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Resum 

En el present projecte es realitza un disseny de refrigeració de LEDs d’alta potència 

mitjançant tecnologia heat pipe: un dispositiu que utilitza el canvi de fase d’un fluid que 

circula pel seu interior per transmetre la calor i la capil·laritat per fer-lo circular. Aquest 

sistema ha de mantenir els LEDs a una temperatura adequada per garantir-ne les 

prestacions i correcte funcionament.  

Els heat pipes es caracteritzen per una gran conductivitat tèrmica efectiva que els permet 

extreure la calor concentrada de la superfície reduïda dels LEDs i transportar-la amb un salt 

tèrmic petit a un dissipador de gran superfície ubicat a una zona adequada. Es tracta d’una 

tecnologia força desconeguda i relativament complicada. En aquest projecte, se n’analitzen 

els aspectes teòrics, el càlcul de les limitacions operacionals, les característiques tèrmiques i 

el procés de disseny i fabricació. 

El projecte inclou la realització d’un software de càlcul de heat pipes que sintetitza el 

coneixement adquirit durant el projecte i en facilita el disseny en aquest cas particular i 

similars. El procés proposat és iteratiu i requereix un gran nombre de càlculs. El software 

realitzat permet automatitzar aquest procés per tal de trobar els paràmetres més adequats. 

El disseny realitzat consta de 2 LEDs d’alta potència amb un total de 60 W tèrmics, la 

refrigeració opera per convecció natural i utilitza tecnologia heat pipe per transportar la calor. 

La solució proposada permet mantenir la temperatura de junció dels LEDs per sota dels 

80ºC amb una temperatura ambient de 30ºC. D’aquesta manera s’aconsegueix obtenir una 

vida útil del LED superior a les 100.000h de funcionament i una eficiència màxima de 

69,82lm/W. El heat pipe dissenyat té una conductivitat tèrmica efectiva de 225060 
 

   
, 571 

vegades major a la del coure, i una resistència tèrmica de 0,011 K/W.  

Per tal de poder implementar aquesta tecnologia al disseny de refrigeració de LEDs es 

realitza el disseny dels diferents elements necessaris, així com un estudi alternatiu d’un 

sistema de refrigeració convencional que opera per convecció forçada, necessària per 

obtenir un resultat similar amb unes dimensions comparables. L’ús del ventilador en l’estudi 

alternatiu augmenta el consum en 1,32 W i requereix la substitució d’aquest al cap de 

50.000h de funcionament.  

També es realitza un pressupost per a la fabricació mensual de 1000 conjunts del disseny 

proposat, obtenint un preu de venta al públic de 96,57 €. En l’estudi de viabilitat realitzat 

s’observa que el retorn de la inversió és al cap de 3.000 h de funcionament aconseguint un 

estalvi de més de 3.000 € al final de la vida útil dels LEDs, en comparació amb una làmpada 

halògena de lluminositat similar.  

Finalment es realitza un estudi de l’impacte ambiental associat al projecte que inclou l’estalvi 

d’emissions de l’ús del dispositiu en comparació amb una làmpada halògena. 
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1. Glossari 

Nomenclatura 

A Àrea 

a Amplada de l’aleta 

b Longitud de l’aleta 

   Eficiència de l’aleta 

g Constant gravitatòria 

h Coeficient de convecció 

  Longitud 

K Permeabilitat 

M Massa molar / nombre mèrit. 

Ma Nombre Mach 

n Nombre d’aletes 

P Pressió / Perímetre 

q Potència tèrmica 

r Radi 

R Resistència tèrmica / Constant universal dels gasos 

Re Nombre de Reynolds 

t Gruix 

T Temperatura 

V Velocitat 

 

Lletres gregues 

γ Gamma del fluid 

δ Semigruix de l’aleta (2δ és el gruix) 

ε Porositat 

λ Coeficient de conductivitat tèrmica 

μ Viscositat 
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ρ Densitat 

σ Tensió superficial 

φ Angle d’inclinació del heat pipe. Essent 0 graus quan està situat en posició vertical 

 amb l’evaporador per sobre del condensador. 

     Calor latent de vaporització. 

 

Abreviacions i subíndex 

adiab Adiabàtic (zona adiabàtica) 

arr Arrossegament 

cap Capil•laritat  

cond Condensador 

cont Contenidor 

ebu Ebullició 

ef Efectiu/va 

evap Evaporador 

ext Exterior 

f Aleta (de l’anglès fin) 

hidr Hidràulic 

int Interior 

l Líquid 

max Màxim 

n Nucleació 

t Total 

v Vapor 

visc Viscositat 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Després d’haver cursat la intensificació de Termoenergètica d’Enginyeria Industrial, l’autor 

d’aquest projecte ha volgut aprofundir més en la tecnologia dels heat pipes explicada 

breument en una assignatura del professor Josep M. Nacenta. Així doncs, l’origen d’aquest 

projecte és el repte d’aconseguir aplicar aquesta tecnologia a la refrigeració de LEDs d’alta 

potència. 

2.2. Motivació 

La motivació del present projecte es deu a la necessitat de refrigeració dels LEDs (Díode 

electroluminescent) d’alta potència per tal de garantir-ne i millorar-ne les prestacions i el 

temps de vida útil. Es tracta de dispositius de dimensions reduïdes molt sensibles a la 

temperatura, un augment durant el seu funcionament en redueix la lluminositat, l’eficiència i 

el temps de vida útil.  

La refrigeració dels LEDs es vol realitzar mitjançant heat pipes ja que disposen d’una gran 

conductivitat tèrmica efectiva fet que permet extreure la calor de la superfície reduïda dels 

LEDs i transportar-la amb un salt tèrmic petit a un dissipador de superfície gran ubicat a una 

zona còmode, amplia i allunyada. També poden aconseguir que el dissipador funcioni per 

convecció natural ja que es pot aconseguir una superfície de dissipació major i més ben 

condicionada. 

Una motivació derivada de la millora de prestacions dels LEDs és l’augment de l’eficiència i 

la reducció del consum energètic que comporta, sobretot si es compara amb altres 

tecnologies convencionals d’il·luminació. Aquesta reducció de consum és molt benvinguda 

en el context energètic actual i amb les previsions que es tenen en que cada vegada serà 

més necessari un augment de l’eficiència per tal d’aconseguir els mateixos o millors resultats 

amb un consum energètic menor. Això té avantatges tant econòmics com socials i medi 

ambientals.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius del present projecte són: 

 Realitzar un disseny eficient de refrigeració de LEDs d’alta potència mitjançant heat 

pipes que aconsegueixi mantenir-los a una temperatura adequada per garantir-ne les 

prestacions i correcte funcionament.  

 Crear un software de càlcul de heat pipes que sintetitzi el coneixement adquirit 

durant el projecte i faciliti el disseny de refrigeracions amb heat pipes tant en aquest 

cas particular com en d’altres similars. 

3.2. Abast del projecte 

En aquest projecte s’analitzen els aspectes teòrics dels heat pipes, el càlcul de les seves 

limitacions operacionals i característiques tèrmiques i el disseny dels diferents elements 

necessaris per a la implementació d’aquesta tecnologia a un disseny de refrigeració d’una 

lluminària LED d’alta potència.  

Es desenvolupa un software principalment per facilitar el disseny de la refrigeració de 

l’objectiu del projecte i també com a eina més genèrica per al disseny de heat pipes en 

aplicacions similars. Aquest permet accelerar el procés ja que requereix un gran nombre 

d’iteracions modificant propietats i materials per tal de trobar la configuració més adequada 

per al problema. 

Queda fora de l’abast del projecte el disseny del LED, de la lluminària dels LEDs, l’aplicació 

d’aquests a un producte final i la construcció d’un prototip. Aquests últims serien els 

següents passos a realitzar en el disseny de la refrigeració de LEDs d’alta potència. 
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4. LEDs d’alta potència 

4.1. Introducció 

Per tal de poder entendre la problemàtica de la refrigeració dels LEDs d’alta potència primer 

es fa una breu explicació de les seves característiques i funcionament. Per a la realització 

del present projecte s’elegeix un LED d’alta potència estàndard disponible comercialment ja 

que queda fóra de l’abast el disseny d’aquest. 

La sigla LED prové de l’anglès Light-Emitting Diode (Díode emissor de llum, també conegut 

com díode electroluminescent). Es considera que un LED és d’alta potència a partir de 

potències majors a 1W, aproximadament.  

Actualment, la indústria dels LEDs està en plena expansió. Des de fa uns quants anys els 

LEDs estan experimentant una marcada evolució, han passat de ser simples dispositius 

indicadors a estar competint amb altres tecnologies convencionals en la il·luminació general 

de cases, comerços, industries, etc. S’està millorant i augmentant la potència, la lluminositat, 

l’eficiència, el temps de vida útil, la qualitat del color, la reproducció cromàtica i s’estan 

reduint considerablement els preus. Aquest escenari fa preveure que en un horitzó no molt 

llunyà la tecnologia LED s’estendrà a tots els àmbits de forma massiva degut als seus 

avantatges respecte altres tecnologies actuals, principalment la llarga vida útil (fins a 

100.000 hores) i la gran eficiència (>100 lm/W).  

La problemàtica prové en la necessitat de mantenir el LED refrigerat correctament, es tracta 

d’un dispositiu molt sensible a la temperatura. Un excés de temperatura fa que es redueixi la 

vida útil del LED, aquest perdi lluminositat i eficiència o, fins i tot, pot provocar-ne la fallada. 

Per contra una temperatura reduïda provoca l’efecte contrari: prolonga la vida útil, augmenta 

la lluminositat, l’eficiència i evita la fallada del LED. S’ha de tenir en compte que els LEDs 

són dispositius de petites dimensions, fet que complica l’extracció de calor, ja que el flux 

calorífic és elevat i, per tant, requereix un sistema capaç d’extreure una quantitat de calor 

elevada en una superfície reduïda amb un salt tèrmic petit per garantir que la temperatura 

del LED sigui baixa, com el que es dissenya mitjançant heat pipes en aquest projecte. 

 

 



Pàg. 14  Memòria 

 

4.2. Funcionament dels LEDs 

El LED està format per un material semiconductor dopat amb impureses per tal de formar 

una unió p-n. Aquest dispositiu emet llum quan es polaritza de forma positiva la unió p-n 

(d’ànode a càtode) i passa corrent a través d’aquesta. L’emissió de fotons succeeix quan les 

parelles electró-buit es recombinen, fet que passa quan els electrons passen de la banda de 

conducció a la banda de valència. El color de la llum, la freqüència de la radiació emesa, 

depèn de l’energia de la banda prohibida dels materials que formen la unió. Per tant, el color 

de la llum dependrà dels materials utilitzats. El color blanc també es pot aconseguir gràcies a 

LEDs de llum ultraviolada que utilitzen un material fosforescent per crear el color blanc. 

Els temps típics de vida útil dels LEDs estan entre les 25.000 i les 100.000 hores de 

funcionament. Aquest temps de vida útil es pot veure alterat principalment per dos factors: el 

corrent que es fa circular a través del LED i la temperatura de funcionament. La fallada del 

LED pot ser total o bé gradual (pèrdua de lluminositat). Els LEDs d’alta potència necessiten 

ser refrigerats convenientment per tal de garantir el seu funcionament, si no es fa 

correctament poden fallar en qüestió de segons. 

4.3. Característiques dels LEDs 

Avantatges dels LEDs: 

 Eficiència elevada: emeten més lúmens per watt que altres tipus de tecnologia com 

la incandescent, halògena, etc. Actualment es comercialitzen LEDs amb valors 

superiors als 100 lm/W. En laboratoris de l’empresa Cree s’ha aconseguit el valor de 

231 lm/W [8]. (La bombeta incandescent té una eficiència d’entre 5 i 15 lm/W i una 

bombeta fluorescent compacta entre 45 i 75 lm/W). A més, l’eficiència dels LEDs no 

depèn de la forma i mida com els fluorescents. 

 Durabilitat: la vida útil dels LEDs depèn de varis factors però sol oscil·lar entre les 

25.000 i 100.000 hores. (Una bombeta incandescent té una vida útil de l’ordre de  

1.000 hores i una fluorescent de l’ordre de 10.000 hores).  

 Temps d’encesa i apagada molt petits: el temps d’encesa i apagada dels LEDs és 

molt curt, de l’ordre de microsegons. 

 Temps de reencesa molt petit: el temps necessari de resposta entre enceses 

consecutives és pràcticament nul. 

 Gran nombre de cicles d’encesa: permet un nombre molt alt d’enceses i apagades. 

 Emet llum freda: pràcticament la totalitat de la calor que desprèn el LED es transmet 

a través de la base, emet molt poca llum infraroja. 
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 Color: poden emetre llum de color sense necessitat de passar a través de cap filtre 

de color, com utilitzen altres tipus de tecnologies.  

 Emet la llum bastant col·limada: això redueix la necessitat de reflectors per dirigir la 

llum. 

 Regulables: es pot regular la seva intensitat electrònicament o variant el corrent. 

 Mida: poden ser de dimensions molt petites fet que permet gran varietat 

d’aplicacions. 

 Alta resistència mecànica: al tractar-se de components sòlids tenen una alta 

resistència mecànica  

 Medi ambient: no contenen mercuri (Els fluorescents sí). 

Inconvenients o desavantatges dels LEDs: 

 Alt preu d’adquisició: actualment el preu per lumen dels LEDs d’alta potència és més 

elevat que per la majoria de tecnologies convencionals. Tot i així, el preu dels LEDs 

està baixant molt els últims anys mentre que la potència i eficiència augmenten. Cal 

destacar que l’elevada eficiència juntament amb la llarga durabilitat pot fer que es 

pugui amortitzar l’elevat preu d’adquisició a curt-mitjà termini (reduint la despesa 

energètica i la reposició de làmpades). 

 Forta dependència de la temperatura: la temperatura de funcionament del LED pot 

alterar la seva vida útil i la seva lluminositat. Es necessita, doncs, una correcta 

refrigeració. 

 Sensibilitat al voltatge i corrent: el LED necessita un subministrament de voltatge 

dins d’un rang i un corrent per sota d’un valor llindar. Això comporta la necessitat d’ús 

de resistències o fonts d’alimentació específiques. 

 Polaritat: els LEDs s’han d’alimentar amb la correcte polaritat. 

 Pèrdua d’eficiència al augmentar el corrent. 

 Qualitat de la llum: l’espectre de llum emesa per la majoria de LEDs blancs difereix 

de l’espectre ideal del cos negre. L’índex de reproducció cromàtic típic dels LEDs 

blancs actuals està entre 70 i 90 (el cos negre té índex 100). 

 Emet llum bastant col·limada: representa un desavantatge quan el que interessa és 

il·luminar en un angle d’obertura gran. 

 Perill de la llum d’alta energia: alguns LEDs de llum blava o llum blanca freda emeten 

valors de llum d’alta energia visible (anomenada HEV) que poden arribar a resultar 

perjudicials per la salut. 
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 Contaminació lumínica: els LEDs de llum blava o llum blanca freda conten un 

espectre més ric en llum blava que és la que provoca més contaminació lumínica 

degut a la difusió de Rayleigh que succeeix a l’atmosfera.  

4.4. Temperatura màxima de junció  

La temperatura de junció és la temperatura a la que es troba la unió p-n, que és el punt més 

calent del LED. Així doncs, per tal de garantir el correcte funcionament del LED s’ha de 

mantenir la temperatura de junció per sota del seu valor màxim. Si la temperatura de junció 

supera o es manté propera al valor màxim pot provocar danys irreversibles en el LED com: 

 Escurçament de la vida del LED 

 Disminució de la lluminositat, flux o potència lumínica 

 Canvi del color de la llum 

 Fallada total del LED 

Com més allunyat de la temperatura màxima de junció es mantingui el LED més llarga serà 

la seva vida, major la seva eficiència, major lluminositat i el color de la llum serà més precís 

(respecte l’especificat pel fabricant). Així doncs, una bona refrigeració del LED és de gran 

importància no només per evitar la fallada d’aquest sinó per millorar-ne les prestacions. 

4.5. Elecció del LED 

El tipus de LED escollit per a refrigerar és el model CST-90 del fabricant Luminus. Més 

concretament s’ha escollit el model amb referència CST-90-W40S-C12-GN501. Les 

característiques principals del LED són les següents [10], [11] i [12]: 

 Llum blanca 

 Temperatura de color: 4000K 

 Índex de reproducció cromàtic: 70 

 Àrea d’emissió: 9 mm2 

 Amplada de la base del LED: 28 mm 

 Llargada de la base del LED: 26,75 mm 

 Temperatura màxima de junció: 150 ºC 

 Múltiples punts de funcionament possibles (diferents potències) 

 Eficiència a 3,15 A: 100 lm/W 

 Resistència tèrmica (entre junció i base): 0,8 ºC/W 
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 Flux lluminós màxim: 2600 lm 

 Potència màxima: 50 W 

 Durabilitat: >60.000 h (en funció de la temperatura de junció) 

 Manteniment de flux després de 60.000h: >70%  

Variable Mínim Màxim 

Flux lluminós a 3,15 A 850 lm 1000 lm 

Tensió d’alimentació 2,5 V 3,9 V 

Corrent d’alimentació 1 A 13,5 A 

Temperatura d’emmagatzematge -40 ºC 100 ºC 

 

A la Figura 4.1 es pot observar flux lluminós relatiu del LED en funció del corrent directe 

aplicat. Es pot observar que a mesura que s’augmenta el corrent que circula pel LED 

augmenta el flux lluminós, però es perd eficiència. 

 

 

Taula 4.1: característiques del LED [10], [11] i [12]. 

Figura 4.1: Flux lluminós relatiu en funció del corrent. Font: [10] 
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A la Figura 4.2 es pot observar el temps de vida útil mig esperat en funció de la temperatura 

de junció del LED. Es pot observar que com més baixa és la temperatura més llarga la vida. 

 

A la Figura 4.3 es pot observar el flux lluminós relatiu en funció de la temperatura de junció 

del LED. Es pot observar que com més fred es manté major és la lluminositat. 

 

Figura 4.2: Vida útil mitja esperada en funció de la temperatura de junció del LED. Font: [10] 

Figura 4.3: Flux lluminós relatiu en funció de la temperatura de junció del LED. Font: [10]. 
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A la Figura 4.4 es pot observar la dependència del corrent en funció de la tensió 

d’alimentació del LED: 

 

 

Figura 4.4: Corrent en funció de la tensió d’alimentació del LED. Font: [10] 
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5. Disseny de heat pipes 

5.1. Introducció 

Per tal de poder dissenyar un sistema de refrigeració de LEDs d’alta potència mitjançant la 

tecnologia heat pipe i degut a que es tracta d’una tecnologia força desconeguda i 

relativament complexa, es fa una síntesis de la informació recopilada en la bibliografia tot 

explicant les principals propietats i limitacions dels heat pipes, així com el seu funcionament, 

el procés de disseny i fabricació, etc. 

Un heat pipe és un dispositiu passiu de transmissió de calor que utilitza el canvi de fase d’un 

fluid per transmetre la calor. És capaç de transmetre grans quantitats de calor a grans 

distàncies amb un salt tèrmic molt petit, és a dir, disposa d’una gran conductivitat tèrmica 

efectiva. Es pot dir que opera gairebé de forma isotèrmica.  

Actualment, els heat pipes és una tecnologia força desconeguda a la indústria tot i que 

s’utilitza en els següents camps: el control tèrmic d’elements de satèl·lits, l’ús en reactors 

nuclears, refrigeració de components electrònics (molt utilitzat en la refrigeració de 

processadors d’ordinadors), intercanviadors de calor (recuperació de calor, etc.), en 

emmagatzematge tèrmic, sistemes per fondre gel i neu, usos a l’industria alimentària 

(cocció, assecament, conservació, refrigeració...), etc.  

5.2. Funcionament dels heat pipes 

Un heat pipe és un dispositiu format per un contenidor tancat que disposa d’una estructura 

capil·lar en el que se li practica el buit, se l’omple amb una certa quantitat de fluid, suficient 

per saturar l’estructura capil·lar (anomenada metxa o en anglès wick) i se segella. Tal i com 

es pot observar a la Figura 5.1, el heat pipe està format per tres regions: l’evaporador (zona 

on s’aplica la calor), la zona adiabàtica i el condensador (zona per on s’extreu la calor). 

El funcionament del heat pipe és el següent: la font calenta transmet calor a l’evaporador, 

aquesta es transmet a través del contenidor i evapora el líquid que es troba en la metxa o 

wick. L’alta temperatura i pressió de l’evaporador fa circular el vapor per la zona central, 

anomenada zona de vapor, fins al condensador amb menor temperatura i pressió, passant 

per la zona adiabàtica. El vapor un cop arriba al condensador condensa (hi ha una extracció 

de calor deguda a la font freda) damunt la superfície del wick i al fer-ho cedeix la calor latent. 

Posteriorment aquesta calor es transmet a l’exterior a través del wick i el contenidor. Per tal 

de tancar el cicle, el líquid ha de ser retornat a l’evaporador, l’encarregat de fer-ho és el wick, 

l’estructura capil·lar que transporta el líquid des del condensador a l’evaporador per tal de 
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que pugui tornar a ser evaporat. Aquest sistema permet que el heat pipe es pugui col·locar 

en qualsevol posició, pot col·locar-se en posicions que el retorn del líquid es faci en el sentit 

contrari a la gravetat o, fins i tot, en gravetat zero. 

 

Els heat pipes més utilitzats tenen secció circular (o similar), però hi ha noves tendències 

d’investigadors i fabricants que estan explorant l’ús de microheatpipes que poden ser amb 

seccions diferents i que s’han d’estudiar de forma diferent. En aquest projecte s’utilitzen els 

de secció circular ja que són els més estudiats, utilitzats i els que s’adeqüen més a 

l’aplicació de refrigeració de LEDs d’alta potència. Les principals característiques d’un heat 

pipe són: 

 Funciona passivament, no necessita cap font externa d’energia (a part de la 

calorífica que ha de transmetre). 

Figura 5.1: esquema del funcionament i parts d’un heat pipe. Font: [5] 
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 Alta conductivitat tèrmica efectiva (permet transmetre calor a distàncies 

considerables amb pèrdues i salts tèrmics reduïts), tendeix a treballar amb una 

temperatura gairebé constant. 

 Permet dissipar la calor a certa distància de la font. (Permet la separació de la font 

de calor i la seva dissipació)  

 Es poden crear heat pipes de gran varietat de dimensions i materials diferents. 

 S’aconsegueixen dispositius compactes. 

 El sentit de transferència de calor és reversible. 

 En intercanviadors evita la possibilitat de contaminació dels dos corrents ja que 

poden quedar separats per una paret sòlida del gruix que sigui convenient. La 

ruptura d’un heat pipe implica la fuita del fluid però no provoca una fuita entre les 

zones dels corrents calent i fred (S’hauria de perforar en ambdós costats de 

l’intercanviador per crear una possible ruta a través del heat pipe per on es barregin 

els dos corrents). 

5.3. Parts del heat pipe 

Les principals parts d’un heat pipe són: 

 El fluid. És l’encarregat de transmetre la calor mitjançant els canvis de fase. 

 El wick (o metxa). És una estructura capil·lar encarregada de crear la pressió 

capil·lar per tal de retornar el fluid cap a l’evaporador. 

 El contenidor. És l’encarregat de contenir el fluid, resistir la pressió i transmetre la 

calor entre l’exterior i el fluid.  

5.3.1. Fluid 

El fluid és l’encarregat de transportar la calor de l’evaporador al condensador mitjançant els 

canvis de fase. 

Les principals característiques desitjables per el fluid a utilitzar en un heat pipe han de ser:  

 Calor latent de vaporització gran: permet transmetre més calor amb menys flux de 

fluid. 

 Conductivitat tèrmica alta: permet minimitzar el gradient tèrmic radial i reduir la 

possibilitat de nucleació en el wick (creació de bombolles degudes a l’ebullició). 

 Tensió superficial gran: és necessària per garantir el retorn del fluid per mitjà de la 

capil·laritat i per minimitzar l’arrossegament. 
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 Densitat del líquid alta: per tal de disminuir el volum de fluid necessari, el flux, la força 

capil·lar necessària, el fregament, etc. 

 Viscositat del líquid i el vapor baixes: per reduir les pèrdues ocasionades per la 

fricció. 

 Pressió del vapor ni molt alta ni molt baixa en el rang de temperatures: suficientment 

gran per tal d’evitar grans velocitats del vapor i però no molt gran per no haver 

d’utilitzar una paret del contenidor gaire gruixuda (augmenta el pes, el preu, la 

resistència tèrmica...). 

 Mullabilitat (es pot mesurar com l’angle de contacte que forma una gota de líquid 

situada damunt d’una superfície) amb el wick i material del contenidor alta (equival a 

un angle de contacte petit): per millorar la capil·laritat. 

 Punt de congelació allunyat del rang de temperatures: per evitar la congelació que 

aturaria el funcionament del heat pipe. 

 Ha de ser estable en tot el rang de temperatures d’operació. 

 Compatibilitat amb el material del wick i el contenidor: per evitar formació de gasos, 

partícules, oxidació, corrosió o altres fenòmens que poden alterar el funcionament 

del heat pipe, aturar-lo o resultar perillós. 

 Preu baix i disponibilitat alta del fluid. 

Dins del rang de temperatures d’operació del heat pipe poden existir diferents possibles 

fluids. Per tal de determinar quin és el més adient per a l’aplicació s’han d’estudiar les 

diferents característiques. Per comparar els fluids dins del mateix rang de temperatures, Chi 

[3] va crear el nombre mèrit (W/m2): 

   
          

  
 (Eq. 5.1) 

Essent    la densitat del líquid (kg/m3),    la tensió superficial del líquid (kg/s2),      la calor 

latent de vaporització del fluid (J/kg) i    la viscositat dinàmica del líquid (kg/(m·s)).  

Aquest nombre és de gran ajut per comparar els diferents fluids possibles que poden operar 

dins el rang de temperatures en el que treballarà el heat pipe. Tot i així, aquest nombre s’ha 

d’utilitzar amb prudència ja que no contempla totes les propietats necessàries que ha de 

tenir un fluid d’un heat pipe, només contempla les més importants. S’haurà d’estudiar la 

resta de característiques i limitacions amb cura i triar el fluid que s’adapta millor a les 

necessitats del heat pipe. 
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S’ha de tenir en compte que certs fluids podent patir degradació tèrmica. Això afecta 

sobretot a fluids orgànics que no poden superar un cert valor de temperatura ja que es 

poden malmetre, descompondre’s en diferents parts i perdre propietats. 

L’ús d’additius en els fluids no està gaire recomanada pels diferents autors. La intenció 

d’utilitzar additius és per millorar les propietats del fluids, per exemple augmentar la tensió 

superficial, la mullabilitat, etc. Un dels principals problemes de l’ús d’additius succeeix en el 

canvi de fase ja que la substància additiva se separa del fluid i pot provocar problemes en el 

funcionament.  

La presència o formació de partícules en el fluid pot modificar propietats molt importants pel 

funcionament dels heat pipes, com ara la tensió superficial. Per això caldrà garantir la 

puresa del fluid i la correcta manipulació d’aquest. 

Els fluids més utilitzats per l’industria són: 

 Aigua 

 Acetona 

 Amoníac 

 Metanol 

 Potassi 

 Etc. 

A continuació es mostra una aproximació del volum de fluid necessari per el correcte 

funcionament del heat pipe. Es tracta del fluid necessari per saturar el wick amb un excés 

del 10% [3]: 

         (         
    

 )                   (Eq. 5.2) 

Essent           el radi interior del contenidor,    el radi de la zona de vapor,        la longitud 

total del heat pipe i       la porositat del wick (adimensional). 

5.3.2. Metxa (Wick) 

La metxa (o wick en anglès) compleix dues funcions principals: garantir el retorn del fluid des 

del condensador a l’evaporador i garantir el correcte repartiment del fluid per tota la 

superfície de l’evaporador. 

Interessa aconseguir una gran pressió capil·lar amb una baixa resistència al pas del fluid. 

Per tal d’aconseguir una pressió capil·lar alta cal que, entre altres característiques, el radi 

capil·lar sigui petit (porus petit). Mentre que per reduir la resistència al pas del fluid calen, 

entre altres característiques, permeabilitat i porositat altes (que s’aconsegueixen amb mides 
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de porus grossos). Així doncs, s’ha d’arribar a un compromís ja que si es redueix la mida del 

porus augmenta la pressió capil·lar, mentre que si s’augmenta la mida del porus augmenta 

la permeabilitat i porositat.  

Les principals característiques desitjables del wick són: 

 Permeabilitat alta: per permetre el fluid travessar el wick. 

 Porositat alta: necessària per garantir una permeabilitat alta.  

 Mida dels porus petites (radi capil·lar petit): per tal de garantir la capil·laritat. 

 Conductivitat tèrmica alta: permet reduir la resistència tèrmica radial i per tant el gruix 

del wick. 

 Gruix: un valor alt permet transmetre més quantitat de calor (més quantitat de fluid) 

però també augmenta la resistència tèrmica radial (fet que redueix la potència 

màxima a transmetre). S’ha d’arribar a un compromís. 

 Mullabilitat amb el fluid alta: per garantir la capil·laritat. 

 Preu baix, alta disponibilitat, fàcil d’obtenir, fabricar i integrar en el heat pipe. 

L’elecció del wick ha d’anar en estreta consonància amb l’elecció del fluid, ja que han de ser 

perfectament compatibles. També cal tenir en compte la compatibilitat amb el contenidor i la 

resistència del wick a les temperatures a les que serà sotmès. 

Els principals tipus de wicks utilitzables per als heat pipes són: 

 Estructures homogènies: 

o Malla / Tela (normalment metàl·lica). 

o Sinteritzat de pols metàl·lica. 

o Sinteritzat de fibres metàl·liques. 

o Feltres, espumes, sarges, fibres, polímers, etc. 

o Ranurats. 

o Anell. 

o Artèria. 

 Estructures heterogènies (es tracta de l’ús de més d’un dels anteriors tipus de wick). 

5.3.3. Contenidor 

El contenidor és l’encarregat d’aïllar el fluid de l’exterior, garantir la resistència mecànica del 

conjunt, resistir la pressió, les altes temperatures, dilatacions, evitar fuites de fluid, etc. Però 

també ha de transmetre la calor des de l’exterior fins al fluid i viceversa. 

Per tant, les principals característiques que ha de tenir el contenidor són: 
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 Rati resistència/pes alt: per garantir la resistència mecànica del heat pipe amb el 

mínim gruix.  

 Conductivitat tèrmica alta: per reduir el salt tèrmic entre l’exterior i l’interior del 

contenidor. 

 Compatibilitat amb el fluid, el wick i el medi exterior. 

 Preu baix, alta disponibilitat i fàcil de fabricar. 

 Porositat/permeabilitat baixa: per evitar la difusió de gas de l’interior a l’exterior o 

viceversa. 

 Mullabilitat alta 

Els materials més utilitzats per l’industria en el contenidor són: 

 Coure: bastament utilitzat en la refrigeració de components electrònics. És fàcil 

obtenir tubs de coure circulars de diferents diàmetres i gruixos de paret.    

 Alumini: utilitzat en aplicacions aeroespacials per la seva lleugeresa. També es 

poden obtenir tubs de diferents dimensions o, per exemple, extrusionar el contenidor 

juntament amb un wick ranurat. Comercialment no són tant comuns com els heat 

pipes de coure. 

 Acer inoxidable: utilitzat amb gran varietat de fluids excepte l’aigua ja que no és 

recomanable degut a la generació de gasos. És pràcticament l’únic contenidor 

compatible amb fluids tals com els metalls líquids (potassi, sodi, etc.)   

N’hi ha d’altres més rars però també utilitzables en heat pipes, com per exemple: 

 Níquel 

 Monel 

 Sílice 

 Inconel 

 Titani 
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5.4. Disseny 

Hi ha moltes diferents casuístiques possibles en el disseny de heat pipes. Primer s’ha de 

tenir clar la ubicació i aplicació fet que defineix una sèrie de condicions, deixant la resta com 

a variables amb les que es tindrà joc per tal de fer el disseny. La naturalesa de cada 

problema d’aplicació definirà aquests paràmetres. Per exemple, en el disseny de la 

refrigeració de LEDs queda fixada la longitud de l’evaporador (zona on s’aplica la calor), que 

serà igual a la longitud de la base del LED (font calenta). També serà necessari un salt 

tèrmic màxim determinat per garantir les prestacions del LED. Així doncs a l’hora de 

dissenyar el heat pipe s’ha de tenir en compte totes les variables que venen fixades per la 

pròpia aplicació i que condicionaran el disseny. A partir d’aquí cal trobar la resta de 

paràmetres que defineixen un heat pipe que compleixi amb els requeriments. 

Es tracta doncs d’un procés complex en què més d’una vegada caldrà replantejar molts dels 

paràmetres del heat pipe (procés iteratiu) fins arribar al que satisfà les necessitats.  

Els passos generals a seguir per al disseny de heat pipes són: 

 Definir la temperatura d’operació: generalment, totes les aplicacions tenen definit un 

rang de temperatures amb les que es treballarà. 

 Selecció del fluid: partint del rang de temperatures d’operació es poden seleccionar 

uns quants fluids i descartar-ne els que no poden treballar en aquest rang de 

temperatures. A continuació i amb l’ajut del nombre mèrit se selecciona un primer 

fluid candidat.  

 Disseny dels paràmetres geomètrics i la inclinació: a partir de les dades de les que 

es disposa, segons l’aplicació, es fa un primer disseny pel que fa a dimensions i 

inclinació.  

 Seguidament es dissenya el wick: ha de ser capaç de crear suficient força capil·lar 

per retornar el fluid a l’evaporador, ha de ser compatible amb el fluid, etc. 

 Se selecciona el material del contenidor: tenint en compte les compatibilitats, 

conductivitat, etc. 

 Es calculen els límits operacionals. Si algun no compleix amb les especificacions 

necessàries caldrà retrocedir i modificar tots els punts que siguin necessaris 

(dimensions, materials, etc.). Al modificar certs punts caldrà reconsiderar totes les 

variables que entren en joc. Per exemple si es decideix canviar de fluid potser per 

compatibilitats caldrà canviar també el wick i/o el contenidor, fet que pot modificar 

altres paràmetres. S’ha d’anar modificant fins que compleixi amb les especificacions. 
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 Es calculen les resistències tèrmiques, els diferents salts tèrmics i, si es necessari, el 

disseny de les aletes (superfície exterior aletejada per millorar la transferència de 

calor): s’ha de garantir que el salt tèrmic sigui menor que el màxim fixat. L’ús d’aletes 

millora la potència transmesa i el salt tèrmic a l’exterior del heat pipe. Si algun dels 

salts tèrmics del heat pipe és massa elevat caldrà retrocedir i fer modificacions en el 

disseny (canviar materials, dimensions, etc.). 

 Càlcul de la resistència mecànica: cal garantir que el contenidor resistirà les 

condicions a les que estarà sotmès el heat pipe (pressió externa i interna, 

temperatura, etc.). Si no es compleixen caldrà retrocedir i modificar el disseny 

(canviar materials, gruix del contenidor, etc.).  

 Disseny de l’aplicació del heat pipe: s’ha de dissenyar com s’instal·larà el heat pipe a  

l’aplicació, com anirà subjectat, etc. 

Com es pot observar es tracta d’un procés iteratiu en que cal arribar a una configuració que 

satisfaci totes les necessitats. El procés dependrà molt de les dades de les que es disposi, 

les limitacions, condicions, etc. Cal anar amb cura i replantejar el disseny els cops que siguin 

necessaris per tal d’arribar a una solució correcta. 

A continuació es mostra un esquema del procés general a seguir per al disseny de heat 

pipes (i les principals característiques a tenir en compte), amb els possibles camins i 

modificacions que caldrà fer al llarg del procés del disseny: 



Pàg. 30  Memòria 

 

 

Figura 5.2: Esquema del procés del disseny de heat pipes. 

No 

Sí 

Sí 

Paràmetres de disseny: 
 Geometria 

 Temperatura nominal d'operació 

 Potència calorífica a transmetre (Q)  

 Orientació en l'espai (inclinació) 

 Salt tèrmic màxim ( 𝑇𝑚𝑎𝑥)  

 

Selecció del fluid: 
 Nombre mèrit 

 Temperatures mínimes i màximes 

 Altres requisits 

Selecció del tipus de wick, mida i 
material: 

 Capil·laritat, conductivitat... 

 Compatibilitat amb el fluid 

Selecció del contenidor: 
 Compatible amb el fluid 

 Compatible amb el medi exterior 

Càlcul dels límits (𝑸𝒎𝒂𝒙): 
 Sònic 

 Arrossegament 

 Viscositat 

 Capil·laritat 

 Ebullició 

Càlcul de les resistències tèrmiques i 
salt tèrmic ( 𝑻) 

 Disseny d'aletes (Opcional) 

Càlculs mecànics, disseny  de 
l'aplicació, etc. 

𝑄𝑚𝑎𝑥>Q 
No 

  

 𝑇𝑚𝑎𝑥 >  𝑇 

Heat pipe dissenyat 
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5.5. Límits operacionals 

Els heat pipes tenen tot un seguit de limitacions operacionals que depenen de fenòmens 

diversos. Aquestes limitacions s’estudien per separat i es mesuren mitjançant la potència 

màxima que es podrà transmetre degut a cada limitació. Això serveix per estudiar el 

comportament del heat pipe als diferents fenòmens, però sempre interessarà el límit que 

sigui més restrictiu en les condicions de funcionament. És a dir, quan les condicions 

d’operació del heat pipe el condueixin a una potència propera al límit més restrictiu, encara 

que s’intenti no es podrà superar aquesta potència límit i per tant la resta de limitacions no 

podran entrar en joc (poden ser ordres de magnitud més grans).  

A continuació es mostren els diferents límits que s’estudien en el disseny de heat pipes, 

juntament amb una breu descripció fenomen: 

 Límit sònic: succeeix quan el vapor que circula a l’interior del heat pipe s’aproxima a 

la velocitat del so en el medi. 

 Límit per arrossegament: succeeix quan el vapor que circula a l’interior del heat pipe 

circula a gran velocitat i arrossega gotes de líquid que es troba a la superfície del 

wick i les retorna al condensador (sense que puguin arribar a l’evaporador). 

 Límit per viscositat: succeeix quan les pèrdues degudes a la fricció i viscositat són 

més grans que les pressions generades i el fluid no pot circular correctament. 

 Límit per capil·laritat: fa referència a la capacitat del wick a retornar el fluid del 

condensador a l’evaporador gràcies a l’acció capil·lar. 

 Límit per ebullició: succeeix quan hi ha un excés de flux de calor i es formen zones 

de vapor en el wick que alteren o aturen el pas del líquid a través del wick. 

A l’annex A.1 es detalla la teoria de cadascun dels límits i a l’annex B.1 el seu càlcul segons 

diferents autors. L’ús de diferents autors es deu a que presenten diferències considerables 

en les fórmules i mètodes emprats, fet que fa que els diferents límits en alguns casos 

divergeixin notablement. Així doncs, s’escollirà sempre el valor del límit de l’autor que sigui 

més restrictiu. 
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5.6. Propietats del wick 

El càlcul de les propietats del wick és de gran importància per tal de poder determinar els 

diferents límits operacionals explicats anteriorment. El límit degut a la capil·laritat és el que 

està més relacionat amb el wick, ja que aquest és l’encarregat de crear la pressió capil·lar 

necessària per retornar el fluid del condensador a l’evaporador.  

Les propietats que interessa conèixer per realitzar els càlculs en wicks homogenis són: 

 Conductivitat tèrmica efectiva (          
 

   
 ). 

 Porositat (                ). 

 Radi capil·lar efectiu (             ). 

 Permeabilitat (          ). 

 Gruix del wick (         ).  

Es tracta de wicks de secció anular situats de forma que la paret de radi més gran del wick 

es troba en contacte amb la paret interior del contenidor. La secció circular que queda a 

l’interior del wick correspon a la zona per on circula el vapor. 

En funció del tipus de wick (malla, sinteritzats, ranurat, etc.) hi ha diferents formes de 

calcular cadascun d’aquests paràmetres. Diferents autors han presentat fórmules per 

calcular aquests valors a partir de paràmetres com el radi de les partícules del sinteritzat, les 

conductivitats del líquid i el material que forma el wick, etc. 

A l’annex B.2 es detalla el càlcul de les propietats dels principals tipus de wicks. A 

continuació es mostra un resum de cadascun d’aquests tipus de wick: 

 Wick d’una capa de malla metàl·lica: 

Es tracta d’un wick creat a base d’una malla 

d’una sola capa formada per filaments 

metàl·lics (Veure Figura 5.3). Pot ser de 

diferents materials: coure, acer inoxidable, etc. 

La capil·laritat es forma gracies als espais que 

hi ha entre els filaments conjuntament amb 

l’espai que queda entre la paret interior del 

contenidor i la malla. Es tracta d’un wick barat, 

però amb capacitat capil·lar baixa.  

Hi ha diferents mètodes per garantir el contacte 

entre la malla i la paret interna del contenidor, 
Figura 5.3: Esquema del wick d’una 

capa de malla. Font: [5] 
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els principals són: soldadura per punts, soldadura per difusió, afegir una malla més rígida 

que la subjecti, afegir una molla espiral, etc. En el capítol 5.14 s’expliquen més 

detalladament aquestes opcions.  

 Wick de múltiples capes de malla metàl·lica: 

Es tracta d’un wick creat per múltiples capes de malla 

metàl·lica situades de forma paral·lela entre elles (Veure 

Figura 5.4). Pot ser de diferents materials: coure, acer 

inoxidable, etc. La capil·laritat es forma gracies als espais 

que hi ha entre els filaments conjuntament amb l’espai que 

queda entre les diferents malles i entre la paret interior del 

contenidor i la malla més externa. Es tracta d’un wick de 

preu moderat (en funció del material i les característiques 

de la malla) amb capacitat capil·lar baixa-moderada. 

Per garantir el contacte entre les malles i el contenidor es 

poden utilitzar els mateixos mètodes esmentats en el tipus 

anterior. 

 Wick sinteritzat de partícules esfèriques: 

Es tracta d’un wick creat a partir de sinteritzar 

partícules esfèriques (Veure Figura 5.5). Poden ser 

de materials diferents, però generalment són 

formats de partícules metàl·liques com el coure o 

l’alumini. La capil·laritat es forma gràcies als espais 

que queden entre les diferents partícules 

esfèriques. Es tracta d’un wick de preu elevat i 

capacitat capil·lar alta. 

Per tal de garantir el contacte entre la paret del 

contenidor i el wick una opció és realitzar el procés 

de sinteritzat del wick a l’interior del contenidor, de 

forma que queden estretament lligats. En el capítol 

5.14 s’explica més detalladament aquest procés. 

 

 

 

Figura 5.4: esquema del 

wick de múltiples capes 

de malla. Font: [5] 

Figura 5.5: secció de wick sinteritzat. 

Font: [3] 
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 Wick sinteritzat de fibres metàl·liques: 

Es tracta d’un wick creat a partir de sinteritzar fibres metàl·liques. Poden ser de materials 

diferents, però generalment són metàl·liques: coure, alumini, etc. La capil·laritat es forma 

gràcies als espais que queden entre les fibres del sinteritzat. Es tracta d’un wick de preu 

elevat i capacitat capil·lar alta. 

Per tal de garantir el contacte entre la paret del contenidor i el wick es pot utiltizar el mateix 

procediment que en el cas anterior, sinteritzar el wick col·locat a l’interior del contenidor. 

 Wick amb ranures rectangulars: 

Es tracta d’un wick creat gràcies a que en la paret 

interior del contenidor es fan unes ranures 

rectangulars longitudinals (Veure Figura 5.6). Se 

solen crear mitjançant extrusió o mecanitzat. 

Poden ser de materials diferents, però com que 

són part del contenidor, generalment són 

metàl·liques: alumini, coure, etc. La capil·laritat es 

forma gràcies a l’espai buit que formen les 

ranures. Es tracta d’un wick de preu elevat i 

capacitat capil·lar alta. 

 

 

 

 Wick del que es disposa de dades experimentals: 

Es tracta d’utilitzar un wick del que es disposi de dades experimentals en els que se’ls ha 

mesurat les propietats: conductivitat tèrmica, porositat, permeabilitat, radi capil·lar, gruix, etc. 

Poden ser wicks de diversos tipus, ja sigui dades experimentals dels wicks detallats 

anteriorment o bé d’altres classes. Poden ser gran varietat de materials: sinteritzats, 

espumes, feltres, teixits, ceràmics, plàstics, etc. 

Tant el llibre de David Reay i Peter Kew (Heat pipes: theory, design and applications, 5th 

Edition [3]) com el llibre preparat per a la NASA de Brennan i Kroliczek (Heat pipe design 

handbook, volume I [2]) disposen de dades experimentals de wicks amb referències a gran 

nombre d’estudis realitzats.  

 
  

Figura 5.6: secció d’un wick amb 

ranures rectangulars.   

Font: [3] 
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5.7. Resistència tèrmica 

Una característica important dels heat pipes és la seva alta conductivitat tèrmica. Es tracta 

d’un punt d’estudi de gran interès per tal de poder calcular el salt tèrmic que hi haurà entre el 

LED (font calenta) i l’aire ambient (font freda). En l’aplicació de refrigeració de LEDs és de 

gran interès un salt tèrmic petit per poder garantir les condicions òptimes de funcionament i, 

fins i tot millorar-ne la vida útil, la lluminositat i l’eficiència. 

Partint de la hipòtesis que el heat pipe treballa en règim estacionari i per sota dels límits 

operacionals detallats anteriorment, les diferents resistències i salts tèrmics del heat pipe es 

pot aproximar de la següent forma (Veure Figura 5.7): 

 

 

 

Figura 5.7: A dalt, esquema dels diferents salts tèrmics del heat pipe amb la seva 

nomenclatura. A baix, esquema de les diferents residències tèrmiques del heat 

pipe amb la seva nomenclatura.  Font: [3] 
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A continuació es defineixen les resistències tèrmiques del heat pipe seguint la nomenclatura 

de la Figura 5.7: 

Evaporador 

   : Resistència entre la font calenta i la paret exterior del contenidor (costat 

evaporador). En l’aplicació de refrigeració de LEDs la calor es transmetrà per 

conducció del LED a la paret exterior del contenidor, per tant, aquesta resistència 

valdrà 0. S’introdueix una resistència equivalent de contacte (definida a continuació) 

per representar els diferents elements que hi ha entre el LED i el contenidor. 

   : Resistència pròpia de la paret del contenidor (costat evaporador). Es tracta d’una 

paret cilíndrica. Depèn de la longitud de l’evaporador, la conductivitat tèrmica del 

contenidor i el seu gruix. 

   : Resistència pròpia del wick i del líquid (costat evaporador). Depèn de la longitud 

de l’evaporador, de la conductivitat tèrmica del wick i fluid i del seu gruix. 

   : Resistència entre el líquid i el vapor (costat evaporador). Depèn de la longitud de 

l’evaporador, el fluid, el radi de la zona de vapor, la temperatura, etc. 

Vapor 

   : Resistència axial del vapor entre l’evaporador i el condensador (zona vapor). 

Depèn del fluid,  la temperatura, la potència transmesa, la pèrdua de pressió del 

vapor, etc. 

Condensador 

   : Resistència entre el líquid i el vapor (costat condensador). Depèn de la longitud 

del condensador, el fluid, el radi de la zona de vapor, la temperatura, etc. 

   : Resistència pròpia del wick i del líquid (costat condensador). Depèn de la 

longitud del condensador, de la conductivitat tèrmica del wick i fluid i del seu gruix. 

   : Resistència pròpia de la paret del condensador. Es tracta d’una paret cilíndrica. 

Depèn de la longitud del condensador, la conductivitat tèrmica del contenidor i el seu 

gruix. 

   : Resistència entre la font freda i la paret exterior del contenidor (costat 

condensador). Depèn del coeficient de convecció exterior, la superfície externa del 

condensador, si disposa de superfície aletejada, etc. 
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Contenidor i wick 

   : Resistència axial del contenidor i wick. Es tracta de la resistència pròpia de la 

paret del contenidor i del wick en el sentit axial del heat pipe. Està en paral·lel amb 

les resistències internes del heat pipe (           ). Depèn de les dimensions dels 

diferents elements i les conductivitats tèrmiques del contenidor i wick.  

Altres 

              : Resistència de contacte interna. Es tracta d’una resistència de contacte 

dels elements interns del heat pipe, per exemple de contacte entre el wick i la paret 

interna del contenidor. 

              : Resistència de contacte externa. Es tracta d’una resistència de contacte 

a l’exterior del contenidor del heat pipe, per exemple de contacte entre la paret 

externa del contenidor i la superfície aletejada, o bé entre la paret externa i la font de 

calor en cas que estigui en contacte directe, etc. 

            : suma de les resistències internes del heat pipe de la zona del fluid. Està 

en paral·lel amb la resistència axial del contenidor i wick (  ). 

             : resistència equivalent des de la paret externa de l’evaporador a la paret 

externa del condensador. És la resistència pròpia del heat pipe. 

       : Resistència total. Es tracta de la resistència equivalent existent entre la font 

freda i la font calenta. Incloent els mecanismes de transmissió de calor des de les 

fonts al heat pipe. 

A l’annex B.3 es detalla el càlcul de cadascuna de les resistències tèrmiques esmentades 

anteriorment. 

5.8. Superfície exterior aletejada 

Per tal de poder augmentar la potència transmesa per el heat pipe i reduir-ne el salt tèrmic 

és força freqüent aletejar la superfície exterior de l’evaporador, el condensador o ambdues. 

En el cas de la refrigeració de LEDs d’alta potència només té sentit aletejar el condensador 

ja que els LEDs transmeten la calor a l’evaporador per conducció.   

Per reduir la resistència entre la paret del condensador i l’aire ambient hi ha dues opcions: 

augmentar el coeficient de convecció extern i/o augmentar l’àrea de contacte.  

La primera opció, augmentar el coeficient de convecció normalment implica l’ús d’un 

ventilador o dispositiu similar que augmenta el flux d’aire al voltant del condensador. L’ús 
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d’un d’aquests dispositius no és gaire atractiu ja que implica consum energètic que reduirà 

l’eficiència del LED (ja que s’haurà de tenir en compte el consum del ventilador), també 

implica un augment notable del soroll, un cost afegit (adquisició del ventilador), un risc de 

fallada del ventilador que impliqui la fallada del LED (el ventilador pot tenir una vida útil 

menor que el LED, si no se substitueix pot escurçar la vida útil del LED), etc.  

La segona opció és augmentar la superfície de contacte amb l’aire. Per fer-ho es pot 

augmentar la superfície del condensador, augmentant-ne la longitud o diàmetre, o bé afegir 

una superfície aletejada. 

Al tractar-se d’un contenidor cilíndric les formes més utilitzades de les aletes són: 

 Aletes radials de perfil rectangular. 

 Aletes rectes de perfil rectangular (longitudinals). 

A l’annex B.4 es detalla el càlcul de les propietats de les superfícies aletejades i les 

resistències tèrmiques. 

5.9. Salt tèrmic 

Una gran virtut dels heat pipes és la seva alta conductivitat tèrmica, fet que permet 

transportar grans quantitats de calor amb un salt tèrmic petit (Es diu que manté condicions 

gairebé isotèrmiques). Aquesta propietat és d’especial interès en la refrigeració de LEDs 

d’alta potència ja que interessa mantenir la temperatura de junció baixa per augmentar la 

lluminositat, l’eficiència i allargar la vida útil del LED. 

El salt tèrmic entre dos punts del heat pipe es pot calcular de la següent forma: 

       (Eq. 5.3) 

On R és una de les resistències tèrmiques detallades anteriorment (Capítol 5.7), o bé la 

resistència resultant per a la zona estudiada. Pel que fa a q es tracta de la potència 

transmesa a través de la zona que es vol estudiar. 

Per exemple, si es vol calcular el salt tèrmic entre la font calenta i la font freda la resistència 

a utilitzar és la següent: 

                                        (Eq. 5.4) 

I per tant el salt tèrmic es pot calcular de la següent forma, partint de l’equació (Eq. 5.3): 

            (Eq. 5.5) 
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Si el heat pipe disposa de superfície exterior aletejada caldrà tenir en compte la resistència 

equivalent a la convecció amb superfície aletejada detallada a l’annex B.4.  

Per calcular el salt tèrmic a cadascuna de les parts del heat pipe se segueix el mateix 

procediment, utilitzant la resistència de la zona a estudiar i la potència transmesa. S’ha de 

tenir en compte que la potència transmesa a les zones on hi ha resistències en paral·lel no 

és la total que transmet el heat pipe ( ). Per calcular la potència que aquest transmet 

axialment gràcies a la conducció de la paret del contenidor i el wick (  ) i la que es transmet 

a través del fluid (  ) es pot utilitzar el símil d’un circuit elèctric: 

                                        (Eq. 5.6) 

        (Eq. 5.7) 

Per tant: 

   

  
                  

           

  
                  

           

 (Eq. 5.8) 

I de l’equació (Eq. 5.7):  

         

Utilitzant la potència    es poden calcular els salts tèrmics de les diferents resistències 

internes del heat pipe (                                        ) i utilitzant la potència    el 

salt tèrmic degut a la resistència axial del contenidor i el wick. Aquest salt tèrmic serà igual 

que la suma dels anteriors salts esmentats de les resistències internes del heat pipe ja que 

es troben en paral·lel.  

5.10. Conductivitat tèrmica efectiva 

La conductivitat tèrmica efectiva del heat pipe representa la conductivitat aparent que té el 

heat pipe com a conjunt (des de la paret externa del contenidor de l’evaporador a la paret 

externa del contenidor del condensador), és a dir, la conductivitat que hauria de tenir un 

material massís de les mateixes dimensions exteriors que el heat pipe col·locat en el seu 

lloc. Aquest valor permet comparar la conductivitat tèrmica del heat pipe amb la conductivitat 

d’altres materials com el coure, l’alumini, etc.  
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Es pot calcular la conductivitat tèrmica efectiva entre la font calenta i la font freda (tenint en 

compte els mecanismes de transmissió de calor externs al heat pipe, convecció externa, 

conducció, etc.). 

La conductivitat tèrmica efectiva de font calenta a font freda es pot expressar de la següent 

forma: 

             
      

             
 (Eq. 5.9) 

Essent        la longitud total del heat pipe, suma de la longitud de l’evaporador (     ), de la 

zona adiabàtica (      ) i del condensador (     ).        la secció externa total del heat pipe i 

          el radi exterior del contenidor. 

                          (Eq. 5.10) 

                  
  (Eq. 5.11) 

       ha de ser la suma de les resistències tèrmiques del heat pipe i les referents al 

mecanisme extern de transmissió de calor (                                       ), 

tenint en compte si disposa o no de superfície aletejada. 

Si es vol estudiar la conductivitat tèrmica efectiva del heat pipe (des de la paret del 

condensador a la paret de l’evaporador sense tenir en compte les condicions externes del 

heat pipe) la resistència a utilitzar és             . Per tant, partint de l’equació (Eq. 5.9): 

                 
      

                   
 (Eq. 5.12) 

5.11. Compatibilitat dels materials 

En aquest apartat s’estudia la compatibilitat entre els diferents materials que formen el heat 

pipe. Per tal de que aquest funcioni correctament cal que no hi hagi incompatiblittats entre el 

contenidor, el wick, el fluid i l’ambient exterior. El punt més crític és a l’interior del heat pipe, 

per tant s’estudia la compatibilitat entre contenidor, wick i fluid. 

Una manca de compatibilitat pot provocar problemes com: 

 Corrosió 

 Formació de gasos no condensables 

 Deposició de sòlids 

 Formació d’hidrogen 
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 Etc. 

Qualsevol d’aquests efectes no és desitjable ja que es poden reduir les prestacions del 

dispositiu, aturar-ne el funcionament o, fins i tot, resultar perillós.  

A la Taula 5.1 es pot observar un resum de compatibilitats de materials utilitzables per al 

wick i el contenidor respecte diferents fluids: 

 

Material \ Fluid Aigua Acetona Amoníac Metanol Dow-A Dow-E 

Coure RU RU NR RU RU RU 

Alumini GG RL RU NR D RU 

Acer 

inoxidable 
GGA PC RU GGA RU RU 

Níquel PC PC RU RL RU RL 

Fibra “refrasil” RU RU RU RU RU RU 

A la Taula 5.2 es pot observar un resum de l’estudi de compatibilitats realitzat per Hughes 

Aircraft Co: 

 

Fluid Materials recomanats Materials no recomanats 

Amoníac Alumini 
Acer al carboni 
Níquel 
Acer inoxidable 

Coure 

Acetona Coure 
Sílice 
Alumini 1 

Acer inoxidable 1 

 

Metanol Coure 
Acer inoxidable 
Sílice 

Alumini 

Aigua Coure 
Monel 
Acer inoxidable AISI-347 3 

Acer inoxidable 
Alumini 
Sílice 
Inconel 

Taula 5.1: compatibilitat de diferents materials utilitzables al wick i contenidor respecte 

diferents fluids. Essent RU (Recomanat i utilitzat anteriorment), RL (Recomanat per 

literatura), PC (Probablement compatible), NR (No recomanat), D (Desconegut), GG 

(Generació de gasos a totes les temperatures), GGA (Generació de gasos a altes 

temperatures). Font: [3] 
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Níquel 
Acer al carboni 

Dowtherm A Coure 
Sílice 
Acer inoxidable 2 

 

Potassi Acer inoxidable 
Inconel 

Titani 

Sodi Acer inoxidable 
Inconel 

Titani 

5.12. Propietats mecàniques 

En aquest apartat s’estudien les propietats mecàniques del contenidor i les soldadures, ja 

que s’ha de garantir que seran capaços de resistir la pressió interna generada durant el 

funcionament del heat pipe.  

Com que la pressió del vapor varia intensament amb l’augment de la temperatura s’aplica un 

coeficient de seguretat de 3 respecte el valor de pressió màxima de funcionament per 

assumir possibles sobreescalfaments accidentals.  

Per calcular la pressió d’operació màxima recomanada [16] per al tub normalitzat segons la 

norma UNE-EN 1057 [15] es pot utilitzar la següent equació: 

     
   

         
       (Eq. 5.13) 

Essent per tub de coure utilitzat en el disseny del capítol 7,           i s el gruix de la 

paret del contenidor.  

Pel que fa a les unions soldades del heat pipe de coure utilitzat al disseny del capítol 7 

s’utilitzarà un dels materials d’aportació següents: número 401, 402, 702, 703 o 704 de la 

Norma UNE-EN ISO 9453 [16]. Tal com recull la Norma UNE EN 1254-1 [16] la pressió 

màxima per a les unions soldades mitjançant soldadura tova és de: 

                       

Taula 5.2: resum de l’estudi de compatibilitats realitzat per Hughes Aircraft Co. Font [3]. 

Nota 1: Certs autors han detectat problemes amb aquestes combinacions.  

Nota 2: Només es pot utilitzar en aplicacions que es pugui permetre un cert grau de 

gasos no condensables. 

Nota 3: L’acer inoxidable AISI-347 no conté tàntal. 
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5.13. Procés d’arrencada del heat pipe 

El procés d’arrencada o posada en marxa del heat pipe és complicat de predir ja que depèn 

de molts factors diferents. Diferents autors han realitzat estudis experimentals, s’ha estudiat 

de forma qualitativa i s’ha obtingut una descripció del procés. 

Durant l’arrencada, el vapor ha de fluir a velocitats elevades per tal de transmetre la calor de 

l’evaporador al condensador. La pèrdua de pressió del vapor és alta i, per tant, el salt tèrmic 

axial del heat pipe a l’inici és gran. Això fa que la temperatura de l’evaporador sigui molt més 

alta que al condensador. Si la potència transmesa al heat pipe és suficient es formarà un 

front de temperatures altes que anirà avançant gradualment cap a l’extrem tancat del 

condensador. Mentre el condensador es va escalfant és possible que la temperatura de 

l’evaporador pugi uns quants graus. Finalment quan s’arriba a l’estat estacionari, i si el front 

arriba a l’extrem del condensador, el heat pipe es comporta de forma propera a la isotèrmica 

(depenent dels materials, dimensions, etc.).  

5.14. Fabricació del heat pipe 

La fabricació del heat pipe es realitzarà en un ambient lliure 

de pols, contaminants i partícules que puguin perjudicar la 

capil·laritat, mullabilitat o crear possibles incompatibilitats 

durant el funcionament del heat pipe. A més, els operaris 

hauran de prendre les precaucions necessàries per tal de 

realitzar les operacions posteriors als rentats dels diferents 

elements de forma que no s’hi deixin elements estranys tals 

com el propi greix dels dits (treballaran amb guants), olis, 

ferritja metàl·lica, pols, etc. 

Abans de detallar els diferents passos a seguir per a la 

fabricació del heat pipe és convenient explicar el sistema 

utilitzat per segellar-lo. El procediment habitual és soldar 

una tapa cega (sense cap obertura) en un extrem del 

contenidor i una tapa amb un dispositiu per a la introducció 

del fluid en l’altre extrem. Aquest dispositiu consisteix en 

una tapa que disposa d’un petit tub que s’utilitza per 

realitzar el buit, introduir el fluid i posteriorment segellar-lo 

(veure Figura 5.8).   

Figura 5.8: tapa de heat pipe 

amb dispositiu per a la 

introducció del fluid. Font: [3] 
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A continuació es detallen els passos a seguir per a la fabricació general de heat pipes, 

detallant també els passos concrets elegits per a la fabricació del disseny utilitzat en 

l’aplicació del capítol 7: 

1. Fabricar el contenidor (ha de tenir una llargada igual a la longitud total del heat pipe 

més la longitud de les dues tapes). En l’aplicació realitzada en el present projecte es 

talla el contenidor a mida a partir de tub de coure normalitzat.  

2. Fabricar les tapes del contenidor (una tapa cega i una tapa amb dispositiu per a la 

introducció del fluid). 

3. Polir els extrems del contenidor per tal de que es puguin introduir correctament les 

tapes. 

4. Soldar la tapa cega a un extrem del contenidor. S’ha de garantir l’estanqueïtat 

d’aquesta unió. (Cal vigilar amb les possibles oxidacions, excessos de temperatura, 

etc.) 

5. Fabricar el wick. Depèn del tipus de wick elegit (malla metàl·lica, sinteritzat, ranurat, 

espumes, feltres, etc.). Unes línies més avall es detalla el procediment de fabricació 

de diferents tipus de wicks. En el disseny del capítol 7 s’utilitza un wick sinteritzat de 

partícules esfèriques metàl·liques. El primer pas és el rentat de les partícules del 

sinteritzat i del conjunt contenidor amb tapa cega. La fabricació en aquest cas es 

realitza sinteritzant les partícules col·locades a l’interior del propi contenidor del heat 

pipe. Per tal de mantenir la regió central, la del vapor, buida es col·loca i fixa un 

mascle cilíndric (preferiblement d’un material al que no es quedin adherides les 

partícules sinteritzades) del radi elegit al centre del contenidor i de forma concèntrica. 

A continuació, s’introdueixen les partícules metàl·liques a l’anell que queda entre el 

contenidor i el mandrí. S’ha de garantir el correcte repartiment de les partícules 

mitjançant, per exemple, vibració. Aquest mètode de fabricació permet que el wick 

quedi lligat amb el contenidor, fet que millora la conductivitat i evita espais buits. El 

procés de sinteritzat es fa 100 i 200 ºC per sota el punt de fusió del material 

sinteritzat. Pot ser necessari un tractament tèrmic per recuperar les propietats 

mecàniques del contenidor. 

6. Netejar el contenidor, el wick i les tapes. S’ha d’evitar que cap element estrany pugui 

causar incompatibilitats o pugui perjudicar la capil·laritat o mullabilitat. El procediment 

depèn dels diferents materials i el fluid elegits (submersió en dissolucions, rentat amb 

aigua, tractaments tèrmics en forns, flamejat, neteja amb ultrasons...). En el disseny 

realitzat en el present projecte s’utilitza un rentat amb una dissolució seguit d’un 

rentat amb aigua. 

7. Treure el gas que pugui contenir els diferents elements (Opcional, és important per 

heat pipes que treballaran a altes temperatures). 
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8. Col·locar el wick dins el contenidor i garantir-ne el contacte (soldadura per punts, 

soldadura per difusió, malles auxiliars, molles espirals, etc.). En el disseny realitzat 

en el present projecte el wick es fabrica dins del contenidor i queden solidaris, per 

tant, aquest punt no és necessari. 

9. Soldar la tapa amb dispositiu d’introducció de fluid al contenidor (Cal vigilar amb les 

possibles oxidacions, excessos de temperatura, etc.). S’ha de garantir l’estanqueïtat 

d’aquesta unió. 

10. Comprovar possibles fuites (comprovar les soldadures) ja que una petita fuita pot 

provocar complicacions durant el funcionament prolongat. Per fer-ho és fa el buit en 

el heat pipe i es dirigeix un petit raig d’heli a les soldadures i s’analitza amb un 

espectròmetre de masses l’interior. Si entra heli a dins del heat pipe es detecta amb 

l’espectròmetre. Si la fuita és gran la pressió de buit serà menor de l’esperada. Si hi 

ha fuites caldrà reparar-les i tornar a netejar el conjunt. 

11. Purificar el fluid i treure el gas que pugui contenir (si és necessari). S’ha d’assolir 

valors de purificació elevats. Per exemple en l’acetona, el metanol o l’amoníac s’ha 

de minimitzar la presència d’aigua, ja que pot portar a incompatibilitats. La purificació 

es pot fer per destil·lació i la desgasificació es pot fer mitjançant el buit i la congelació 

i descongelació repetida del fluid. 

12. Realitzar el buit en el heat pipe i introduir el fluid mitjançant el tub que disposa una de 

les tapes. Cal evitar la presència d’altres fluids o partícules que puguin introduir-se 

en el contenidor juntament amb el fluid. 

13. Segellar el heat pipe. Immediatament després d’introduir el fluid i sense retirar el 

dispositiu, es segella mecànicament el tub d’introducció de fluid. A continuació, ja es 

pot retirar l’aparell que realitza el buit i introdueix el fluid. Opcionalment es pot soldar 

l’extrem d’aquest tub i/o omplir-ho amb resina o un altre material i protegir-ho amb un 

tap extern. 

El procés de fabricació ha d’estar proveït de controls de qualitat, principalment pel que fa als 

processos de col·locació del wick, soldadura i segellat. 

A continuació es detalla el procediment de fabricació i col·locació de diferents tipus de wicks. 

És important garantir el contacte entre la paret interna del contenidor i el wick per millorar la 

conductivitat i evitar espais buits (sobretot a l’evaporador) ja que es poden formar punts 

calents.  

 Wicks formats per malla de filament metàl·lic: si són de malla gruixuda la seva pròpia 

rigidesa pot ser suficient per mantenir-la a lloc i garantir el contacte. Altres malles 

més fines poden necessitar una malla auxiliar més gruixuda que ajudi a mantenir-la 

en posició o bé es pot col·locar una molla espiral. Una altre opció per les malles que 
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són d’acer inoxidable és soldar-les per difusió amb el contenidor, així queden 

fortament fixades i de forma permanent (Aquesta soldadura es fa en el buit i a uns 

1200ºC). Una altre opció és la fixació de la malla mitjançant la soldadura per punts 

(sempre que el diàmetre del heat pipe ho permeti). 

 Wicks sinteritzats: una forma de garantir el contacte entre el contenidor i el wick és 

sinteritzar les partícules o fibres juntament amb el propi contenidor del heat pipe tal i 

com s’ha explicat en el punt 5. Una opció per augmentar la porositat del sinteritzat és 

afegir-hi partícules de plàstic barrejades amb les partícules metàl·liques, de forma 

que durant el sinteritzat aquestes es fonen i deixen espais buits en mig del sinteritzat. 

 Wicks ranurat: hi ha diferents mètodes de fabricació. Un és per extrusió fabricant al 

mateix moment el contenidor i les ranures de manera que formen part de la mateixa 

peça. Una altre forma és mecanitzar les ranures a partir d’un tub amb un gruix inicial 

igual a la suma del gruix del contenidor i la profunditat de la ranura. En tots els casos 

es garanteix el contacte entre el contenidor i el wick ja que formen part d’una mateixa 

peça. 

 Espumes i feltres (normalment ceràmics o metàl·lics): si no disposen de suficient 

rigidesa es pot posar una malla metàl·lica auxiliar que ajudi a mantenir-los en posició 

o una molla espiral. 

5.15. Durabilitat 

En el disseny de heat pipes un aspecte a tenir en compte és la durabilitat que tindrà. 

Depenent d’on vagi ubicada l’aplicació serà un punt de molta importància, com per exemple 

en aplicacions aeroespacials en què haurà de funcionar durant anys sense possibilitat de 

reparació. En el cas de la refrigeració dels LEDs d’alta potència del disseny del present 

projecte s’ha de garantir que la vida útil del heat pipe sigui com a mínim igual que la del LED. 

Així doncs, els testos de durabilitat (o vida) són una pràctica freqüent per detectar 

incompatibilitats, pèrdues de rendiment o possibles problemes a curt i/o llarg termini. Hi ha 

molts factors que entren en joc a l’hora de fer els testos. Els principals factors a tenir en 

compte són: 

 Verificar la puresa del fluid per evitar incompatibilitats 

 Detectar els possibles rangs de temperatura que poden ser perjudicials per el fluid i 

evitar-los en tots els processos de fabricació i operació. 

 Evitar la formació de punts massa calents en el wick de l’evaporador (evitar fluxos de 

calor massa elevats localment) que poden crear erosió degut a una ebullició forta 

continuada. 
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 Detectar incompatibilitats entre el fluid i els materials del wick i contenidor (No poden 

reaccionar. Moltes reaccions augmenten amb l’augment de la temperatura). 

 L’estructura que subjecta el heat pipe ha de ser capaç d’absorbir o reduir les 

possibles vibracions a les que es pot veure afectat el heat pipe de forma que no 

repercuteixin en el funcionament i durabilitat d’aquest. 

 Verificar la qualitat dels materials (han de resistir la pressió, temperatura, etc.) 

 Estudiar la compatibilitat, erosió o possible alteració del contenidor degut a l’ambient 

extern. 

 Estudiar la corrosió, erosió, etc. 

5.16. Seguretat 

S’ha de tenir en compte la pressió i temperatura que assolirà el heat pipe, ja que una fallada 

del contenidor o el segellat (tapes, soldadures, etc.) pot provocar un accident. També cal 

considerar la possible sobrepressió que pot assolir el heat pipe si assoleix una temperatura 

major de la de disseny.  

Un altre aspecte a remarcar és la possible toxicitat dels materials que formen el heat pipe, 

especialment el fluid, ja que una fuita pot ser perillosa. També s’ha de tenir en compte 

possibles accidents deguts a la inflamabilitat del fluid o materials.  

Finalment, cal preveure que la majoria de heat pipes treballen a temperatures relativament 

altes que poden ser perilloses per les persones, per tant s’han d’aïllar degudament de 

possibles contactes amb persones i/o animals per risc de cremades.  
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6. Software de càlcul 

6.1. Introducció 

Per tal de poder realitzar el disseny del heat pipe s’ha elaborat un software de càlcul propi on 

es permet graficar i calcular numèricament els diferents límits operacionals del heat pipe, així 

com els diferents salts i resistències tèrmiques de cadascuna de les seves parts, inclòs el 

càlcul de superfícies aletejades a l’exterior del heat pipe. També es pot graficar els nombres 

mèrits i el grau de sobreescalfament de diferents fluids. 

El disseny de heat pipes necessita moltes iteracions basades en modificacions de les 

variables i materials per tal de que es compleixin tots els requisits fixats. Com que es 

requereix recalcular moltes vegades els límits, les resistències i els salts tèrmics s’ha 

desenvolupat aquest software per tal de simplificar el procés de disseny. Així doncs, es 

poden optimitzar les propietats ràpida i fàcilment, provant diferents combinacions de 

materials i dimensions per tal d’aconseguir un disseny adequat a les necessitats. 

6.2. Desenvolupament 

El software s’ha programat mitjançant el llenguatge Python 2.7.2. Es tracta d’un llenguatge 

de codi lliure, flexible, intuïtiu i amè, basat en un llenguatge net, clar i intel·ligible. És un 

llenguatge multiparadigma, orientat a objectes, funcional i dinàmic. S’ha escollit aquest 

llenguatge no només per la seva senzillesa i flexibilitat sinó també per la capacitat de crear 

gràfics 2D i 3D i les interfícies gràfiques de forma més ràpida i senzilla que en altres 

llenguatges com el C o el Java. 

Per realitzar el software s’ha utilitzat els següents programes de codi lliure: 

 Eclipse IDE 3.7.0: s’ha utilitzat per programar el codi. 

 Qt Creator 2.3.1: s’ha utilitzat per crear la interfície gràfica del programa. 

Les biblioteques i extensions de codi lliure utilitzades per a la realització del software són: 

 PyDev 2.2.4: permet utilitzar el programa Eclipse mitjançant el llenguatge Python. 

 Numpy 1.6.1: és necessària per al tractament matemàtic. 

 Matplotlib 1.1.0: és una biblioteca necessària per la creació de gràfics. 

 PyQt 4.8.6: crea el vincle necessari entre el Python i la interfície gràfica elaborada 

amb el programa Qt Creator.  
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 Pyinstaller 1.5.1 i Pywin32-217: són extensions necessàries per convertir el codi 

Python a un programa executable de Windows. 

A la bibliografia es detallen els enllaços des d’on s’han descarregat cadascun dels 

programes, biblioteques i extensions de codi lliure utilitzats. 

6.3. Utilització 

El programa disposa de diferents pantalles per a realitzar els diferents càlculs i mostrar les 

propietats dels diferents elements del heat pipe: 

 Pàgina principal 

 Propietats del fluid 

 Propietats del wick (o metxa) 

 Càlcul avançat 

 Càlcul de les resistències i salts tèrmics 

Per executar-lo no es requereix instal·lació prèvia. 

6.3.1. Pantalla principal 

Quan s’executa el software s’inicia la pantalla principal. En aquesta s’han d’introduir les 

característiques del heat pipe i permet graficar o calcular numèricament els diferents límits 

operacionals (segons els diferents autors) del heat pipe en funció de la temperatura, l’angle 

d’inclinació i la resta de paràmetres. També es pot graficar els nombres mèrit dels diferents 

fluids i el grau de sobreescalfament.  

A la Figura 6.1 es pot observar la pantalla principal amb una breu explicació de cada zona. 

Els càlculs realitzats per el software es detallen a l’annex B.1. 

6.3.2. Propietats dels fluids 

Per accedir a la pantalla “Propietats dels fluids” cal obrir el menú “Eines” de la pantalla 

principal i seleccionar-la.  

Aquesta permet visualitzar les propietats dels diferents fluids que disposa la base de dades 

del programa (Veure Figura 6.2). S’ha de fixar el rang de temperatures i l’interval en que es 

vol que es mostrin les propietats del fluid elegit.  
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Figura 6.1: Pàgina principal del software desenvolupat. Les zones numerades són: “1” 

àrea d’introducció de les característiques del heat pipe, temperatura, etc; “2” 

àrea de selecció del càlcul a realitzar/graficar (Límit operacional segons 

autor, nombre mèrit o grau de sobreescalfament; “3” àrea on es mostren els 

gràfics; “4” àrea on es mostren els resultats numèrics. 

Figura 6.2: pantalla del software desenvolupat que permet visualitzar les 

propietats dels fluids en el rang de temperatures elegit. 
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6.3.3. Propietats del wick 

S’accedeix a la pantalla “Propietats del wick” a través del menú “Eines” de la pantalla 

principal (Veure Figura 6.3).  

Aquesta permet mostrar les diferents propietats dels wicks necessàries per realitzar els 

diferents càlculs. Per fer-ho es pot crear un “wick virtual”, introduir les diferents dades 

necessàries per crear-lo (en funció del tipus de wick elegit) i guardar-lo. Posteriorment cal 

triar el fluid que circularà en el heat pipe i la temperatura a la que es vol calcular les 

propietats, el programa les calcula i mostra en pantalla.  

Els càlculs realitzats es detallen a l’annex B.2. 

 

6.3.4. Càlcul avançat 

S’accedeix a la pantalla “Càlcul avançat” a través del menú “Eines” de la pantalla principal. 

Aquesta pantalla permet calcular els diferents límits operacionals de forma numèrica (en una 

taula) o en un gràfic 3D. Es calculen els límits en funció de dues variables que variaran des 

d’un valor mínim a un valor màxim amb una resolució fixada (augmentant un valor igual al de 

la resolució cada vegada). Això permet agilitzar el procés de disseny del heat pipe ja que 

s’observa l’efecte que tenen les variables seleccionades sobre el límit operacional elegit i es 

pot optimitzar els resultats sense haver de realitzar gran quantitat de càlculs individuals. 

Figura 6.3: pantalla del software desenvolupat que permet visualitzar les 

propietats del wick (o metxa). 
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Per realitzar els càlculs, primer s’ha d’introduir les dades que seran fixes a la pestanya 

“Dades” i després s’ha d’elegir les dues variables que es modificaran (“Variable 1” i “Variable 

2”). Les variables poden ser de dos tipus: qualitatives o numèriques. Les qualitatives (per 

exemple: límit operacional, autor, fluid, líquid, etc.) són aquelles que tenen un seguit de 

possibles valors fixos i discrets que l’usuari no els pot modificar. Per exemple si es tria el 

fluid com a variable es realitzarà el càlcul del límit operacional per l’aigua, per l’acetona, etc.  

Les variables numèriques (per exemple: longitud de l’evaporador, condensador, radi de la 

zona de vapor, temperatura, etc.) són aquelles variables que tenen un valor numèric que es 

farà variar entre els rangs elegits.  

Així doncs, el programa calcula el límit seleccionat segons les dades fixes i les variables 

entrades i crea una taula amb els resultats de cadascuna de les combinacions de valors de 

les variables. En el cas que totes dues variables siguin numèriques es graficarà el resultat 

en 3D per tal de fer més visual l’impacte de la modificació de les variables en el límit 

operacional. 

A la Figura 6.4 es pot observar la pantalla del càlcul avançat mostrant un exemple de gràfic 

3D sobre l’efecte en el límit capil·lar (segons Reay i Kew) de la variació de la inclinació del 

heat pipe i la longitud de l’evaporador. 

Els càlculs realitzats per el software es detallen a l’annex B.1. 

 

Figura 6.4: pantalla del software desenvolupat que permet calcular numèricament els 

diferents límits operacionals i graficar-los en 3D. Es pot observar l’efecte en el 

límit capil·lar (eix de les ordenades) de la variació de la inclinació del heat pipe 

(angle) i la longitud de l’evaporador. 
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6.3.5. Càlcul de les resistències i salts tèrmics 

S’accedeix a la pantalla “Resistències i salts tèrmics” a través del menú “Eines” de la 

pantalla principal. 

Aquesta pantalla permet el càlcul de les resistències i els salts tèrmics de les diferents parts 

del heat pipe de forma detallada, així com el càlcul de les propietats de la superfície 

aletejada exterior (opcional) i la conductivitat tèrmica equivalent del heat pipe en funció de la 

potència transmesa per aquest. També permet fer el càlcul invers: a partir d’un salt tèrmic 

desitjat, calcular la potència màxima a transmetre i les resistències tèrmiques de cada part. 

Per fer el càlcul de les superfícies aletejades es creen unes aletes virtuals introduint les 

dades necessàries en funció del tipus d’aleta. El programa calcula i mostra les propietats de 

les aletes i calcula les resistències tèrmiques referents a la convecció exterior amb la 

superfície aletejada. 

Els càlculs necessaris realitzat es detallen als annexos ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. (resistències tèrmiques) i ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. (superfícies aletejades). 

 

 

Figura 6.5: pantalla del software desenvolupat que permet calcular les diferents 

resistències i salts tèrmics de les diferents parts del heat pipe, incloent el 

càlcul de convecció exterior amb superfície aletejada. 
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7. Disseny de la refrigeració 

7.1. Introducció 

És de gran interès assolir una bona refrigeració dels LEDs d’alta potència per garantir unes 

condicions de funcionament òptimes que prolonguen la vida útil del LED, en milloren la 

lluminositat i l’eficiència.  

L’ús de heat pipes per a la refrigeració dels LEDs té avantatges respecte altres tecnologies 

de refrigeració com: 

 El heat pipe funciona gairebé de forma isotèrmica fet que permet que la calor es 

pugui transmetre de la font (LED situat a l’evaporador) al dissipador (condensador) 

amb un salt tèrmic molt petit. 

 Permet que les aletes del dissipador estiguin a una temperatura major fet que 

augmenta la transferència i permet reduir la dimensió del dissipador (respecte un 

dissipador col·locat directament sobre la font).  

 Com que els LEDs són fonts de calor molt concentrades és de gran interès l’ús de 

heat pipes per poder allunyar la dissipació de calor de la font (amb superfície petita) 

a un dissipador de superfície gran.  

 Permet ajuntar varis LEDs en una superfície petita (amb un major flux calorífic) 

extreure la calor amb el heat pipe i dissipar-la en una zona còmode, àmplia i 

allunyada dels LEDs i de la resta de components electrònics (en cas d’haver-n’hi).  

 L’ús de heat pipes permet que el dissipador funcioni per convecció natural ja que es 

pot aconseguir una superfície major i més ben condicionada per a la convecció 

natural. És de gran interès la convecció natural ja que es tracta d’un dispositiu passiu 

sense elements mecànics (amb possibilitat de fallada), ni consum afegit, ni soroll. 

Per contra si s’utilitza un dissipador amb convecció forçada es requereix l’ús d’un 

ventilador o similar que redueix l’eficiència dels LEDs (s’ha de sumar-hi el consum 

del ventilador), produeix soroll (pot ser molest segons on se situï l’aplicació) i al 

haver-hi un element mecànic pot produir-se una fallada (si el ventilador falla o perd 

prestacions els LEDs se’n poden veure afectats o poden fallar prematurament). 

 El heat pipe permet utilitzar l’aplicació en qualsevol posició (inclinació) gracies al 

wick, fet que no permet la tecnologia del termosifó.  
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7.2. Propietats dels LEDs 

El disseny consta de 2 LEDs model CST-90-W40S-C12-GN501 especificats al capítol 4.5. 

La potència a dissipar depèn del punt de funcionament elegit per als LEDs. A la Figura 7.1 

es pot observar un model 3D del LED: 

 

Les propietats dels LEDs en el punt de funcionament i la temperatura màxima elegits són 

[10], [11] i [12]: 

 Potència tèrmica a dissipar per LED:            

 Potència tèrmica total a dissipar:             (2 LEDs) 

 Punt de funcionament del LED:  

o Tensió d’alimentació: 3,7 V 

o Corrent: 9 A 

o Potència elèctrica:                       

o Potència òptica aproximada: 3,3 W 

o Temperatura màxima de junció fixada: 80ºC 

 Factors de correcció de flux lluminós (Veure Figura 4.1 i Figura 4.3): 

o Factor per corrent:         

o Factor per temperatura de junció:        

 Flux lluminós mínim per LED:               
   

   
 

  

   
                   

Figura 7.1: model 3D del LED utilitzat en el disseny. 
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 Flux lluminós mínim total (2 LEDs):            

 Flux lluminós màxim per LED:                
   

   
 

  

   
                 

 Flux lluminós màxim total (2 LEDs):          

 Eficiència mínima: 
          

      
            

 Eficiència màxima: 
       

      
            

 Vida útil esperada segons temperatura de junció (Veure Figura 4.2): >100.000 hores 

7.3. Resultats 

El disseny del heat pipe es realitza mitjançant el software elaborat en aquest projecte. El 

disseny elegit no és la única solució possible, però és la que com s’explica a continuació 

s’adequa millor al problema plantejat. 

Com ja s’ha explicat en el capítol 5.4, el disseny de heat pipes es tracta d’un procés iteratiu 

en que s’han d’anar provant diferents possibles configuracions per tal de garantir que es 

compleixen tots els requisits del disseny. Gràcies al software elaborat aquesta tasca 

d’optimització s’ha simplificat i s’han pogut fer gran nombre de càlculs i proves de diferents 

configuracions que no es reproduiran en aquesta memòria perquè no aportarien informació 

rellevant, per tant, a continuació es detalla el disseny obtingut i com s’han escollit els 

diferents paràmetres. 

7.3.1. Variables geomètriques 

Pel que fa a les variables geomètriques, n’hi ha que estan fixades per la pròpia naturalesa 

del problema de disseny. Així doncs, la longitud de l’evaporador serà igual a dues vegades 

l’amplada de la base del LED (     ): 

                                           (Eq. 7.1) 

Es fixa la longitud de la zona adiabàtica per tal de que hi hagi suficient espai entre els LEDs i 

el condensador i també per facilitar el disseny constructiu. No interessa una longitud gaire 

gran ja que es necessitaria més pressió capil·lar.  

                     

També es fixa la longitud del condensador per tal de que la transferència de calor amb l’aire 

ambient sigui suficient: 
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Com que s’estudiarà el cas més desfavorable l’orientació del heat pipe serà amb     , és 

a dir, en posició vertical amb l’evaporador per sobre del condensador, posició en que l’acció 

de la gravetat és més desfavorable. Si el wick és capaç de retornar suficient fluid a 

l’evaporador per garantir el flux de calor en aquesta posició serà capaç de fer-ho en 

qualsevol altre posició. 

7.3.2. Variables tèrmiques 

La potència tèrmica a dissipar és de 30 W per 2 LEDs, que fa un total de 60 W. Aquesta 

potència es transmet des de la base dels LEDs, que fan un total de 1498 mm2, al contenidor, 

això fa un flux calorífic de     
 

         
 

  . 

Partint de la base de que el LED anirà situat a l’interior d’un edifici, es pren el cas més 

desfavorable de temperatura ambient exterior (exterior al heat pipe però a l’interior de 

l’edifici) corresponent a la temperatura màxima típica d’estiu a la ciutat de Barcelona. Es 

considera, doncs, que la temperatura màxima ambient serà:  

                  

La temperatura màxima fixada per a la junció per garantir el correcte funcionament i 

prestacions (lluminositat, eficiència i vida útil) és: 

                  

Això fa que el salt de temperatures màxim entre la junció del LED i l’ambient sigui de: 

                                (Eq. 7.2) 

Segons el fabricant del LED la resistència tèrmica entre la junció i la base del LED és de 

[10]: 

              

Això fa que el LED tingui un salt tèrmic fixat entre la junció i la base de: 

                        
 

 
      (Eq. 7.3) 

La temperatura a la base del LED serà doncs: 

                              

Els LEDs transmeten la calor al heat pipe per conducció. Per fer-ho es necessita un suport 

que subjecti els LEDs, faci contacte amb l’evaporador i en distribueixi la calor. També es 

necessita un material conductor que s’adapti a les irregularitats i formes i millori el contacte 
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entre les diferents parts, anomenat material tèrmic de contacte. El disseny constructiu del 

suport fa que es requereixi material tèrmic de contacte entre la base dels LEDs i el suport, 

entre el contenidor del heat pipe i el suport (es posarà al voltant del contenidor) i entre la part 

superior i inferior del suport (Veure Figura 7.2). El disseny constructiu d’aquest suport utilitza 

la pressió mecànica dels elements de fixació (Cargols i femelles) per tal de garantir el 

contacte i la subjecció del heat pipe. 

 

El material tèrmic de contacte pot ser de diferents tipus: grassa conductora tèrmica, compost 

conductor tèrmic, elastòmers conductors tèrmics, cinta adhesiva conductora tèrmica, etc. El 

material elegit és el model eGraf Hitherm 1205 [14] (grafític), les seves característiques són: 

 Gruix                        

 Conductivitat (a través del pla)          (   ) 

 Rang de temperatures: entre -40 i 400 ºC 

A l’annex B.6 es calcula la resistència equivalent dels diferents elements situats entre la 

base dels LEDs i la paret exterior del contenidor del heat pipe (els diferents material tèrmics 

de contacte i el suport). La resistència val: 

                       

I el salt tèrmic entre la base dels LEDs i la paret exterior del contenidor del heat pipe: 

                                     (Eq. 7.4) 

Figura 7.2: model 3D del suport dels LEDs utilitzat en el disseny. 
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Per tant el salt tèrmic màxim entre la paret exterior del contenidor del heat pipe (evaporador) 

i l’aire ambient (condensador), perquè la temperatura de junció sigui menor a la fixada, és 

de: 

                                                       

         
(Eq. 7.5) 

Així doncs el disseny ha de ser un sistema de dissipació basat amb tecnologia heat pipe que 

dissipi 60 W amb un salt tèrmic màxim entre la paret exterior del contenidor del heat pipe 

(evaporador) i l’aire ambient de 23,78 K. 

7.3.3. Elecció del fluid 

Per tal d’elegir el fluid a utilitzar es comparen els diferents nombres mèrit (veure capítol 

5.3.1) dels fluids típics utilitzables en el rang de temperatures entre la paret exterior del 

contenidor del costat de l’evaporador i l’aire ambient (entre 303 K i 327 K) utilitzant el 

software elaborat. Inicialment ja s’han descartat fluids d’altes i baixes temperatures ja que no 

poden treballar en aquest rang de temperatures, aquest són: el cesi, el potassi, l’heli i el 

nitrogen. El resultat es pot veure en el següent gràfic: 

 

Tal i com es pot observar a la Figura 7.3 en el rang de temperatures al que treballarà el heat 

pipe el fluid amb el nombre mèrit major és l’aigua. Els fluids més propers són el metanol i 

l’amoníac, però al tractar-se d’una escala logarítmica la diferència amb l’aigua és elevada. El 

fet que tingui un nombre mèrit més gran no és decisiu a l’hora d’escollir el fluid però és un 

Figura 7.3: Nombre mèrit de diferents fluids en funció de la temperatura.  

 Gràfic extret del software desenvolupat. 
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element més a tenir en compte. Després de diferents estudis realitzats s’escull com a fluid a 

utilitzar l’aigua. 

A continuació es fa un càlcul aproximat del volum de fluid necessari per el correcte 

funcionament del heat pipe (amb un excés del 10%) [3] utilitzant l’equació (Eq. 5.2) (la resta 

de variables es definiran en els següents apartats): 

         (         
    

 )                                           

7.3.4. Elecció del wick 

El heat pipe podrà anar col·locat en qualsevol posició, per tant el wick ha de garantir el 

retorn del fluid a l’evaporador en qualsevol angle d’inclinació. S’estudia doncs el cas més 

desfavorable: heat pipe en posició vertical amb l’evaporador per sobre del condensador 

(    ). 

Com que s’ha escollit l’aigua com a fluid s’ha d’elegir un wick compatible amb l’aigua.  

Després d’estudiar diferents alternatives es tria l’ús d’un wick sinteritzat de partícules 

metàl·liques esfèriques de coure. Es tracta d’un wick de preu elevat però amb capacitat 

capil·lar alta i conductivitat tèrmica elevada (fet que interessa per tenir un salt tèrmic petit). El 

wick elegit té les següents característiques: 

 Material: coure 

        
 

   
 (Conductivitat tèrmica de les partícules de coure) 

               (Diàmetre mig de les partícules) 

        (Porositat, assumint empaquetament cúbic) 

                    (Gruix del wick) 

                (Radi de nucleació) 

Utilitzant el software desenvolupat es crea un wick virtual amb les característiques 

esmentades per tal de poder fer els càlculs. Es crea mitjançant el tipus: “Wick sinteritzat de 

partícules esfèriques”. A continuació es mostren les propietats del wick a 326,53 K utilitzant 

aigua com a fluid (en els següents capítols es calcula la temperatura a la que es troben els 

diferents elements del heat pipe): 

                
 

   
  

        

                       (Radi capil·lar) 

                     (Permeabilitat) 
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A continuació es fa un càlcul aproximat de la quantitat de pols metàl·lica de coure 

necessària per fabricar el wick, utilitzant l’equació (Eq. 5.3): 

        (         
    

 )         (       )                 

7.3.5. Elecció del contenidor 

S’elegeix un tub de coure per compatibilitat amb el wick i el fluid, l’alta conductivitat tèrmica, 

l’alta disponibilitat de tubs de diferents mides i el preu. Les dimensions dels radis del 

contenidor i wick es determinen tenint en compte les dimensions normalitzades de tubs de 

coure segons la Norma UNE-EN 1057 [15].  

S’utilitza el tub de coure normalitzat de radi exterior      i gruix de paret       . Per tant, 

el contenidor queda definit de la següent forma: 

                        

                           

També es fixa el radi de la zona de vapor amb un gruix del wick d’    : 

                     

La longitud del contenidor serà igual a la suma de la les longituds de l’evaporador, la zona 

adiabàtica i la zona del condensador. Aquesta serà la utilitzada en tots els càlculs, però 

constructivament se l’hi haurà de sumar la longitud de les dues tapes que tanquen el 

contenidor. Es fa la hipòtesis que aquestes no contribueixen a la transferència de calor ja 

que poden anar aïllades. En el cas que aquesta hipòtesis no fos certa la seva contribució 

seria favorable al disseny ja que augmentaria la transferència de calor. 

A continuació es realitza el càlcul (veure capítol 5.12) de la pressió d’operació màxima 

recomanada per al tub i la pressió màxima que assolirà el vapor durant el funcionament del 

heat pipe.  

S’aproxima la temperatura màxima del vapor durant el funcionament del heat pipe del 

disseny a 70 ºC (343,15 K) i es calcula la pressió de funcionament: 

                 

Aplicant un coeficient de seguretat de 3: 
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Utilitzant l’equació (Eq. 5.13)  (Veure capítol 5.12) es calcula la pressió d’operació màxima 

recomanada per al tub normalitzat utilitzat de radi exterior      i gruix de paret        és: 

                          

Aquesta és 70 vegades superior a la pressió màxima que assolirà l’interior del heat pipe. Per 

tant es pot concloure que el gruix de la paret del contenidor és suficient per resistir les 

sol·licitacions mecàniques del heat pipe. 

Pel que fa a les unions soldades, tal i com s’ha explicat al capítol 5.12, la pressió màxima és 

de         que és 25 vegades superior a la pressió màxima que s’assolirà a l’interior del 

heat pipe. Per tant, també es pot concloure que les unions soldades també són suficients. 

7.3.6. Càlcul dels límits operacionals 

La temperatura a la que es troba el vapor que circula dins del heat pipe és, aproximadament, 

de (es calculen els diferents salts tèrmics a l’apartat 7.3.7, cal fer iteracions ja que a partir 

d’aquesta temperatura es calculen els límits i resistències que determinen els salts tèrmics): 

                                          

                                                  
(Eq. 7.6) 

Es calculen els diferents límits utilitzant el software desenvolupat, segons els diferents autors 

a 326,53 K (Temperatura de funcionament màxima per garantir la temperatura màxima de 

junció):  

 

Com es pot observar a la Taula 7.1 tots els límits estan per sobre del valor de la potència a 

transmetre (60W) amb un coeficient de seguretat mínim de 2,4. El límit més crític és el de 

l’arrossegament a 142,5 W.  

A continuació, s’analitzen els diferents límits operacionals a la temperatura mínima (303,15 

K = 30 ºC) a la funcionarà aquest heat pipe (es tracta d’un valor extrem tenint en compte que 

Taula 7.1: límits operacionals expressats en W a 326,53 K segons els diferents autors. 

Taula extreta del software desenvolupat. 
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es tracta d’una aplicació que anirà situada a l’interior d’un edifici). Aquesta temperatura 

s’aproxima a partir d’una temperatura ambient igual a 5 ºC, sumant-li un salt tèrmic (entre 

l’aire ambient i el vapor) semblant al calculat en el capítol 7.3.7 ≈ 25 ºC. 

 

Tal i com es pot observar a la Taula 7.2 tots els límits estan per sobre del valor de potència a 

transmetre (60W) amb un coeficient de seguretat mínim de 1,45. 

Observant els límits operacionals a les temperatures de 326,53 K i 303,15 K (Veure Taula 

7.1 i Taula 7.2) es pot concloure que el disseny del heat pipe és correcte per a l’aplicació pel 

que fa als límits operacionals, ja que tots tenen valors majors a la potència tèrmica a 

transmetre. 

7.3.7. Càlcul de les resistències i salts tèrmics 

Per realitzar el càlcul de les resistències i salts tèrmics, s’introdueixen les dades al 

programa, triant les opcions de conducció a l’evaporador (els LEDs estan en contacte amb el 

heat pipe mitjançant el suport i el material tèrmic de contacte) i convecció al condensador. Ja 

s’ha tingut en compte la resistència tèrmica equivalent del suport i els materials tèrmics de 

contacte en l’apartat 7.3.2, per tant, es calcularan les resistències i salt tèrmic des de la paret 

exterior del contenidor (evaporador) fins a l’aire ambient. El valor màxim que pot tenir aquest 

salt ha de ser de 23,78 K. S’estudia el cas més desfavorable en que la temperatura ambient 

val  

                  

Per tal de millorar la convecció natural exterior, reduir la resistència tèrmica i, per tant, el salt 

tèrmic s’afegeix una superfície aletejada a l’exterior del condensador. El valor del coeficient 

de convecció natural exterior del condensador aletejat val (càlcul del coeficient a l’annex 

B.5): 

        
 

    
  

Taula 7.2: límits operacionals expressats en W a 303,15 K segons els diferents autors. 

Taula extreta del software desenvolupat. 
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Les aletes triades per al disseny són aletes radials de perfil rectangular, el tipus de contacte 

és recolzades amb collarí. Utilitzant el software es calculen les característiques de les aletes 

que tenen les següents característiques: 

            
 

   
 

                     

                     

                   (semigruix de l’aleta) 

            (nombre d’aletes) 

Utilitzant el coeficient de convecció calculat anteriorment (        
 

    
) es troben les 

característiques de les aletes: 

            (eficiència) 

         

                   (Àrea estesa d’una aleta) 

             (Àrea estesa total) 

                  (Àrea primària) 

               (Correcte, ja que és <0,1) 

A la Figura 7.4 es pot observar el model 3D del heat pipe amb la superfície aletejada en el 

condensador: 

 

 

Figura 7.4: model 3D del heat pipe amb el condensador aletejat utilitzat en el disseny. 
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La resistència de contacte aproximada de les aletes [3] i el corresponent salt tèrmic és de : 

                   ;                    

Es calcula la resistència, salt i conductivitat tèrmica equivalent del heat pipe utilitzant el 

software desenvolupat (de paret externa del contenidor de l’evaporador a paret externa del 

contenidor del condensador) transmetent 60W és: 

                      ;                      ;                       
 

   
 

Es pot observar que el valor de la conductivitat equivalent del heat pipe és molt elevada, 

comparada amb la conductivitat del coure (   
 

   
) resulta 571 vegades major. 

Es calculen la resta de resistències i salts tèrmics dels diferents components del heat pipe. A 

la Taula 7.3 se’n mostra un resum: 

N. ref. 2 3 4 5 6 7 8 9 s 

R [K/W] 1,3·10-3 4,9·10-3 5,1·10-4 6,7·10-4 2,7·10-4 2,6·10-3 7,0·10-4 0,374 9,01 

   [K] 0,079 0,293 0,030 0,040 0,016 0,157 0,042 22,43 0,66 

Les resistències internes del heat pipe tenen un valor molt baix. La resistència “1” val 0 ja 

que els LEDs transmeten per conducció al heat pipe. S’observa que la resistència “9” que fa 

referència a la transferència de calor per convecció entre la paret exterior del contenidor del 

condensador i l’aire ambient és la més elevada. La resistència “s” fa referència a la 

resistència axial del contenidor i wick, és elevada, però com que està en paral·lel amb les 

resistències internes del heat pipe, que són petites, la potència que es transmet a través del 

contenidor és petita i, per tant, el salt tèrmic axial del contenidor és petit.  

La resistència tèrmica i salt tèrmic “9”  (de la paret exterior del condensador a l’aire ambient) 

té els següents valors, amb aletes i sense: 

                          ;                           

                   ;                    

 

Taula 7.3: resistències i salts tèrmics de cada element del heat pipe numerats segons el 

número de referència (veure Figura 5.7) a 326,53 K . 
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El salt tèrmic total des de la paret exterior de l’evaporador a l’aire ambient és de: 

                                                   

                                

(Eq. 7.7) 

Que és inferior al valor màxim fixat (                  23,78 K).  

Igual que en el cas dels límits operacionals s’analitza, mitjançant el software, el cas en que 

el heat pipe treballa a la temperatura mínima (303,15 K = 30 ºC) que correspon a una 

temperatura exterior de 278,15 K.  

En aquest cas el salt tèrmic total del heat pipe és de                       , que és 

pràcticament igual que en el cas més desfavorable estudiat. El coeficient de convecció 

pràcticament no es veu modificat (         
 

    
) i, per tant, el salt tèrmic entre la paret del 

condensador i l’aire ambient és de                   , que és menor que l’anterior.  

A més, en aquest cas s’ha de tenir en compte que com que l’aire ambient es troba més fred 

el salt tèrmic màxim per garantir les prestacions del LED és major (                  

       ) i per tant es compleix l’objectiu de salt tèrmic màxim. 

Finalment, es pot concloure que el disseny d’aquest sistema de refrigeració basat en 

tecnologia heat pipe compleix amb els requeriments fixats pel que fa al salt tèrmic màxim. 

7.3.8. Càlcul aproximat de la potència dissipada per radiació 

Es realitza el càlcul aproximat de la potència dissipada per radiació per tal de quantificar 

l’error comès en els càlculs realitzats per el software en no considerar l’efecte de la radiació. 

Es realitza una aproximació degut a la dificultat d’aquest càlcul, per la complexitat del 

problema, de la superfície aletejada i pel fet que està estretament lligada a l’entorn en el que 

anirà ubicat. 

L’abast d’aquest projecte no inclou el disseny de la lluminària del LED, per tant, s’estudia la 

radiació utilitzant la llei de Stefan-Boltzmann que parteix de la hipòtesis de que la superfície 

emissora (aletes isotèrmiques a        ) està rodejada d’una superfície molt més gran (a   ).  

           (       
    

 ) (Eq. 7.8) 

                           (               )           
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Essent A: 

                 
                                  (Eq. 7.9) 

On   és l’emissivitat del material emissor (en aquest cas coure [9]), A la superfície d’emissió 

(s’aproximarà com un cilindre amb radi igual al radi exterior de les aletes) i σ la constant 

d’Stefan Boltzmann. 

Si es vol acotar superiorment l’efecte de la radiació es pot utilitzar el total de la superfície 

estesa de les aletes i la superfície primària. Aquest valor de potència no es podrà assolir ja 

que el factor de visió difús entre una aleta i l’ambient és petit. És a dir, només una petita part 

de la radiació emesa per les aletes pot sortir fins a l’exterior ja que les aletes es troben molt 

juntes. Utilitzant l’equació (Eq. 7.8), la potència és: 

    
                       (               )           

En tots dos casos s’observa que la potència que es dissipa per radiació és entre un 1% i 

com a molt un 5% de la potència tèrmica generada pels LEDs. Com ja s’ha explicat aquesta 

potència es troba més pròxima al 1% que al 5%, per tant, pràcticament es pot considerar 

menyspreable.  

Cal dir que si es té en compte la potència dissipada per radiació, en qualsevol cas, es 

provoca un efecte positiu pel disseny ja que aquesta potència transmesa per radiació millora 

la transferència de calor entre les aletes i l’aire ambient (implica una reducció del salt tèrmic), 

fet que produeix una disminució de les diferents temperatures del conjunt i, per tant, una 

millora de prestacions del sistema de refrigeració. Així doncs, el fet de menysprear la 

potència dissipada per radiació en els càlculs realitzats amb el software no té un efecte 

considerable. 

Considerant un valor de potència deguda a la radiació igual a       , el salt tèrmic “9”  (de 

la paret exterior del condensador a l’aire ambient) tindria el següent valor: 

                   (menor que l’anterior:                   )  

Una altre forma d’aproximar l’efecte de la radiació seria l’ús d’un coeficient equivalent de 

convecció i radiació. Aquest s’hauria d’utilitzar en els càlculs realitzats en els apartats 

anteriors. 

                    (       
    

 )  (          ) (Eq. 7.10) 

         (       
    

 )  (          )       
 

   
 (Eq. 7.11) 
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7.3.9. Resum 

El disseny de refrigeració elaborat (Veure Figura 7.5) compleix tots els requisits fixats 

anteriorment: 

 Es garanteixen les prestacions dels LEDs (eficiència màxima de 69,82 lm/W, temps 

de vida útil superior a les 100.000h, etc.)  

 Els límits operacionals del heat pipe són majors que la potència a transmetre (60W). 

Per tant, el heat pipe serà capaç de transmetre la totalitat de la potència generada 

pels LEDs. El heat pipe dissenyat té una conductivitat tèrmica efectiva de 

225059,54
 

   
 i una resistència tèrmica de 0,011 K/W. 

 La temperatura de junció dels LEDs es manté per sota el valor fixat (<80ºC) ja que el 

salt tèrmic és menor al màxim fixat, fet que garanteix les prestacions dels LEDs. 

 El disseny funciona per convecció natural i, per tant, evita l’ús d’elements mecànics 

com ventiladors que consumeixen, fan soroll i es poden avariar provocant la fallada 

prematura dels LEDs. 

 El flux lluminós es pot dirigir a qualsevol direcció. 

Tot i així, el fet que aquest disseny funcioni per convecció natural comporta certes 

limitacions. Caldrà dissenyar la lluminària de forma que es permeti el pas d’aire a la zona del 

dissipador. És a dir, es requereix que un cop col·locada l’aplicació hi pugui haver una 

circulació d’aire en sentit vertical. Per tal de garantir que la convecció natural de les aletes 

radials sigui suficient [17] s’haurà de situar el heat pipe entre 40º i 140º o entre 220º i 320º 

graus d’inclinació respecte la vertical (                         ). Si s’ha d’ubicar 

l’aplicació en una altre inclinació caldrà o bé afegir convecció forçada que garanteixi un flux 

d’aire igual al de la convecció natural en la resta de posicions o bé  dissenyar una superfície 

aletejada de forma que la convecció natural sigui suficient en la posició establerta (Per 

exemple aletes longitudinals de perfil rectangular quan s’hagi de situar de forma vertical). Tot 

i així, el disseny realitzat en aquest projecte permet dirigir el flux lluminós en qualsevol 

direcció i, per tant, la limitació de la inclinació del heat pipe pel que fa a la convecció només 

repercuteix en el disseny de la lluminària que queda fóra de l’abast d’aquest projecte. 
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Figura 7.5: model 3D del conjunt dissenyat. 
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7.4. Estudi alternatiu 

Per tal de poder comparar el disseny de la refrigeració mitjançant heat pipes es realitza un 

estudi alternatiu utilitzant un dissipador basat en tecnologia convencional de superfície 

aletejada. 

Al mercat existeixen gran varietat de dissipadors de formes i materials diferents. Es tracta 

d’un problema de refrigeració força exigent degut a l’alt flux calorífic i la necessitat d’una 

resistència tèrmica petita per mantenir la temperatura de junció baixa. S’han de dissipar 60 

W que es transmeten des d’una superfície de 1498 mm2, això fa un flux calorífic de 

    
 

         
 

  . 

Dades fixades pel problema de refrigeració dels LEDs: 

 Potència a dissipar: 60 W 

 Dimensions de les dues bases dels LEDs: 53,5 mm x 28 mm 

 Salt tèrmic màxim entre la superfície inferior del material tèrmic de contacte (o base 

del dissipador) i l’aire ambient (veure 7.3.2): 

                                           23,78 K 

 Resistència tèrmica màxima del dissipador:      
       

    
      

 

 
    

 

 
 

Analitzant diferents dissipadors de diferents fabricants es detecta la necessitat d’utilitzar un 

dissipador amb convecció forçada (amb un ventilador) ja que no se n’ha trobat cap de 

convecció natural amb una resistència tèrmica menor d’1K/W que no disposi d’unes 

dimensions de dissipació majors de les utilitzades en el disseny, aproximadament 

100x50x50mm (o volum equivalent). Per exemple el model MD80 del fabricant Alpha 

Novatech Inc [30] funcionant a convecció natural de dimensions 80x80x30 mm té un salt 

tèrmic mínim de 1K/W.  

L’ús d’un dissipador de convecció forçada implica l’ús d’un ventilador amb el conseqüent 

consum elèctric, fet que disminuirà l’eficiència energètica dels LEDs, implica la introducció 

d’un element mecànic que en cas de fallada pot produir la fallada prematura dels LEDs i, a 

més, implica la producció de soroll.  

Així doncs, s’ha buscat un dissipador alternatiu capaç d’aconseguir les mateixes prestacions 

que les que ofereix el disseny amb heat pipes, aquest funciona per convecció forçada. El 

model elegit és el dissipador del fabricant Alpha Novatech Inc. model FH 6030A [18], les 

seves característiques són: 

 Dimensió de la base: 60 x 60 mm 

 Alçada del dissipador: 30 mm 
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Característiques del ventilador elegit, fabricant Sanyo Denki model 109R0612H401 [19]: 

 Dimensió de la base del ventilador: 60 x 60 mm 

 Alçada del ventilador: 25 mm 

 Tensió d’alimentació: 12V (Corrent continu) 

 Corrent: 0,11 A 

 Potència:                    

 Velocitat màxima de rotació: 3800 rpm 

 Cabal màxim d’aire: 0,53 m3/min 

 Nivell de soroll: 28 dB (a 1 metre de distància) 

 Vida útil mitja: 60.000 h 

Característiques del conjunt dissipador i ventilador: 

 Alçada total dissipador i ventilador: 63,5 mm 

 Resistència tèrmica amb 0,53 m3/min de cabal d’aire (equival al ventilador funcionant 

a màxima potència): 0,4 K/W 

Per tant, es calcula el salt tèrmic entre la base del dissipador i l’aire ambient: 

                              
 

 
          (Eq. 7.12) 

Compleix les especificacions establertes de potència i salt tèrmic màxim. Les potències i 

eficiències són: 

 Potència total:                                                      

 Potència per LED: 
      

 
          

 Eficiència mínima: 
          

       
      

  

 
  

 Eficiència màxima: 
       

       
      

  

 
  

El sistema alternatiu també és vàlid, però l’eficiència es veu reduïda degut a la introducció 

del consum del ventilador. També s’ha de tenir en compte el soroll del ventilador (28 dB 

segons el fabricant. El valor real és superior ja que augmenta al fer circular l’aire 

forçadament a través del dissipador) que pot resultar molest segons quina sigui l’aplicació 

final. A més, aquest es tracta d’un element que pot fallar i que té una vida útil mitja de 60.000 

h, menor que la vida útil dels LEDs a la temperatura de junció fixada (>100.000h a 80ºC). 

Per tant, implica la necessitat de substituir el ventilador entre les 50.000h i 60.000h de 

funcionament dels LEDs amb el conseqüent cost de compra del ventilador, cost de mà 

d’obra per canviar-lo i el risc de que si es produeix la fallada del ventilador o no es fa la 
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reposició correctament pot provocar la fallada prematura dels LEDs (és difícil i molest portar 

un control de les hores de funcionament acumulades de les làmpades).  

A continuació es mostra una comparació entre el disseny del present projecte que utilitza 

heat pipes i el disseny de l’estudi alternatiu que utilitza tecnologia convencional: 

 

 Disseny amb heat pipes Disseny alternatiu 

       [W] 66,6 67,92 

Eficiència mínima [lm/W] 59,35 58,19 

Eficiència màxima [lm/W] 69,82 68,46 

Temps de vida útil > 100.000 h 
100.000 h 

(Cal substituir el ventilador a 

les 50.000h) 

Soroll [dB] ≈ 0 > 28 

Cost total al cap de 

100.000h [€] 

≈ 1.046,21 € 1 ≈ 1.053,34 € 2 

Es pot observar a la Taula 7.4 que el disseny de refrigeració amb heat pipes realitzat en el 

present projecte és més eficient que el de l’estudi alternatiu (degut al ventilador). Tot i que la 

diferencia de costos al final de la vida útil és pràcticament igual té l’avantatge de l’absència 

de soroll i que no cal substituir cap element durant les 100.000h de funcionament amb el 

cost i risc de fallada que això implica. 

Taula 7.4: principals característiques comparatives de la refrigeració del disseny del present 

projecte i la de l'estudi alternatiu.  

Nota 1: inclou cost del consum d’electricitat (Preu segons tarifa d’últim recurs sense 

discriminació horària: 0,142138 €/kWh [23]), cost d’adquisició (96,57€) i instal·lació (3€). 

(Veure capítol 9). 

Nota 2: inclou cost del consum d’electricitat, cost d’adquisició aproximat (12 € per 2 

ventiladors [19], 10€ dissipador [18], 44,8 € LEDs, ≈ 1 € muntatge del conjunt,  ≈ 2 € material 

tèrmic de contacte, 0,14€ la cargoleria, cost d’instal·lació i substitució del ventilador (3+3€). 

Costos dels elements comuns i de mà d’obra veure capítol 9. 
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8. Estat d’amidaments 

A continuació es detalla l’estat d’amidaments necessari per a la fabricació d’un dispositiu 

d’il·luminació dissenyat en el present projecte de 2 LEDs d’alta potència, refrigerat mitjançant 

un heat pipe. Les característiques dels amidaments es determinen i justifiquen al llarg de la 

memòria. Es poden adquirir els diferents elements a qualsevol distribuïdor que disposi del 

material, les marques i models especificats o similars.  

 Conjunt producte acabat: 

 

MATERIAL DEL CONJUNT 

Partida Quantitat Unitat 

LED d’alta potència model CST-90-W40S-C12-GN501 del 

fabricant Luminus. 

2 unitats 

Material tèrmic de contacte model eGraf Hitherm 1205. 

(1xDimensions 53,5 x 28 mm, 2xDimension 53,5 x 9 mm i 

1xDimensions 53,5x31,4mm) 

4142 mm2 

Suport dels LEDs (Suport inferior i suport superior) 1 unitat 

Heat pipe 1 unitat 

Aletes radials de perfil rectangular.  40 unitats 

Cargol inoxidables ISO 7045 M-2.5x16 mm (DIN 7985) 4 unitats 

Volandera inoxidable ISO 7092 M-2.5 (DIN 433) 8 unitats 

Femella inoxidable ISO 4032 M-2.5 (DIN 934) 4 unitats 

Material d’aportació de soldadura (Número 401, 402, 702, 703 o 

704 de la Norma UNE-EN ISO 9453 [16]) 

≈ 1 gram 

 

 

Taula 8.1: partides de material del conjunt. 
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MÀ D’OBRA PER UN CONJUNT 

Partida Minuts 

Muntatge de les aletes al heat pipe i soldat 1,5 

Muntatge del suport, material tèrmic de contacte i LEDs 

mitjançant cargols, volanderes i femelles. 

1,5 

Control de qualitat del producte acabat.1 5 

Embalat del producte acabat 0,5 

 Heat pipe: 

 

MATERIAL DEL HEAT PIPE 

Partida Quantitat Unitat 

Tub de coure normalitzat segons norma UNE-EN 1057 de 

dimensions 10x0,8 mm (Diàmetre exterior 10 mm i gruix de 

paret de 0,8 mm) 

0,2135 m 

Tapa cega de diàmetre exterior 8,4 mm i llargada 10 mm 1 unitat 

Tapa de diàmetre exterior 8,4 mm i llargada 10 mm amb 

dispositiu d’introducció de fluid 

1 unitat 

Pols metàl·lica de coure de partícules esfèriques de diàmetre 

mig 1,91 · 10-4 m. 

≈ 21 grams 

Aigua destil·lada ≈ 2,5 cm3 

Material d’aportació de soldadura. (Número 401, 402, 702, 703 o 

704 de la Norma UNE-EN ISO 9453 [16]) 

≈ 1 gram 

Taula 8.2: partides de mà d’obra necessàries per a un conjunt.  

Nota 1: aquesta operació es realitza conjuntament entre 10 unitats. 

 

Taula 8.3: partides de material per a un heat pipe. 
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MÀ D’OBRA DEL HEAT PIPE 

Partida Minuts 

Tallar tub de coure a mida i polir els extrems 0,5 

Soldar tapa cega al contenidor 2 

Netejar conjunt contenidor i tapa cega soldats 2 10 

Preparar el sinteritzat del wick juntament amb el contenidor  3 

Sinteritzat del wick juntament amb el contenidor (preparació, 

introducció al forn, retirat a zona de refredament, tractament 

tèrmic...) 2 

30 

Retirat del mandril, els elements de subjecció i realització del 

control de qualitat del sinteritzat 

1 

Netejar i eliminar impureses del contenidor, wick i tapes.2 10 

Soldar la tapa amb dispositiu d’introducció de fluid al conjunt 2 

Comprovació de fuites 3 5 

Realització del buit, introducció del fluid i segellat del heat pipe. 3 

Control de qualitat.3 5 

 

 

 

 

 

Taula 8.4: partides de mà d’obra necessàries per a un heat pipe.  

Nota 2: aquestes operacions es realitza conjuntament entre 100 heat pipes. Només inclou el 

temps de mà d’obra. 

Nota 3: aquesta operació es realitza conjuntament entre 10 heat pipes. 
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9. Pressupost 

A continuació es detalla el pressupost del desenvolupament, fabricació i posada en marxa 

de 1000 unitats mensuals del conjunt refrigerat. 

 Recursos humans de desenvolupament del projecte 

En aquest punt es detalla el pressupost dels recursos humans referents al desenvolupament 

del projecte, en el qual es fa una estimació de les hores invertides. 

Partida Hores Cost horari [€/h] Cost total

Recerca d’informació 100 40,00       4.000,00 € 

Desenvolupament del software 250 40,00     10.000,00 € 

Disseny de l’aplicació 70 40,00       2.800,00 € 

Confecció de la memòria 150 40,00       6.000,00 € 

    22.800,00 € COST RECURSOS HUMANS DESENVOLUPAMENT PROJECTE

 

 Recursos materials per a la fabricació d’una unitat 

En aquest punt es detalla el pressupost dels recursos materials necessaris per a la 

fabricació d’una unitat del conjunt dissenyat. 

 

MATERIAL DEL CONJUNT 

Partida Unitats Cost unitari Cost total 

LED CST-90-W40S-C12-GN501 2       22,40 €       44,80 €  

Material tèrmic de contacte model eGraf Hitherm 

1205. (1xDimensions 53,5x28mm, 2xDimensions 

53,5x9mm i 1xDimensions 53,5x31,4mm)  

4142 mm2         2,41 €         2,41 €  

Taula 9.1: costos dels recursos humans per al desenvolupament del projecte 
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Suport dels LEDs (Suports inferior i superior) 1 1         3,00 €         3,00 €  

Material del heat pipe 1         2,80 €         2,80 €  

Aletes radials de perfil rectangular 1 40         0,10 €         4,00 €  

Cargol inoxidable ISO 7045 M-2.5x16mm 

(DIN7985) 

4       0,023 €         0,09 €  

Volandera inoxidable ISO 7092 M-2.5 (DIN 433) 8       0,005 €         0,04 €  

Femella inoxidable ISO 4032 M-2.5 (DIN 934) 4       0,013 €         0,05 €  

Material d’aportació de soldadura ≈ 1 gram         0,05 €         0,05 €  

Embalatge i etiquetatge 1         0,79 €         0,79 €  

COST TOTAL MATERIAL DEL CONJUNT      58,03 €  

 

A continuació es detalla el pressupost referent al material necessari per a la fabricació d’un 

heat pipe (forma part de la partida material del heat pipe del material del conjunt): 

 

MATERIAL DEL HEAT PIPE 

Partida Unitats Cost unitari Cost total 

Tub de coure normalitzat segons norma UNE-EN 

1057 de dimensions 10x0,8mm (Diàmetre exterior 

10 mm i gruix de paret de 0,8 mm) 

0,2135 m  3,31 €/m       0,71 €  

Tapa cega de diàmetre exterior 8,4 mm i llargada 10 

mm 

1          0,41 €       0,41 €  

Tapa de diàmetre exterior 8,4 mm i llargada 10 mm 

amb dispositiu d’introducció de fluid 1 

1          0,79 €       0,79 €  

Taula 9.2: costos de les partides de material del conjunt.  

Nota: preus extrets dels següents catàlegs: [20], [25], [27], [28], [29]. S’ha aplicat un 

descompte dels preus dels catàlegs d’un 30% (18% corresponent a l’IVA i un 12% 

corresponent al  descompte per realitzar compres de lots grans). 

Nota 1: el preu és una estimació. 
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Pols metàl·lica de coure de partícules esfèriques de 

diàmetre mig 1,91 · 10-4 m. 1 

≈ 21 g 0,04 €/g      0,84 €  

Aigua destil·lada ≈ 2,5 cm3 0,68 €/dm3    0,002 €  

Material d’aportació de soldadura. (Número 401, 

402, 702, 703 o 704 de la Norma UNE-EN ISO 9453 

[16]) 

1 gram 0,05      0,05 €  

COST TOTAL MATERIAL DEL HEAT PIPE      2,80 € 

 Recursos humans de fabricació i muntatge de 1000 unitats mensuals 

En aquest punt es detalla el pressupost per a la fabricació de 1000 unitat mensuals del 

conjunt dissenyat. Els recursos humans de fabricació fan referencia a les hores necessàries 

per al muntatge de 1000 conjunts i la fabricació de 1000 heat pipes. 

 

MUNTATGE DE 1000 CONJUNTS 

Partida Hores 

mensuals 

Cost horari 

[€/h] 

Cost total 

Muntatge de les aletes al heat pipe i soldat 25 20,00     500,00 €  

Muntatge del suport, material tèrmic de contacte i 

LEDs mitjançant cargols, volanderes i femelles. 

25 20,00     500,00 €  

Control de qualitat del producte acabat.1 8,3 20,00     166,00 €  

Embalat del producte acabat 8,3 20,00     166,00 €  

SUBTOTAL CONJUNTS  1.332,00 €  

Taula 9.3: costos de les partides del material d'un heat pipe  

Nota: preus extrets dels següents catàlegs: [25] i [26]. S’ha aplicat un descompte dels preus 

dels catàlegs d’un 30% (18% corresponent a l’IVA i un 12% corresponent al  descompte per 

realitzar compres de lots grans). 

Nota 1: el preu és una estimació. 

 

 



Pàg. 82  Memòria 

 

FABRICACIÓ DE 1000 HEAT PIPES 

Partida Hores 

mensuals 

Cost horari 

[€/h] 

Cost total 

Tallar tub de coure a mida i polir els extrems 8,3 20,00     166,00 €  

Soldar tapa cega al contenidor 33,3 20,00     666,00 €  

Netejar conjunt contenidor i tapa cega soldats 2 1,67 20,00       33,40 €  

Preparar el sinteritzat del wick juntament amb el 

contenidor 

50 20,00  1.000,00 €  

Sinteritzat del wick juntament amb el contenidor 

(preparació, introducció al forn, retirat a zona de 

refredament, tractament tèrmic...) 2 

5 20,00     100,00 €  

Retirat del mandril, els elements de subjecció i 

control de qualitat del sinteritzat 

16,7 20,00     334,00 €  

Netejar i eliminar impureses del contenidor, wick i 

tapes.2 

1,67 20,00       33,40 €  

Soldar la tapa amb dispositiu d’introducció de fluid 

al conjunt 

33,33 20,00     666,60 €  

Comprovació de fuites 3 8,33 20,00     166,60 €  

Realització del buit, introducció del fluid i segellat 

del heat pipe. 

50 20,00  1.000,00 €  

Control de qualitat.3 8,33 20,00     166,60 €  

SUBTOTAL HEAT PIPES  4.332,60 €  

COST TOTAL RECURSOS HUMANS DE FABRICACIÓ I MUNTATGE  5.664,60 €  

Taula 9.4: costos dels recursos humans de fabricació i muntatge.  

Nota 2: aquestes operacions es realitza conjuntament entre 100 heat pipes. 

Nota 3: aquesta operació es realitza conjuntament entre 10 heat pipes. 
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 Resum per a 1000 unitats mensuals: 

A continuació es detalla el resum per a la fabricació de 1000 unitats mensuals. Es tenen en 

compte tant els recursos materials i humans necessaris per al muntatge i fabricació dels 

conjunts i els heat pipes, així com la repercussió mensual referent a l’amortització del cost 

de desenvolupar el projecte i la maquinària. També té en compte la resta de despeses 

generals, el benefici industrial i l’IVA. 

TOTAL COSTOS

Recursos materials                                      58.030,00 € 

Recursos humans                                      5.664,60 € 

COST                                   63.694,60 € 

Repercusió mensual de l'amortització dels costos de 

desenvolupament del projecte 
1                                         950,00 € 

Repercusió mensual de l'amortització de la maquinària 

(5% del cost total) 
2                                      3.184,73 € 

Despeses generals (16% del cost total) 
3                                   10.191,14 € 

Benefici industrial (6% del cost total)                                      3.821,68 € 

SUBTOTAL                                   18.147,54 € 

TOTAL SENSE IVA                                   81.842,14 € 

IVA (18%)                                   14.731,59 € 

TOTAL AMB IVA                                   96.573,73 € 
 

Del pressupost de la Taula 9.5 es pot extreure el preu de venta (amb IVA) d’una unitat del 

producte acabat dividint el cost total amb IVA entre 1000 unitats: 96,57€ (81,84€ sense IVA). 

 

Taula 9.5: pressupost mensual per a la fabricació i muntatge de 1000 unitats del conjunt.  

Nota 1: representa la repercussió mensual de l’amortització del cost de desenvolupament 

del projecte durant 2 anys. 

Nota 2: representa la repercussió mensual de l’amortització de la maquinària necessària 

per fabricar i muntar els diferents elements del producte. 

Nota 3: les despeses generals inclouen despeses d’electricitat, aigua, gas, despeses 

administratives, financeres, del local, etc. 
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 Viabilitat del producte: 

Per tal d’estudiar la viabilitat del producte en el mercat es compara amb una altre làmpada 

d’ús actual de lluminositat similar. Es compara l’aplicació LED dissenyada amb una làmpada 

halògena del fabricant Philips model Plusline ES ([21] i [22]) utilitzada en il·luminació 

d’interior de cases, oficines, comerços, museus, etc. 

A la Taula 9.6 es poden comparar les característiques i els costos de les dues làmpades: 

Aplicació LED Làmpada halògena

Potència 66,6 W 240 W

Lluminositat Entre 3.952,5 i 4.650 lm 4.900 lm

Eficiència Entre 59,35 i 69,82 lm/W 20,42 lm/W

Vida útil esperada >100.000 h 2.000 h

Anys equivalents vida útil (8h/dia i 

365 dies/any)
34 anys 0,68 anys 

Cost d’adquisició 96,57 € 9,80 €

Cost aproximat de la mà d’obra per 

a la reposició
3,00 € 3,00 €

Cost total (3,001 h)
 1 127,98 € 127,98 €

Cost total (10.000 h)
 1 194,23 € 405,13 €

Cost total (50.000 h) 
1 572,89 € 2.025,66 €

Cost total (100.000 h) 
1 1.046,21 € 4.051,31 €

 

El cost d’adquisició dels LEDs és molt superior al de l’halògena, però el baix consum 

juntament amb la llarga vida dels LEDs provoquen un retorn de la inversió a partir d’unes 

3.000 h de funcionament que equivalen a aproximadament 375 dies de funcionament 

(8h/dia). S’estalvia en electricitat, en cost d’adquisició de noves làmpades i en cost de 

reposició (Cada 2.000 hores de funcionament caldrà canviar la làmpada halògena amb el 

conseqüent cost d’adquisició i reposició).  

Taula 9.6: comparació de l’aplicació LED dissenyada i la làmpada halògena Plusline ES. 

Nota 1: inclou cost del consum d’electricitat (Preu segons tarifa d’últim recurs sense 

discriminació horària: 0,142138 €/kWh [23]), cost d’adquisició i reposició (es considera que 

es canvia la làmpada al finalitzar la vida útil esperada). 
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Així doncs, l’estalvi acumulat és gran, per exemple a les 10.000 hores de funcionament 

l’estalvi és de 210,9 €. Al final de la vida útil dels LEDs (100.000 h) que equival a 12.500 dies 

de funcionament (8h/dia), és a dir 34 anys (funcionant 365 dies/any), l’estalvi és d’uns 

3.000€. A més, la llarga vida dels LEDs permet ubicar-los en llocs de difícil accés ja que no 

caldrà canviar-les fins al cap de 100.000h de funcionament, mentre que la làmpada 

halògena caldrà canviar-la cada 2.000h. 

Per tant, es pot concloure que el producte és viable econòmicament en el mercat, requereix 

una inversió inicial major però el retorn de la inversió és al cap d’unes 3.000 h de 

funcionament (en comparació amb la làmpada Plusline ES). Tal i com s’ha explicat, a partir 

d’aquest moment l’estalvi serà considerable. 
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10. Estudi d’impacte ambiental 

En aquest capítol es fa un estudi de l’impacte ambiental associat al present projecte. 

S’identifiquen les possibles conseqüències que l’activitat humana derivada de la realització 

del projecte pot produir en el medi ambient. 

Els aspectes ambientals considerats en aquest projecte són els referents a la fabricació dels 

diferents elements del conjunt, l’estalvi d’emissions que s’obté durant el funcionament del 

dispositiu i l’etapa associada al final de la vida del producte. 

10.1. Fabricació dels elements 

En aquest punt s’estudia l’impacte ambiental referent al procés de fabricació del heat pipe. 

Per un costat hi ha l’impacte associat al consum energètic necessari per realitzar les 

diferents etapes de la fabricació del heat pipe (principalment el sinteritzat). Per altre banda, 

durant la fabricació es formen residus que s’hauran de tractar correctament per tal de 

minimitzar l’impacte ambiental. Aquest residus són: metàl·lics (principalment coure), 

productes utilitzats per a la neteja dels diferents elements del heat pipe, etc. 

L’impacte ambiental referent al procés de fabricació de la resta de components i el muntatge 

del conjunt és relativament petit. Es tracta, també, de l’impacte associat al consum energètic 

i els residus produïts.  

No hi ha risc d’un impacte ambiental accidental a part del que es pugui derivar del 

tractament dels diferents residus produïts. 

10.2.  Estalvi d’emissions durant el funcionament 

Al tractar-se d’una tecnologia d’eficiència elevada s’aconsegueix una reducció del consum 

elèctric durant el funcionament del dispositiu en comparació a gran quantitat de tecnologies 

convencionals (halògena, incandescent, etc.). Això es tradueix en una reducció de les 

emissions a l’atmosfera ja que bona part de l’electricitat generada actualment s’obté a partir 

de combustibles fòssils. 

Es calcula doncs l’estalvi anual de consum elèctric i d’emissions de CO2 a l’atmosfera d’una 

aplicació de LEDs dissenyada considerant un funcionament de 8 hores diàries i 365 dies 

l’any i comparant-lo amb una làmpada halògena del fabricant Philips model Plusline ES 

([21]): 
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 Consum elèctric anual LED:             
 

   
    

    

   
           

 Consum elèctric anual halogen:           
 

   
    

    

   
           

 Estalvi de consum elèctric anual:           

Per tal de calcular les emissions s’utilitza el factor d’emissió de CO2 per quilogram  elèctric 

consumit al sector domèstic segons el mix de producció elèctric espanyol. El seu valor és de 

    
      

   
,  publicat per IDAE [24]. 

 Estalvi emissions anual:       
   

   
     

      

   
       

      

   
 

També es calcula l’estalvi de consum elèctric i d’emissions de CO2 a l’atmosfera al llarg de 

tota la vida útil dels LEDs (100.000h), comparant-lo també amb la làmpada halògena 

Plusline ES: 

 Consum elèctric LED:                               

 Consum elèctric halogen:                              

 Estalvi de consum elèctric:            

 Estalvi emissions:                
      

   
                

Per tant, al llarg de la vida útil de l’aplicació de LEDs dissenyada en el present projecte es 

pot estalviar un total de 4.681,8 kg d’emissions de CO2 a l’atmosfera. Aquesta és una 

quantitat gens menyspreable tenint en compte que es tracta d’un consum petit. Si es 

multiplica aquest estalvi pel total de conjunts que es podrien fabricar, que podrien ser milers, 

l’estalvi d’emissions seria important. Tenint en compte el context energètic actual i la 

problemàtica de l’efecte hivernacle aquest estalvi de consum i d’emissions és molt 

benvingut. 

10.3.  Final de vida del producte 

El disseny de refrigeració de LEDs mitjançant heat pipes d’aquest projecte obté una vida útil 

molt gran per els LEDs (>100.000h), major a altres tecnologies convencionals. Això 

representa una reducció de l’impacte ambiental ja que es podrà utilitzar el mateix dispositiu 

durant més hores que en la majoria de tecnologies actuals i, per tant, no caldrà substituir-lo 

tant freqüentment.  

Al finalitzar la vida útil del producte caldrà tractar els diferents residus de forma adient per tal 

de minimitzar l’impacte ambiental. S’ha de remarcar l’absència de mercuri a diferència 

d’altres tecnologies d’il·luminació com, per exemple, la fluorescent.  
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Conclusions 

El disseny de la refrigeració de LEDs d’alta potència mitjançant heat pipes realitzat en el 

present projecte compleix amb les especificacions marcades inicialment. Això garanteix les 

prestacions dels LEDs ja que es manté la temperatura de junció per sota el valor fixat 

(<80ºC), obtenint un temps de vida útil del LED superior a 100.000h i una eficiència màxima 

de 69,82 lm/W. Com a comparació una làmpada fluorescent compacte té una vida útil del 

voltant de 10.000 h i una eficiència de prop de 50 lm/W. 

El disseny del heat pipe realitzat aconsegueix una resistència tèrmica entre l’evaporador i el 

condensador de 0,011 K/W i una conductivitat tèrmica efectiva de 225059,54 
 

   
, 571 

vegades major a la del coure.   

S’ha aconseguit un sistema de refrigeració eficient que utilitza la convecció natural fet que té 

avantatges respecte la convecció forçada com l’absència de consum energètic, soroll i 

elements mecànics que poden fallar i provocar una reducció del temps de vida útil dels 

LEDs. L’estudi alternatiu realitzat amb un sistema de refrigeració convencional que opera 

per convecció forçada, necessària per obtenir un resultat similar amb unes dimensions 

comparables, utilitza un ventilador que augmenta el consum en 1,32 W i requereix la 

substitució d’aquest al cap de 50.000h de funcionament.  

El software de càlcul de heat pipes realitzat ha permès facilitar el procés de disseny del heat 

pipe, ja que al tractar-se d’un procés iteratiu ha permès realitzar gran quantitat de càlculs per 

trobar la configuració que més s’adequa al problema de refrigeració.  

S’ha realitzat un pressupost per a la fabricació mensual de 1000 conjunts del disseny 

proposat, obtenint un preu de venta al públic de 96,57€. De l’estudi de viabilitat realitzat se 

n’extreu que gràcies al baix consum i la llarga vida útil del LED s’aconsegueix un retorn de la 

inversió al cap de 3.000h de funcionament aconseguint un estalvi de més de 3.000 € al final 

de la vida útil dels LEDs, en comparació amb una làmpada halògena de lluminositat similar. 

També s’ha pogut evidenciar el benefici ambiental de l’eficiència d’aquesta tecnologia ja que 

permet estalviar un total de 4.682 kg d’emissions de CO2 a l’atmosfera al llarg de la vida útil 

del LED, en comparació amb una làmpada halògena de lluminositat similar. 

Un cop realitzat el present projecte, es vol remarcar que la tecnologia heat pipe és força 

desconeguda i poc utilitzada a l’industria. Hi ha un gran ventall de camps on es podrien 

aplicar eficientment i de forma competitiva tal i com s’ha pogut constatar en el disseny 

realitzat. Aquest projecte pot servir de punt de partida de futurs projectes gràcies a síntesis  
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realitzada de la bibliografia i la realització del software de càlcul, que l’autor anima al lector a 

millorar i ampliar. 

La realització d’aquest projecte ha resultat motivador i enriquidor per a l’autor. S’ha millorat 

el coneixement sobre els diferents aspectes de la tecnologia heat pipe, s’ha millorat les 

habilitats de programació a nivell informàtic i, finalment, s’ha après a detectar, entendre i 

solucionar els diferents problemes i reptes sorgits durant la realització d’un projecte. 

 



Disseny de la refrigeració de LEDs d’alta potència mitjançant heat pipes Pàg. 91 

 

Agraïments 

Primer de tot m’agradaria agrair el suport rebut per el meu tutor del projecte Josep M. 

Nacenta, que sempre ha estat predisposat a orientar-me i guiar-me en les diferents etapes 

de desenvolupament del projecte. M’ha sigut de gran ajuda la seva aportació d’idees i 

ànims. 

Voldria agrair a l’Escola la formació i motivació rebuda, en especial els professors de la 

intensificació de Termoenergètica que m’han fet interessar i gaudir d’aquesta vessant de 

l’enginyeria. 

També m’agradaria agrair el suport, ànims i comprensió rebut per la meva família, la meva 

parella i els meus amics que han estat recolzant-me en tot moment. 

Finalment, agrair a l’empresa a la que realitzo les pràctiques per tal d’oferir-me una 

oportunitat d’introduir-me en el món laboral compaginant-ho amb la realització del projecte. 

 





Disseny de la refrigeració de LEDs d’alta potència mitjançant heat pipes Pàg. 93 

 

Bibliografia 

Referències bibliogràfiques 

[1] BONALS, LLUIS ALBERT. Transferència de calor. Barcelona: CPDA-ETSEIB 

(Publicacions d’Abast S.L.L.), 2008. 

[2] BRENNAN P. J I KROLICZEK E. J. Heat pipe design handbook, volume I. Towson: 

B&K Engineering, 1979. (Llibre preparat per a la NASA) 

[3] DAVID REAY I PETER KEW. Heat pipes: theory, design and applications, 5th Edition. 

Oxford: Elsevier, 2006. 

[4] HOSUNG LEE. Thermal design: heat sinks, thermoelectrics, heat pipes, compact heat 

exchangers and solar cells. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 

[5] LARRY W. SWANSON [et al.]. The CRC Handbook of mechanical engineering, second 

Edition. Boca Raton: CRC Press LLC, 2005. (Larry W. Swanson capítol 4.8) 

[6] PETERSON, G.P. An introduction to heat pipes: modeling, testing, and Applications. 

New York:  John Willey & Sons, 1994. 

[7] PETERSON, G.P [et al.]. Handbook of heat transfer, third Edition. Texas: Mc Graw-Hill, 

1998.  

[8] Cree, Inc: 

[http://www.cree.com/press/press_detail.asp?i=1304945651119, 15/02/2012] 

[9] Monarchserver. Llistat d’emissivitats:  

[http://www.monarchserver.com/TableofEmissivity.pdf, 06/04/2012] 

[10] Luminus LED datasheet:  

[http://www.luminus.com/products/white_47_1215300843.pdf, 09/04/2012] 

[11] Luminus LED bins:  

[http://www.luminus.com/products/white_48_2596160607.pdf, 09/04/2012] 

 

http://www.cree.com/press/press_detail.asp?i=1304945651119
http://www.monarchserver.com/TableofEmissivity.pdf
http://www.luminus.com/products/white_47_1215300843.pdf
http://www.luminus.com/products/white_48_2596160607.pdf


Pàg. 94  Memòria 

 

[12] Luminus:  

[http://www.luminus.com/resource/downloads/Luminus_ThermalAppNote.pdf, 

10/04/2012] 

[13] Air Liquide. Dades varies de fluids:  

[http://encyclopedia.airliquide.com, 10/01/2012] 

[14] Graftech (material tèrmic de contacte):  

[http://graftechaet.com/eGRAF/eGRAF-Products/HITHERM-Thermal-Interface-

Materials.aspx, 16/04/2012] 

[15] CEDIC, mides normalitzades dels tubs de coure: 

[http://elcobre.com/images/stories/cu_medidas_y_normas.pdf, 20/04/12] 

[16] CEDIC, manual tubs de coure: 

[http://elcobre.com/images/stories/manual_tubo_cobre.pdf, 20/04/12] 

[17] Frigus Primore: 

[http://frigprim.x10.mx/articels2/parallel_pl_Inc.html, 30/04/2012] 

[18] Dissipador Alpha Novatech Inc. 

[http://www.micforg.co.jp/en/c_fhe.html, 30/04/2012] 

[19] Ventilador Sanyo Denki: 

[http://www.micforg.co.jp/en/cat_fan.html, 30/04/2012] 

[20] Embedded software store. Preu de compra del LED CST-90-W40S-C12-GN501: 

[http://embeddedsoftwarestore.com/store/em/EMController/HB-LEDs/Luminus-

Devices/CST-90-W40S-C12-GN501/_/R-5002097002082/A-5002097002082/An-

0?action=part&catalogId=500201&langId=-1&storeId=500201, 03/05/2012] 

[21] Philips Lighting. Làmpada halògena Philips Plusline ES: 

[http://www.ecat.lighting.philips.es/l/lamparas-profesionales/lamparas-halogenas/mv-

halogena-sin-reflector/plusline-es-small/924572044210_eu/, 04/05/2012] 

http://www.luminus.com/resource/downloads/Luminus_ThermalAppNote.pdf
http://encyclopedia.airliquide.com/
http://graftechaet.com/eGRAF/eGRAF-Products/HITHERM-Thermal-Interface-Materials.aspx
http://graftechaet.com/eGRAF/eGRAF-Products/HITHERM-Thermal-Interface-Materials.aspx
http://elcobre.com/images/stories/cu_medidas_y_normas.pdf
http://elcobre.com/images/stories/manual_tubo_cobre.pdf
http://frigprim.x10.mx/articels2/parallel_pl_Inc.html
http://www.micforg.co.jp/en/c_fhe.html
http://www.micforg.co.jp/en/cat_fan.html
http://embeddedsoftwarestore.com/store/em/EMController/HB-LEDs/Luminus-Devices/CST-90-W40S-C12-GN501/_/R-5002097002082/A-5002097002082/An-0?action=part&catalogId=500201&langId=-1&storeId=500201
http://embeddedsoftwarestore.com/store/em/EMController/HB-LEDs/Luminus-Devices/CST-90-W40S-C12-GN501/_/R-5002097002082/A-5002097002082/An-0?action=part&catalogId=500201&langId=-1&storeId=500201
http://embeddedsoftwarestore.com/store/em/EMController/HB-LEDs/Luminus-Devices/CST-90-W40S-C12-GN501/_/R-5002097002082/A-5002097002082/An-0?action=part&catalogId=500201&langId=-1&storeId=500201
http://www.ecat.lighting.philips.es/l/lamparas-profesionales/lamparas-halogenas/mv-halogena-sin-reflector/plusline-es-small/924572044210_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.es/l/lamparas-profesionales/lamparas-halogenas/mv-halogena-sin-reflector/plusline-es-small/924572044210_eu/


Disseny de la refrigeració de LEDs d’alta potència mitjançant heat pipes Pàg. 95 

 

[22] Tecno stock. Preu de compra de la làmpada halògena Philips Plusline ES: 

[http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/iluminacion-1/philips-lamparas-

halogenas/philips-lamparas-halogenas-1/philips-plusline-es-1, 04/05/2012] 

[23] Boletín oficial del Estado. Tarifa d’últim recurs: 

[http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/26/pdfs/BOE-A-2012-5528.pdf, 10/05/2012] 

[24] IDAE. Factors d’emissió de CO2 del 2010: 

[http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Fact

ores_de_Conversion_Energia_y_CO2_(2010)_931cce1e.pdf, 11/05/2012] 

[25] Suministros Torras: 

[http://www.suministrostorras.com/, 03/05/2012] 

[26] Percomark: 

[http://www.pecomark.com, 03/05/2012] 

[27] Urbecom: 

[http://www.urbecom.com, 03/05/2012] 

[28] RS Components Pte Ltd: 

[http://singapore.rs-online.com, 04/05/2012] 

[29] Rajapack: 

[http://www.rajapack.es, 04/05/2012] 

[30] Alpha novatech MD80: 

[http://www.micforg.co.jp/en/c_md80e.html, 04/05/2012] 

Bibliografia complementària 

 Python software foundation: 

[http://docs.python.org, 12/10/2011] 

 The Python wiki: 

[http://wiki.python.org, 15/10/2011] 

http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/iluminacion-1/philips-lamparas-halogenas/philips-lamparas-halogenas-1/philips-plusline-es-1
http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/iluminacion-1/philips-lamparas-halogenas/philips-lamparas-halogenas-1/philips-plusline-es-1
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/26/pdfs/BOE-A-2012-5528.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Factores_de_Conversion_Energia_y_CO2_(2010)_931cce1e.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Factores_de_Conversion_Energia_y_CO2_(2010)_931cce1e.pdf
http://www.suministrostorras.com/
http://www.pecomark.com/
http://www.urbecom.com/
http://singapore.rs-online.com/
http://www.rajapack.es/
http://www.micforg.co.jp/en/c_md80e.html
http://docs.python.org/
http://wiki.python.org/


Pàg. 96  Memòria 

 

 

 Matplotlib: 

[http://matplotlib.sourceforge.net, 02/11/2011] 

 Qt project: 

[http://qt-project.org/, 10/11/2011] 

 Qt Documentation: 

[http://doc.qt.nokia.com/, 08/12/2011] 

 Scipy: 

[http://www.scipy.org/Cookbook/Matplotlib/PySide, 14/12/2011] 

 Numpy: 

[http://numpy.scipy.org/, 15/12/2012] 

 Centre de terminologia: 

[http://www.termcat.cat/, 09/01/2012] 

 Luxeon Star LEDs: 

[http://www.luxeonstar.com, 20/01/2012] 

[http://support.luxeonstar.com/customer/portal/articles/179490-how-do-i-determine-

what-size-of-heat-sink-i-need-includes-heat-sink-calculator-, 20/01/2012] 

 Wikipedia: 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_management_of_high-power_LEDs, 

09/02/2012] 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode, 13/04/2012] 

 Engineering Tool Box: 

[http://www.engineeringtoolbox.com, 17/02/2012] 

 Cree: 

[http://www.cree.com, 18/02/2012] 

 Nichia: 

[http://www.nichia.co.jp, 22/03/2012] 

 Cameo Chemicals: 

[http://cameochemicals.noaa.gov/, 28/03/2012] 

 Luminus: 

[http://www.luminus.com, 11/04/2012] 

[http://www.luminus.com/resource/design.html, 11/04/2012] 

 Electronics cooling: 

http://qt-project.org/
http://doc.qt.nokia.com/
http://numpy.scipy.org/
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/
http://www.luxeonstar.com/
http://support.luxeonstar.com/customer/portal/articles/179490-how-do-i-determine-what-size-of-heat-sink-i-need-includes-heat-sink-calculator-
http://support.luxeonstar.com/customer/portal/articles/179490-how-do-i-determine-what-size-of-heat-sink-i-need-includes-heat-sink-calculator-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_management_of_high-power_LEDs
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
http://www.engineeringtoolbox.com/
http://www.cree.com/
http://www.nichia.co.jp/
http://cameochemicals.noaa.gov/
http://www.luminus.com/
http://www.luminus.com/resource/design.html


Disseny de la refrigeració de LEDs d’alta potència mitjançant heat pipes Pàg. 97 

 

[http://www.electronics-cooling.com/1996/09/thermal-interface-materials-2/, 

15/04/2012] 

 Legislació ambiental: 

[http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-

ambiental/legislacion/, 30/04/2012] 

 Py2exe: 

[http://www.py2exe.org/, 10/05/2012] 

Programari utilitzat 

 Eclipse IDE for Java Developers 3.7.0: 

[http://www.eclipse.org/downloads/, 10/10/2011] 

 Python 2.7.2: 

[http://www.python.org/download/releases/2.7.2/, 10/10/2011] 

 PyDev 2.2.4: 

[http://pydev.org/updates, 10/10/2011] 

 Qt Creator 2.3.1: 

[http://qt.nokia.com/downloads, 31/10/2011] 

 Numpy 1.6.1: 

[http://sourceforge.net/projects/numpy/files/, 14/10/2011] 

 Matplotlib 1.1.0: 

[http://sourceforge.net/projects/matplotlib/files/matplotlib/matplotlib-1.1.0/, 15/10/2011] 

 PyQt 4.8.6: 

[http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/download, 10/11/2011] 

 Pyinstaller 1.5.1: 

[http://www.pyinstaller.org/, 10/05/2012] 

 Pywin32-217: 

[http://sourceforge.net/projects/pywin32/files/pywin32/Build%20217/, 10/05/2012] 

http://www.electronics-cooling.com/1996/09/thermal-interface-materials-2/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/legislacion/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/legislacion/
http://www.py2exe.org/
http://www.eclipse.org/downloads/
http://www.python.org/download/releases/2.7.2/
http://pydev.org/updates
http://qt.nokia.com/downloads
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/
http://sourceforge.net/projects/matplotlib/files/matplotlib/matplotlib-1.1.0/
http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/download
http://www.pyinstaller.org/
http://sourceforge.net/projects/pywin32/files/pywin32/Build%20217/

