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Resum 

El present treball de fi de grau tractarà el disseny des de zero d’un banc de treball que permeti estudiar 

les turbines de gas operant en un cicle de Brayton utilitzant un turbocompressor de geometria variable 

originalment fet servir per sobrealimentar un motor dièsel, fent-li modificacions que permetin 

l’accionament manual de la corona directriu, la qual permet moure els àleps per tal de satisfer les 

sol·licitacions del motor al qual està muntat. També se seleccionaran els equips de mesura de l’equip 

per saber les condicions de pressió i temperatura, i la velocitat de gir en tot moment; així com els 

sistemes auxiliars necessaris per la lubricació i refrigeració de l’eix del turbocompressor i per a la 

determinació del cabal màssic d’aire que hi circula. 

Per això es partirà d’un model 3D obtingut de GrabCad, doncs la situació sobrevinguda per la pandèmia 

deguda a la Covid-19 no ha permès dur a terme la instal·lació de l’equip com inicialment es desitjava. 

És per això que, en cas que es vulgui reprendre el projecte per la instal·lació al complet, hi ha 

components que s’hauran de modificar per tal d’adaptar-los al turbocompressor real de l’escola. 

Darrera modificació d’aquest document: 3 de Juny de 2020 
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Resumen 

El presente trabajo de fin de grado tratará el diseño desde cero de un banco de trabajo que permita 

estudiar las turbinas de gas operando en un ciclo de Brayton utilizando un turbocompresor de 

geometría variable originalmente usado para sobrealimentar un motor diésel, haciéndole 

modificaciones que permitan el accionamiento manual de la corona directriz, la cual permite mover 

los álabes con el fin de satisfacer las solicitaciones del motor al cual está montado. También se 

seleccionarán los equipos de medida del equipo para saber las condiciones de presión y temperatura, 

y la velocidad de giro en todo momento; así como los sistemas auxiliares necesarios para la lubricación 

y refrigeración del eje del turbocompresor y para la determinación del caudal másico de aire que 

circula. 

Para ello se partirá de un modelo 3D obtenido de GrabCad, debido a que la situación sobrevenida por 

la pandemia causada a la Covid-19 no ha permitido llevar a cabo la instalación del equipo como 

inicialmente se deseaba. Es por ello que, en el caso que se quiera retomar el proyecto para la 

instalación al completo, hay componentes que se tendrán que modificar con tal de adaptarlos al 

turbocompresor de la escuela. 

Última modificación de este documento: 3 de Junio de 2020 
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Abstract 

The present final degree project will deal with the design from zero of a workbench that allows studying 

gas turbines operating in a Brayton cycle using a variable geometry turbocharger originally used to 

supercharge a diesel engine, making modifications that allow the manual operating of the variable 

guide vanes, which allows to move the blades in order to satisfy the solicitations of the motor which it 

is mounted. The equipment measuring equipment will also be selected to know the pressure and 

temperature conditions, and the speed of rotation at all times; as well as the auxiliary systems 

necessary for lubrication and cooling of the turbocharger shaft and for the determination of the mass 

flow rate of the circulating air. 

To do this, it will be based on a 3D model obtained from GrabCad, since the situation caused by the 

pandemic caused by Covid-19 has not allowed the installation of the equipment to be carried out as 

initially desired. That is why, in the event that it’s desired to continue the project for the complete 

installation, there are components that will have to be modified in order to adapt them to the school's 

turbocharger. 

Last modification of this document: 3rd June 2020 
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Ai [m2] àrea de la secció i 

Cv relació entre cabals real i teòric 

cp [kJ/(kg·K)] calor específica a pressió constant 

hi [kJ/kg] entalpia específica al punt i 

k [-] relació de calors específiques o coeficient de dilatació adiabàtica 

ṁ [kg/s] cabal màssic 

Pi [bar][Pa] pressió al punt i 

Q [kJ] calor cedida o absorbida 
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R’ [kJ/(kg·K)] constant ideal de l’aire 

rc i re[-] relació de compressió i d’expansió 

si [kJ/(kg·K)] entropia específica al punt i 

Ti [K][°C] temperatura al punt i 

�̇� [m3/s] cabal volumètric 
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W [kJ] treball 

w [kJ/kg] treball específic 

  

𝛽 [-] relació de diàmetres a la tovera 

𝜂 [tant per u][%] rendiment 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

La idea inicial d’aquest treball de fi de grau era dur a terme el desenvolupament d’un equip 

experimental que es pogués fer servir com a material per a realitzar una pràctica més dins les 

assignatures del departament de mecànica de fluids, concretament l’assignatura d’enginyeria tèrmica, 

i seria similar a la pràctica 5 – compressor alternatiu. Però per poder fer servir l’equip en una pràctica, 

aquest havia de complir amb una sèrie de normes. Finalment s’opta per desenvolupar l’equip 

experimental però sense que es faci servir per les pràctiques. 

No obstant, la situació que va provocar la Covid-19, obliga a canviar el full de ruta i deixar el present 

treball de fi de grau en fase de disseny. 

1.2. Motivació 

La formació prèvia adquirida abans d’estudiar Enginyeria Mecànica va ser un Cicle Formatiu de Grau 

Superior en Automoció. Durant el transcurs dels estudis d’Enginyeria, s’han anat assolint coneixements 

que es poden posar en pràctica clarament al món de l’automoció 

El present treball representa la fusió dels coneixements adquirits tant al Cicle com al Grau, i les ganes 

de posar en pràctica ambdues formacions. 

1.3. Requeriments previs 

Paral·lelament als coneixements específics de les dues formacions, s’han posat en pràctica 

coneixements com: 

 Disseny assistit per ordinador (CAD), amb SolidWorks utilitzant el disseny per taules 

dinàmiques, 

 Coneixements en processos de fabricació, 

 Bagatge sobre enginyeria tèrmica. 
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2. Introducció 

En el present treball de fi de grau es desenvolupa la fase de disseny d’un equip experimental amb un 

turbocompressor. Es contactarà amb empreses dels diferents sectors per escollir els materials 

necessaris per a la construcció de l’equip. Queda oberta la represa del treball per dur a terme el 

muntatge, calibratge de sensors i la implementació d’un codi d’adquisició de dades pertinent, per 

exemple, amb LabView. 

2.1. Objectius del treball 

Els objectius del treball de fi de grau que es desenvolupa a continuació són els següents: 

 Seleccionar els components, equips de mesura i d’accionament per l’equip. 

 Dissenyar un banc de treball sobre el qual muntar els elements que conformaran l’equip 

d’experimentació. 

 Dissenyar el mecanisme d’accionament de la corona directriu. 

2.2. Abast del treball 

L’abast d’aquest treball és dissenyar un equip experimental amb la finalitat que es quedi a la universitat 

i els alumnes puguin veure i entendre el funcionament d’un turbocompressor de geometria variable, 

aplicant les equacions del cicle de Brayton analitzant l’aire com a gas ideal semiperfecte. 
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3. Màquines de fluids 

Una turbomàquina és aquell dispositiu en el qual es transfereix energia a un fluid (líquid gas o vapor), 

o bé aquest li transfereix al dispositiu. La paraula turbô o turbinis és d’origen llatí i implica el que gira al 

voltant o dóna voltes. Essencialment, una filera d’àleps giratoris, un rotor o un impulsor canvien 

l’entalpia d’estancament del fluid que circula a través del mateix fent treballs positius o negatius, 

depenent del resultat exigit a la màquina. Aquests canvis d’entalpia estan íntimament vinculats amb 

els canvis de pressió que es produeixen simultàniament al fluid. [1] 

3.1. Classificació de les màquines de fluids 

Les màquines de fluids es poden classificar seguint diferents criteris: segons el sentit de la transmissió 

de la energia entre el fluid i la màquina, segons la compressibilitat del fluid de treball, i segons el principi 

de funcionament.[2] 

3.1.1. Segons el sentit de la transmissió de la energia 

Es poden distingir els següents tipus: 

 Màquines generadores: comuniquen energia mecànica al fluid, com succeeix amb les bombes, 

els compressors, els ventiladors i les hèlixs. La energia mecànica que consumeix una màquina 

generadora ha de ser subministrada per un motor. 

 Màquines motores: extreuen energia mecànica del fluid, com succeeix amb les turbines 

hidràuliques, les turbines de vapor, les turbines de gas i les turbines eòliques. 

 Màquines reversibles: el seu disseny permet funcionar alternativament com màquines 

motores o generadores, com per exemple els grups turbina-bomba de les centrals 

d’acumulació per bombeig. 

 Màquines transmissores: transmeten la energia entre dos sistemes mecànics o dos fluids, 

combinant una màquina motora i una altra generadora. Poden citar-se els acoblaments fluids, 

els convertidors de parell, les transmissions hidràuliques i pneumàtiques, o els 

turbocompressors. La funció d’aquestes màquines pot ser la transmissió o el canvi d’un 

moment, o el canvi d’una velocitat de gir, evitant la transmissió de vibracions i altres 

problemes de les connexions mecàniques. 
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3.1.2. Segons la compressibilitat del fluid 

La classificació clàssica atén a la modificació de la densitat del fluid en travessar la màquina. Si el fluid 

és un líquid sense canvi de fase, o un gas en el qual les diferències de pressió i els efectes tèrmics al 

travessar la màquina són menyspreables, la màquina en qüestió es denomina màquina hidràulica. Si 

pel contrari el líquid pateix un canvi de fase o el gas pateix canvis importants de pressió o temperatura, 

que modifiquen de manera apreciable la seva densitat, s’aplicarà la denominació habitual de màquina 

tèrmica tot i que la seva funció principal no sigui la transmissió d’energia tèrmica. 

3.1.3. Segons el principi de funcionament de la màquina 

Es poden distingir els següents tipus: 

 Màquines rotodinàmiques o turbomàquines: es produeix un intercanvi en la quantitat de 

moviment entre fluid i màquina a través d’una peça giratòria, anomenada rotor o rodet. El 

fluid circula de forma contínua a través dels canals que formen els àleps del rotor. Les forces 

són sobretot de direcció tangencial, pel que hi ha un canvi al moment cinètic del fluid quan 

travessa el rotor, i per això es transmet moment entre rotor i fluid, i un intercanvi d’energia 

mecànica. 

 Màquines de desplaçament positiu o volumètriques: l’intercanvi d’energia és sobretot en 

forma de pressió per medi del pas del fluid a través d’una cambra de treball, el la qual entra i 

surt en un procés alternant. L’òrgan de treball és l’element desplaçador i no hi ha connexió 

simultània a través del fluid entre l’entrada i la sortida. Existeix una força entre el fluid i altres 

òrgans mòbils que donen lloc a l’intercanvi d’energia. Aquestes màquines es poden classificar 

també com a: 

o Alternatives: que requereixen de vàlvules d’admissió i expulsió (per exemple 

d’èmbol). 

o Giratòries o rotatives: el seu disseny evita la necessitat de dotar el sistema de vàlvules 

de pas a les cambres. 

 Màquiens gavimètriques: tot i que actualment són de menor interès, es pot completar la 

classificació amb aquelles màquines el qual el seu intercanvi d’energia sigui sobretot de tipus 

potencial gravitatòria. 
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3.2. Classificació i tipus de turbomàquines 

3.2.1. Segons la direcció del flux 

Segons la direcció que el flux segueix dins l’element principal de la turbomàquina, el rodet, es pot 

classificar a aquest i per extensió a tota la turbomàquina. Així, es poden distingir els següents tipus: 

 Màquines radials: les trajectòries de les partícules fluides estan contingudes principalment en 

plans perpendiculars a l’eix, com succeeix a les bombes centrífugues (Il·lustració 3.1) i en les 

turbines centrípetes. 

[3] 

Il·lustració 3.1 - Bomba centrífuga 

 Màquines axials: les línies de corrent estan contingudes en superfícies de revolució paral·leles 

a l’eix, és a dir, cilíndriques, com succeeix a l’extractor de bany o a la turbina Kaplan (Il·lustració 

3.2). 

[4] 

Il·lustració 3.2 - Turbina Kaplan 

 Màquines mixtes o helicocentrífugues (en bombes) o helicocentrípetes (en turbines): les 

trajectòries estan contingudes en superfícies de revolució no cilíndriques, pel que s’apropen o 

allunyen de l’eix, a la vegada que tenen una component paral·lela a dit eix. 
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3.2.2. Segons la existència o no de la variació de pressió 

 Màquines d’acció: no es produeix variació de pressió estàtica al rotor, pel que el fluid no 

necessita omplir tot l’espai entre els àleps. Tota la caiguda de pressió estàtica se situa a la 

tovera de l’injector i l’aigua solament incideix sobre els successius àleps en forma d’un o varis 

dolls discrets amb gran energia cinètica. Aquest tipus es denomina turbina Pelton (Il·lustració 

3.3). 

[5] 

Il·lustració 3.3 - Turbina Pelton 

 Màquines de reacció: es produeix una caiguda de pressió estàtica al rotor, pel que el fluid ha 

d’omplir tot el canal entre àleps. N’hi ha de dos tipus, segons la direcció del fluid: turbines 

Francis (Il·lustració 3.4) o turbines Kaplan. 

[6] 

Il·lustració 3.4 - Turbina Francis
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4. Cicles de potència de gas 

4.1. Consideracions bàsiques per a l’anàlisi dels cicles de potència 

La major part dels dispositius que produeixen potència operen en cicles, i l’estudi dels cicles de 

potència és una part interessant i important de la termodinàmica [7]. Els cicles que es duen a terme en 

els dispositius reals són difícils d’analitzar degut a la presència d’efectes complicats, com la fricció i la 

falta de temps suficient per establir les condicions d’equilibri durant el cicle. Per tal que sigui factible 

l’estudi analític d’un cicle és necessari mantenir les complexitats a un nivell manejable i utilitzar algunes 

idealitzacions (Il·lustració 4.1). [8]  

[9] 

Il·lustració 4.1 - Exemple d'idealització d'un objecte real (patata) per un d'ideal (aigua) 

Quan al cicle real se li eliminen les irreversibilitats i complexitats internes, s’aconsegueix un cicle que 

s’assembla en gran mesura al real però que està format en la seva totalitat de processos internament 

reversibles. Aquest cicle s’anomena cicle ideal (Diagrama 1).  

[10] 

Diagrama 1 - Cicles real i ideal representats en un diagrama P-v 

Les màquines tèrmiques es dissenyen amb el propòsit de convertir energia tèrmia en treball i el seu 

acompliment s’expressa en termes d’eficiència tèrmica ηtèr (1), que és la relació entre el treball net 

produït per la màquina i l’entrada de calor total. 
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 𝜂𝑡𝑒𝑟 =
𝑊𝑛𝑒𝑡

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 o bé 𝜂𝑡𝑒𝑟 =

𝑤𝑛𝑒𝑡

𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 (1) 

Les idealitzacions i simplificacions emprades comunament a l’anàlisi de cicles de potència es poden 

resumir com: 

 El cicle no implica cap fricció. Per tant, el fluid de treball no experimenta cap caiguda de pressió 

quan flueix en canonades o dispositius com intercanviadors de calor. 

 Tots els processos d’expansió i compressió succeeixen en la forma de qüasiequilibri.  

 Les canonades que connecten els diferents components d’un sistema estan molt ben aïllades 

i la transferència de calor a través d’elles és insignificant. 

Ignorar els canvis en les energies cinètica i potencial del fluid de treball és una altra simplificació 

comunament emprada a l’anàlisi dels cicles de potència. Aquesta és una suposició possible de 

relacionar perquè en dispositius que inclouen treball d’eix, com turbines, compressors i bombes, els 

termes de les energies cinètica i potencial són usualment molt petits respecte dels altres termes a 

l’equació de l’energia. Les velocitats del fluid trobades en dispositius com condensadors, calderes i 

càmeres de mescla generalment són baixes, i els fluxos de fluid experimenten poc canvi en llurs 

velocitats, el que també fa insignificants els canvis a l’energia cinètica. Els únics dispositius on els canvis 

a l’energia cinètica són significatius són les toveres acceleradores i difusors, els quals es dissenyen per 

crear grans canvis a la velocitat. 

Els diagrames de propietats com els P-v i T-s serveixen com a auxiliars en l’anàlisi de processos 

termodinàmics. Tant en els diagrames P-v com en els T-s, l’àrea tancada per les corbes del procés d’un 

cicle (Diagrama 2) representa el treball net produït durant el cicle, la qual cosa també és equivalent a 

la transferència de calor neta en aquest cicle. 

[11] 

Diagrama 2 - En ambdós diagrames, l'àrea tancada per la corba del procés representa el treball net del cicle 
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El diagrama T-s és particularment útil com a ajuda visual a l’anàlisi de cicles de potència ideals. Aquests 

cicles no impliquen qualsevol irreversibilitat interna, per tant l’únic efecte que pot canviar la entropia 

del fluid de treball durant un procés és la transferència de calor. 

En un diagrama T-s un procés d’addició de calor avança en la direcció d’entropia creixent, un de rebuig 

de calor avança en la direcció d’entropia decreixent i un isentròpic (internament reversible, adiabàtic) 

avança a entropia constant. L’àrea sota la corba del procés sobre un diagrama T-s representa la 

transferència de calor per aquest procés. L’àrea sota el procés d’addició de calor sobre un diagrama T-

s és una mesura geomètrica de la calor total subministrat durant el cicle 𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, i l’àrea sota el procés 

de rebuig de calor és una mesura de la calor rebutjada 𝑞𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎. La diferència entre aquests dos (l’àrea 

tancada per la corba cíclica) és la transferència neta de calor, la qual també és el treball net produït 

durant el cicle. Per tant, sobre un diagrama T-s, la relació entre l’àrea tancada per la corba cíclica i l’àrea 

tancada sota la corba del procés d’addició de calor representen la eficiència tèrmica del cicle. [7] 

4.2. Suposicions d’aire estàndard 

En els cicles de potència de gas, el fluid de treball roman com gas durant tot el cicle. Els motors d’encès 

per guspira, els motors dièsel, les turbines de gas convencionals són exemples comuns de dispositius 

que operen en un cicle de gas. En totes aquestes màquines la energia se subministra al cremar 

combustible dins de les fronteres del sistema, és a dir, són màquines de combustió interna. Degut a 

aquest procés de combustió la composició del fluid de treball canvia durant el curs del cicle de l’aire i 

combustible a productes de la combustió. No obstant, si es considera que en l’aire predomina el 

nitrogen, el qual difícilment participa en reaccions químiques en la càmera de combustió, tota l’estona 

el fluid de treball se sembla molt a l’aire. 

Tot i que les màquines de combustió interna operen en un cicle mecànic (l’èmbol torna a la seva posició 

inicial quan finalitza cada revolució), el fluid de treball no se sotmet a un cicle termodinàmic complet; 

és expulsat (com a gasos d’escapament) fora de la màquina en algun moment del cicle en comptes de 

tornar-lo a l’estat inicial. Treballar en un cicle obert és la característica de totes les màquines de 

combustió interna. 

Els cicles de potencia de gasos reals són bastant complexes. Per reduir l’anàlisi a un nivell manejable, 

s’utilitzen les següents aproximacions conegudes comunament com suposicions d’aire estàndard: 
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 El fluid de treball és aire que circula de manera continuada en un circuit tancat i sempre es 

comporta com un gas ideal. 

 Tots els processos que integren el cicle són internament reversibles. 

 El procés de combustió se substitueix per un procés d’addició de calor des d’una font externa 

(Il·lustració 4.2) 

 El procés d’escapament és substituït per un procés de rebuig de calor que torna el fluid de 

treball al seu estat inicial. 

[12] 

Il·lustració 4.2 - Substitució del procés de combustió per un d'addició de calor 

Per simplificar encara més l’anàlisi, amb freqüència es fa servir la suposició que l’aire té calors específics 

constants, els quals es determinen a temperatura ambient (25 °C). Quan s’utilitza aquesta suposició, 

les de l’aire estàndard s’anomenen suposicions d’aire estàndard fred. Un cicle pel qual les suposicions 

d’aire estàndard són aplicables es coneix com un cicle d’aire estàndard. 

Les suposicions de l’aire estàndard prèviament establertes permetien simplificar de manera 

considerable l’anàlisi sense allunyar-se de manera significativa dels cicles reals. Aquesta manera 

simplificada permet estudiar de manera qualitativa la influència dels paràmetres principals a 

l’acompliment de les màquines reals. 

4.3. Cicle de Brayton  

Proposat per George Brayton per primera vegada per utilitzar-lo en el motor reciprocant que cremava 

oli desenvolupat per ell al voltant del 1870. Actualment s’utilitza en turbines de gas on els processos 

tant de compressió i d’expansió succeeixen en una màquina rotatòria. Les turbines de gas generalment 

operen en un cicle obert, com s’observa a la Il·lustració 4.3. S’introdueix aire fresc en condicions 

ambient dins del compressor, on la seva temperatura i pressió s’eleven. L’aire d’alta pressió segueix 

cap a la càmera de combustió, on el combustible es crema a pressió constant. Els gasos d’alta 

temperatura que resulten entren a la turbina on s’expansionen fins a pressió atmosfèrica, produint 
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potència. Els gasos d’escapament que surten de la turbina s’expulsen cap a fora (no es fan recircular), 

causant que el cicle es classifiqui com un cicle obert. 

[13] 

Il·lustració 4.3 - Representació gràfica dels cicles obert i tancat, esquerra i dreta respectivament 

El cicle de turbina de gas descrit anteriorment pot modelar-se com un cicle tancat emprant les 

suposicions d’aire estàndard. En aquest cas els processos de compressió i expansió romanen iguals, 

però el procés de combustió se substitueix per un d’addició de calor a pressió constant des d’una font 

externa, mentre que el procés d’escapament se substitueix per un altre de rebuig de calor a pressió 

constant cap a l’aire ambient. El cicle ideal que el fluid de treball experimenta en aquest cicle tancat és 

el cicle de Brayton, el qual està format per quatre processos internament reversibles: 

1-2 Compressió isentròpica (en un compressor) 

2-3 Addició de calor a pressió constant 

3-4 Expansió isentròpica (en una turbina) 

4-1 Rebuig de calor a pressió constant. 

És en aquest punt on es pot fer la similitud amb el que succeeix al turbocompressor i el que es 

vol adaptar al present treball: partint de la Il·lustració 4.3 se substituirà la cambra de combustió 

i la adició de combustible per l’entrada d’aire calent provinent del compressor utilitzat a la 

“Pràctica 3 – Compressor alternatiu” de l’assignatura d’Enginyeria Tèrmica on, segons valors 

obtinguts al seu moment, la temperatura de l’aire que surt del compressor està compresa 

entre els (150 – 180) °C pels diferents valors de pressió experimentats (tot i que és possible 

que s’hagi de dotar el sistema de resistències per reescalfar l’aire i aconseguir una millor 

similitud): 

Pressió compressió, pe (bar)  7 5 3 

Temperatura aire sortida compressor, Te (°C) 182 164 143 
Taula 1 - Dades experimentals de la temperatura de l'aire a la sortida del compressor 
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Així doncs, el procés 2-3, quan el turbocompressor està muntat al vehicle, se substitueix per, 

primerament, un refrigerador (intercooler), la funció del qual és baixar la temperatura, doncs 

la densitat també baixa i es pot introduir més aire encara per embolada; en segon lloc es troba 

el motor, el qual desenvolupa la potència mecànica necessària per moure el vehicle a través 

del pistó, biela-manovella, cigonyal, disc d’embragatge, caixa de canvis, diferencial, palier, 

llanda i pneumàtics; finalment, els gasos d’escapament passen per la turbina, tornant al procés 

3-4 entregant l’energia extreta dels gasos d’escapament al compressor. 

Els diagrames T-s i P-v d’un cicle de Brayton ideal es mostren al Diagrama 3. Els quatre processos del 

cicle s’executen en dispositius de flux estacionari, per tant s’han d’analitzar com processos de flux 

estacionari.  

[14] 

Diagrama 3 - Diagrames T-s i P-v, esquerre i dret respectivament. 

Quan els canvis en les energies cinètica i potencial són insignificants, el balanç d’energia per un procés 

de flux estacionari pot expressar-se, per unitat de massa, com 

 (𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑞𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎) + (𝑤𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑤𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎) = ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − ℎ𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎  
(2) 

Per tant, la transferència de calor cap a i des del fluid de treball és 

 𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = ℎ3 − ℎ2 = 𝑐𝑝(𝑇3 − 𝑇2) 
(3) 

I 

 𝑞𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = ℎ4 − ℎ1 = 𝑐𝑝(𝑇4 − 𝑇1) 
(4) 

Llavors, la eficiència tèrmica del cicle de Brayton ideal sota les suposicions d’aire estàndard fred es 

converteix en: 
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𝜂𝑡è𝑟,𝐵𝑟𝑎𝑦𝑡𝑜𝑛 =
𝑤𝑛𝑒𝑡

𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 1 −

𝑞𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 1 −

𝑐𝑝(𝑇4 − 𝑇1)

𝑐𝑝(𝑇3 − 𝑇2)
= 1 −

𝑇1(
𝑇4
𝑇1

− 1)

𝑇2(
𝑇3
𝑇2

− 1)
 

(5) 

Els processos 1-2 i 3-4 són isentròpics, pel que 𝑃2 = 𝑃3i 𝑃4 = 𝑃1. Per tant, 

 
𝑇2

𝑇1
= (

𝑃2

𝑃1
)

𝑘−1
𝑘

= (
𝑃3

𝑃4
)

𝑘−1
𝑘

=
𝑇3

𝑇4
 

(6) 

Al substituir aquestes equacions a la relació d’eficiència tèrmica i al simplificar, s’obté 

 
𝜂𝑡è𝑟,𝐵𝑟𝑎𝑦𝑡𝑜𝑛 = 1 −

1

𝑟𝑝

𝑘−1
𝑘

 (7) 

on 

 
𝑟𝑝 =

𝑃2

𝑃1
 

(8) 

i 

 𝑘 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
 

(9) 

és la relació de pressió i k la relació de calors específics. A la equació (7) es mostra que sota les 

suposicions d’aire estàndard fred la eficiència tèrmica d’un cicle Brayton ideal depèn de la relació de 

pressió de la turbina de gas i de la relació de calors específics del fluid de treball. La eficiència tèrmica 

augmenta amb ambdós paràmetres, que també és el cas per a les turbines de gasos reals. Una gràfica 

de la eficiència tèrmica vers la relació de pressió es presenta en el Gràfic 1 a k = 1,4, el qual és el valor 

de la relació de calors específics de l’aire a temperatura ambient. 
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[15] 

Gràfic 1 - Eficiència tèrmica d'un cicle Brayton ideal com una funció de la relació de pressió 

En turbines de gas l’aire realitza dos importants funcions: subministra l’oxidant necessari per a la 

combustió del combustible i serveix com un refrigerant per a mantenir la temperatura de diversos 

components dins de límits segurs. La segona funció es realitza a l’extreure més aire del necessari per 

la combustió completa del combustible. En turbines de gas una relació de massa d’aire i combustible 

de 50 o major és molt comuna. Per tant, en un anàlisi del cicle, considerar com aire els gasos de 

combustió no causarà un error significatiu. A més a més, el flux màssic per la turbina serà més gran que 

a través del compressor, doncs la diferència és igual al flux màssic del combustible. Així, suposar una 

taxa de flux màssic constant en el cicle produeix resultats conservadors en motors de turbina de gas 

de cicle obert. 

4.3.1. Desviament dels cicles reals de turbina de gas en comparació amb les idealitzacions 

Els cicles reals de turbina de gas difereixen del cicle Brayton ideal per vàries raons. Per un costat, alguna 

disminució de pressió durant els processos d’addició de calor i rebuig de calor és inevitable. Més 

important encara és que la entrada de treball real al compressor serà major i la sortida de treball real 

de la turbina serà menor degut a irreversibilitats. La desviació del comportament real del compressor 

i la turbina del comportament isentròpic idealitzat pot tenir-se en compte amb precisió si s’utilitzen les 

eficiències isentròpiques de la turbina i el compressor, definides com: 

i  

 
𝜂𝐶 =

𝑤𝑠

𝑤𝑎
=

ℎ2𝑠 − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
  

(10) 

 
𝜂𝑇 =

𝑤𝑎

𝑤𝑠
=

ℎ3 − ℎ4

ℎ3 − ℎ4𝑠
 

(11) 
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on els estats 2s i 4s corresponen als estats de sortida després d’una compressió isentròpica i d’una 

expansió isentròpica, i els estats 2 i 4 corresponen als estats de sortida real deguts a la fricció i altres 

factors. Sobre un diagrama T-s (Il·lustració 4.4) es pot representar la desviació del cicle real com a 

resultat d’irreversibilitats. 

[16] 

Il·lustració 4.4 - Diagrama T-s per un cicle de turbina de gas real del cicle de Brayton 

4.4. Anàlisi amb aire com a gas ideal semiperfecte 

Per treballar amb compressors i turbines que treballen amb aire, aquest es pot analitzar com a un gas 

ideal semiperfecte. Es treballa amb pressions reduïdes 𝑝𝑟, és una eina de càlcul que serveix per buscar 

les propietats de l’aire a les taules. En una compressió o expansió isentròpica les relacions entre les 

pressions són iguals a les relacions entre les pressions reduïdes: 

El procediment és el següent: 

Per la compressió s’obté el valor a les taules de la pressió reduïda a l’entrada per la temperatura que 

s’hi té, per la pressió reduïda a la sortida s’aïlla 𝑝𝑟2 de la equació 12 i s’extreuen els valors d’entalpia 

interpolant, si s’escau. A l’Annex A. Càlculs es fa el procediment per a les dades generals de pressió i 

temperatura que s’assoleixen als turbocompressors. 

Així doncs, coneixent els valors d’entalpia, es pot determinar el rendiment isentròpic del compressor i 

de la turbina, amb les equacions 10 i 11, i els treballs específics ideals fent un balanç energètic. 

Pel compressor: 

Primer principi aplicat entre la entrada i la sortida, punts 1 i 2 de la Il·lustració 4.3: 

  
𝑝𝑟2

𝑝𝑟1
=

𝑝2

𝑝1
 

(12) 
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És un sistema obert, la compressió és adiabàtica reversible i es menysprea l’energia cinètica i 

potencial del flux: 

El treball específic absorbit pel fluid al compressor és: 

Per la turbina: 

Primer principi aplicat entre la entrada i la sortida, punts 3 i 4 de la Il·lustració 4.3: 

És un sistema obert, la expansió és adiabàtica reversible i es menysprea l’energia cinètica i 

potencial del flux: 

El treball específic de la turbina és: 

 

 

 

 

 𝑞12 = ℎ2 − ℎ1 + 𝑤𝑐12 + 𝑒𝑐2 − 𝑒𝑐1 + 𝑒𝑝2 − 𝑒𝑝1 − |𝑤𝑟| 
(13) 

 0 = ℎ2 − ℎ1 + 𝑤𝑐12 ⇒ 𝑤𝑐12 = −(ℎ2 − ℎ1) 
(14) 

 𝑤𝑐 = ℎ2 − ℎ1 
(15) 

 𝑞34 = ℎ4 − ℎ3 + 𝑤𝑡34 + 𝑒𝑐4 − 𝑒𝑐3 + 𝑒𝑝4 − 𝑒𝑝3 − |𝑤𝑟| 
(16) 

 0 = ℎ4 − ℎ4 + 𝑤𝑡34 ⇒ 𝑤𝑡34 = −(ℎ4 − ℎ3) 
(17) 

 𝑤𝑡 = ℎ3 − ℎ4 
(18) 
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5. El turbocompressor 

5.1. Parts constituents 

Les parts que es defineixen en aquest apartat són les corresponents a un turbocompressor de 

geometria variable [17], doncs és el que es volia fer servir a l’equip experimental. Primerament 

es definiran les parts d’un turbocompressor genèric: 

El turbocompressor és un element mecànic que consta, principalment, de dos rodets units entre sí 

mitjançant un eix coaxial (Il·lustració 5.1). Per evitar que els rodets surtin de la seva posició, tenen una 

contrafemella, i per conseqüent, l’eix també té mecanitzada una rosca a esquerres (Il·lustració 5.2). 

[18] 

Il·lustració 5.1 - D'esquerra a dreta: rodet compressor, 
eix, rodet turbina 

[19] 

Il·lustració 5.2 - Rosca a esquerres 

Al voltant de l’eix hi ha un rodament de fricció amb una sèrie de forats i rengleres per on hi circula l’oli 

(Il·lustració 5.3). El rodament, en groc, està contingut per la carcassa, en gris, la qual té mecanitzats 

forats per on entra i surt l’oli i forats roscats per subjectar les altres parts que conformen el 

turbocompressor: 

[20] 

Il·lustració 5.3 - Rodament de fricció 

[21] 

Il·lustració 5.4 – Carcassa 
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Al voltant dels rodets del compressor i de la turbina hi ha la carcassa que els envolta, anomenada 

voluta, i al final hi ha la tovera. 

[22] 

Il·lustració 5.5 – Voluta compressor 

[23] 

Il·lustració 5.6 – Voluta turbina 

A continuació es defineixen les parts constituents d’un turbocompressor amb geometria 

variable accionat pneumàticament: 

El sistema de geometria variable consta, principalment, de 5 parts bàsiques: càpsula pneumàtica, 

plançó, lleva, plat o corona i àleps.  

A la corretja de transmissió hi ha acoblada una bomba de buit connectada a la càpsula pneumàtica 

(Il·lustració 5.7), entremig hi ha una electrovàlvula que controla el buit generat a la càpsula pneumàtica. 

Aquesta càpsula mou el plançó que està acoblat a la lleva (Il·lustració 5.8) per un costat. 

Aquest sistema és el que utilitzaria el turbocompressor muntat al vehicle. Sistemes més moderns 

consisteixen en la substitució de la bomba de buit, la electrovàlvula i la càpsula pneumàtica per un 

servomotor, el qual fa més precís la regulació de la corona directriu. 

 

[24] 

Il·lustració 5.7 - Càpsula pneumàtica 

[25] 

Il·lustració 5.8 - Lleva 
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L’altre costat de la lleva està en contacte amb la corona. Referint-se a un mecanisme de lleva-seguidor, 

la corona fa de seguidor per la lleva acoblada al plançó, i de lleva pels àleps, que fan de seguidors 

(Il·lustració 5.9). 

[26] 

Il·lustració 5.9 – Corona i àleps 
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5.2. Funcionament 

Els motors de combustió interna són màquines que tenen l’objectiu de transformar l’energia calorífica 

en energia mecànica directament utilitzable. L’energia calorífica s’obté de la combustió de 

combustibles líquids. Es pot dir que els motors de combustió interna transformen en energia mecànica 

l’energia química del combustible. El treball útil és executat per òrgans en moviment alternatiu, són 

aquests els que entreguen treball net pel moviment del vehicle. 

El funcionament del turbocompressor no és entregar treball útil al vehicle sinó aprofitar l’energia 

tèrmica i cinètica amb la qual surten els gasos d’escapament que normalment, sense la incorporació 

del turbocompressor, es perdria. Quan els gasos d’escapament incideixen sobre els àleps del rotor de 

la turbina, la fan girar, disminuint la temperatura i expansionant-se, entregant-li potència, la qual és 

entregada al rodet del compressor fent-la servir per sobrealimentar el vehicle. 

5.2.1. Temperatura de funcionament 

Les temperatures de funcionament en un turbocompressor són molt diferents, tenint en compte que 

els components que estan en contacte amb els gasos d’escapament poden assolir temperatures molt 

altes (650 °C pels motors dièsel i entre 200 °C i 300 °C pels motors benzina), mentre que els que estan 

en contacte amb l’admissió assoleixen els 140 °C, tot això, en termes generals. 

[27] 

Il·lustració 5.10 - Temperatures de funcionament del turbocompressor 

El turbocompressor és refrigerat principalment per l’oli del motor i a més a més per l’aire d’entrada del 

col·lector d’admissió que recull part de la calor que conté el rodet del compressor. Cal destacar que 

això últim és contraproduent pel funcionament del motor, doncs l’aire calent és menys dens encara i, 



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  23 

per tant, el que es vol aconseguir amb el turbocompressor – augmentar la pressió de l’aire d’admissió 

augmentant la densitat – ho contraresta aquesta cessió de calor, a part que quan es comprimeix l’aire 

la temperatura augmenta, com s’ha vist a l’apartat 4.3 Cicle de Brayton amb l’equació (6), doncs es 

tracta d’una compressió isentròpica. 

Després de la compressió l’aire passa per l’intercooler, un dispositiu que extreu calor a pressió constant 

(qsortida), així la densitat augmenta i baixa la temperatura fins a uns 60 °C abans d’entrar a les càmeres 

de combustió. 

A les càmeres de combustió s’injecta el combustible que, cremant-se (qentrada) i expansionant-se, farà 

que els pistons es moguin i desenvolupin la potència necessària per moure el vehicle. El gas calent que 

hi surt va cap al rodet de la turbina extraient-ne part de l’energia tèrmica, entregant-se-la al rodet del 

compressor. Els gasos que surten del rodet de la turbina van cap els silenciadors i catalitzadors per 

complir amb les normatives pertinents d’emissions sonores i de gasos. 

[xx] 

Il·lustració 5.11 - Esquema circuit de l'aire al motor dotat de turbocompressor 
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5.2.2. Pressió de funcionament i velocitat de gir  

Els compressors normalment arriben fins a una relació de compressió (P2/P1) de 2,5 aproximadament 

com es mostra al Diagrama 4, tot i que aquesta depèn del règim de gir del propi motor ja que a més 

revolucions per minut, hi ha més gasos d’escapament que interaccionen amb el rodet de la turbina i 

aquesta gira més ràpidament.  

[28] 

Diagrama 4 - Corbes característiques compressor VNT15 

El rang de revolucions per minut que pot assolir un turbocompressor és molt ampli, doncs depenent 

de les prestacions que se li sol·licitin, podran arribar a una o una altra velocitat. El que hi ha a l’escola 

arriba aproximadament fins les 165000 rpm, tot i que els que es munten a motors de competició o 

vehicles d’alta gamma, poden assolir velocitats de (250000 – 300000) rpm. 
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6. Sobrealimentació en motors de combustió interna 

La incorporació de la sobrealimentació en motors de combustió interna permet augmentar la potència 

del motor evitant la necessitat d’incrementar llurs dimensions, o bé en zones de gran altitud sobre el 

nivell del mar i de baixa temperatura on la densitat de l’aire és menor que a cotes més baixes. Per això 

és necessari incrementar el volum d’aire que entra normalment a la càmera de combustió en motors 

d’aspiració normal o natural –motors atmosfèrics–. Aquest és el punt on la sobrealimentació intervé. 

La potència que pot desenvolupar un motor està relacionada directament amb la quantitat de 

combustible-aire que entra a les càmeres de combustió. Es pot augmentar la cilindrada o bé fer que 

entri més aire en menys cilindrada. Un augment de cilindrada comporta un augment de pes i, per tant, 

de combustible. Al fet de reduir la cilindrada i sobrealimentar els motors de combustió se li’n diu 

“downsizing”. 

Es pot fer una comparativa entre la velocitat i el consum per un vehicle amb una certa potència amb 

motor atmosfèric i un amb sobrealimentació i la mateixa potència, com es mostra al Gràfic 2: 

[29] 

Gràfic 2 - Consum vs velocitat per a dos motors de la mateixa potència, un atmosfèric i un sobrealimentat 

Per augmentar la potència sense augmentar la cilindrada cal incrementar la massa de combustible de 

la càmera de combustió, però si no hi ha suficient comburent (aire), la reacció no serà estequiomètrica 

i no cremarà tot el combustible, tot i que als motors de combustió interna la reacció es fa amb excés 

d’aire. La forma de tenir més aire a la càmera de combustió és comprimir-lo prèviament. La compressió 

necessita energia i hi ha dues maneres d’aprofitar l’energia en un motor de combustió interna: 
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6.1. Energia mecànica 

Del moviment lineal dels pistons es passa al moviment rotatiu del cigonyal i mitjançant la corretja de 

distribució es fa girar una politja que té acoblat un compressor. Aquest tipus de compressor s’anomena 

de desplaçament positiu, consisteix en comprimir l’aire per una reducció del seu volum. Es pot 

classificar en dos grups: 

 Compressor alternatiu o d’èmbol: consisteix en un èmbol accionat per una biela-manovella. 

La compressió té lloc en dos desplaçaments de l’èmbol: quan es dirigeix cap el punt mort 

inferior la/les vàlvules d’admissió es troben obertes i les vàlvules d’expulsió tancades 

permetent l’entrada d’aire al cilindre i una vegada hi arriba es tanquen; quan es dirigeix al punt 

mort superior les vàlvules d’admissió i les vàlvules d’expulsió es troben tancades i quan 

s’assoleix la pressió necessària s’obre la vàlvula d’expulsió enviant l’aire comprimit al servei. 

És poc utilitzat als vehicles convencionals. 

 Compressor rotatiu: consten d’una carcassa amb un o més rotors que en girar fan que el volum 

variï. Els més usuals són el compressor de cargol, el de paletes i el compressor Roots, utilitzat 

a l’Aston Martin DB7 (Il·lustració 6.1). 

[30] 

Il·lustració 6.1 - Compressor Roots Aston Martin DB7 

6.2. Energia cinètica i tèrmica provinent dels gasos d’escapament 

Mitjançant el turbocompressor. Els gasos d’escapament mouen el rodet de la turbina i, a l’estar unida 

al rodet del compressor, aquest comprimeix l’aire que entra al motor. N’hi ha de diversos tipus, entre 

d’altres, els més coneguts són [31]: 

 De geometria fixa (Il·lustració 6.2): el seu funcionament depèn de la càrrega del motor: 



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  27 

- A ralentí i a càrrega parcial inferior, el rodet de la turbina és impulsat aprofitant la poca 

energia dels gasos d’escapament, però dita energia és insuficient per comprimir l’aire. 

Es comporta com un motor atmosfèric. 

- A càrrega parcial mitja els gasos d’escapament tenen més energia, la qual ja pot ser 

entregada al rodet del compressor, actuant ja el turbocompressor amb la seva funció 

de sobrealimentar el motor. 

- A càrrega parcial superior i plena càrrega els gasos d’escapament tenen la màxima 

energia que poden tenir i la compressió del rodet del compressor serà màxima, però 

ha de ser limitada per un sistema de control (vàlvula de descàrrega o wastegate: es 

tracta d’una càpsula pneumàtica com la feta servir per controlar el moviment de la 

corona, explicat anteriorment a l’apartat 5. El turbocompressor Parts constituents, 

però en aquest cas el control el fa directament la pressió al col·lector d’admissió. Quan 

la pressió al col·lector d’admissió és superior al valor el qual està calibrat el conjunt de 

membrana-molla de la càpsula, aquest venç i empeny el plançó obrint un bypass i 

evitant que els gasos d’escapament passin pel rodet de la turbina, anul·lant la 

sobrealimentació).  

 

El principal problema que hi ha amb aquest tipus de turbocompressor és que des que es 

trepitja el pedal de l’accelerador fins que el compressor entra en funcionament hi ha un 

interval de temps anomenat turbolag. 

[32] 

Il·lustració 6.2 - Turbocompressor de geometria fixa 

 De doble entrada o Twin-Scroll (Il·lustració 6.3): normalment els col·lectors d’escapament dels 

vehicles convergeixen en un, però per a utilitzar aquest tipus de turbocompressor els 

col·lectors dels cilindres 1, 4 i 2, 3 estan separats. La finalitat de separar la sortida dels gasos 
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d’escapament no és una altra que evitar pèrdues de pressió provocades pel fet que una part 

dels gasos d’escapament és re-aspirada pel motor. En major o menor mesura pot haver un 

endarreriment en el tancament de les vàlvules d’escapament –romanen obertes quan 

comença la carrera d’admissió–. En aquest cas, part dels gasos d’escapament torna a entrar 

per les vàlvules d’escapament. El que es pretén és separar el cilindre que subministra la pressió 

al col·lector en un moment determinat, el que està a la carrera d’escapament, del que pot 

provocar una re-aspiració del gas d’escapament, i amb això, una reducció de la pressió, el que 

està en carrera d’admissió. 

[33] 

Il·lustració 6.3 - Turbocompressor Twin-Scroll 

 De geometria variable (Il·lustració 6.4): el seu funcionament depèn de la càrrega del motor i 

de les sol·licitacions exigides pel conductor al pitjar el pedal de l’accelerador: 

[34] 

Il·lustració 6.4 - Turbocompressor geometria variable 

- A càrrega inferior o bé quan s’accelera, per exemple, en un avançament. Els àleps 

adopten una posició de tancada (Il·lustració 6.5) per augmentar la velocitat dels gasos 

d’escapament que incideixen sobre el rodet de la turbina. 
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- A càrrega parcial mitja els àleps adopten una posició mitja (Il·lustració 6.6) que fan que 

el turbocompressor es comporti com un de geometria fixa. 

- A càrrega parcial superior, a plena càrrega o bé quan es frena o es deia de pitjar el 

pedal de l’accelerador, els àleps adopten la posició oberta (Il·lustració 6.7). L’objectiu 

és limitar la velocitat de gir quan el motor gira a altes revolucions, és a dir, funciona 

com la vàlvula de descàrrega dels turbocompressors de geometria fixa. 

 

[35] 

Il·lustració 6.5 - Àleps en posició tancada 

[36] 

Il·lustració 6.6 - Àleps en posició mitja 

[37] 

Il·lustració 6.7 - Àleps en posició oberta 
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7. Adaptació a un equip experimental 

7.1. Característiques del turbocompressor VNT15 

Com s’ha anat mencionant anteriorment, inicialment es volia dur a terme el desenvolupament d’un 

equip de treball experimental de demostració del funcionament d’un turbocompressor de geometria 

variable que va cedir el departament d’enginyeria mecànica. 

El turbocompressor en qüestió és un de la marca GARRETT, referència VNT15 (el muntava la marca 

SEAT –referència interna 701854-2– a l’any 2000 al model LEON TDI, sobre un motor Euro 2 amb codi 

ASV, el qual desenvolupava una potència de 110 CV a les 3000 rpm). 

[38] 

Il·lustració 7.1 - Referències encunyades al turbocompressor 

Tot motor de combustió necessita un oli de motor específic el qual el fabricant determina quin és el 

que millor li convé. A part de lubricar, també neteja, inhibeix al corrosió i redueix la temperatura del 

motor transmetent la calor lluny de les parts mòbils per dissipar-lo. Així, el turbocompressor necessita 

aquest mateix oli per al seu bon funcionament i per a evitar el desgast prematur de l’eix i coixinets de 

fricció. 

Els olis de motor tenen associats un nivell o índex de viscositat basat en la classificació SAE (Societat 

americana d’enginyers de l’automòbil, Society of Automotive Engineering en anglès), segons la norma 

SAE J300, la classificació SAE serveix per a classificar els lubricants en comportament de règim de 

funcionament o en comportament en fred, és a dir, quan s’encén el motor després d’haver estat un 

temps sense funcionar. El grau de viscositat dels olis de motor normalment s’escriu amb dos números 

separats d’una W, de la manera “XXW-YY”, per exemple SAE 0W-60, SAE 5W-30 o 10W-40, i es llegeix 

de la següent manera: els primers dos números seguits de la W indiquen el comportament del lubricant 
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en l’encesa en fred, i els segons números indiquen el comportament del lubricant quan està en règim 

de funcionament. 

El lubricant que fa servir aquest motor és un oli SAE 5W-40 i per ser el més fidels a les indicacions del 

fabricant s’haurà de fer servir aquest oli. Les propietats de viscositat dinàmica i cinemàtica i densitat 

vers temperatura es recullen al Gràfic 3 i a la Taula 2 [39]: 

 

Gràfic 3 – Viscositat cinemàtica i densitat vs temperatura 

Temperatura. 
[°C] 

Viscositat dinàmica 
[mPa.s] 

Viscositat cinemàtica 
[mm²/s] 

Densitat 
[g/cm³] 

0 753,520 868,780 0,8674 

10 378,650 439,850 0,8609 

20 206,890 242,100 0,8545 

30 121,900 143,700 0,8483 

40 76,551 90,903 0,8421 

50 50,861 60,849 0,8358 

60 35,409 42,685 0,8295 

70 25,631 31,135 0,8232 

80 19,181 23,478 0,8170 

90 14,742 18,185 0,8106 

100 11,619 14,443 0,8045 
Taula 2 - Dades de viscositats i densitat vs temperatura de l'oli SAE 5W-40 

Tenint en compte aquestes dades i per vetllar pel correcte funcionament del turbocompressor, i sabent 

que la bomba proposada a utilitzar pel bombeig de l’oli té una temperatura màxima de treball del fluid 

que hi circula de 60 °C, l’oli s’haurà d’escalfar a uns 80 °C després de ser bombejat. 
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7.2. Diferències entre model original i model 3D (VNT15 i GT1949V 

respectivament) 

[40] 

Il·lustració 7.2 - Turbocompressor VNT15 

[41] 

Il·lustració 7.3 - Turbocompressor GT1949V 

La principal diferència que hi ha entre els dos models de turbocompressor és que a l’original ja hi ha la 

càpsula pneumàtica, el corresponent suport i el plançó d’unió de la càpsula a la lleva, mentre que al 

model 3D s’ha hagut de dissenyar al complet tot el mecanisme. 

[42] 

Il·lustració 7.4 - Càpsula pneumàtica (1), suport (2) i plançó 
(3) sobre model original 

[43] 

Il·lustració 7.5 - Càpsula pneumàtica ("1"), suport ("2") i 
plançó ("3") sobre model 3D 
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Una altra diferència és la geometria de l’entrada dels gasos d’escapament. El model original té una 

forma triangular, mentre que al model 3D és poligonal (veure Il·lustració 7.7) 

[44] 

Il·lustració 7.6 - Entrada gasos d'escapament al 
turbocompressor sobre model original 

[45] 

Il·lustració 7.7 - Entrada gasos d'escapament al 
turbocompressor sobre model 3D 

És per aquest motiu que per la peça corresponent al plànol 9/10 – Base subjecció turbocompressor 

s’ha fet servir la eina “copiar croquis” del SolidWorks per tal que casin bé a l’assemblatge. 
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7.3. Banc de treball 

En aquest apartat es definiran els elements que composaran el banc de treball i els components que 

s’instal·laran pel funcionament de l’equip experimental, per la presa de dades i per la construcció del 

mateix. A continuació, a la Il·lustració 7.8 l’esquema de la configuració de l’equip: 

[46] 

Il·lustració 7.8 - Esquema de la configuració equip 

 Costat turbina: 

- Entrada: es connecta a al calderí que s’utilitza a la pràctica “Compressor alternatiu” a 

l’assignatura d’Enginyeria Tèrmica (Il·lustració 7.9), doncs s’aprofita que l’aire comprimit 

és calent i, a part de l’energia cinètica que podria aportar el fet de fer servir l’aire 

comprimit, s’aprofita també el salt d’entalpia (i s’assoleix una mínima similitud al que 

succeeix quan el turbocompressor està muntat al vehicle). S’instal·la un sensor de pressió, 

marca ESI, referència GS4103-0010AB, i un sensor de temperatura, marca PCE, referència 

PT100 WTR 120 per conèixer les dades reals que estenen en aquest punt. {5} 

[47] 

Il·lustració 7.9 - Grup compressor de l'escola 
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- Càpsula pneumàtica de control dels àleps directrius: se substitueix per un sistema manual 

dissenyat expressament. 

- Sortida lliure amb instal·lació de sistema de mesura de velocitat de gir. S’instal·la un 

sensor de temperatura, marca PCE, referència PT100 WTR 120, la pressió serà 

l’atmosfèrica (P1 = P6). {6} 

 Costat compressor: 

- Entrada amb aire provinent de l’airbox previ pas per una tovera (Il·lustració 7.10) {1} per 

conèixer el flux màssic amb les fórmules (19), (20), (21) i (22) coneixent l’increment de 

pressió experimentat a la tovera. Pressió atmosfèrica d’entrada i temperatura ambient 

preses des dels sensors del laboratori. {2} 

[48] 

Il·lustració 7.10 - Airbox, tovera i manòmetre diferencial 

 

 

on  

 

 

i 

 �̇� = 𝜌�̇� 
(19) 

 
𝜌 =

𝑃

𝑅′𝑇
 

(20) 

 
�̇� = 𝐶𝑣𝐴2√

2|∆𝑝|

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑(1 − 𝛽4)
 

(21) 
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essent 

 

- Sortida connectada a un calderí amb una vàlvula de pas (es pot adquirir un petit grup 

compressor amb calderí com els que s’utilitzen per fer aerografia ja que disposen de 

manòmetre de pressió i vàlvula de regulació de la pressió de sortida. Tenen poca capacitat 

i ja va bé perquè l’objectiu no és subministrar pressió a una instal·lació sinó regular la 

pressió de compressió eficientment. Es proposa fer servir un de la marca DISMOER, 

referència D-80 TC-20T, desmuntant el compressor i acoblar el calderí a la sortida de l’aire 

comprimit que surt del rodet del compressor del turbocompressor), perquè es 

comprimeixi l’aire, un sensor de pressió, marca ESI, referència GS4103-0010AB, i un 

sensor de temperatura, marca PCE, referència PT100 WTR 120, per veure quina pressió i 

temperatura s’assoleix a la compressió. {3} 

[49] 

Il·lustració 7.11 - Grup compressor - calderí DISMOER, referència D-80 TC-20T 

 Eix: 

- Lubricació amb oli (5W40). 

- Bombeig amb una bomba pneumàtica rotativa de cabal regulable, marca FLEXBIMEC, ref. 

6559. 

 Banc de treball: 

- El banc de treball constarà, a part dels components descrits anteriorment, de: 

 Una taula feta amb perfils quadrats modulars d’alumini de 45 mm de costat i 

de diferents llargades: pels peus s’utilitzarà la de 740 mm (x4 u.) i pels 

travessers, de 910 mm. La unió entre travessers i peus es realitzarà mitjançant 

 𝛽 =
𝐷2

𝐷1
= 0 degut a què D1 >>> D2 

(22) 
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escaires d’alumini de (50 x 50) mm per perfils de 45 mm, amb cargols de 

M8X30 i femelles quadrades d’acer zincat de (19 x 19 x 4) mm. Tant a dalt del 

banc com a sota, hi haurà una planxa de (1000 x 1000 x 6) mm. Tindran tres 

forats a cada vora, separats d’aquesta 22,5 mm i amb una separació de 250 

mm entre sí per a la seva fixació (disposaran de més forats per la fixació de la 

resta de components – veure plànols –). Per facilitar el moviment del banc de 

treball també s’instal·laran rodes amb fre de niló blanc de 80 mm de 

diàmetre, tot això de la marca Alu-stock. 

 Per subjectar el turbocompressor al banc de treball i conduir-hi l’entrada 

d’aire calent es farà servir un tub de 41,5 mm de diàmetre exterior i 5 mm de 

gruix sobre la qual es soldarà una platina de les dimensions de l’entrada dels 

gasos d’escapament a la turbina. Disposarà de dos forats els quals serviran 

per acoblar els sensors de pressió i temperatura 

 L’aire entrant al compressor, provinent de l’airbox, es conduirà amb un tub 

en U amb dues corbes de 90°, de 74 mm de diàmetre exterior i 10 mm de 

gruix. 

 La sortida de l’aire comprimit del compressor a l’exterior es farà mitjançant 

un tub en L el qual al final tindrà una vàlvula de pas per controlar la 

compressió generada. Aquest tub tindrà soldada una platina de les 

dimensions de la sortida de l’aire comprimit del compressor. 

[50] 

Il·lustració 7.12 - Banc de treball 

 Càpsula pneumàtica de control de la corona directriu:  

- Se substituirà per un mecanisme dissenyat expressament, el mostrat a la Il·lustració 

7.13: 
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[51] 

Il·lustració 7.13 - Mecanisme d'accionament de la corona directriu 

Aquest mecanisme s’haurà d’adaptar al turbocompressor, doncs el dissenyat és per 

utilitzar-lo al model CAD obtingut de GrabCad. Els plànols es troben a l’Annex D. 

Plànols. 
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7.4. Càlcul treballs específics i rendiments isentròpics 

Amb les dades generals que es tenen de temperatura i pressió de funcionament, es fa un càlcul 

suposant que el turbocompressor treballa en un cicle de Brayton analitzant l’aire com a gas ideal 

semiperfecte. 

[52] 

Il·lustració 7.14 - Esquema cicle de Brayton pel turbocompressor 

Al compressor s’obté un rendiment del 72,82 % i es realitza un treball específic de 88,11 kJ/kg. 

A la turbina s’obté un rendiment del 76,92 % i es s’extreu un treball específic de 166,38 kJ/kg. 

A l’intercooler s’extreu una calor de 80,32 kJ/kg. 

Dades apartats 5.2.1 i 5.2.2 en graus Kelvin: 

Compressor Turbina Intercooler 

𝑇1 = 293 𝐾 

𝑇2 = 413 𝐾 

𝑟𝑐 = 2,5 

𝑇3 = 923 𝐾 

𝑇4 = 723 𝐾 

𝑟𝑒 = 2,5 

𝑇𝑠,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 = 333 𝐾 

𝑐𝑝 = 1,004 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Taula 3 - Dades pel càlcul de rendiment i treball específic del compressor i de la turbina 

Pel compressor: 

  𝑝𝑟1 = 𝑝𝑟  (𝑇1) = 1,2765 

  ℎ1 = ℎ (𝑇 = 𝑇1) = 293,17
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 Aïllant de la equació (12): 

  𝑝𝑟2 =
𝑝2

𝑝1
· 𝑝𝑟1 = 2,5 · 1,2765 = 3,1913 
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 A les taules de propietats de gas ideal de l’aire: 

  ℎ2𝑠 = 381,28
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 Se sap que surt a una temperatura de 413 K, per tant: 

  ℎ2 = ℎ (𝑇2) = 414,62
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

Així, el rendiment isentròpic i el treball específic absorbit pel compressor, amb les equacions (10) i (15): 

  𝜼𝒄 =
ℎ2𝑠−ℎ1

ℎ2−ℎ1
= 𝟎, 𝟕𝟐𝟖𝟐  i 𝒘𝒄 = ℎ2 − ℎ1 = 𝟖𝟖, 𝟏𝟏

𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

  

Per la turbina: 

  𝑝𝑟3 = 𝑝𝑟  (𝑇3) = 83,13 

  ℎ3 = ℎ (𝑇 = 𝑇3) = 958,76
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 Aïllant de la equació (12): 

  𝑝𝑟4 =
𝑝4

𝑝3
· 𝑝𝑟3 = 2,5−1 · 83,13 = 33,25 

 A les taules de propietats de gas ideal de l’aire: 

  ℎ4𝑠 = 742,47
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 Se sap que surt a una temperatura de 413 K, per tant: 

  ℎ4 = ℎ (𝑇4) = 792,39
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

Així, el rendiment isentròpic i el treball específic de la turbina, amb les equacions (10) i (18): 

  𝜼𝒕 =
ℎ3−ℎ4

ℎ3−ℎ4𝑠
= 𝟎, 𝟕𝟔𝟗𝟐  i 𝒘𝒕 = ℎ3 − ℎ4 = 𝟏𝟔𝟔, 𝟑𝟖

𝒌𝑱

𝒌𝒈
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A l’intercooler, utilitzant la equació (4): 

 𝒒𝒔,𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒐𝒐𝒍𝒆𝒓 = ℎ2 − ℎ𝑠,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟 = 𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇𝑠,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟) = 𝟖𝟎, 𝟑𝟐
𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

 

Ara bé, les condicions del laboratori seran diferents. Tal i com s’indica a l’apartat 4.3. Cicle de Brayton, 

a la Taula 1, la temperatura de sortida de l’aire comprimit del compressor de l’escola és de 147 °C (𝑇5 =

420 𝐾) a una pressió de 3 bar. Els subíndexs de les dades i càlculs que es presenten a continuació són 

els corresponents a l’esquema de la Il·lustració 7.8. 

 Suposant una relació d’expansió (P5/P6) de 3: 

  𝑝𝑟5 = 𝑝𝑟  (𝑇5) = 4,522 

  ℎ5 = ℎ (𝑇 = 𝑇5) = 421,26
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 Aïllant de la equació (12): 

  𝑝𝑟6 =
𝑝6

𝑝5
· 𝑝𝑟5 = 3−1 · 4,522 = 1,5073 

 A les taules de propietats de gas ideal de l’aire: 

  ℎ6 = 307,48
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

Així, el treball específic de la turbina, amb l’equació (18): 

  𝒘𝒕 = ℎ5 − ℎ6 = 𝟏𝟏𝟑, 𝟕𝟖
𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

Com que el treball específic de la turbina és major al treball específic que absorbiria el compressor, 

𝒘𝒕 = 𝟏𝟏𝟑, 𝟕𝟖
𝒌𝑱

𝒌𝒈
> 𝒘𝒄 = 𝟖𝟖, 𝟏𝟏

𝒌𝑱

𝒌𝒈
 , s’estima que l’equip sigui utilitzable sense la necessitat 

d’escalfar més l’aire que entra a la turbina. Tot i així, si es necessités augmentar l’entalpia de l’aire 

abans que entri a la turbina per poder extreure més treball del rodet de la turbina i entregar-lo al rodet 

del compressor, es proposa instal·lar una resistència com la que es fa servir als radiadors elèctrics a 

l’interior de la peça corresponent al plànol 9/10. 
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7.5. Experimentació amb l’equip 

Aquest apartat pretén descriure la primera experimentació amb l’equipament, regulant les condicions 

de funcionament del rodet de la turbina (ajustant la pressió d’entrada de l’aire calent i fent ús del 

sistema d’accionament de la corona directriu) i regulant les condicions de funcionament del rodet del 

compressor ajustant la vàlvula de sortida de l’aire comprimit pel rodet del compressor del calderí. Es 

proposaran tres assajos. 

A cada assaig s’imposarà una pressió d’entrada de l’aire comprimit a la turbina i la posició de la palanca 

d’accionament de la corona directriu. La vàlvula de sortida romandrà inicialment tancada per a tots els 

assajos i la bomba d’oli estarà en constant funcionament. 

Les dades que compartiran tots els assajos seran la temperatura ambient i la pressió atmosfèrica, i es 

recolliran en una taula com la següent: 

  Unitats Valor 

Temperatura ambient (T1) [°C]  

Pressió atmosfèrica (P1) [hPa]  
Taula 4 - Dades comunes entre assajos 

7.5.1. Primer assaig 

S’ajustarà la pressió d’entrada a la turbina (P5) a 2,5 bar, 3 bar i 3,5 bar. La corona directriu estarà en la 

posició tal que permeti que els àleps estiguin a la posició tancada. Es mesurarà la temperatura de l’aire 

a l’entrada (T5) i a la sortida (T6) per determinar el treball específic realitzat i el rendiment obtingut. 

Es tancarà progressivament la vàlvula de sortida de l’aire comprimit fins a assolir una pressió de 1,5 

bar, 2 bar i 2,5 bar (P4). Per a cada valor de pressió es calcularà el cabal màssic (amb Δp tovera) que 

passa per la tovera i s’anotarà la temperatura a la qual surt l’aire comprimit (T4). 

Es proposen les següents taules de recollida de dades: 

  Unitats Valors 

Δp tovera [bar]    

Pressió d'entrada a la turbina (P5) [bar] 2,5 3 3,5 

Temperatura d'entrada a la turbina (T5) [°C]    

Temperatura de sortida de la turbina (T6) [°C]    

Pressió al calderí (P4) [bar] 1,5 1,5 1,5 

Temperatura de l'aire comprimit (T4) [°C]    
Taula 5 - Recollida de dades primer assaig assolint 1,5 bar al calderí 
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  Unitats Valors 

Δp tovera [bar]    

Pressió d'entrada a la turbina (P5) [bar] 2,5 3 3,5 

Temperatura d'entrada a la turbina (T5) [°C]    

Temperatura de sortida de la turbina (T6) [°C]    

Pressió al calderí (P4) [bar] 2 2 2 

Temperatura de l'aire comprimit (T4) [°C]    
Taula 6 - Recollida de dades primer assaig assolint 2 bar al calderí 

  Unitats Valors 

Δp tovera [bar]    

Pressió d'entrada a la turbina (P5) [bar] 2,5 3 3,5 

Temperatura d'entrada a la turbina (T5) [°C]    

Temperatura de sortida de la turbina (T6) [°C]    

Pressió al calderí (P4) [bar] 2,5 2,5 2,5 

Temperatura de l'aire comprimit (T4) [°C]    
Taula 7 - Recollida de dades primer assaig assolint 2,5 bar al calderí 

Aquest assaig es pot repetir per les posicions mitja i oberta de la corona directriu. 
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7.5.2. Segon assaig 

S’ajustarà la pressió d’entrada a la turbina (P5) a 3 bar. La corona directriu estarà inicialment a la posició 

mitja. S’anirà tancant progressivament la vàlvula de sortida de l’aire comprimit fins assolir una pressió 

de 2 bar (P4) i es deixarà en aquesta pressió. Es mesurarà la temperatura de l’aire a l’entrada (T5) i a la 

sortida (T6) per determinar el treball específic realitzat i el rendiment obtingut i s’anotarà la 

temperatura a la qual surt l’aire comprimit (T4). 

Es mourà la corona directriu per tal que es quedi en la posició tancada. S’anotarà la pressió que 

s’assoleix al calderí (P4), la temperatura a la qual surt l’aire comprimit (T4), i les temperatures a l’entrada 

(T5) i sortida (T6) de la turbina per determinar el treball específic realitzat i el rendiment obtingut. 

Es mourà la corona directriu per tal que es quedi en la posició oberta. S’anotarà la pressió que s’assoleix 

al calderí (P4), la temperatura a la qual surt l’aire comprimit (T4), i les temperatures a l’entrada (T5) i 

sortida (T6) de la turbina per determinar el treball específic realitzat i el rendiment obtingut. 

Es proposa la següent taula de recollida de dades: 

  Unitats Valors 

Posició corona directriu [-] mitja tancada oberta 

Δp tovera [bar]    

Pressió d'entrada a la turbina (P5) [bar] 3 3 3 

Temperatura d'entrada a la turbina (T5) [°C]    

Temperatura de sortida de la turbina (T6) [°C]    

Pressió al calderí (P4) [bar] 2   

Temperatura de l'aire comprimit (T4) [°C]    
Taula 8 - Recollida de dades segon assaig controlant posició corona directriu 

Aquest assaig es pot repetir canviant la pressió d’entrada a la turbina i/o fixant una pressió inicial 

diferent del calderí. 
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7.5.3. Tercer assaig 

Similar al segon assaig, s’ajustarà la pressió d’entrada a la turbina (P5) a 3 bar però la corona directriu 

romandrà durant tot l’assaig a la posició mitja. S’anirà tancant progressivament la vàlvula de sortida de 

l’aire comprimit i es recolliran les dades amb la pressió (P4) des de 1,5 bar fins 2,5 bar en increments 

de 0,25 bar. 

S’anotaran les temperatures d’entrada (T5) i sortida (T6) de la turbina i l’assolida després de la 

compressió (T4). 

  Unitats Valors 

Δp tovera [bar]      

Pressió d'entrada a la turbina (P5) [bar] 3 3 3 3 3 

Temperatura d'entrada a la turbina (T5) [°C]      

Temperatura de sortida de la turbina (T6) [°C]      

Pressió al calderí (P4) [bar] 1,5 1,75 2 2,25 2,5 

Temperatura de l'aire comprimit (T4) [°C]      
Taula 9 - Recollida de dades tercer assaig controlant pressió assolida al calderí 

Aquest assaig es pot repetir fixant una altra posició per la corona directriu i una altra pressió d’entrada 

a la turbina. 
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8. Anàlisi de l’impacte ambiental 

A continuació es calcularan les emissions de CO2 equivalents associades a la confecció del present 

projecte, tenint en compte el transport i les hores d’electricitat invertides. 

Transport: s’ha anat en transport públic, amb la línia V31 de bus de TMB tant per l’anada com per la 

tornada, amb una llargada de 4,7 km per viatge. El bus que utilitza per aquesta línia emet 88 grams de 

CO2 per cada quilòmetre [53]. S’han fet un total de 7 reunions a l’escola (la resta per videotrucada), és 

a dir, 7 viatges d’anada i tornada, el qual sumen 65,9 km. Així doncs, les emissions de CO2 equivalents 

associades al transport són de 5,8 kg. 

Electricitat: durant es hores d’electricitat emprades per la confecció del present projecte (edició 

memòria en Word, disseny amb SolidWorks, cerca per internet, consulta de documents) enllumenat, 

s’han emès aproximadament 30 kg de CO2 equivalent. 

Total: 35,8 kg CO2 equivalent.
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Conclusions 

El fet d’haver canviat el TFG de desenvolupament a únicament disseny va suposar un entrebanc perquè 

el que es pretenia i desitjava inicialment era dur a terme també el muntatge, no obstant, s’ha fet front 

a la situació excepcional amb il·lusió i ganes per tirar cap endavant aquest projecte. 

Al no tractar-se d’un treball d’investigació on s’hagin formulat hipòtesis que s’hagin pogut verificar o 

desmentir, es tenen en compte els objectius esmentats a l’inici. 

El procés d’investigació de les diverses empreses proveïdores de material, la posterior selecció i el final 

contacte per la petició d’un pressupost ha servit, sens dubte, com a entrenament per futures gestions 

que es puguin donar al món de l’enginyeria. 

Tenint en compte el pressupost, coneixent d’oïda els preus dels equips d’experimentació disponibles 

als laboratoris, analitzant la viabilitat del projecte i sabent que els estudiants moltes vegades ens 

queixem que ens falta equipament on es vegi realment els camps d’aplicació de les diferents 

assignatures o/i conceptes apresos durant els estudis, seria interessant que es donés continuïtat al 

projecte arribant a muntar-lo i implementar un codi d’adquisició de dades. 
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Treball de futur 

Aquest apartat del treball serà essencialment necessari per tal que qui vulgui donar continuïtat al 

projecte sàpiga quines modificacions haurà de fer al turbocompressor de l’escola i a algunes de les 

parts dissenyades per muntar el banc de treball, i quines peces ja estan disponibles als laboratoris de 

l’escola i no caldrà fabricar-les o comprar-les. 

L’airbox o recinte tranquil·litzador, la tovera i el manòmetre diferencial són els que ja s’utilitzen a la 

pràctica del compressor alternatiu a l’assignatura d’Enginyeria Tèrmica, és a dir, no caldrà comprar el 

manòmetre diferencial, reduint el pressupost en 385 €. 

Per mesurar la velocitat de gir del turbocompressor s’haurà de pintar les cares del cargol hexagonal de 

blanc i negre amb tres cares seguides de blanc i tres cares seguides de negre (Il·lustració TF.0.1), per 

tal que, utilitzant un tacòmetre òptic digital com el de la marca MONARCH INSTRUMENT, referència 

PLT200KIT [54] (el de l’escola arriba a les 99999 rpm, el proposat arriba fins les 200000 rpm) es pugui 

fer lectura directa de la velocitat de gir que es té per cada experiment. 

[54] 

Il·lustració TF.0.1 - Com pintar les cares del cargol per la lectura de la velocitat de gir 

Per fabricar el suport del turbocompressor al banc de treball es recomana calcar el perfil o fer una foto 

el més perpendicular possible a la superfície de contacte amb el que serien els col·lectors d’escapament 

i treballar amb la eina “imatge en croquis” del SolidWorks per treure’n les mesures i poder sol·licitar-

ne la fabricació al taller de mecanitzat. 
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Pel conducte de circulació de l’aire a l’entrada del compressor s’haurà de fer servir un tub de 46 mm 

de diàmetre interior i connectar-lo a l’airbox. 

Pel conducte de sortida de l’aire comprimit s’haurà de mesurar el diàmetre exterior del tram final de 

la voluta per allargar-ne la sortida i instal·lar una vàlvula d’estrangulació per controlar la sobrepressió 

generada i instal·lar els sensors de pressió i temperatura. 

La càpsula pneumàtica s’extraurà i al seu lloc s’instal·larà una platina concèntrica del mateix diàmetre 

amb els forats necessaris per a la seva subjecció al suport existent, marcat amb (2) a la Il·lustració 7.4, 

i es fabricaran les peces corresponents als plànols 2/10 i 3/10, fent les modificacions necessàries pel 

correcte acoblament. 

S’haurà de conèixer l’estoc disponible de sensors de pressió i temperatura disponibles i llurs rangs de 

mesura i comparar-los amb els que es proposen a l’apartat 7.3 Banc de treball. Si es pot fer servir algun, 

s’abaratirà el cost. 
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Pressupost 

Per a la elaboració del pressupost s’ha tingut en compte els costos associats als materials seleccionats 

que s’haurien d’utilitzar, pel suposat cas que es vulgui donar continuïtat a l’assemblatge, els costos dels 

honoraris, el benefici industrial i l’Impost sobre el Valor Afegit. 

A continuació hi ha el detall del cost associat als materials (I.V.A. inclòs a tots els materials): 

Descripció Referència Unitats Preu unitari Preu total 

FLEXBIMEC - Bomba rotativa pneumàtica 6559 1 173,31 173,31 

Lana Sarrate - Manòmetre diferencial 
COMARK C9551 1 453,75 453,75 

Lana Sarrate - Transport - 1 12,10 12,10 

IDM - Transductor de pressió GS4103-0010AB 2 199,65 399,30 

IDM - Transport - 1 14,52 14,52 

IDM - Càrrec per comanda inferior a 1000 € - - - 30,00 

PCE - Sensor temperatura Pt100 WTR 120 3 89,54 268,62 

PCE - Transport - 1 9,68 9,68 

*Alu-Stock - Planxa 6x2000x1000 - 1 184,80 223,61 

*Alu-Stock - Perfil "ALUSKIT" 45x45x6050 0140201000ANAT 2 11,08 26,81 

*Alu-Stock - Roda niló blanc 80 70047048010115 4 11,00 53,24 

*Alu-Stock - Cargols - 48 0,98 pack 25 2,37 

Monarch Instrument - Tacòmetre PLT200KIT  1 511,83 511,83 

DISMOER - Grup compressor i calderí D-80 1 119,90 119,90 

     

Subtotal    2299,04 
Taula 10 – Pressupost materials 

* El preu indicat d’Alu-Stock és orientatiu, doncs s’ha estat en contacte per tal de donar un pressupost acord a les necessitats constructives 
del banc de treball, però degut a què tenen el departament d’I+D desbordat, no han pogut facilitar-lo en el termini indicant, arribant a la 
data d’entrega del present treball. És per aquest motiu que el preu que s’indica és el corresponent a un pressupost adaptat de l’any 2011 
facilitat pel tutor del TFG d’un banc de treball realitzat dit any. 

Tenint en compte que el treball de fi de grau computa com una assignatura de 24 crèdits ECTS, i 

s’estima que equivalen a 600 hores, amb un preu per hora de 20 €/h, els honoraris serien de 12000 €. 

Concepte Cost 

Materials 2299,04 

Honoraris 12000,00 

    

Benefici industrial (5 %) 600,00 

I.V.A. (21 %) 3002,80 

    

Total 17901,84 
Taula 11 - Pressupost final
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Annex A. Manuals d’instruccions 

A1. FLEXBIMEC – Bomba pneumàtica rotativa 6559 

 



  Annexos 

62   



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  63 



  Annexos 

64   



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  65 



  Annexos 

66   



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  67 



  Annexos 

68   



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  69 



  Annexos 

70   



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  71 



  Annexos 

72   

 

 



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  73 

A2. Lana Sarrate – Manòmetre diferencial C9551 
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A3. IDM – Transductor de pressió GS4103-0010AB 
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A4. Monarch Instrument – Tacòmetre digital òptic 
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Annex B. Datasheets 

A5. FLEXBIMEC – Bomba pneumàtica rotativa  
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A6. Lana Sarrate – Manòmetre diferencial C9551 
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A7. IDM – Transductor de pressió GS4103-0010AB 
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A8. PCE – Sensor de temperatura Pt100 WTR 120 

 



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  147 

 

  



  Annexos 

148   

A9. Monarch Instrument – Tacòmetre digital òptic 



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  149 



  Annexos 

150   

 

  



Desenvolupament d'un equip d'experimentació amb un turbocompressor   

  151 

Annex C. Plànols 

Els plànols de les peces corresponents al mecanisme d’accionament de la corona directriu s’hauran 

d’adaptar al turbocompressor de l’escola ja que, com s’ha explicat a l’apartat 7. Adaptació a un equip 

experimental, és un model obtingut de GrabCad i les mesures s’han obtingut de mesures directes del 

model 3D. L’objectiu és donar una idea de com serà el banc de treball i com s’accionarà la corona 

directriu. 
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