del sensor que fa disminuir el rang de treball de 10
ppm a 100 ppm aproximadament, i que per tant augmenta la sensibilitat.

Fotografia 8.13: Placa electrònica.

Finalment, tal i com s’explica detalladament en l’annex D.1, aquesta placa presenta quatre
circuits amb objectius diferents:
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Una font d’alimentació lineal regulada a 5 V (VCC) per tal d’alimentar els diferents
components del circuit.

•

Un circuit per mantenir la temperatura de treball del sensor.

•

Un circuit de condicionament de la senyal del sensor per tal d’aconseguir un rang de
treball del sensor dels 10 ppm als 100 ppm.

•

Un convertidor analògic/digital Delta-Sigma de 22 bits de resolució.
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9. Metodologia d’ús del prototip del banc d’assaig
En aquest apartat es pretén explicar el funcionament o la metodologia d’ús del prototip del banc
d’assaig, així com també la metodologia de càlcul de la fuita externa del bescanviador i les
condicions d’assaig en les quals treballarà.

9.1. Condicions d’assaig
El primer pas que s’ha de realitzar, és recuperar les dades de les condicions d’assaig i de les
especificacions bàsiques a vèncer per tal de satisfer el client de la taula 7.2 del capítol 7. Així
doncs, per un calefactor tenim que:
•

Pressió de test intern: 4 bar abs.

•

Pressió de test extern: 1,013 bar abs.

•

Fuita màxima admissible: 0,051 mbar·l/s.

•

Fluid de prova: Aire.

•

Temps d’observació: 10 s.

Aquestes condicions i especificacions a vèncer són per l’aire com a fluid de prova, ja que aquest
ha estat sempre el fluid utilitzat per Frape Behr per detectar i calcular les fuites en un calefactor.
En canvi, en aquest projecte, s’utilitza un mescla de gasos formada per un 95% de nitrogen i un
5% d’hidrogen com a fluid de prova, on aquest últim és utilitzat com a gas traçador.
Per tant, com que el gas és diferent, s’ha d’utilitzar l’expressió 4.5 del capítol 4.4 d’aquesta
memòria per tal de tornar a calcular la fuita màxima admissible. Un altre fet molt important a
tenir en compte en el moment de realitzar aquests càlculs, és que en la realitat quan es provi la
estanquitat d’un bescanviador mitjançant aquest mètode, en el moment d’introduir la mescla de
nitrogen i hidrogen a 4 bar en el seu interior, s’ha de tenir en compte que allí no hi ha el buit sinó
que hi ha aire a pressió atmosfèrica. Així doncs, es pot dir que el fluid de prova no és només una
mescla de nitrogen i hidrogen, sinó que realment es tracta d’una mescla d’aire, nitrogen i
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hidrogen.
Així doncs, tenint en compte tot el que s’ha comentat, les condicions d’assaig obtingudes del
càlculs que es mostren en l’annex B.2 són:
•

Pressió de test intern: 4 bar abs.

•

Pressió de test extern: 1,013 bar abs.

•

Fuita màxima admissible: 0,05902 mbar·l/s.

•

Fluid de prova: Fluid format per un 25% d’aire, un 71,25% de nitrogen i un 3,75%
d’hidrogen.

•

Temps d’observació: 10 s.

9.2. Calibratge del banc d’assaig
Com en tot banc d’assaig o equip de mesura, una correcte calibratge d’aquest és del tot necessari
per l’obtenció d’un resultat o mesura correcta i coherent.
En el cas d’aquest projecte, el calibratge que s’ha de dur a terme és l’obtenció de la recta
característica del senyal de sortida del sensor (un voltatge) a partir de la introducció d’una
quantitat volumètrica, fixa i coneguda d’hidrogen a l’interior de l’embolcall, mitjançant el
sistema d’injecció explicat en el capítol anterior. Degut a que es sap exactament el volum
d’aquest embolcall i el volum d’hidrogen introduït, podem saber fàcilment la concentració
d’hidrogen en parts per milió que hi ha en tot moment.
Una altra característica del calibratge és que el fluid de prova no és la mescla anomenada en
l’apartat anterior, sinó que aquí el fluid de prova està format solament per la mescla de nitrogen
(95%) i hidrogen (5%).
9.2.1.

Condicions a tenir en compte en la realització del calibratge

Per tal d’obtenir una bona repetibilitat en el calibratge i que aquesta sigui correcta s’han de tenir
en compte i s’han de poder controlar les següents condicions del fluid de prova:
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Pressió i temperatura:
Per un correcte calibratge i per una bona repetibilitat d’aquesta, és essencial controlar i saber en
tot moment en quina temperatura i pressió es troba el fluid de prova quan s’injecta a l’interior de
l’embolcall. Un no control d’aquests factors pot provocar que, tot i injectar sempre el mateix
volum, el número de mols que s’introdueixin realment sigui diferent.
Tots els calibratges realitzats en aquest projecte, s’han efectuat a una pressió de 2 bar absoluts a
l’entrada del sistema d’injecció, que es poden aconseguir fàcilment gracies als reguladors de
pressió i al manòmetre situat a l’entrada del sistema d’injecció. Ara bé, com a conseqüència de
la pèrdua de pressió que provoquen les electrovàlvules, la pressió real en el interior del tub de
volum conegut ha estat sempre de 1,35 bar absoluts.
En canvi, el control de la temperatura és més difícil, ja que com que el fluid de prova està
emmagatzemat en bombones a alta pressió, al expansionar-se per tal d’aconseguir la pressió
desitjada, pot passar que no sempre hi hagi la mateixa temperatura. A més, aquesta temperatura
també es veu influenciada per la temperatura ambient. En el cas d’aquest projecte, la
temperatura en la que s’ha injectat ha estat al voltant dels 20ºC, que és la temperatura ambient
del laboratori.
En el cas de què el calibratge es realitzés en condicions de pressió i temperatura diferents, una
possible solució seria que mitjançant l’equació de gas ideal es trobés la quantitat de mols que hi
ha a l’interior del tub de volum conegut per aquella pressió i temperatura determinades. Així,
establint prèviament un estat de referència amb unes condicions de temperatura i pressió
concretes, amb el número de mols calculat anteriorment, es podria saber quin és el volum
equivalent del fluid en aquest estat de referència.
Temps d’injecció:
El temps d’injecció és el temps que s’ha de mantenir espitjat el polsador en la fase d’injecció. Si
aquest es manté molta estona premut, podria passar que no només entrés el fluid de prova de
l’interior del tub, sinó que també entrés l’aire que empeny aquest cap a l’interior de l’embolcall,
la qual cosa faria disminuir la concentració d’hidrogen. En cas contrari, també pot passar que no
entri tot el fluid de prova, la qual cosa també faria disminuir la concentració d’hidrogen.
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Per tant, saber quin és aquest temps i disposar d’un temporitzador que obri i tanqui la fase
d’injecció amb exactitud és del tot indispensable per un bon calibratge.
Segons els càlculs realitzats en l’annex B.3 a partir de l’equació 4.5 i 8.2, i tenint en compte les
característiques de les electrovàlvules, el temps d’injecció és només de 5 ms. Un temps
d’injecció tant petit fa indispensable tenir un temporitzador que governi el temps durant el qual
s’ha de prémer el polsador de la fase d’injecció.
9.2.2.

Metodologia del calibratge

A continuació es descriu quin és el procediment exacte per tal de realitzar un bon calibratge
d’aquest prototip de banc d’assaig.
1.

Encendre el ventilador i tancar l’embolcall mitjançant les tancadures.

2.

Regular els 5,4 V d’alimentació de la resistència d’escalfament del sensor per tal
de què aquest es trobi a la seva temperatura òptima de treball de 240ºC.

3.

Esperar que la temperatura de treball del sensor sigui estable, és a dir que es
mantingui la tensió de 5,4 V de la resistència del sensor.

4.

Engegar l’enregistrador de dades i l’ordinador, i mitjançant el software gravar els
valors de senyal de sortida i del temps transcorregut.

5.

Tenint en compte l’ordre cronològic explicat en l’apartat 8.3.10.3 d’aquesta
memòria, injectar el primer volum conegut de fluid de treball a l’interior de
l’embolcall, mitjançant el sistema d’injecció.

6.

Esperar que el voltatge de sortida del sensor sigui estable.

7.

Realitzar una altra injecció de fluid de prova.

8.

Repetir els punts 5, 6 i 7 fins que es saturi el sensor.

Si es realitza una gràfica del voltatge de sortida del sensor respecte el temps, s’obté la següent
senyal:
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CALIBRATGE

Gràfica 9.1: Exemple de la senyal del sensor que s’obté en un calibratge.

El següent pas en la calibratge del banc d’assaig, és realitzar el promig dels valors estables per a
cada injecció i representar en una gràfica aquests valors respecta la concentració en parts per
milió que es té a l’interior de l’embolcall per a cada injecció. D’aquesta manera s’aconsegueix
una recta que indica el valor de la sortida del sensor segons la concentració.

CALIBRATGE

Gràfica 9.2: Exemple de la resposta del sensor en una calibratge.
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Un cop es té la recta característica del sensor, s’aproximarà mitjançant una regressió lineal per
tal d’aconseguir el valor de la pendent G, anomenat guany del sensor i placa, ja que aquest valor
serà utilitzat per tal de quantificar la fuita.
Un fet important és que el calibratge només és vàlid per el sensor i la placa electrònica utilitzada
en aquell moment. Si es canvia alguna d’aquestes dues coses és recomanable tornar a realitzar el
calibratge.
Un altre punt important és que el calibratge del banc d’assaig s’ha de realitzar varies vegades al
llarg d’un període de temps determinat per tal d’assegurar-se que hi ha repetibilitat en l’obtenció
de la recta característica del sensor.

9.3. Quantificació de la fuita
Un cop s’hagi realitzat el calibratge i s’hagi obtingut una bona repetibilitat, ja es pot procedir a
realitzar l’assaig per tal de verificar si hi ha fuita o no, i en cas que n’hi hagi, quantificar-la.
El primer pas per tal de realitzar l’assaig és col·locar el bescanviador a l’interior de l’embolcall.
A l’entrada d’aquest s’hi connecta el tub procedent del sistema d’injecció i a la sortida el
manòmetre.
A continuació, mitjançant el sistema d’injecció s’injecta al interior del bescanviador el fluid de
prova en les condicions d’assaig especificades en l’apartat 9.1 i esperem durant el temps
d’observació, també indicat en les condicions d’assaig. Al mateix temps, l’enregistrador de
dades i el PC, amb el seu software corresponent, han d’estar enregistrant totes les dades.
En el cas que el bescanviador tingui una fuita es veurà un augment lineal de la concentració
d’hidrogen a mesura que vagi passant el temps. En cas contrari, si la senyal no canvia, passat el
temps d’observació ja es pot parar l’assaig perquè voldria dir que el bescanviador no té fuita.
Per acabar, amb el registre de dades fet, es poden tractar les dades per saber quin cabal de fuita té
el bescanviador. Per aconseguir-ho, es procedirà a realitzar una gràfica de la resposta del sensor i
del temps. En el cas que hi hagi hagut una fuita detectable, el resultat del senyal és podrà
aproximar fàcilment a una recta amb una pendent R, tal i com es mostra en la següent figura.
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Senyal de sortida del sensor [V]

RESULTAT DE LA REALITZACIÓ D'UN
ASSAIG
4,5
4,0

y=R x+b

3,5
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2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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Temps [s]
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Gràfica 9.3: Exemple de la resposta del sensor en un assaig de quantificació de fuita.

Un cop les dades ja estan tractades i s’ha calculat el valor de la pendent R [V/s], ja es pot
procedir a quantificar el valor de la fuita. Per fer-ho, es necessita també el valor del guany G
[V/ppm] que s’ha calculat en el calibratge.
Dividint aquestes dos constants, podem saber la velocitat de la variació de la concentració a
l’interior de l’embolcall.

vconcentrac ió

V
R
s = ppm
= =
G V
s
ppm

(Eq. 9.1)

Un cop es sap la velocitat de la variació de la concentració, i tenint en compte el volum intern de
l’embolcall i les concentracions del gas traçador respecte el fluid de prova, es pot saber fàcilment
el valor de la fuita.
Q=

On:

v concentrac ió ⋅ 60 ⋅ Vembolcall
X H2
Q: Cabal de la fuita [cm3/min] o [ml/min].

(Eq. 9.2)
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Vconcentració: Velocitat de la concentració [ppm/s].
Vembolcall: Volum de l’embolcall [m3].
XH2= 0,0375: Proporció del gas traçador en el fluid de prova.
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10. Experimentació del prototip del banc d’assaig
10.1. Introducció
En aquest capítol, s’expliquen de forma detallada totes les proves experimentals o assajos que
s’han realitzat per tal de provar i desenvolupar el banc d’assaig.
En un primer moment, la majoria d’assajos es van centrar bàsicament en l’obtenció d’una bona
repetibilitat en el calibratge, així com en intentar trobar una aproximació de quina seria la
mínima fuita que pot detectar el banc d’assaig. A continuació, els assajos es van centrar en
quantificar les fuites que presentaven una sèrie de calefactors, i els resultats obtinguts es van
comparar amb la quantificació realitzada mitjançant un altre mètode usat per Frape Behr.
Així doncs, l’ordre cronològic de la realització experimental ha estat el següent:
1)

Obtenció d’una bona repetibilitat en el calibratge del banc d’assaig.

2)

Determinació aproximada de la mínima fuita que pot detectar el banc d’assaig.

3)

Quantificació de la fuita que presenten diversos calefactors, i comparació amb la
obtinguda a partir d’un altre mètode.

Per la comparació dels resultats amb un altre mètode, només s’ha tingut accés al mètode de la
pica d’aigua, el qual és molt senzill però té una baixa sensibilitat, ja que depèn molt de la
destresa de l’operari.

10.2. Calibratge del banc i repetibilitat
En aquest apartat s’exposen els resultats obtinguts en el calibratge del banc, així com la seva
repetibilitat durant un cert període de temps.
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’objectiu del calibratge és poder treure una relació entre
una concentració coneguda a l’interior del embolcall i la senyal de sortida del sensor. Aquest
senyal del sensor no tindrà sempre el mateix valor per una concentració determinada, ja que
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depèn de molts factors (per exemple de l’offset), sinó que el que es mantindrà constant serà la
variació del senyal de sortida provocat per un augment determinat de concentració d’hidrogen a
l’interior de l’embolcall.
Un factor molt important en l’obtenció dels resultats que es presenten a continuació, és que per
motius aliens a aquest projecte, finalment no s’ha pogut aconseguir el temporitzador que regula
el temps exacte de cada injecció, així com tampoc s’ha pogut aconseguir cap sistema que
controlés la temperatura o com a mínim que calculés d’una forma fiable el seu valor. Aquests
fets són de gran importància, ja que el valor obtingut serà una aproximació del valor real degut s
aquests inconvenients ja es preveu que hi hagi un cert error.
Un altre fet a tenir en compte en el moment del calibratge, és que després de cada injecció s’ha
d’esperar que passi un cert temps d’estabilització fins que hi hagi una concentració homogènia
d’ hidrogen, moment en el que la senyal de sortida serà constant. Degut a que l’entrada del
hidrogen està situada al costat del sensor, per tant, en un primer instant, sempre hi ha un pic de
concentració gran en aquest punt. Gràcies, però, al ventilador situat a l’interior de l’embolcall,
s’ha aconseguit que aquest temps no sigui superior a uns dos minuts aproximadament.

TEMPS D'ESTABILITZACIÓ DE LA SENYAL DEL
SENSOR
Senyal de sortida del sensor [V]

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Temps [min]

Gràfica 10.1: Exemple del temps d’estabilització del senyal del sensor.
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Les condicions sota les quals s’ha dut a terme el calibratge són:
•

Fluid de prova: Mescla formada per un 95% de nitrogen i un 5% d’hidrogen.

•

Pressió del fluid de prova a l’interior del tub de volum conegut: 1,35 bar absoluts.

•

Temperatura del fluid de prova a l’interior del tub de volum conegut: Al voltant dels
20ºC. Aquest paràmetre no està controlat, per tant hi poden haver variacions.

•

Temps d’injecció: Temps en el qual estàs prement el polsador de la fase d’injecció.
Aquest paràmetre no s’ha controlat, tot i que s’ha intentat ser lo més constant possible, al
ser un temps de només de 5 ms, en cap cas s’ha aconseguit ser tant ràpid i per tant
sempre ha entrat una quantitat de aire no coneguda.

•

Temps d’espera per cada injecció: En cada injecció s’ha esperat un mínim de dos
minuts per tal de què s’estabilitzés la senyal. Els valors usats per el càlcul de guany
sempre han estat posteriors a aquests dos minuts.

•

Temperatura del embolcall: 20ºC, es considera que és la temperatura atmosfèrica.

•

Pressió del embolcall: 1,013 bar absoluts, es considera que es troba a pressió
atmosfèrica.

•

Tub de volum conegut: S’han usat dos tubs de poliuretà, un de 7,5 cm de longitud i
l’altre de 6 cm, per assegurar-se així que el resultat del calibratge no varia segons la
quantitat de fluid de prova que s’injecti. Els dos tenen un diàmetre intern de 4 mm i un
diàmetre extern de 6 mm. Per tant, el seus volums interns són de 0,942 ml i 0,754 ml
respectivament.
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Tenint en compte que el fluid a l’interior del tub està a 1,35 bar, les concentracions a l’interior de
l’embolcall provocades per cada injecció són (els càlculs es poden observar en l’annex B.4):
Tub de volum intern conegut de 6 cm de longitud

[H2]
[ppm]
11,09
22,18
33,27
44,36
55,45
66,54
77,63

Nº d'injeccions
1
2
3
4
5
6
7

Tub de volum intern conegut de 7,5 cm de longitud

Nº d'injeccions
1
2
3
4
5
6
7

[H2]
[ppm]
13,87
27,74
41,61
55,48
69,35
83,22
97,09

Taules 10.1 i 10.2: Concentracions al interior del embolcall per els tubs de 6 cm i 7,5 cm de longitud.

El següent pas en el calibratge del banc d’assaig és observar durant un cert període de temps (en
el cas d’aquest projecte s’ha observat durant un mes) si existeix repetibilitat. S’ha optat per un
temps llarg ja que d’aquesta forma s’aconsegueix que hi hagin variacions en la pressions i
temperatures ambientals, paràmetres que poden afectar directament a la temperatura del gas que
s’injecta, així com al temps d’injecció.
En els resultats que es presenten a continuació, s’ha els hi restat el offset que hi havia en cada
mesura per tal de què aquest no afecti al resultat.
Així doncs, aquests són els resultats del calibratge obtinguts al llarg d’un mes:
Calibratge 1
Tub de volum intern conegut de 6 cm de longitud
Mesura realitzada el 04/02/2010
[H2]
[ppm]
11,09
22,18
33,26
44,34
55,41

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,043
1,732
2,402
3,015
3,616

Taula 10.3: Resultats del calibratge 1.
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Calibratge 2
Tub de volum intern conegut de 7,5 cm de longitud
Mesura realitzada el 19/02/2010
[H2]
[ppm]
13,86
27,72
41,57
55,41

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,134
1,953
2,717
3,426

Taula 10.4: Resultats de la calibratge 2.

Calibratge 3
Tub de volum intern conegut de 7,5 cm de longitud
Mesura realitzada el 22/02/2010
[H2]
[ppm]
13,86
27,72
41,57
55,41

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,117
1,926
2,697
3,456

Taula 10.5: Resultats de la calibratge 3.

Calibratge 4
Tub de volum intern conegut de 6 cm de longitud
Mesura realitzada el 02/03/2010
[H2]
[ppm]
11,09
22,18
33,26
44,34
55,41

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,110
1,840
2,499
3,115
3,764

Taula 10.6: Resultats de la calibratge 4.
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Calibratge 5
Tub de volum intern conegut de 7,5 cm de longitud
Mesura realitzada el 04/03/2010
[H2]
[ppm]
13,86
27,72
41,57
55,41

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,419
2,252
2,995
3,698

Taula 10.7: Resultats de la calibratge 5.

A continuació, els resultats anteriors es representen gràficament per tal de poder-hi realitzar una
regressió lineal. D’aquesta manera es sabrà quin és el guany de la placa i del sensor, o el que és
el mateix, quina és la pendent de la regressió lineal.

Senyal de sortida del sensor [V]

CALIBRATGE DEL BANC D'ASSAIG
4,0

Calibratge Nº 1

3,5
3,0

Calibratge Nº 2

2,5
2,0

Calibratge Nº 3

1,5
Calibratge Nº 4

1,0
0,5

Calibratge Nº 5

0,0
0

10

20

30
40
H2 [ppm]

50

60

Gràfica 10.2: Resultats dels calibratges realitzades en el banc d’assaig.

Les rectes de la regressió lineal de cada calibratge han estat les següents:
Calibratge 1:

[V ] = G1 ⋅ [ H 2 ] + d1 = 0,058 ⋅ [ H 2 ] + 0,4315 ⇒ G1 = 0,058

V
ppm

(Eq. 10.1)
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Calibratge 2:

[V ] = G2 ⋅ [ H 2 ] + d 2 = 0,0552 ⋅ [ H 2 ] + 0,3964 ⇒ G2 = 0,0552

V
ppm

(Eq. 10.2)

V
ppm

(Eq. 10.3)

V
ppm

(Eq. 10.4)

V
ppm

(Eq. 10.5)

Calibratge 3:

[V ] = G3 ⋅ [ H 2 ] + d 3 = 0,0562 ⋅ [ H 2 ] + 0,3506 ⇒ G3 = 0,0562
Calibratge 4:

[V ] = G4 ⋅ [ H 2 ] + d 4 = 0,0602 ⋅ [ H 2 ] + 0,4714 ⇒ G4 = 0,0602
Calibratge: 5

[V ] = G5 ⋅ [ H 2 ] + d 5 = 0,0547 ⋅ [ H 2 ] + 0,6958 ⇒ G5 = 0,0547

Finalment, s’ha pres com a valor de guany de la placa i del sensor la mitjana dels cinc calibratges
realitzats:

G=

G1 + G 2 + G3 + G 4 + G5 0,058 + 0,0552 + 0,0562 + 0,0602 + 0,0547
V
=
= 0,05686
5
5
ppm
(Eq. 10.6)

Per tant, el valor del guany de la placa i sensor que s’utilitzarà es de 0,05686 V/ppm.

10.3. Càlcul de la mínima fuita detectable per el banc d’assaig
L’objectiu d’aquest apartat és determinar d’una forma aproximada quina és la fuita mínima que
pot detectar el prototip de banc d’assaig per un model de calefactor concret, que en aquest cas es
tracte del model PQ24 de Volkswagen, ja que aquest era un dels requisits més important a
complir respecte els mètodes de detecció de fuites usats en l’actualitat per Frape Behr.
El pas més important en el càlcul d’aquesta mínima fuita és saber quina és la mínima
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concentració que pot detectar realment el sensor utilitzat, ja que a partir d’aquí sabent el temps
màxim d’observació que marca la norma, es pot deduir fàcilment quina fuita provocaria aquesta
mínima concentració amb aquest temps.
Precisament com a conseqüència de que es calcula la mínima fuita detectable a partir d’una
concentració, s’ha de dir que aquesta només és vàlida per aquest embolcall i per aquest model de
calefactor en concret. Això és així, ja que si es canvia la diferència de volum entre embolcall i
calefactor, es provoca, que per aconseguir la mateixa mínima concentració detectable es
necessiti una quantitat diferent de fluid de prova que sota les condicions del temps de prova
equivaldria a una altre fuita determinada.
Per saber quina és la mínima fuita detectable, s’han anat realitzant varis calibratges seguits i en
un mateix dia (per tal de tindre les mateixes condicions ambientals de pressió i temperatura),
però canviant cada vegada el tub de volum intern conegut. Aquest apartat s’ha realitzat així, ja
que teòricament, si utilitzes dos tubs de volum intern diferents, el tub de volum intern més petit
hauria de provocar un increment de voltatge de la senyal de sortida del sensor per cada injecció
també més petit que si utilitzes el tub de volum intern més gran.
Així doncs, en aquest apartat s’han utilitzat tres tubs de longituds diferents. Dos són els utilitzats
en l’apartat del calibratge, i l’altre és un tub més petit de 5 cm de llargada. Les concentracions
degudes a la utilització del tub de 5 cm són les següents (veure càlculs en l’annex B.4):
Tub de volum intern conegut de 5 cm de longitud

Nº d'injeccions
1
2
3
4
5
6
7

[H2]
[ppm]
9,24
18,48
27,72
36,96
46,20
55,44
64,68

Taula 10.8: Concentracions al interior del embolcall per el tubs de 5 cm de longitud.

Els resultats que es mostren a continuació també tenen l’efecte de l’offset restat i s’han realitzat
sota les mateixes condicions que els calibratges:
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Tub de volum intern de 7,5 cm de longitud
Mesura realitzada el 22/02/2010
[H2]
[ppm]
13,86
27,72
41,57
55,41

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,117
1,926
2,697
3,456

Increment degut a cada
injecció
[V]
0,809
0,771
0,759

Taules 10.9 i 10.10: Resultat del calibratge d’un tub de 7,5 cm de longitud i l’increment del sensor per cada
injecció.

Tub de volum intern de 6 cm de longitud
Mesura realitzada el 22/02/2010
[H2]
[ppm]
11,09
22,18
33,26
44,34
55,41

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,050
1,796
2,488
3,146
3,780

Increment degut a cada
injecció
[V]
0,746
0,692
0,658
0,634

Taules 10.11 i 10.12: Resultat del calibratge d’un tub de 6 cm de longitud i l’increment del sensor per cada
injecció.

Tub de volum intern de 5 cm de longitud
Mesura realitzada el 22/02/2010
[H2]
[ppm]
9,24
18,48
27,72
36,96
46,20

Senyal de sortida del sensor
[V]
0,912
1,642
2,344
2,978
3,617

Increment degut a cada
injecció
[V]
0,730
0,702
0,634
0,640

Taules 10.13 i 10.14: Resultat del calibratge d’un tub de 5 cm de longitud i l’increment del sensor per cada
injecció.

Com es pot observar en les taules anteriors, en tots els punts els increments de la senyal de
sortida del tub de 6 cm de longitud són més petits que els increments del tub de 7,5 cm de
longitud, la qual cosa és del tot lògica.
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En canvi, també es pot observar un fet del tot il·lògic, si s’observa, es pot veure que no hi ha una
gran diferència entre l’increment de la sortida del senyal per un tub de 6 cm de llargada i un tub
de 5 cm de llargada. Fins i tot, en alguns punts, l’increment del tub de 5 cm és més gran que
l’increment del tub de 6 cm.
A continuació, es pot observar una altra comparació de resultats realitzats en un altre dia diferent
per tal de poder comprovar si es repeteix l’observació anterior.
Tub de volum intern de 7,5 cm de longitud
Mesura realitzada el 24/03/2010
[H2]
[ppm]
13,86
27,72
41,57

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,565
2,463
3,293

Increment degut a cada
injecció
[V]
0,898
0,831

Taules 10.15 i 10.16: Resultat del calibratge d’un tub de 7,5 cm de longitud i l’increment del sensor per cada
injecció.

Tub de volum intern de 6 cm de longitud
Mesura realitzada el 24/03/2010
[H2]
[ppm]
11,09
22,18
33,26
44,34

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,352
2,069
2,666
3,195

Increment degut a cada
injecció
[V]
0,717
0,597
0,529

Taules 10.17 i 10.18: Resultat del calibratge d’un tub de 6 cm de longitud i l’increment del sensor per cada
injecció.

Tub de volum intern de 5 cm de longitud
Mesura realitzada el 24/03/2010
[H2]
[ppm]
9,24
18,48
27,72
36,96

Senyal de sortida del sensor
[V]
1,175
1,978
2,669
3,256

Increment degut a cada
injecció
[V]
0,804
0,690
0,588

Taules 10.19 i 10.20: Resultat del calibratge d’un tub de 5 cm de longitud i l’increment del sensor per cada
injecció.
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En aquesta ocasió es torna repetir el fenomen observat anteriorment. Existeixen injeccions en les
qual la senyal de sortida del sensor s’ha incrementat més quan s’ha utilitzat un tub de volum
intern de 5 cm de longitud que no pas un tub de volum intern de 6 cm de longitud. També es pot
observar que aquest fet no passa si es comparen els tubs de 6 cm amb el de 7,5 cm de longitud.
Aquest increment més gran en els tubs de 5 cm de longitud, provoca en el moment del calibratge
que la pendent d’aquesta sigui més gran que les que surten del tubs de 6 i 7,5 cm de longitud.
Per tant, vista aquesta experimentació el banc d’assaig té problemes per detectar increments de
concentracions de 9,24 ppm quan s’utilitza el tub de 5 cm de longitud. En canvi no té cap
problema en detectar els 11,09 ppm que hi ha a l’interior quan s’utilitza el tub de volum intern
de 6 cm de longitud. Aquest fet concorda amb la especificació del sensor, ja que aquest només
pot detectar concentracions de 10 ppm
A partir d’aquesta dada i sabent que tal i com s’indica en l’apartat 9.1 el temps màxim
d’observació d’una fuita en un calefactor és de 10 segons, en l’annex B.5 s’ha calculat que la
fuita que provocaria aquesta concentració amb aquest temps determinat i per un model de
calefactor determinat (model PQ24 de Volkswagen), és de 0,095 mbar·l/s.

10.4. Assajos de quantificació de fuita
L’objectiu principal d’aquest apartat, és verificar el guany de la placa i sensor obtinguda en
l’apartat 10.2 i la fuita

mínima admissible trobada en l’apartat 10.3. Per aconseguir-ho,

mitjançant el prototip de banc d’assaig i sota les condicions d’assaig descrites en l’apartat 9.1,
s’han realitzat una sèrie d’assajos de quantificació de fuita en calefactors que s’han rebutjat en la
línia de producció per presentar fuites més grans que la màxima admissible. El resultat de les
quals, s’ha compararan amb un altre mètode de detecció de fuites que utilitza Frape Behr com és
el mètode de la pica d’aigua.
El mètode de la pica d’aigua consisteix en posar el calefactor sota aigua i aplicar-hi aire a una
pressió determinada. La fuita es detecta visualment, i per tant, mitjançant una proveta i un
cronòmetre pots calcular quin volum d’aire a sortit en un determinat temps, o lo que és el mateix
la fuita. Aquest, és un bon mètode per localitzar la fuita encara que sigui poc precís en el
moment de quantificar la fuita, ja que tal i com s’ha comentat anteriorment, depèn de la destresa
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que tingui cadascú en el moment de realitzar-ho. Cal dir, que s’ha intentat per la comparació
utilitzar un altre mètode més precís que la pica d’aigua, però per raons de Frape Behr aliens a
aquest projecte ha estat del tot impossible.
Ara bé, per poder realitzar la comparació, però, com que la fuita obtinguda per el mètode de la
pica d’aigua s’ha trobat sota unes condicions d’assaig diferents a la del banc d’hidrogen, s’ha
hagut de trobar la seva fuita equivalent en les condicions d’aquest mitjançant les equacions 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5 escrites en capítol 4.3 d’aquesta memòria. Aquests càlculs s’han realitzat per
tots els calefactors i es troben en l’annex B.6.
Un altre punt a comentar, és que per tal de respectar el punt de la norma PN AR.00671 que diu
que per un assaig de fuita en sec el bescanviador ha d’estar completament assecat tant per la part
interior com per fora, l’ordre en el qual s’ha realitzat els assajos és primer en el banc d’hidrogen,
i tot seguit es mesurava la fuita del mateix calefactor en la pica d’aigua.
Els resultats obtinguts per el prototip de banc d’assaig que es mostren a continuació s’han
realitzat a partir de les equacions 9.1 i 9.2 i a partir de la constant G trobada en el capítol 10.2
d’aquesta memòria. D’aquesta manera, els càlculs amb aquetes equacions s’han realitzat en
l’annex B.7, així com en l’annex C es poden observar els valor numèrics de les gràfiques de la
quantificació de fuita per cada calefactor que es mostren a continuació
Finalment, l’últim aspecte a comentar, és que el valor de fuita que s’ha obtingut per el mètode
de la pica d’aigua, és la mitjana de 4 mesures fetes de manera consecutiva.
10.4.1. Calefactor 1
Mètode pica d’aigua
Fuita d’aire en condicions d’assaig de pica d’aigua: 5,071 mbar·l/s.
Fuita equivalent en condicions del banc de fuites d’hidrogen: 9,757 mbar·l/s.
Diàmetre equivalent: 0,00297 cm.
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Mètode banc de fuites d’hidrogen

CALEFACTOR 1
Senyal de sortida del sensor [V]
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Gràfica 10.3: Resultats de la quantificació de la fuita del calefactor 1.

La recta de regressió que s’obté és:

[V ] = R ⋅ [ H 2 ] + b = 4,9544 ⋅ [ H 2 ] + 0,6778

(Eq. 10.7)

Cabal de la fuita: 10,753 mbar·l/s.
Error: La fuita calculada és un 10,2% més gran que el resultat obtingut per el mètode
de la pica d’aigua.
10.4.2. Calefactor 2
Mètode pica d’aigua
Fuita d’aire en condicions d’assaig de pica d’aigua: 4,057 mbar·l/s.
Fuita equivalent en condicions del banc de fuites d’hidrogen: 7,828 mbar·l/s.
Diàmetre equivalent: 0,0028 cm.
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Mètode banc de fuites d’hidrogen

CALEFACTOR 2
Senyal de sortida del sensor [V]
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Gràfica 10.4: Resultats de la quantificació de la fuita del calefactor 2.

La recta de regressió que s’obté és:

[V ] = R ⋅ [ H 2 ] + b = 4,3564 ⋅ [ H 2 ] + 0,905

(Eq. 10.8)

Cabal de la fuita: 9,455 mbar·l/s.
Error: La fuita calculada és un 20,8% més gran que el resultat obtingut per el mètode de la pica
d’aigua.
10.4.3. Calefactor 3
Mètode pica d’aigua
Fuita d’aire en condicions d’assaig de pica d’aigua: 6,085 mbar·l/s.
Fuita equivalent en condicions del banc de fuites d’hidrogen: 11,682 mbar·l/s.
Diàmetre equivalent: 0,0031 cm
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Mètode banc de fuites d’hidrogen

CALEFACTOR 3
Senyal de sortida del sensor [V]
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Gràfica 10.5: Resultats de la quantificació de la fuita del calefactor 3.

La recta de regressió que s’obté és:

[V ] = R ⋅ [H 2 ] + b = 5,9006 ⋅ [H 2 ] + 0,5128

(Eq. 10.9)

Cabal de la fuita: 12,807 mbar·l/s.
Error: La fuita calculada és un 9,6% més gran que el resultat obtingut per el mètode de la pica
d’aigua.
10.4.4. Calefactor 4
Mètode pica d’aigua
Fuita d’aire en condicions d’assaig de pica d’aigua: 2,028 mbar·l/s.
Fuita equivalent en condicions del banc de fuites d’hidrogen: 3,953 mbar·l/s.
Diàmetre equivalent: 0,0023 cm.
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Mètode banc de fuites d’hidrogen

CALEFACTOR 4
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Gràfica 10.6: Resultats de la quantificació de la fuita del calefactor 4.

La recta de regressió que s’obté és:

[V ] = R ⋅ [H 2 ] + b = 2,0722 ⋅ [H 2 ] + 1,2774

(Eq. 10.10)

Cabal de la fuita: 4,498 mbar·l/s.
Error: La fuita calculada és un 13,8% més gran que el resultat obtingut per el mètode de la pica
d’aigua.
10.4.5. Calefactor 5
Mètode pica d’aigua
Fuita d’aire en condicions d’assaig de pica d’aigua: 0,046 mbar·l/s.
Fuita equivalent en condicions del banc de fuites d’hidrogen: 0,099 mbar·l/s.
Diàmetre equivalent: 0,0009 cm
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Mètode banc de fuites d’hidrogen
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Senyal de sortida del sensor [V]
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Gràfica 10.7: Resultats de la quantificació de la fuita del calefactor 5.

La recta de regressió que s’obté és:

[V ] = R ⋅ [H 2 ] + b = 0,0503 ⋅ [H 2 ] + 1,9124

(Eq. 10.11)

Cabal de la fuita: 0,109 mbar·l/s.
Error: La fuita calculada és un 10,2% més gran que el resultat obtingut per el mètode de la pica
d’aigua.
10.4.6. Calefactor 6
Mètode pica d’aigua
Fuita d’aire en condicions d’assaig de pica d’aigua: 0,034 mbar·l/s.
Fuita equivalent en condicions del banc de fuites d’hidrogen: 0,073 ml/min.
Diàmetre equivalent: 0,0008 cm.
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Mètode banc de fuites d’hidrogen
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Gràfica 10.8: Resultats de la quantificació de la fuita del calefactor nº6.

Aquest calefactor, segons el mètode de la pica d’aigua, presenta una fuita més petita que la
mínima fuita detectable per el banc d’assaig. Aquest fet és pot constatar també en la resposta
obtinguda per el sensor, ja que tal i com es pot observar, en el gràfic anterior no es pot realitzar
cap regressió lineal.
Si es decidís realitzar una regressió lineal de la resposta anterior, el resultat seria els següent:

[V ] = R ⋅ [H 2 ] + b = 0,0036 ⋅ [H 2 ] + 2,1065

(Eq. 10.12)

Cabal de la fuita: 0,008 mbar·l/s.
Error: La fuita calculada és un 89,3% més petita que el resultat obtingut per el mètode de la pica
d’aigua.

10.5. Valoració dels assajos experimentals
La valoració dels assajos experimentals realitzats en aquest projecte es pot realitzar des de
diversos punts de vista. El primer és si el valor de la mínima fuita detectable per el banc d’assaig
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és correcte, però també es pot realitzar des del punt de vista d’observar els errors dels assajos de
quantificació de la fuita, el quals van molt lligats del valor del guany de la placa i sensor trobat
en el calibratge del prototip.
L’aproximació de la mínima fuita detectable per el prototip de banc d’assaig és de 0,095
mbar·l/s. Observant els resultats obtinguts dels calefactors 5 i 6 es pot arribar a la conclusió que
aquest valor aproximat és correcte.
El calefactor 5, segons el mètode de la pica d’aigua, presenta una fuita de 0,099 mbar·l/s, una
mica superior al valor de la mínima fuita, mentre que el valor de la fuita del calefactor 6 obtingut
amb el mateix mètode ha estat de 0,073 mbar·l/s, un valor una mica més petit que el de la
mínima fuita. Doncs bé, tal i com es pot observar, tant el senyal obtingut, com l’error de la
quantificació de la fuita final, són totalment diferents. Mentre que en calefactor 5 s’obté una
resposta lineal i semblant a les de les altres fuites mesurades, en el calefactor 6, s’obté un senyal
gens lineal.
Una altre conseqüència d’aquest fet és que si es realitza el càlcul de la quantificació de la fuita,
els errors obtinguts en els dos calefactors, són molt diferents i de signe contrari. És a dir, mentre
en els altres casos l’error obtingut és de mitja un 12,9% més gran que el mètode de la pica
d’aigua, en aquest cas ens trobem la fuita detectada és un 89,2% més petita que el mètode de la
pica d’aigua.
Si s’observen tots els valors de les fuites de tots els calefactors, aquestes com ja s’esperava
(aquests calefactors van ser rebutjats de la línia de producció) són més gran que la màxima fuita
admissible de les especificacions. I per tant, aquest nou mètode també els declararia com a no
aptes.
Pel que fa a l’error de la quantificació de la fuita, com ja s’ha comentat, els cinc primers
calefactors tenen una fuita més gran que la mínima detectable, el promig de l’error obtingut és
un 12,9% més gran que la fuita obtinguda per el mètode de la pica d’aigua. Aquest error és degut
sobretot a les condicions en les quals s’ha realitzat el calibratge, ja que no s’ha pogut controlar ni
la temperatura del gas, ni el temps d’injecció. Encara que d’aquests dos factors, el que te més
importància és el no control del temps d’injecció, ja que la temperatura tot i que no s’ha pogut
controlar cada vegada que s’ha fet el calibratge, s’ha pogut comprovar que sempre més o menys
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aquesta es trobava al voltant dels 20ºC.
El temps d’injecció que s’ha calculat és només de 5 ms, aquest temps, com ja s’ha comentat,
s’ha controlat manualment, ja que es tracta del temps en que es manté premut el polsador del
sistema d’injecció. Encara que s’ha intentat se molt ràpid, lògicament mai s’ha aconseguit ser
tant ràpid, i per tant, sempre ha entrat aire. Una entrada d’aire al embolcall, significa que per
cada injecció el sensor llegeixi menys concentració d’hidrogen, i que per tant el guany final de
sensor i de placa obtingut sigui més petit. Si aquest guany és més petit, la velocitat de variació de
la concentració és més gran, i si aquesta velocitat és més gran, el valor obtingut de la fuita
sempre també és més gran.
El raonament explicat en el paràgraf anterior ers pot veure fàcilment a partir de les equacions 9.1
i 9.2 d’aquesta memòria
Si en cada injecció entra aire a l’embolcall, G ↓ , això comporta que:
v concentrac ió =

Q=

R
↑ , i finalment,
G

v concentrac ió ⋅ 60 ⋅ Venvolvent
↑
X H2

(Eq. 10.13)

(Eq. 10.14)

Desenvolupament d’un nou sistema de detecció de fuites externes en bescanviadors de calor

Pàg. 77

11. Problemes en la realització dels assajos
En aquest apartat s’expliquen els problemes que s’han trobat en el moment de realitzar les
proves experimentals d’aquest projecte. Com és lògic, després de realitzar el muntatge del
prototip, els assajos experimentals no varen sortir des del primer moment correctes i sense cap
tipus de problema, sinó que varen anant apareixent problemes, els quals es van trobar solució.
Tots aquests problemes van aparèixer en la fase d’experimentació del calibratge, hi consistien en
què cap moment va existir una repetibilitat. Per aquest motiu es va començar a pensar i a
investigar on podien ser els possibles errors.
Aquests problemes trobats es poden dividir en dos grans grups segons la seva naturalesa, poden
ser problemes tècnics o bé problemes de concepte.

11.1. Problemes tècnics
11.1.1. Problema nº1: Fuita de la electrovàlvula 3 en la fase de d’omplir
Un dels problemes que van aparèixer és que en el moment de fer el calibratge, quan s’estava en
la fase d’omplir el tub el volum intern conegut, el sensor detectava un pic d’entrada d’hidrogen.
Aquest pic, encara que més petit, era igual que el que es pot observar en el moment de fer la
injecció.
Un cop es va detectar el problema, observant l’esquema de les electrovàlvules en cada fase, es va
esbrinar que la única manera que podia passar això era que la electrovàlvula número 3 fuites en
aquesta fase. Aleshores, aquest fet, provocava que part del hidrogen que havia d’anar cap a
l’atmosfera, entrava dins de l’embolcall.

Embolcall

Figura 11.1: Esquema de la fuita en la fase d’omplir.
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Per tal de poder solucionar aquest problema es va optar, lògicament, per canviar la
electrovàlvula per una de nova.
11.1.2. Problema nº2: Fuita de la electrovàlvula 1 en la fase de d’injecció
Un altre problema que s’ha tingut en les electrovàlvules, és que en el moment de fer la fase
d’injecció, no només entrava l’hidrogen que hi havia el interior del tub de volum intern conegut,
sinó, que degut a una petita fuita, juntament amb l’aire que empeny l’hidrogen cap dintre, també
hi entrava una certa quantitat més d’hidrogen.
Aquest problema es va poder detectar ja que quan es feien injeccions sense haver omplert
prèviament el tub d’hidrogen, el sensor detectava igualment l’entrada d’aquest.

Embolcall

Figura 11.2: Esquema de la fuita en la fase d’injecció.

Finalment, la solució d’aquest problema va passar per fer que en el moment de la injecció, la
pressió de la barreja d’hidrogen i nitrogen a la entrada d’aquesta electrovàlvula fos de 1 bar
absolut, és a dir que estigués connectat amb l’atmòsfera.

11.2. Problemes de concepte
El principal problema de concepte que hi hagut, és que en un primer moment no es va tenir en
compte o bé no se li va donar gaire importància el control en el calibratge de les quatre
condicions o paràmetres molt importants:
•

Temperatura del fluid de prova en el moment de la injecció.

•

Pressió en el interior del tub de volum conegut del fluid de prova.

•

Temps d’injecció.
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Mínima fuita detectable per el prototip de banc d’assaig.

Els tres primeres condicions que s’han citat, tenen una gran importància amb el número de mols
de hidrogen que entre en l’embolcall, i per tant amb la seva concentració al interior d’aquest. En
canvi, la mínima fuita detectable, és una problema que te a veure només en la sensibilitat de la
electrònica usada.
11.2.1. Temperatura
Un increment o disminució de la temperatura provoca que en el interior de l’embolcall es
produeixi un augment o disminució de la concentració del hidrogen, ja que en definitiva, com ja
s’ha comentat, entren més o menys mols d’aquest gas traçador en el seu interior.
La temperatura, però, és la condició que menys influeix en el resultat del calibratge, ja que tal i
com es pot observar si es juga amb l’equació dels gasos ideals una variació de tres o quatre graus
no comporta una gran variació del mols de hidrogen introduïts. A part, obtenir un sistema de
control que controles aquesta era car i difícil.
11.2.2. Pressió
En canvi, la pressió d’injecció si que és una condició molt important de control ja que una
disminució o augment d’aquesta pressió té una influència en el resultat del calibratge molt més
alta que el cas de la variació de la temperatura, ja que provoca la variació dels mols de hidrogen
introduïts és més gran.
En un principi, el prototip no disposava del manòmetre a l’entrada del sistema d’injecció, la
qual cosa feia que aquesta només es regulés mitjançant el regulador de pressió. Tal i com
després es va comprovar, aquest fet provocava que entre cada injecció hi haguessin variacions de
pressió entre 0,1 i 0,3 bar a l’entrada del sistema d’injecció.
11.2.3. Temps d’injecció
El temps d’injecció en el calibratge és una condició molt important, ja que com ja s’ha explicat,
si t’excedeixes, una quantitat d’aire no coneguda entra a l’embolcall, amb la conseqüent baixada
de concentració d’hidrogen que això comporta. Amb un primer moment, aquest temps no se li
va donar importància, i en cada injecció el temps en què es mantenia premut el polsador
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d’aquesta fase no es controlava, sent molt més gran (al voltant d’un segon) i també podent variar
molt.
Després de veure els resultats obtinguts, de calcular el valor i observar l’ordre de magnitud
d’aquest temps (veure apartat 9.2.1 d’aquesta memòria), es va veure que lògicament sempre es
tardava més. A partit d’aquí, es va determinar que el següent pas per intentar solucionar el
problema del temps d’injecció era aconseguir un temporitzador o un sistema que controlés
aquesta condició.
Per raons externes al projecte, no es va poder aconseguir mai aquest controlador, i per tant es va
establir que sempre s’intentés fer de la mateixa manera i lo més ràpid possible. Així, tot i no
evitar que entri aire a l’interior de l’embolcall, s’aconseguia que aquest temps entre injecció i
injecció fos més homogeni i petit.
11.2.4. Mínima fuita detectable
Finalment, l’últim problema de concepte que no es va tenir prou en compte des d’un principi té a
veure en la mínima fuita detectable per el prototip de banc d’assaig.
En un principi, tots els calibratges es van realitzar amb el tub de volum intern de 5 cm de
longitud, la qual cosa, tal i com es va poder comprovar posteriorment era del tot incorrecte i per
tant era lògic que no s’obtingués cap mena de repetibilitat.
Aquest problema es pot observar en el capítol de realització experimental d’aquest projecte, on
en el tub de volum intern de 5 cm de longitud, l’increment de voltatge de la senyal de sortida del
sensor per cada injecció, era igual o més gran que si s’utilitzava el tub de 6 cm de longitud o el
tub de 7,5 cm de longitud.
Per tant, la solució que es va trobar a aquest problema va ser utilitzar tubs de volum intern
coneguts més llargs.
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11.3. Exemple dels resultats abans de solucionar els problemes
A continuació es mostra un exemple dels resultats abans de solucionar els problemes.

Calibracions
realitzades
abans de
solucionar
CALIBRATGES
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Gràfica 11.1: Exemple dels resultats dels calibratges abans de solucionar els problemes.

En aquesta gràfica, es poden observar ràpidament varies diferències respecte els resultats
obtinguts en el capítol 10.2. La diferència més important, és que en tots els calibratges que es
mostren s’hi ha pogut realitzar un nombre d’injeccions molt elevat. Aquest fet, degut sobretot al
problema del temps d’injecció, indica que en cada injecció una quantitat important d’aire entrava
en el interior del embolcall.
Una altres diferència observada i que és com conseqüència de tots els problemes obtinguts és
que el valor de la pendent de la regressió lineal d’aquestes calibratges varia molt, i que per tant
no hi ha cap repetibilitat. Finalment, també es pot observar que la pendent d’algunes d’aquetes
corbés fins i tot variava molt en el mateix calibratge.
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12. Anàlisi mediambiental
El prototip desenvolupat en aquest projecte no provoca cap tipus d’impacte ambiental en el seu
entorn, ja que no s’usa cap producte ni cap material que sigui contaminant o bé perillós per el
medi ambient, encara que es poden analitzar alguns punts que poden ser sospitosos de causar
algun tipus d’impacte ambiental.
El primer punt de conflicte en aquest tema podria ser en el ús del hidrogen com a gas traçador.
Ara bé, com ja s’ha comentat, aquest només es troba en un 5% del volum total del fluid de prova
en el moment de fer el calibratge, i en un 3,75% del volum total en el moment de quantificar una
fuita. Per tant, en la finalització de cada assaig, no hi ha cap problema en alliberar el fluid de
prova a l’atmosfera, ja que no es produirà cap alteració negativa del entorn.
Un altre factor a tenir en compte són els materials usats en la fabricació del prototip, com poden
ser cablejats elèctrics (coure) i l’embolcall (acer), un cop s’hagi acabat la vida útil del banc,
poden ser reciclats per tal de donar-los una nova utilitat i un nou valor al material.
L’últim punt de vista del anàlisi mediambiental d’aquest projecte són les tones equivalents de
CO2 que s’alliberen a l’atmosfera en realitzar un assaig, o bé en declarar com a no apte un
calefactor que no hagi passat la prova d’estanquitat, és a dir, que presenti una fuita superior als
0,095 mbar·l/s. Aquests punts de vista es valoren a partir de l’energia elèctrica consumida en
cada moment.
En el moment de realitzar l’assaig, l’energia elèctrica màxima que consumeix el prototip, tenint
en compte l’energia que consumeix l’ordinador, el sensor, la placa electrònica, el sistema
d’injecció, el ventilador i l’enregistrador de dades, durant els deu segons de temps màxim
d’observació, és de 1,12·10-3 kWh (veure càlculs annex B.8.1).
Si aquest prototip s’hagués d’utilitzar en la línea de producció de Frape Behr, en la qual es
fabriquen 6000 calefactors diaris, es tindria que l’energia consumida en un dia seria de 6,7 kWh
(annex B.8.1).
Per tant, sabent que per cada kWh d’energia elèctrica consumida s’alliberen 0,296 kg de CO2
[Red Electrica de España, 2009, p. 7-8], en un dia, s’hi s’utilitzés aquest prototip en la línia de
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producció, s’alliberarien 1,986 kg de CO2 (annex B.8.2).
L’altre punt de vista són les tones equivalents de CO2 alliberades pel fet de declarar com a no
apte un calefactor. Això, es pot valorar segons l’energia elèctrica consumida del forn en el qual
es fabrica aquest, ja que es tracta, amb diferència, del punt de la línia de producció on hi ha el
consum més alt d’energia elèctrica.
Per fabricar els calefactors, Frape Behr disposa d’un forn que treballa 23 hores cada dia i que de
mitjana consumeix cada hora 107 kWh d’energia elèctrica. Per tant, segons els càlculs realitzats
en els annexos B.8.1 i B.8.2, l’energia elèctrica necessària per fabricar cada calefactor és de
0,428 kWh, la qual cosa significa que declarar com a no vàlid un calefactor equival a alliberar
0,127 kg de CO2 a l’atmòsfera.
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13. Anàlisi de seguretat
En qualsevol banc d’assaig, així com en qualsevol eina, màquina o objecte que serà usat per
operaris d’una línia de producció o per qualsevol altre usuari, s’ha de realitzar un anàlisi de
seguretat per tal d’avaluar tots els riscos als quals s’exposen en el moment d’utilitzar-los i
avaluar si es respecta la normativa d’aparells de pressió i la directiva europea sobre màquines.
Concretament, l’anàlisi de seguretat d’aquest banc d’assaig de fuites externes s’ha de realitzar
tenint en compte les condicions de treball de pressió i temperatura a les quals es treballa, així
com també s’han tingut en compte les característiques del fluid de prova que s’utilitza en tot
moment. Tots aquests punts s’han de valorar tant en el moment de calibrar com en el moment de
mesurar.

13.1. Pressió de treball
Tots els components que formen part del prototip de banc d’assaig han de complir la normativa
sobre equips a pressió aprovada per el real decret 2060/2008 degut a què es treballa a pressions
superior als 1,5 bar absoluts.
La part del prototip on és té la pressió més alta és la bombona de gas que es troba inicialment a
200 bar. Aquesta però, segons proveïdor, ja compleix la instrucció tècnica complementaria
número sis de recipients a pressió transportables de la normativa citada en el paràgraf anterior.
Els altres components que formen el banc d’assaig també, segons proveïdor, compleixen la
normativa. Tot i això, els components que formen aquest banc d’assaig treballen a pressions més
baixes de les especificades per el proveïdor. D’aquesta manera es té que la màxima pressió de
treball del prototip és de 4 bar absoluts, en canvi les connexions estan realitzades amb tubs de
poliuretà poden aguantar fins a 10 bar absoluts, i els elements com les electrovàlvules poden
treballar fins a 7 bar de pressió.
Per acabar, un element de seguretat del banc d’assaig contra possibles pressions excessivament
altes és el propi embolcall, ja que com s’ha explicat en el capítol 8, aquest embolcall no és res
més que una cambra d’acer que es tanca mitjançant tancadures. Així, d’aquesta manera, en el cas
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que per qualsevol motiu el calefactor no aguantés els 4 bar, aquest embolcall actuaria com a
element de seguretat per si sol.

13.2. Temperatura de treball
Les temperatures de treball en el moment de l’assaig són les de l’ambient, per tant, no hi ha cap
focus de calor per el qual sigui necessària una protecció. L’únic punt de temperatura elevada és
el sensor, ja que aquest perquè pugui treballar en les condicions idònies ha d’estar a 240ºC. Tot i
això, aquesta temperatura no és un problema, ja que el propi encapsulat del sensor porta un
aïllant per tal de protegir l’usuari d’aquesta alta temperatura.

13.3. Fluid de treball
El fluid de treball en el interior de la bombona i abans de entrar al banc d’assaig té un 5% del seu
volum en hidrogen, per tant, ja és superior al límit d’inflamabilitat (veure capítol 8.3.2 d’aquesta
memòria). Ara bé, la resta de gas que hi ha és nitrogen, i no aire, i per tant no hi ha cap risc
d’inflamabilitat.
A continuació és comprova que mai, en cap cas, en el banc d’assaig s’arriba a les concentracions
d’explosibilitat i d’inflamabilitat del hidrogen, tant en el moment de la calibratge, com en el
moment de mesurar i quantificar una fuita.
13.3.1. Calibratge
En el moment de realitzar un calibratge, l’hidrogen representa el 5% del fluid de treball utilitzat i
com a màxim s’utilitza un tub de 7,5 cm de longitud. Aquests 7,5 cm representen en cada
injecció s’augmenta la concentració en 13,87 ppm. Per tant, tal i com mostren els càlculs
realitzats en l’annex B.9, la concentració percentual màxima d’hidrogen en l’aire al interior de
l’embolcall, tenint en compte que com a molt s’han efectuat 5 injeccions per calibratge, és de
69,35·10-4%.
Tal i com es pot observar es tracta d’una concentració mínima d’hidrogen en el interior de
l’embolcall, en comparació amb el límit d’inflamabilitat o el límit d’explosibilitat, que en
definitiva no comporta cap mena de risc.
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En el moment en què es realitza l’assaig, les condicions de treball canvien, ja que en aquest cas
l’hidrogen representa un 3,75% del fluid de prova.
En el moment de l’assaig es poden trobar dos situacions extremes. La primera situació i que és la
que més es repeteix, és que el calefactor no presenta cap fuita. En aquest cas, l’hidrogen
representa un 3,75% del volum intern total del calefactor, i per tant al ser inferior al límit
d’inflamabilitat no suposa cap perill.
L’altre situació límit en la qual ens podem trobar és que el calefactor presenti una fuita tant gran
que tot el gas que es trobés en el interior del calefactor sortís a l’embolcall. Tenint en compte
que la temperatura del fluids de prova és d’uns 20ºC, s’ha calculat a partir de l’equació
característica de la electrovàlvula 8.2 (veure annex B.9) que això equival a un cabal de 15,12
l/min de fluid de prova. Així, sabent que el temps d’observació és de 10 segons, representa que a
dins de la cambra hi ha entrat 94,5 ml d’hidrogen.
Finalment, com també s’observa en l’annex B.9, aquests 94,5 ml d’hidrogen equivalen a uns
21083 ppm de concentració o 2,1% en volum d’aire, i com es pot comprovar, el seu valor és més
petit que el límit d’inflamabilitat, i per tant això no comporta cap mena de risc laboral.
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14. Pressupost i anàlisi econòmic
El cost d’aquest projecte es pot desglossar en dos parts, la primera és el cost de les hores
dedicades per realitzar el projecte, i la segona és el cost de tot el material utilitzat.

Hores dedicades
Investigació
Disseny
Elaboració

Mesos
Dies/Mes
0,5
20
1
20
3
20
Preu total d'hores

Hores/Dia
3
3
3

€/h
55
55
55

Preu final
1.650 €
3.300 €
9.900 €
14.850 €

Taula 14.1: Cost personal del projecte.

Material

Quantitat

Bombona de gas (N2 i H2)
1
Regulador de pressió
2
Tub de poliuretà [m]
6
Embolcall
1
Sensor Synkera 701
1
Placa electrònica
1
Electrovàlvules
4
Caixa de control sistema d'injecció
1
Font d'alimentació
1
Ventilador
1
Calefactors
6
Manòmetre
1
Ordinador
1
Enregistrador de dades
1
Connectors pneumàtics
12
Cable - RS232
1
Preu total del material utilitzat

Preu unitari
[€]

Preu total
[€]

85,34
87,15
0,33
473,60
34,00
600,00
44,40
160,00
115,00
3,00
15,00
18,00
900,00
970,00
1,89
25,86

85,34
174,30
1,98
473,60
34,00
600,00
177,60
160,00
115,00
3,00
90,00
18,00
900,00
970,00
22,68
25,86
3.851,36 €

Taula 14.2: Cost material del projecte.

Per tant, el cost total del projecte és de:
Cost total = 14850 + 3851,36 = 18701,36€

(Eq. 12.1)
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Un possible anàlisi econòmic d’aquest projecte, és la comparació entre costos de realització d’un
assaig amb la màquina Furness i aquest prototip. Tenint en compte que la major part del cost
està destinat al consum elèctric, i sabent que degut a la naturalesa d’aquests dos bancs el seu
consum és molt semblant, es pot dir que no hi ha cap diferència important de cost de realització
d’assaig entre el prototip i la màquina Furness..
Finalment, com que aquest prototip pot detectar fuites més petites, si que existeix un estalvi
econòmic de temps i d’energia en el fet de que hi hauran més calefactors que passaran només per
un control de estanquitat i no per dos (primer per la màquina Furness o per aquest prototip i
després per l’espectròmetre de masses d’heli).
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Conclusions
L’objectiu principal d’aquest projecte era el de dissenyar i desenvolupar un prototip de banc
d’assaig que utilitzi un nou mètode alternatiu de detecció de fuites externes als fins ara utilitzats
per la empresa, per tal de què si aquest prototip funciona correctament i és fiable, pogués ser
introduït en un futur a la línia de producció.
Vist els resultats experimentals que s’han obtingut, aquest objectiu principal s’ha aconseguit que
l’error mig en la quantificació d’una fuita és només un 12,9% més gran que els resultats
obtinguts per un altre mètode usat des de fa anys per la empresa. Aquest error, però, tal i com
s’explica en el capítol de les valoracions experimentals, té una explicació clara o un clar causant.
Aquest error en la quantificació d’un 12,9% es podria haver reduït encara més si aquest projecte
hagués disposat d’un bon sistema de control, que controlés correctament les tres condicions del
calibratge (pressió, temperatura i temps d’injecció). Així doncs, es recomana que si en un futur
es vol reduir aquest error, és essencial disposar d’uns bons mètodes de control d’aquestes
condicions.
La primera de les especificacions i una de les més importants (capítol 7.1 de la memòria), era
que la mínim fuita detectable sigues més petita que la de la màquina Furness. Tenint en compte
que la màquina Furness té el seu límit als 0,169 mbar·l/s d’aire, es pot dir que aquesta
especificació s’ha superat, ja que s’ha reduït pràcticament a la meitat. Al mateix temps, també
s’ha aconseguit superar els problemes de variació de temperatura que trobava l’empresa i que
desvirtuava la lectura del cabal de la màquina Furness.
Respecte al càlcul aproximat de la mínima fuita detectable de 0,095 mbar·l/s, com que s’ha
determinat a partir de la mínima concentració que podia detectar el sensor, depèn lògicament de
la diferència de volum entre embolcall i bescanviador que es tingui. Si més endavant es redueix
aquesta diferència de volum, es podria reduir més la mínima fuita detectable ja que s’hauria
d’injectar menys mil·lilitres de hidrogen. En cas contrari, si s’augmenta aquest volum la mínima
fuita també augmentarà.
Aquest fet explicat en el paràgraf anterior indica que, si en un futur es dissenya un banc d’assaig
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de fuites externes d’hidrogen, en el qual la diferència de volum entre embolcall i bescanviador
sigui igual o més petita que el d’aquest projecte, es podria aconseguir detectar les especificacions
a vèncer dels clients (capítol 7.2) per uns bescanviadors de calor en concret com són els
radiadors, calefactors i intercoolers. Això significaria substituir els mètodes utilitzats fins ara per
només un, amb la conseqüent disminució de costos que aquest fet comporta.
Per el cas dels condensador i dels evaporadors, aquest mètode no arribaria mai a detectar la
especificació a vèncer per part del client, ja que la màxima fuita admissible per aquest casos és
massa petita, i per tant, en la línea de producció s’hauria de seguir amb el mateix mètode de
detecció actual basat en la l’espectròmetre de masses d’heli.
Sobre les especificacions de disseny i de prova comentades en el capítol 7.3, també s’han
superat, ja que aquest projecte s’ha realitzat tenint en compte tots els punts.
Finalment, fet un estudi del pressupost, cal dir que aquest no impossibilita el projecte, a part de
que tal i com s’ha comprovat, el prototip no té cap mena de risc mediambiental i de seguretat ja
que compleix la normativa d’aparells de pressió i la directiva europea sobre màquines.
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