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Resum 

El present projecte es basa en l’estudi del funcionament d’un bescanviador de carcassa i tubs de tipus 

Aigua-Aigua en una configuració de flux paral·lel, on es desenvoluparà un model computacional amb 

un programa de simulació en dinàmica de fluids (COMSOL®) per comparar els resultats entre ambdós 

casos i poder verificar el correcte funcionament del model computacional.  

Es començarà amb la realització de dos estudis on es variaran les temperatures d’entrada d’un dels 

fluids i els cabals dels dos fluids que recorren el bescanviador, es realitzaran un seguit de càlculs per 

conèixer les seves característiques. Una vegada explicats els resultats obtinguts es procedirà al disseny 

i l’explicació pas per pas de com modelitzar el bescanviador en el programa de simulació. Es realitzaran 

els mateixos estudis en el model computacional i es comprovaran els resultats amb els valors obtinguts 

del bescanviador real. 

Un cop validat el model es presentaran els resultats del primer estudi canviant la configuració del flux 

a contracorrent per mostrar un exemple dels possibles estudis que permetria realitzar el model 

aconseguit.  
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Resumen 

El presente proyecto se basa en el estudio del funcionamiento de un intercambiador de calor de 

carcasa y tubos de tipo Agua-Agua en una configuración de flujo paralelo, donde se desarrollará un 

modelo computacional con un programa de simulación en dinámica de fluidos (COMSOL®) para 

comparar los resultados entre ambos casos y poder verificar el correcto funcionamiento del modelo 

computacional.  

Se empezará con la realización de dos estudios donde se variarán las temperaturas de entrada del 

fluido interno y los cabales de los dos fluidos que recorren el intercambiador, se realizaran un seguido 

de cálculos para conocer sus características. Una vez explicados los resultados obtenidos se procederá 

al diseño y la explicación detallada de como modelizar el intercambiador en el programa de simulación. 

Se realizarán los mismos estudios en el modelo computacional y se comprobarán los resultados con 

los valores obtenidos del intercambiador real.  

Una vez validado el modelo se presentarán los resultados del primer estudio cambiando la 

configuración del flujo a contracorriente, para así poder mostrar un ejemplo de los posibles estudios 

que permitirá realizar el modelo final.  
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Abstract 

This project is based on the study of the operation of a shell-and-tube heat exchanger in a parallel flow 

configuration, where a computational model will be developed with a simulation program in CFD, 

(COMSOL®) to compare the results between both cases and to verify the correct operation of the 

computational model. 

It will begin with the realization of two studies where the inlet temperature of the internal fluid and 

the flow of both fluids will be varied, followed by calculations to know their characteristics. Once the 

results obtained have been explained, the design and detailed explanation of how to model the 

exchanger in the simulation program will proceed. The same studies will be carried out in the 

computational model and the results will be verified with the values obtained from the real exchanger. 

Once the model has been validated, the results of the first study will be presented by changing the flow 

configuration to a counter-current, in order to show an example of the possible studies that will allow 

the final model to be carried out. 
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Glossari 

Símbol   Descripció       Unitat 

Vfred  Cabal volumètric del fluid fred o extern     m3 s-1 

Vcalent  Cabal volumètric del fluid calent o intern     m3 s-1 

T1  Temperatura d’entrada del fluid calent o intern    ºC 

T2  Temperatura de sortida del fluid calent o intern    ºC 

T3  Temperatura d’entrada del fluid fred o extern    ºC 

T4  Temperatura de sortida del fluid fred o extern    ºC 

Tfred  Increment en la temperatura del fluid fred    K 

Tcalent  Disminució en la temperatura del fluid calent    K 

dint  Gruix de la paret dels tubs interns     mm 

dext  Gruix de la paret de la carcassa       mm 

ddef  Gruix dels deflectors       mm 

Dh  Diàmetre hidràulic del bescanviador de carcassa i tubs   mm 

m_intern Cabal màssic del fluid calent o intern     g s-1 

m_extern Cabal màssic del fluid fred o extern     g s-1 

L  Llargada total de la carcassa del bescanviador i dels tubs interns  mm 

R1  Radi del tub intern del bescanviador de tubs concèntrics   mm 

D1  Diàmetre extern dels tubs      mm 

R2  Radi interior de la carcassa      mm 

T_intern Temperatura d’entrada del fluid intern o calent    ºC 

T_extern Temperatura d’entrada del fluid extern o fred    ºC 
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Tmitjana  Diferència entre la temperatura d’entrada i de sortida   ºC 

P_amb  Pressió ambient de la sala del laboratori de l’escola   hPa 

  Densitat d’un fluid en unes certes condicions    kg L-1 

Q  Energia calorífica       KJ 

Cp  Calor específica d’un fluid       KJ kg-1 K-1 

Q̇e  Potencia calorífica emesa per fluid calent     W 

Q̇a  Potencia calorífica absorbida pel fluid fred    W 

LMTD  Diferència de Temperatura Mitjana Logarítmica    K 

A  Àrea d’intercanvi dels 7 tubs interns     m2 

U  Coeficient global de transferència de calor    W m2 K-1 

ɛfred  Eficiència de la temperatura del fluid fred     % 

ɛcalent  Eficiència de la temperatura del fluid calent    % 

ɛTotal  Eficiència total del bescanviador      % 

y+  Gruix de la primera cel·la d’una malla     adm. 

ReCarcassa  Nombre de Reynolds del fluid en la carcassa    adm. 

ReTubs  Nombre de Reynolds del fluid de l’interior dels tubs   adm. 

CFD  Acrònim en angles de Dinàmica de Fluids Computacional 

CAD  Acrònim en angles de Disseny Assistit per Ordinador 
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1. Prefaci 

El present projecte es basa en la validació d’un model de bescanviador que permeti realitzar estudis 

termodinàmics sense la necessitat d’utilitzar un bescanviador físic.  

Aconseguir crear un model computacional que realitzi les mateixes funcions d’un bescanviador físic 

sense haver d’obtenir les dades al laboratori i poder-ho fer de qualsevol lloc on es tingui un aparell amb 

el programari necessari, és gràcies a un conjunt de coneixements tècnics en diverses especialitats que 

es mesclen per arribar a la solució plantejada en un principi. 

Coneixements en termodinàmica, per entendre el comportament dels fluids i el procés que s’està 

produint en l’interior del bescanviador, aspectes mecànics com el disseny del model assistit per 

ordinador o el coneixement del programari necessari per desenvolupar la simulació, s’uneixen per 

realitzar el conjunt del projecte. 

La capacitat de poder realitzar un estudi en qualsevol lloc, obre la porta a poder implementar la mateixa 

verificació d’aquest model per altres bescanviadors o fins i tot per altres dissenys.  

1.1. Origen del treball 

Durant la formació en enginyeria, el professorat i les assignatures mostren diversos camps d’estudi 

perquè l’alumnat conegui les nocions bàsiques de la tecnologia que ens envolta.  

Cada persona té unes motivacions i uns objectius diferents que ens fan escollir un camí o un altre, tot 

i haver triat la carrera d’enginyeria mecànica, cada estudiant té unes preferències en un camp d’estudi 

que s’han mostrat al llarg de la formació. En el meu cas en un principi va ser el disseny per la llibertat 

que et proporciona la creació de geometries amb l’ajuda dels programes de disseny assistit. Però en 

continuar avançant els estudis cada cop es presenten més i més ventalls on poder escollir el camí que 

es vol seguir en un futur.  

Va ser després de realitzar les diferents assignatures del departament de Mecànica de Fluid on vaig 

decidir que volia realitzar algun projecte per profunditzar en l’estudi dels fluids. Per aquest motiu em 

vaig posar en contacte amb el departament i em van oferir l’oportunitat d’estudiar un bescanviador de 

calor que havia arribat nou al laboratori.  

L’opció de poder realitzar un treball pràctic en un laboratori i pràctic amb un programa que et permet 

modificar cada part del disseny, de les físiques, etc. Era un repte que em va motivar des del primer 

moment.  
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1.2. Motivació 

Com a estudiant d’enginyeria suposa un gran repte implementar coneixements adquirits durant la 

carrera en una finalitat que tingui una funció real, encara que el camini sigui més difícil de l’esperat per 

la falta d’experiència de l’autor. 

La motivació pròpia de poder aprendre a utilitzar programes computacionals on entren en joc diversos 

factors en l’obtenció d’una solució com per exemple; un adequat disseny del model, escollir i definir 

les físiques implicades, la utilització de diferents propietats dels materials i la necessitat d’obtenir una 

bona qualitat de la malla en geometries molt diferents, entre d’altres, són tasques iteratives que 

habitualment produeixen una certa sensació d’esgotament al no obtenir els resultats desitjats on a 

més a més són necessaris amplis períodes de temps, però el fet d’apropar-te cada cop més a una 

solució satisfactòria ajuda a no parar fins a obtenir el propòsit inicial.  

Mantenir una certa fortalesa mental és important per a no rendir-se en un propòsit, això és un punt 

clau en la motivació pròpia de cada persona, però en un enginyer que està descobrint un nou camp 

d’estudi que en els principis de la carrera no coneixia, implica una motivació extra en voler profunditzar 

més sobre la simulació de fluids i la seva mecànica.  
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2. Introducció 

Cada com més la indústria actual utilitza programaris especialitzats en el seu camp per minimitzar 

costos o temps de fabricació, en el cas del disseny assistit per ordinador (CAD) l’ús d’aquests programes 

permeten modificar i implementar noves variacions en qualsevol model, on anteriorment els dissenys 

es realitzaven directament amb plànols, amb totes les dificultats que comportaven. En el cas de la 

simulació de fluids aquestes millores van més enllà. La possibilitat de comprovar visualment el 

desenvolupament d’un fluid que actua sobre un sòlid o sobre qualsevol medi, ajuda a comprendre els 

resultats numèrics obtinguts pel mateix software. El conjunt d’eines de les quals disposen aquests 

programes faciliten el seu ús en una gran diversitat d’estudis. 

En aquest treball s’explicarà el contrast experimental i numèric d’uns estudis on es realitzaran unes 

comparacions entre resultats obtinguts en un laboratori amb un bescanviador de carcassa i tubs, i els 

resultats de la simulació dels mateixos casos en el programari de COMSOL®.  

Aquesta comparació donarà una visió de les possibilitats que ofereixen els programes de simulació com 

l’utilitzat en aquest treball. La possibilitat de fer-hi modificacions, d’obtenir uns resultats numèrics, la 

utilització de diverses gràfiques per comparar resultats o fins i tot per poder entendre correctament 

que s’està produint en el model plantejat.  

2.1. Objectius del treball 

Aquest projecte té com a finalitat aconseguir reproduir un bescanviador de carcassa i tubs, 

concretament l’equip que disposa el departament de Mecànica de Fluids de l’Escola d’Enginyeria de 

Barcelona Est (EEBE), en el laboratori de Termodinàmica. 

Els passos a seguir es poden diferenciar en els següents: 

• Recerca d’informació sobre els bescanviadors utilitzats en la indústria i quines són les seves 

classificacions.  

• Explicació del bescanviador utilitzat i la unitat de servei on està incorporat per al seu correcte 

funcionament. 

• Presentació i explicació de la dinàmica de fluids necessària per a entendre els estudis realitzats. 

• Realització de dos estudis pràctics on es variarà la temperatura del fluid calent i els cabals 

màssics dels dos fluids. 

• Explicació de com realitzar el model del bescanviador pas per pas en COMSOL Multiphysics®. 

• Realització de les simulacions dels models. 

• Comparació dels resultats obtinguts i verificació del model realitzar anteriorment. 

• Realització d’un nou estudi directament amb el model validat. 



  Memòria 

10   

2.2. Abast del treball 

L’abast d’aquest projecte serà: 

Part experimental en el laboratori: Es realitzarà una recollida de dades, s’aplicaran els càlculs necessaris 

per entendre la transferència de calor interna i s’analitzaran els resultats. 

Part computacional en COMSOL®: Es construiran diferents models des d’un model Axisimètric molt 

bàsic final al bescanviador estudiat per incrementar-ne la dificultat i observar el comportament de les 

físiques aplicades en cada geometria, es realitzaran els mateixos estudis que en el laboratori i es 

compararan els resultats. Per últim es validarà el model realitzat en el programa.  
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3. Conceptes bàsics 

3.1. Propietats dels fluids 

Que és un fluid? 

Un fluid és aquella substància que sofreix una deformació contínuament deguda a unes forces tallants. 

Un sòlid pot resistir aquestes forces i per això no veu alterada la seva forma de la mateixa manera que 

els fluids. Els fluids es poden separar en 2 grans grups: 

Líquids: són fluids incompressibles o molt poc compressibles. No tenen forma pròpia condició que els 

permet adquirir la forma del recipient que els conte gràcies a les forces de la gravetat, les partícules 

dels líquids tenen llibertat per moure’s pel volum, però formen una superfície que no té per què ser la 

mateixa que el recipient. Els líquids tenen un volum propi que només canvia amb la temperatura, canvi 

molt petit i difícil d’observar a simple vista.  

Gasos: Aquests fluids no adopten ni forma ni volum fix, ja que es tracta d’una substància compressible, 

tendeix a expandir-se per tot el volum del recipient que els conté. Presenten una densitat i viscositat 

molt baixa, ja que les forces intermoleculars són menors que les dels líquids, això fa que no hi hagi gaire 

interacció entre les partícules.1 

Temperatura 

És una magnitud escalar que relaciona l’energia cinètica, moviment intern de les partícules del sistema 

en sentit translacional, rotacional o en forma de vibracions, amb l’augment de la calor interna. Això fa 

referència al principi zero de la termodinàmica on estableix la temperatura mínima d’un cos a (-273,15 

ºC) o zero K. A partir d’aquest valor, tots els cossos tenen calor interna i per tant temperatura.  

Pressió 

Magnitud física que mesura la força perpendicular d’una partícula sobre una superfície. En unitats del 

sistema internacional és el pascal (Pa) o newton per metre quadrat. També són molt utilitzades les 

unitats de bar o atmosferes (atm). Es pot trobar la pressió absoluta o la relativa. La pressió relativa és 

la que es mesuraria en un espai tancat amb un fluid intern sotmès a pressió, en canvi la pressió absoluta 

seria la pressió de la mesura més la pressió atmosfèrica que sempre està present a la terra.2 
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Densitat 

Magnitud física que relaciona la quantitat de massa (kg) amb un determinat volum (m3). La densitat 

pot variar en un mateix fluid, ja que depèn de la temperatura i de la pressió. Una manera d’anomenar 

a les pressions d’un cos és utilitzant la pressió relativa, pressió que relaciona la mesurada amb una de 

referència. En els líquids s’utilitza l’aigua a 1 atm de pressió i 4 ºC i en gasos l’aire a 1 atm i 0 ºC.  

Viscositat 

És una mesura de resistència que presenta un fluid a fluir per un medi, aquesta resistència és deguda 

a unes col·lisions internes de les partícules les quals es mouen a diferents velocitats, cosa que provoca 

una resistència al moviment. Quan un fluid flueix per l’interior d’un tub, les partícules centrals ho fan 

a una velocitat major a les que estan en contacte amb les parets laterals, això és a causa de la 

resistència al moviment que exerceixen les parets sobre el fluid, on es pot veure en la següent imatge 

que la velocitat a les parets és pròxima a 0 i a la part central és la màxima que pot assolir.  

 

Figura 3-1. Comportament del fluid en una canonada (Font: Ricardo Torres, EFM) 

Viscositat dinàmica, : 

Aquesta mesura relaciona la tensió local d’un fluid en moviment amb la velocitat de deformació de les 

partícules. També es podria definir com la resistència a què les làmines del fluid, representades en la 

figura anterior, es llisquin entre si. La seva unitat és el pascal-segon (Pa·s) o també el poise (P) on 10 

poises és equivalent a 1 Pa·s. 

Viscositat cinemàtica, : 

Aquesta mesura és simplement una relació entre la viscositat dinàmica i la densitat d’un líquid. 
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Regim estacionari / no estacionari 

Un fluid es diu que és estacionari si la velocitat en un punt aleatori és constant en el temps. Totes les 

partícules que pesen per aquell punt ho faran amb la mateixa velocitat, la trajectòria que de les 

partícules del fluid corresponen a una línia de corrent que és tangent en cada punt del vector velocitat. 

En un fluid estacionari, la distribució de línies de corrent del flux no canvien amb el temps. En canvi els 

fluids no estacionaris sí que tenen variacions de velocitat en el temps com podria ser una cascada on 

el fluid s’accelera per la mateixa gravetat.  

3.2. Termodinàmica 

És la branca de la física que estudia els fenòmens tèrmics a escala macroscòpic.  

L’equilibri termodinàmic s’experimenta quan un sistema no és capaç d’experimentar cap procés 

termodinàmic sota certes condicions de contorn. Però per obtenir aquest equilibri s’han de complir 

alhora els equilibris químics, mecànics i el tèrmic.  

Qualsevol objecte que tingui més de 0 kèlvins (-273,15 ºC) de temperatura, emet calor. Per això 

l’equilibri tèrmic entre dues substàncies o objectes en contacte amb diferents temperatures internes, 

la que tingui una temperatura més alta escalfarà l’altra per aconseguir un punt de temperatura mitjà i 

aconseguir l’equilibri.  

1ª llei de la termodinàmica 

La conservació de l’energia és un dels fonaments de la termodinàmica, aquesta llei estableix que 

l’energia interna del sistema (U) és la suma de la calor aportada (Q) i el treball realitzat per aportar 

aquesta calor (W).2 

𝑈 = 𝑄 +𝑊  (Eq. 3.1) 

Calor, Q 

Les partícules internes d’un objecte no es troben en repòs sinó que estan amb moviment constant 

depenent de la temperatura interna a la qual es trobin, sempre que sigui major que el zero absolut (-

273,15 ºC). Aquest moviment intern s’anomena energia tèrmica, però si aquesta energia és 

intercanviada externament, es denomina calor.  

La calor és l’energia intercanviada entre un cos i el seu entorn pel simple fet de trobar-se a diferent 

temperatura. La calor, igual que el treball, és energia en trànsit, per què es pot entendre com a mètode 

de transferència d’energia. 
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Calor específic 

La calor específica és la quantitat de calor que és necessari per unitat de massa per elevar la 

temperatura d’un cos o objecte determinat un grau centígrad: 

𝑄 = 𝑐𝑝 ∗ 𝑚 ∗ 𝑇 (Eq. 3.2) 

On: 

Cp és la calor especifica del material [J/kg*K] 

m és la massa de l’objecte [kg] 

T és la diferència de temperatura del sistema [K] 

Transferència de calor 

Com ja s’ha explicat l’energia interna d’un cos es transfereix externament com a calor, aquest bescanvi 

de calor es pot produir de tres maneres; per conducció, per convecció o per radiació. En aquest treball 

ens centrarem en la convecció i la conducció. 

 

Figura 3-2. Tipus de transferència de calor (Font: Carlos, Nergiza) 

3.2.1.1. Conducció tèrmica 

Aquesta manera de transmetre la calor es produeix per contacte directe de les partícules, pot ser 

mitjançant un sòlid, líquid o gasos. Aquesta transferència pot passar entre objectes o en un mateix 

objecte, però sempre amb el mateix principi, que la calor ens transfereixi d’un cos o d’una regió més 

calenta a una amb temperatura menor.   
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3.2.1.2. Convecció tèrmica 

Aquest transport d’energia tèrmica té la particularitat de trobar-se sempre amb un fluid en estat líquid, 

gasos o plasma i no amb un sòlid. Per tant aquest fluid fa de medi de propagació de la calor de l’objecte 

o regió d’un propi fluid a major temperatura cap a un altre objecte o les regions del fluid que es troben 

a menor temperatura. 
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4. Bescanviadors de calor 

4.1. Introducció als bescanviadors 

En els sistemes mecànics, químics, nuclear i en altres, apareix la necessitat de transferir la calor d’un 

lloc a un altre, o bé, d’un fluid a un altre. Els bescanviadors de calor són els dispositius que permeten 

realitzar aquesta feina. Una noció bàsica dels components mecànics dels bescanviadors de calor és 

necessari per comprendre com funcionen i treballen per a una bona realització de les seves funcions.  

L’objectiu d’aquest apartat és presentar els bescanviadors de calor com dispositius que permeten 

extraure calor d’un punt a un altre d’una manera especifica en una determinada aplicació. Es 

presentaran els diferents tipus de bescanviadors segons el procés de transferència: directe o indirecte. 

Segons la zona d’intercanvi: alternatiu o regenerador i de superfície. També es mostraran els diferents 

tipus segons la seva construcció i forma: De plaques, compactes o tubulars (d’un tub, tubs concèntrics 

o carcassa i tubs). Seguidament es mencionaran segons la distribució de flux: flux creuat, flux paral·lel 

i flux a contracorrent. També els podem classificar segons el nombre de passos que realitza el fluid dins 

dels tubs: d’un sol pas o de múltiples passos.3 

Segons el procés de transferència 

En aquesta classificació trobem dos grups diferents, els bescanviadors on els fluids tenen un contacte 

directe o indirecte.  

A contacte directe ens referim al fet que els fluids es troben mesclats, sense una barrera física entre 

ells mentre intercanvien la calor per després ser separats. Com que no hi ha una paret entremig dels 

dos fluids, l’intercanvi de calor és més bona, ja que no hi ha un element on es produirien perdures en 

la transferència de la calor. Per al bon funcionament d’aquests bescanviadors, és millor que els fluids 

siguin immiscibles entre ells, ja que hi hauria una contaminació dels fluids de no ser així. Un dels 

exemples d’aquests bescanviadors són les torres de refrigeració, on un fluid calent (aigua) entra per 

una canonada on és mescla amb un fluid refrigerant (aire atmosfèric) per reduir la temperatura del 

fluid calent. El fluid refrigerant absorbeix la humitat del fluid a refrigerar evaporant una quantitat del 

fluid que s’expulsarà a l’atmosfera, per aquest motiu, és necessari un fluid addicional com és el de 

reposició, per tal de continuar el cicle.  

En l’altre grup, els bescanviadors de contacte indirecte tenen un sòlid, un espai o fins i tot una 

diferència de temps entre els fluids, però no tenim una mescla dels fluids.  



  Memòria 

18   

 

Figura 4-1. Representació dels components d'una torre de refrigeració (Font: Joan Grau, ETM) 

Segons la zona d’intercanvi 

Trobem dos grups en aquest apartat, segons si són de contacte alternatiu o de superfície, dintre del 

procés de transferència indirecte, ja que no hi ha una mescla total dels fluids tot i que en el cas 

alternatiu pot succeir una mínima mescla. 

Quan es descriuen els bescanviadors alternatius o regeneradors es refereix al cas en què els fluids 

implicats en la transferència de calor recorreran el mateix espai, la mateixa superfície però en moments 

diferents. La superfície obtindrà la calor del fluid més calent on després la despendrà al fluid menys 

calent fent així inevitable el contacte, ni que sigui menyspreable en els casos on la contaminació no és 

determinant, entre els dos fluids. 

El procés d’intercanvi de calor en els bescanviadors de superfície està completament relacionat amb la 

separació entre els fluids mitjançant un sòlid que els impedeix mesclar-se físicament, sigui una paret 

plana o una paret circular.  

Segons la seva construcció i forma 

Trobem dos grups de bescanviadors quan es classifiquen segons la seva construcció, els de forma 

tubular o els de plaques.  

4.1.1.1. Bescanviadors de plaques: 

La configuració d’aquest bescanviador consisteix en un conjunt de plaques metàl·liques premsades 

entre elles, que separen els dos fluids, entre els quals es produeix l’intercanvi de calor. Generalment 

tenen quatre obertures, una d’entrada i una de sortida per cada un dels dos fluids. Els fluids s’alternen 
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entre cada una de les plaques i unes juntes dirigeixen el flux entre les plaques, fent l’alternança ja 

mencionada. Aquestes juntes estan situades als extrems de cada placa, per poder contenir el fluid i per 

maximitzar l’àrea de transferència de calor. Gràcies al fet que cada una de les plaques té una àrea 

superficial molt gran, provoca que hi hagi una transferència de calor molt més elevada en comparació 

als models tubulars. Per aquest motiu la mida del bescanviador de plaques és molt inferior als tubulars 

per a la mateixa capacitat d’intercanvi de calor. 

 

Figura 4-2. Funcionament d'un bescanviador de plaques (Font: T-soluciona, Empresa) 

Tot i que aquest bescanviador no és tan utilitzat per culpa de la dificultat a l’hora de segellar les juntes 

entre cada placa, és molt útils en aplicacions líquid-líquid amb un flux turbulent. Com podria ser en 

calefaccions i ventilació, processament d’aliments, en productes químics com el petroli, en la 

refrigeració d’oli de maquinària, etc. Però també té aplicacions on no són la millor elecció. Per exemple, 

en aplicacions gas-gas, en bescanviadors on el flux és menor a 0,1 m/s o en el bescanvi de calor quan 

es produeix condensació de vapor. 

4.1.1.2. Bescanviadors compactes: 

Aquests bescanviadors són d’una mida més petita, lleugers i barats en comparació a la resta de 

bescanviadors. 

Estan especialment dissenyats per maximitzar la transferència de calor per unitat de volum, amb un 

valor superior als 700 m2 de superfície cada m3 de volum. Un bon exemple de bescanviadors compactes 

serien els radiadors d’un vehicle com un cotxe, els quals acostumen a tenir una superfície major al valor 

indicat. 
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En aquests tipus de bescanviadors, les superfícies acostumen a ser molt grans amb l’ajuda d’aletes de 

placa (plate-fin), aletes anulars (tube-fin) o algun tipus de plaques per poder dissipar millor la calor 

residual tot i que són molt compactes, amb pocs espais entre si, el que fa que el fluid extern 

normalment sigui un gas i freqüentment són dos gasos els fluids que intervenen al bescanvi de calor, 

per aquest motiu es compensen els baixos coeficients de transferència amb la gran superfície de 

bescanvi.  

 

Figura 4-3. Aletes de placa (plate-fin) d'un bescanviador compacte (Departament d’enginyeria mecànica, 

Universitat Rei Abdulaziz) 

 

Figura 4-4. Representació de les aletes anulars o "tube-fin" de tipus individual (esquerra) i de tipus continua 

(dreta). (Departament d’enginyeria Mecànica, Universitat Rei Abdulaziz) 

4.1.1.3. Bescanviadors tubulars: 

Els bescanviadors tubulars són els que estan formats per cilindres, sigui per un o més d’un. El cilindre 

extern s’anomena carcassa i els cilindres interns tubs els quals poden ser un o més d’un. El procés 

d’intercanvi de calor es duu a terme mitjançant el contacte entre els fluids per mitjà de la superfície 

dels tubs que transporten la calor del fluid amb alta temperatura al que té una temperatura menor, 

mitjançant la convecció entre el fluid calent a la paret del tub, després, per conducció entre les 

superfícies de contacte entre els fluids pel gruix del tub, i finalment, una altra vegada mitjançant la 

convecció entre la paret del tub al fluid de menys temperatura.  
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Es poden separar en subdivisions els bescanviadors tubulars segons el nombre de tubs que el formen: 

4.1.1.3.1 Tub únic:  

Seria el cas més senzill on tenim un tub sense carcassa on l’intercanvi de calor es du a terme entre el 

fluid intern i l’entorn que l’envolta. La seva forma seria d’una simple canonada sense cap altra part.  

4.1.1.3.2 Doble tub: 

En aquest cas ja tenim una formació més semblant a un bescanviador de calor on trobem la carcassa 

externa i el tub central on es pot distingir el flux extern, amb fletxes negres, entre la carcassa i el tub, 

del flux intern, amb fletxes vermelles, que circularia per l’interior del tub. També es podrien diferenciar 

les distribucions del flux que hi hauria de les quals s’explicaran en el següent apartat.  

 

Figura 4-5. Bescanviador concèntric de doble tub (Font: Joan Grau, ETM) 

4.1.1.3.3 Carcassa i tubs: 

Aquest tipus de bescanviadors són els més utilitzats en la indústria i tenen moltes aplicacions en 

diferents àmbits de l’enginyeria tèrmica com a condensadors, evaporadors, etc. 

Les parts del bescanviador consisteix en un feix de tubs en un contenidor normalment cilíndric 

anomenat carcassa. Diferenciarem dos tipus de fluids, el flux del fluid de dins dels tubs o flux intern i el 

que flueix entre els tubs i la carcassa o flux extern. En els extrems dels tubs, el fluid intern es manté 

aïllat del fluid extern gràcies a l’estanquitat que proporciona la placa tubular. Els tubs se subjecten a la 

placa per proporcionar un segellat adequat i mantenir la distancia entre els tubs que es necessiti. Les 

plaques de suport mostrades a la figura, actuen com a deflectors per mantenir els tubs a la posició 

fixada i per a dirigir el flux del líquid dins de la carcassa cap a la direcció desitjada entremig dels tubs, 

això proporciona un fluid turbulent que manté més contacte entre els tubs.  

Els extrems d’aquest bescanviador estan formats per uns capçals que acostumen a tenir un orifici 

perquè entri el fluid intern o surti depenent de la configuració que s’hagi donat al bescanviador, també 

podrien tenir les entrades del fluid extern, però en la figura adjuntada observem que aquests orificis 

estan a la part lateral de la carcassa. Els capçals estan units a la carcassa per mitjà de les brides que 

alhora estan unides a les plaques tubulars, formant així el bescanviador de carcassa i tubs.   
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Figura 4-6. Enumeració de les parts d'un bescanviador de carcassa i tubs (Font: Rafael Flores, Projecte final de 

Grau, Mèxic)4 

 

Numeració Nom de les parts 

1 Carcassa 

2 Tubs 

3 Placa tubular 

4 Deflector 

5 Sortida Fluid intern 

6 Capçal de sortida 

7 Capçal d’entrada 

8 Brida 

9 Sortida fluid extern 

10 Entrada fluid intern 

11 Entrada fluid extern 

Taula 1. Parts generals d'un bescanviador de carcassa i tubs (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

El funcionament d’aquest bescanviador depèn sobretot de la distribució de flux que s’utilitzarà per a 

portar a cap l’intercanvi de calor entre els fluids, la descripció del funcionament seria la següent. 
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Segons la distribució dels fluxos 

En aquesta classificació es troben 3 grups diferents per a distribuir el flux de fluid que circularà per 

l’interior d’un bescanviador 

Una de les caracteritzacions més comunes en les quals es poden classificar els bescanviadors és amb 

la direcció relativa que existeix entre els dos fluxos de fluid. Les tres categories són: 

4.1.1.4. Flux paral·lel: 

Com es veu a la figura següent, existeix un flux paral·lel quan el fluid intern (color vermell) i el fluid 

extern (color blau) flueixen en la mateixa direcció i en el mateix sentit en tota la part central del 

recorregut. Els fluids entren l’intercanviador pel mateix extrem (T1 i T3) on presenten una diferència 

de temperatura notable, a mesura que avancen els fluids a través del bescanviador, la temperatura del 

fluid més calent (fluid vermell, representat amb T1) disminueix mentre que la temperatura del fluid 

menys calent (fluid blau, representat amb T3) augmenta intentant arribar a un equilibri tèrmic. Però 

s’ha de saber que els fluids no arribaran mai a l’equilibri tèrmic.  

 

Figura 4-7. Representació gràfica i esquemàtica d'un flux en paral·lel en un bescanviador de carcassa i tubs 

(Font: P.A. Hilton Ltd) 

4.1.1.5. Flux a contracorrent: 

Com s’il·lustra a la figura següent, es presenta un flux a contracorrent quan els dos fluids flueixen en la 

mateixa direcció però en sentits oposats. Cada un dels fluids entren al bescanviador per diferents 

extrems, així el fluid amb menor temperatura (fluid blau, representat amb T3 a l’entrada) surt per on 

entra el fluid amb una temperatura major (fluid blau, representat amb T1 a l’entrada). Aquest tipus de 

bescanviadors resulten ser més eficaços que els de tipus paral·lel, concretament es pot observar 

aquesta afirmació, ja que la sortida del fluid menys calent (representat amb T4) pot superar la 

temperatura final del fluid calent (representat amb T2) una vegada realitzada la transferència de calor 

del bescanviador.  
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Figura 4-8. Representació gràfica i esquemàtica d'un flux a contracorrent en un bescanviador de carcassa i tubs 

(Font: P.A. Hilton Ltd) 

4.1.1.6. Flux creuat:  

En la figura següent es mostra com en un bescanviador de calor d’aquestes característiques, un dels 

fluids, flueix de manera perpendicular a l’altre, un dels fluids passa a través dels tubs mentre que l’altre 

passa al voltant dels tubs formant un angle de 90 graus. Aquest tipus de bescanviadors s’utilitzen 

normalment quan un dels fluids, el fluid extern, presenta un canvi de fase, per aquest motiu el fluid 

presenta dues fases en el seu transcurs dins del bescanviador.  

Un típic exemple d’aquest bescanviador és en els sistemes de condensació de vapor, com es pot 

observar a la figura següent, on el vapor que surt d’una turbina entra com un flux extern a la carcassa 

del condensador i l’aigua freda que flueix a través dels tubs absorbeix la calor del vapor i el condensa 

en forma d’aigua líquida. 

 

Figura 4-9. Representació gràfica i esquemàtica d'un flux creuat en un bescanviador de carcassa i tubs (Font: 

P.A. Hilton Ltd) 
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Segons el nombre de passos 

Aquest mètode combina les característiques de dos o més bescanviadors i permet millorar el 

rendiment en fer passar els dos fluids diverses vegades dintre d’un bescanviador de pas simple. Quan 

els fluids de l’intercanviador transfereixen calor més d’una vegada, es denomina bescanviador de 

múltiples passos. Sí el fluid només transfereix la calor en una sola vegada, es denomina bescanviador 

de pas simple o d’un sol pas. A la figura següent es mostra un exemple dels bescanviadors segons el 

nombre de passos. 

En general els bescanviadors de múltiples passos inverteixen el sentit del flux en els tubs fent-los servir 

en forma de “U” en els extrems, és a dir, un plec en forma de “U” que permet al fluid tornar i 

incrementar l’àrea de transferència del bescanviador. També es millora la transferència de calor 

d’incrementar els passos interns amb la utilització de deflectors per repartir més l’espai de contacte 

entre el fluid extern i les parets dels tubs.  

 

Figura 4-10. Representació de 3 configuracions de bescanviador segons els nombres de passos (Font: Ricardo 

Solórzano, Hydraulics & Pneumatics ) 
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4.2. Descripció de la unitat de servei 

En aquest apartat del treball es presentarà el bescanviador de calor de tubs i carcassa de l’empresa 

“P.A. Hilton Ltd model H102C”.5 

Però primer es parlarà del conjunt de peces i bescanviadors del qual està format la unitat de servei on 

s’han realitzat les preses de dades del bescanviador que s’ha treballat en aquest treball.  

La unitat de servei, model H102, està format per un panel amb una consola elèctrica integrada que 

proporciona el servei als 11 tipus diferents de bescanviadors que s’hi poden acoblar.6 

Les parts principals d’aquest sistema de bescanviadors està format pels següents elements: 

- Tanc d’emmagatzematge d’aigua externa 

- Bomba d’aigua 

- Unitat de servei 

- Bescanviador 

- Circuit de tubs 

Funcionament del conjunt 

El primer dels elements necessaris en aquest circuit és el tanc d’emmagatzematge d’aigua, aquest serà 

el lloc on començarà i acabarà el circuit tancat d’aigua del sistema. Aquest tanc amb una quantitat 

considerable d’aigua a temperatura ambient és necessari per a subministrar l’aigua del circuit intern 

com del circuit extern del bescanviador final. L’aigua de l’interior dels tancs és subministrada a través 

d’uns tubs flexibles a la unitat de servei mitjançant el funcionament continu d’una bomba d’aigua que 

permet mantenir la circulació a la velocitat o cabal que sigui necessari, dintre dels valors possibles en 

cada un dels dos circuits. 

Una vegada l’aigua ha arribat a la unitat de servei, és bifurcada per separar el fluid en el qual serà el 

calent i el que serà el fred.  

Els fluids separats en parts iguals, entren als cabalímetres d’àrea variable, també anomenats 

rotàmetres, en la part inferior a la dreta de la Figura 4-11, on s’especificarà el cabal específic per cada 

un dels dos fluids, a la sortida d’aquest aparell hi ha un cabalímetre electrònic per a mesurar amb 

exactitud la quantitat de fluid que passa per cada tub on es mostrarà al monitor el valor que s’ha marcat 

al rotàmetre analògic.  
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El fluid fred passarà al circuit intern a la temperatura de la qual prové del tanc, sense cap modificació, 

en canvi el fluid calent passarà per unes resistències internes de 3000W de potència que faran 

augmentar la temperatura fins a arribar a l’estipulada en la controladora central, amb un límit de 80ºC 

on actuaria l’aparell limitador de temperatura per al correcte funcionament que té integrat la unitat 

de servei, aturant l’augment de la temperatura. 

Una vegada els fluxos de fluid estan a la temperatura estipulada, són mostrats al monitor gràcies a uns 

termoparells localitzats en un tub de coure intern a les vàlvules centrals de la unitat de servei, d’aquesta 

manera es pot controlar en tot moment l’evolució en temps real de la temperatura dels dos fluxos amb 

una resolució de 0.1ºC. 

Una vegada ja estan definits els cabals i les temperatures d’ambdós fluids, aquests passaran la vàlvula 

central de la unitat de servei, preparats per a ser connectats amb unes mànegues flexibles a un 

bescanviador per poder-hi realitzar els pertinents canvis tèrmics. 

 

Figura 4-11. Unitat de servei H102 de l'empresa P.A. Hilton Ltd (Font: Manual d'ús de la unitat de servei del 

bescanviador de calor) 

En el cas d’aquest treball, el bescanviador que s’ha estudiat és el model H120C que és de tubs i carcassa. 

On el seu funcionament bàsic és el bescanvi d’energia calorífica del fluid de major temperatura al de 

menor mitjançant el contacte indirecte per convecció entre ambdós fluids amb 7 tubs d’acer inoxidable 

de 205 mm de llargada i 47,6 mm de diàmetre amb un gruix de 0,6mm cada un, formant una superfície 

de bescanvi de 18.700 mm2.7 
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Figura 4-12. Bescanviador de carcassa i tubs H102-C (Font: Manual d'ús del bescanviador H102-C, P.A. Hilton) 

Aquest bescanviador té 2 mètodes de produir el bescanvi, amb un bescanvi amb paral·lel o a 

contracorrent. En les següents imatges es pot observar els dos circuits interns del bescanviador de tubs 

i carcassa, amb la representació de com entren i surten els fluids de les vàlvules situades a la part 

central de la unitat de servei. 

 

Figura 4-13. Representació de les dues configuracions d'ús del flux a contracorrent (esquerra) i en paral·lel 

(dreta). (Font: Manual d'ús del bescanviador H102-C, P.A. Hilton Ltd) 

  



Caracterització experimental i numèrica d’un bescanviador de calor de carcassa i tubs  

  29 

Una vegada els fluids han sortit del bescanviador, tornen a les vàlvules centrals per les mànegues 

flexibles representades anteriorment, en aquell punt seran mesurades les seves temperatures per 

obtenir els resultats del bescanvi realitzant, aquestes temperatures seran obtingudes amb uns 

termoparells situats en uns tubs de coure a la part interna de les vàlvules on es mostraran la 

temperatura al monitor de la unitat de servei juntament amb les temperatures anteriorment 

mencionades.  

Finalitzat el procés de bescanvi, s’han obtingut les temperatures d’entrada i de sortida d’ambdós fluids, 

els fluids es tornen a mesclar a la sortida de la unitat de servei per a retornar al tanc d’on procedien 

però amb un augment de la temperatura que farà que també augmenti la temperatura de l’aigua que 

hi hagi emmagatzemada al tanc.  

A partir d’aquest punt el cicle es va repetint contínuament per tal de poder obtenir les condicions 

esperades de treball i aconseguir els resultats de la transferència de calor.  
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4.3. Descripció del bescanviador carcassa i tubs H102-C 

En aquest projecte és treballarà amb el bescanvi de tubs i carcassa, un dels més utilitzats el la industria 

per a realitzar bescanvis tèrmics entre dos fluids sense mesclar-se.  

Les parts que formen aquest equip de treball són: 

- Tubs 

- Carcassa 

- Deflectors 

- Placa tubular 

- Capçals 

- Brida 

- Vàlvules d’admissió  

Tubs 

Els tubs són els components fonamentals del bescanviador, els quals proporcionen la superfície de 

transferència de calor entre el fluid que circula pel seu interior, fluid intern, i el fluid que circula entre 

la carcassa i els tubs o fluid extern. La principal funció que tenen els tubs es transferir la calor per 

convecció entre ambdós fluids sense que aquests entrin en contacte.  

Els tubs poden tenir unes aletes per tal d’augmentar la superfície de bescanvi amb el fluid extern. Una 

altra manera de maximitzar aquesta superfície es augmentant el numero de passos que realitzarà el 

fluid intern pel bescanviador podent arribar a ser vuit el nombre de passos per tal de multiplicar la 

superfície de bescanvi.  

En el cas del bescanviador en qüestió, te les següents dimensions:  

Numero de tubs Llargada Diàmetre extern Gruix Material 

7 205 mm 47,6 mm 0,6 mm Acer inoxidable 

Taula 2. Principals característiques dels tubs interns del bescanviador (Font: Manual d'ús del bescanviador 

H102-C, P.A. Hilton Ltd) 
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Carcassa 

La carcassa és un component normalment cilíndric la qual limita el bescanviador amb l’exterior fent 

d’última barrera on no es produirà el bescanvi de calor que es vol estudiar. 

És important que l’interior de la carcassa sigui d’un diàmetre constant per poder col·locar els deflectors 

i el feix de tubs a la posició correcta formant un canal per on estudiar el bescanviador sense tenir 

obstruccions degudes a un mal posicionament de les peces. Les dimensions de la carcassa també 

dependran del nombre de passos que es faran tant del fluid intern com de l’extern i de la distribució 

del flux, sigui paral·lel o a contracorrent o creuat. Podem veure les diferents i principals configuracions 

de carcasses en la Figura 4-14.  

En el cas del model que es treballarà en aquest treball, la configuració de la carcassa correspon a un 

pas simple de fluid intern i extern que correspon a la lletra E de la taula anteriorment anomenada, tot 

i que la configuració és diferent, ja que no té les embocadures a la part de la carcassa com es veu a la 

il·lustració de la figura, seria una altra configuració d’aquest tipus.8 

 

Figura 4-14. Diferents tipus de configuracions de capçals i carcasses (Font: Normes TEMA).9 
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Deflectors 

Es poden diferenciar dos grups de deflectors, els transversals i els longitudinals. 

El propòsit dels deflectors longitudinals és controlar la direcció del flux del costat de la carcassa i 

augmentar el nombre de passos del fluid extern de manera longitudinal. 

Els deflectors transversals tenen dues funcions, la primera és mantenir el feix de tubs a la posició 

adequada perquè no es puguin sofrir moviments deguts a les vibracions o a vòrtex de les turbulències. 

La segona funció seria guiar el fluid extern entre les parets de la carcassa creant un camí més llarg i 

amb més contacte amb els tubs centrals que porten el fluid intern, així augmentat el coeficient 

convectiu que hi haurà en la transferència de calor del bescanviador.  

De tipus de deflectors transversals se’n troben 3 de principals, els de segmentació simple, de doble 

segmentació i els de triple segmentació com es pot veure a la Figura 4-15. Cada un d’aquests tipus amb 

els seus subtipus, depenen de l’angle i part retallada de cada segmentació, té una finalitat per obtenir 

millors resultats a la transferència que es vulgui treballar.  

En el bescanviador que es treballarà en aquest projecte, la configuració seria de segmentació simple 

amb únicament dos deflectors amb una obertura radial amb uns 25º respecte del centre. Per entendre 

millor com és la geometria dels deflectors utilitzats, s’explica detalladament la seva construcció en el 

Model 2D Axisimètric de tubs concèntrics en la Figura 0-28 dels Annexos.  

 

Figura 4-15. Diferents configuracions dels deflectors transversals (Font: Mahuli A. González, Universitat 

Nacional Experimental Francisco de Miranda) 
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Placa tubular 

Aquesta placa té la finalitat de mantenir els tubs centrals fixats amb la configuració que s’hagi 

determinat de construcció. La posició de la placa s’ajusta amb l’ajuda d’una brida externa que 

mitjançant uns caragols i unes femelles s’adhereixen a la carcassa. Un dels problemes més freqüents 

que sofreixen és l’atac corrosiu dels fluids, ja que està en continu contacte amb els dos mantenint-los 

estancs en tot moment.  

La manera de fixar el feix de tubs a la placa pot realitzar-se mitjançant soldadura, expansió o amb 

superfície roscada per tal que no hi hagi filtracions d’un fluid a l’altre.  

Les plaques que tenen el bescanviador que s’utilitzarà tenen 7 orificis fresats amb dos acabats, una 

placa té rosques als interiors dels forats i l’altra té un acabat llis, per tal de roscar-hi els tubs per un 

extrem i introduir l’altre de forma manual amb una fixació per expansió, aquesta configuració és 

realitzada per tal de ser desmuntat i poder-hi fer tasques de neteja. 

Capçals  

Els capçals són els extrems dels bescanviadors, la part final es fixa a la carcassa mitjançant unes brides 

externes i la placa tubular, descrita anteriorment, entre les parts.  

Poden tenir diverses formes i configuracions depenent de quina sigui la seva finalitat, hi ha tipus flotant, 

de canal i tapa, canal integrat amb placa tubular i de canal amb tapa i brida. Tal com es pot observar a 

la Figura 4-14 extreta de la norma de fabricació TEMA.  

Els tipus flotant serien els corresponents a les imatges “S” amb un dispositiu de subjecció, tipus “T” 

sense contra brida, tipus “P” amb empaquetament exterior i de tipus “W” amb un aïllament extern. 

Els de canal i tapa plana serien els corresponents a les imatges “A” i “L”, que consisteixen en un cilindre 

buit o canal que se solden a dues brides als extrems, una de les brides s’uneix a la tapa plana i l’altra a 

la placa tubular. 

Els capçals de canal integrat amb placa tubular i tapa desmuntable són els referents a les imatges dels 

tipus “C” i “N”, els quals tenen un extrem del canal soldat a una brida per subjectar la tapa plana 

mitjançant caragols i l’altre extrem s’uneix a la placa tubular mitjançant soldadura. 

Finalment, els tipus de canal amb tapa i brida són els de les imatges “B” i “M”, on la tapa està soldada 

a un extrem del canal mentre que la brida és soldada a l’altre extrem permetent que el capçal s’uneixi 

a la placa tubular o a la brida de la carcassa. 
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En el cas que s’estudiarà el tipus de capçal és el mateix als dos extrems, amb la particularitat que les 

entrades i sortides dels fluids es troben als capçals, ja que normalment només es troba l’entrada i la 

sortida del fluid intern en aquestes parts.  

La configuració dels capçals que incorporen el bescanviador estudiat en aquest treball, s’adequarien a 

una configuració C en ambdós casos, en ser pràcticament el mateix capçal. Amb l’única diferència que 

un capçal incorpora rosques per fixar els tubs, en canvi l’altre únicament van encaixats.  

Brides 

Aquesta part s’associa a un component dels capçals però com s’ha pogut veure, no tenen per què 

formar part sòlida, per aquesta raó es mencionen com una part més d’un bescanviador. Les diferents 

formes que es poden trobar de brides serien de tipus anell o de coll soldat.  

Les brides d’anell estan formades a partir d’una peça normalment d’acer inoxidable amb una forma 

d’anell com el seu nom indica, el seu us són en bescanviadors de pressió moderada, temperatura no 

gaire elevada i unes vibracions i flexions que no siguin gaire altes per tal de mantenir un bon 

funcionament, la seva l’única funció és la de subjectar el capçal amb la carcassa per formar un objecte 

rígid.  

Les brides de coll soldable tenen una forma de con amb una variació de gruix gradual fins a arribar al 

diàmetre de la carcassa per tal de no deixar espais i de maximitzar la zona d’adherència, les seves 

aplicacions estan relacionades amb operacions d’alt risc amb fluid inflamables o químics, també amb 

fluids d’altes temperatures o altes pressions. 

Per al bescanviador H102C que s’utilitzarà en aquest treball, es necessitaran dues brides d’anell per 

subjectar els capçals amb la carcassa.  

Vàlvules d’admissió  

Aquesta part ubicades als capçals són les encarregades d’unir els tubs flexibles que connectaran el 

bescanviador amb les fonts dels fluids que s’estudiaran dins d’un bescanviador.  

Aquestes obertures duen un sistema de seguretat per no deixar sortir el fluid intern al fer un canvi en 

la configuració dels tubs flexibles, poden tenir tres formes diferents per unir-se amb els tubs com es 

pot observar a la següent figura: 
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Figura 4-16. Diferents tipus de vàlvules d'un capçal dels bescanviadors de carcassa i tubs (Font: Rafael Flores, 

Treball final de grau, Mèxic) 

Les vàlvules radials, que permeten una bona distribució del fluid als tubs centrals units a la placa 

tubular, les vàlvules axials, les quals tenen una mala distribució del fluid en els tubs, ja que el fluid entra 

amb major velocitat als tubs centrals que als perifèrics, i finalment les vàlvules tangencials, que 

s’utilitzen quan el fluid conté partícules abrasives i així es pot suavitzar el canvi de direcció del fluid 

abans d’entrar al feix de tubs del bescanviador. 

En el bescanviador que s’estudiarà s’observen dos dels tres tipus de vàlvules que s’han descrit gràcies 

al fet que els capçals estan separats en dues parts incorporant així tant les entrades com les sortides 

dels fluids interns i externs. D’aquesta manera es diferencien les vàlvules radials per al fluid intern dels 

tubs i les vàlvules tangencials per al fluid extern del bescanviador, el que circularà entre la carcassa i el 

feix de tubs.  
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5. Introducció a la Dinàmica de fluids computacional 

Com totes les solucions que apareixen gràcies a un aparell, a un nou mètode o a qualsevol cosa segons 

la seva naturalesa, sempre és necessari tenir un problema o un impediment abans. 

En el cas de la mecànica de fluids és la dificultat per obtenir uns resultats o uns processos sobre uns 

productes o prototips que majoritàriament tenen un preu molt elevat o són molt difícil de fabricar. Per 

aquest motiu els científics i enginyers han aconseguit desenvolupar una manera més pràctica i amb 

una disminució de costos. Aquest procés es du a terme gràcies als ordinadors, unes eines molt potents 

de solucionar equacions molt complexes i llargues que tardarien mesos a resoldre els humans sense la 

seva ajuda.  

Aquestes eines es coneixen amb el nom de simulació de fluids, que permet fer simulacions amb l’ajuda 

visual del que es vol experimentar i obtenir unes solucions molt semblants a les que s’obtindrien amb 

un model real.  

Aquesta eina computacional permet als enginyers i científics generar solucions a problemes de 

simulació del flux de fluids amb una interacció o sense amb un sòlid de manera virtual, amb diferents 

programes de càlcul. 

En l’anàlisi de la dinàmica de fluids computacional, la simulació del flux dels fluids es realitza d’acord 

amb les seves propietats físiques com la velocitat, la pressió, la temperatura, la densitat i la viscositat. 

Per generar una solució virtual per un fenomen físic associat al flux d’un fluid, sense comprometre 

l’exactitud, aquestes propietats s’han de considerar simultàniament.  

En un programa informàtic s’utilitza un model matemàtic del cas físic i un mètode numèric per analitzar 

el flux de fluids. Per exemple, les equacions de Navier-Stokes s’especifiquen com a model matemàtic 

del cas físic. Això descriu canvis en totes aquelles propietats físiques tant per al flux de fluids com per 

a la transferència de calor. El model matemàtic varia segons el contingut del problema com ara la 

transferència de calor, la transferència de massa, el canvi de fase, la reacció química, etc. A més, la 

fiabilitat d’una anàlisi CFD depèn molt de tota l’estructura del procés. La verificació del model 

matemàtic és extremadament important per crear un cas precís per resoldre el problema. A més, la 

determinació de mètodes numèrics adequats per generar un camí a través de la solució és tan 

important com un bon model matemàtic. El programari amb el qual es fa l’anàlisi és un dels elements 

clau per generar un procés de desenvolupament de productes sostenibles, ja que es pot reduir 

dràsticament la quantitat de prototips físics.10 
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5.1. Breu història de la dinàmica de fluids computacional (CFD) 

Des de l’antiguitat fins ara, la humanitat ha desitjat descobrir els fenòmens relacionats amb el flux de 

fluids. Llavors la pregunta és, quan va sorgir el nostre interès en la mecànica de fluids computacional? 

Els estudis experimentals en el camp de la dinàmica computacional de fluids tenen un gran 

desavantatge, per fer que siguin molt precisos, necessiten una quantitat important de temps i de 

diners. En conseqüència, científics i enginyers van voler generar un mètode que els permetés combinar 

un model matemàtic i un mètode numèric amb un ordinador per arribar més de pressa a una solució.  

A continuació es pot veure un resum de la breu història de la dinàmica computacional dels fluids:11 

• Fins al 1910: Millores en els models matemàtics i els mètodes numèrics  

• Del 1910 al 1940: Integració de models i mètodes per generar solucions numèriques basades 

en càlculs manuals. 

• Del 1940 al 1950: Transició a càlculs basats en ordinadors amb els primers ordinadors (ENIAC). 

Solució per al flux al voltant del cilindre de Kawaguti amb una calculadora d’escriptori 

mecànica el 1953 

• Del 1950 al 1960: Estudi inicial utilitzant ordinadors per modelar el flux de fluids basat en les 

equacions de Navier-Stokes del laboratori nacional de Los Alamos, EUA. Avaluació de la 

vorticitat – mètode de la funció de flux. Primera implementació per a un flux 2D, transitori i 

incompressible al món. 

• Del 1960 al 1970: el primer treball científic “Càlcul del flux potencial sobre cossos arbitraris” 

es va publicar sobre l’anàlisi computacional dels cossos 3D per Hess i Smith el 1967. Generació 

de codis comercials. Contribució de diversos mètodes com el model de turbulència de k-ɛ, 

algorisme arbitrari Lagrangià-Eulerià simple, que encara s’utilitza actualment. 

• Entre el 1970 i el 1980: S’han presentat codis generats per Boeing, la NASA i alguns han 

descobert un gran interès en aplicacions com submarins, superfícies de vaixells, automòbils, 

helicòpters, avions. 

• Del 1980 al 1990: Millora de solucions precises de fluxos transsònics en casos tridimensionals 

per Jameson et. al. Els codis comercials s’han començat a implementar tant a través de l’àmbit 

acadèmic com de la indústria. 

• Del 1990 a l’actualitat: Evolució exhaustiva de la informàtica: ús mundial de CFD pràcticament 

en tots els sectors.   
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Els grans impulsors 

La principal descripció matemàtica de tots els models teòrics de la dinàmica dels fluids és causada per 

les equacions de Navier-Stokes, que descriuen el moviment del domini dels fluids viscosos. La seva 

història es força curiosa, ja que els descobridors, Claude-Louis Navier (1785-1836) i el senyor George 

Gabriel Stokes (1819-1903) mai es van conèixer. Al principi el senyor Navier va realitzar estudis sobre 

una secció parcial d’equacions fins al 1822. Més tard, el senyor Stokes va ajustar-la i finalitzar les 

equacions el 1845.12 

 

Figura 5-1. Fotografies de Claude-Louis Navier (esquerra) i George Gabriel Stokes (dreta). (Font: Wikipedia) 

5.2. Les equacions governants 

L’estructura principal d’una anàlisi de fluids termodinàmics està dirigit pel compliment de les equacions 

basades en la llei de conservació de les propietats físiques dels fluids. Les equacions bàsiques són les 

tres lleis de la conservació física:13 

1. Conservació de la Massa: Equació de continuïtat 

2. Conservació del Moment: Equació del moment de la segona llei de Newton 

3. Conservació de l’Energia: Primera llei de la Termodinàmica o equació Energètica  

Aquests principis afirmen que la massa, el moment i l’energia són constants estables dins d’un sistema 

tancat. En resum, el que entra també ha de sortir per algun lloc. 

La investigació del flux de fluids amb canvis tèrmics es basa en determinades propietats físiques. Les 

tres incògnites que s’han d’obeir simultàniament a partir d’aquestes tres equacions de conservació 

bàsiques són la velocitat (v), la pressió (p) i la temperatura absoluta (T). Tot i això, “p” i “T” es 

consideren les dues variables termodinàmiques independents necessàries. La forma final de les 

equacions de conservació també conté altres quatre variables termodinàmiques; densitat (), 

l’entalpia (h), la viscositat () i la conductivitat tèrmica (k). Les dues últimes també són unitats de 

transport. Com que “p” i “T” es consideren dues variables termodinàmiques independents necessàries, 
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aquestes quatre propietats es determinen únicament pel valor de “p” i “T”. El flux de fluids s’ha 

d’analitzar per conèixer “v”, “p” i “T” al llarg de tots els punts del règim de flux. Això és més important 

abans de dissenyar qualsevol producte que comporti flux de fluids. A més, el mètode d’observació del 

flux de fluids bast en propietats cinemàtiques és un tema fonamental. El moviment de líquids es pot 

investigar amb mètodes lagrangians o eulerians. La descripció lagrangiana del moviment del fluid es 

basa en la teoria de seguir una partícula de fluid prou gran per a detectar propietats. Cal examinar les 

coordenades inicials en “t0” i les coordenades de la mateixa partícula en “t1”. Seguir milions de 

partícules separades a través del camí és gairebé impossible. Al mètode Eulerià, no se segueix cap 

partícula específica a través del recorregut, sinó que s’examina el camp de velocitat en funció del temps 

a la posició. 

En la següent imatge es descriu visualment la diferència entre els dos mètodes: 

 

Figura 5-2. Representació de les diferencies entre ambdós mètodes (Font: Simscale) 

Mètode Lagrangià: S’agafa tots els punts al començament del domini i es traça el camí fina arribar al 

final. 

Mètode Eulerià: Es considera una finestra (volum de control) dins del fluid i s’analitza el flux de 

partícules d’aquest volum.  

La formulació lagrangiana del moviment depèn sempre del temps. Com a, b i c són les coordenades 

inicials d’una partícula; x, y i z són coordenades de la mateixa partícula en el moment t.  

Descripció del moviment per Lagrange:  

𝑥 = 𝑥(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑡)     𝑦 = 𝑦(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑡)     𝑧 = 𝑧(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑡)  (Eq. 5.1) 
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En el mètode Eulerià, u, v i w són les components de la velocitat en el punt (x,y,z) al moment t. Per 

tant, u, v i w són les incògnites que són funcions de les variables independents x, y, z i t.  

Descripció del moviment per Euler per a qualsevol valor particular que adopti t: 

𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)    𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)    𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)  (Eq. 5.2) 

La conservació de la Massa s’especifica amb la següent equació: 

𝐷

𝐷𝑡
+  (∇ · �⃗⃗� ) = 0 

(Eq. 5.3) 

On  es la densitat, 𝒗 es la velocitat i 𝛁 es el gradient operador.  

∇⃗⃗ =  𝑖  
∂

∂x
+ 𝑗  

∂

∂y
+ �⃗�  

∂

∂z
 

(Eq. 5.4) 

Si la densitat es constant, el flux serà incompressible i la continuïtat ho resumeix en:  

𝐷

𝐷𝑡
= 0 → ∇ · v⃗ =  

∂u

∂x
+ 
∂v

∂y
+ 
∂w

∂z
= 0 

(Eq. 5.5) 

La conservació del Moment que pot ser especificat com l’equació de Navier-Stokes:  

∂

∂t
(𝑣 

⏞  
𝐼

) + ∇ · (𝑣 𝑣 )⏞      
𝐼𝐼

= −∇p⏞
𝐼𝐼𝐼

+ ∇ · (τ̿)⏞  
𝐼𝑉

+ 𝑔 ⏞
𝑉

 

(Eq. 5.6) 

On es diferencien la pressió estàtica 𝒑, el tensor d’esforços viscosos �̿� i la força de la gravetat �⃗⃗� . 

I: Canvi local amb el temps 

II: convecció momentània 

III: Força superficial 

IV: Terme de difusió 

V: Força de la massa 

Si se suposa que el fluid té una densitat constant, incompressible, les equacions es simplifiquen molt, 

ja que el coeficient de viscositat , s’assumeix constant. Per tant, molts termes s’eliminen obtenint una 

equació de Navier-Stokes molt més simple: 


𝐷𝑣 

𝐷𝑡
=  −∇p + µ∇2𝑣 + 𝑔  

(Eq. 5.7) 
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La conservació de l’Energia és la primera llei de la termodinàmica que estableix que la suma del treball 

i la calor afegits al sistema suposarà un increment d’energia del sistema: 

𝑑𝐸𝑡 = 𝑑𝑄 + 𝑑𝑊 (Eq. 5.8) 

On 𝒅𝑸 és la calor afegida al sistema, 𝒅𝑾 és el treball realitzat al sistema i 𝒅𝑬𝒕 és l’increment de 

l’energia total del sistema. Un dels tipus comuns d’equació d’energia és: 

 [
∂h

∂t

⏞
𝐼

+ ∇ · (h𝑣 )⏞    
𝐼𝐼

] = −
∂p

∂t

⏞
𝐼𝐼𝐼

+ ∇ · (k∇T)⏞      
𝐼𝑉

+ϕ⏞
𝑉

 

(Eq. 5.9) 

I: Canvi local amb el temps 

II: Terme convectiu 

III: Treball de pressió 

IV: Taxa de calor 

V: Terme font 

Equacions diferencials en derivades parcials (EDP) 

El model matemàtic només ens proporciona una interrelació entre els paràmetres de transport 

implicats en tot el procés, directament o indirectament. Tot i que cada terme d’aquestes equacions té 

un efecte relatiu en el fenomen físic, els canvis de paràmetres s’han de considerar simultàniament 

mitjançant la solució numèrica que inclou equacions diferencials, notacions vectorials i tensors. Una 

EDP inclou més d’una variable i la seva derivació que s’especifica amb “𝛛” en lloc de “𝒅”. Si la derivació 

de l’equació es realitza amb “d”, aquestes equacions s’anomenen com equacions diferencials 

ordinàries (EDO) que conté una única variable i la seva derivació. Les EDP estan implicades per 

transformar l’operador “𝝏” en un operador algebraic per obtenir una solució. La transferència de calor, 

la dinàmica de fluids, l’acústica, l’electrònica i la mecànica quàntica són els camps on les EDP s’utilitzen 

molt per generar solucions.14 

Per començar a resoldre aquestes enormes equacions, el següent pas és la discretització per 

aconseguir la solució numèrica. La solució numèrica és un mètode basat en la discretització utilitzat 

per obtenir solucions aproximades a problemes complexos que no es poden resoldre amb mètodes 

analítics a causa de la complexitat i les ambigüitats. Els processos de solució sense discretització 

proporcionen una solució analítica exacta però senzilla. A més, la precisió de la solució numèrica depèn 

molt de la qualitat de la discretització. Es poden especificar mètodes de discretització àmpliament 

utilitzats com ara; diferencies finites, volums finits, elements finits, mètodes espectrals i elements límit.  
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5.3. Convergència de la malla 

La multitasca és un dels problemes del segle que generalment acaben amb el fracàs del projecte. Per 

tant, tenir les tasques planificades i seqüenciades és molt més adequat per assolir objectius: també 

serveix si es treballa amb CFD. Per fer una anàlisi, el domini de la solució es divideix en diversos 

subdominis que s’anomenen cel·les. La combinació d’aquestes cel·les en l’estructura computacional 

s’anomena malla.  

 

Figura 5-3. Procés de mallat des d'un sòlid uniforme i complex (esquerra) a una malla amb diferents mides 

(dreta). (Font: Simscale) 

Es necessita la malla com a simplificació del domini, perquè només és possible resoldre el model 

matemàtic sota la suposició de la linealitat. Això vol dir que hem de garantir que el comportament de 

les variables que es volen solucionar, poden suposar que sigui lineal dins de cada cel·la. Aquest requisit 

també implica que es necessiti una malla més fina (generada mitjançant passos de perfeccionament 

de malla) per a zones del domini on s’intueixi que les propietats físiques són més volàtils.  

Els errors basats en l’estructura de la malla són un problema freqüent que es produeixen el fracàs del 

conjunt de la simulació.  

Això pot passar perquè les dimensions de la malla siguin poc acurades i d’una mida molt gruixuda la 

qual no pot cobrir tots els efectes que succeeixen en aquest element un a un, sinó que cobreix diversos 

efectes que canvien a mesura que la malla es perfecciona. Per tant, cal fer un estudi de la 

independència. La precisió de la solució depèn enormement de l’estructura de la malla. Per arribar a 

solucions precises i obtenir resultats fiables, l’analista ha de tenir molta cura amb el tipus de cel·la i el 

temps de càlcul. L’optimització d’aquestes restriccions es defineix com a convergència de malla, que 

es poden classificar en les següents:15 

1. Generar una estructura de malla que tingui un nombre d’elements força baix i realitzar una 

anàlisis. Abans s’ha d’assegurar que la qualitat de la malla i el model CAD són suficients per a 

ser processats.  
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2. Tornar a generar una malla, però amb un major nombre d’elements. Tornar a realitzar l’anàlisi 

de l’estructura i comparar els resultats amb les propietats del cas examinat. Comparar els 

resultats en una regió concreta de l’estructura per veure quina és la diferència del valor 

esperat respecte el cas anterior i respecte al valor esperat.  

3. Generar malles cada vegada més precises fins a trobar una estabilització en els valors que es 

vulguin obtenir.  

Per tant, es poden eliminar errors, basats en l’estructura de la malla, assolint un valor òptim per a un 

nombre d’elements, per tal d’optimitzar el temps de càlcul i els recursos necessaris per a l’obtenció 

d’un resultat.  

La següent figura representa el canvi de pressió en una regió imaginària de l’estructura anomenada 

“X”, quan es varia el nombre d’elements de la malla. Segons la figura, un milió d’elements serien 

suficients per a realitzar un estudi fiable.  

 

Figura 5-4. Gràfica comparativa entre el resultat de la pressió en un punt i el nombre d'elements de malla (Font: 

Simscale) 

Convergència en la dinàmica de fluids computacional 

La creació d’una escultura requereix molt talent artístic per tal de poder imaginar el producte final des 

de d’un principi. Tanmateix, una simple roca pot esdevenir una excepcional obra d’art al final del 

procés. Un processament completament gradual durant la realització de l’escultura és un fonamental 

per aconseguir la forma final desitjada. Tenint en compte que en el procés, parts de la peça com sobres 

de la roca o simple pols són extretes de l’objecte.  

La dinàmica de fluids computacional té una estructura similar que es basa en el processament gradual 

durant l’anàlisi complet. En regions més crítiques per obtenir uns bons resultats en la simulació (com 
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per exemple, les ales d’un avió les quals rebran grans tensions), la malla es perfecciona en elements 

d’una mida més petita i més acurada respecte a parts que no ho necessiten tant per fer la simulació 

més precisa. 

 

Figura 5-5. Representació d'una estructura amb diferents mides de malla segons la resolució esperada (Font: 

Simscale) 

La convergència és una qüestió important per a l’anàlisi computacional. El moviment del fluid té un 

model matemàtic no lineal amb diversos models complexos com la turbulència, el canvi de fase i la 

transferència de massa. A banda de la solució analítica, la solució numèrica passa per un disseny iteratiu 

on s’obtenen resultats mitjançant la reducció d’errors entre les iteracions anteriors. Les diferències 

entre els dos últims valors especifiquen l’error. Quan l’error absolut és descendent, la fiabilitat del 

resultat augmenta, cosa que significa que el resultat convergeix cap a una solució estable.  

Els criteris de la convergència varien amb els models matemàtics utilitzats com ara turbulències, multi 

fàsiques, etc.  

La convergència s’hauria de repetir fins que els resultats arribin a un estat estacionari, fins i tot si el cas 

que s’analitza és transitori, cosa que indica que els resultats canvien amb el pas del temps. La 

convergència s’ha de concretar per a cada fracció de temps com si fos un procés estacionari.  

Els criteris utilitzats per a la convergència són; l’índex d’exactitud (error acceptable que es pot tenir), la 

complexitat del cas i el temps de càlcul. Si es consideren aquests termes principals, es pot obtenir un 

procés òptim.  

Les equacions residuals com el sobrant de l’escultura mencionada anteriorment com a exemple, 

canvien en cada iteració. A mesura que les iteracions s’apropen al valor llindar, s’aconsegueix la 

convergència. Per a un cas transitori, aquests processos s’han d’assolir per a cadascuna de les fraccions 

del temps. 

  



  Memòria 

46   

5.4. Règim dels fluids 

Flux laminar 

Els fluxos de fluids es poden dividir en dos tipus diferents: els fluxos laminars i els turbulents, es poden 

observar en la següent figura. El flux laminar es produeix quan el fluid flueix en capes paral·leles 

infinitesimals sense interrupcions entre elles. En els fluxos laminars, les capes de fluid llisquen en 

paral·lel, sense remolins, ni corrents normals al flux. Aquest tipus de flux també es coneix com a flux 

de contorn, ja que no s’afegeix a altres fluxos.  

El règim laminar està regit pel moment de difusió, mentre que el moment convectiu és menys 

important. En termes més físics, vol dir que les forces viscoses són superiors a les forces inercials. 16 

 

Figura 5-6. Representació del comportament dels dos tipus de flux en una canonada (Font: Dan Cychosz, 

Emerson Automation Solutions) 

Flux turbulent 

En dinàmica de fluids, un règim turbulent fa referència a un flux irregular en els quals es produeixen 

remolins, “eddys” en angles i altres fenòmens que en general generen un flux inestable. El règim de 

turbulència és extremadament freqüent en fenòmens naturals i aplicacions humanes; alguns exemples 

són el fum dels cigarrets, les cascades i la nuvolositat en general. Pel que fa a aplicacions humanes, el 

règim turbulent es produeix en l’aerodinàmica dels vehicles, però també en moltes altres aplicacions 

industrials com ara els bescanviadors de calor, la colada d’acer o altres metalls o mescladors de 

productes químics.  
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Nombre de Reynolds  

El nombre de Reynolds (Re) és un nombre adimensional que expressa la relació entre forces inercials i 

viscoses. El concepte va ser introduït per George Gabriel Stokes el 1851, però va ser popularitzat per 

Osborne Reynolds, que el va proposar com a paràmetre per identificar la transició entre fluxos laminars 

i turbulents16 .Aquest paràmetre macroscòpic d’un flux en la seva globalitat defineix matemàticament 

com:  

𝑅𝑒 =  
𝑢𝑑

µ
=
𝑢𝑑

𝑣
 

(Eq. 5.10) 

On: 

 es la densitat del fluid [kg/m3] 

𝒖 es la velocitat del fluid [m/s] 

𝒅 es la longitud característica [m] 

µ es la viscositat dinàmica del fluid [Pa·s] 

𝒗 es la viscositat cinemàtica del fluid [m2/s] 

A valors baixos del nombre de “Re”, es considera que el flux és laminar. Quan Re supera un determinat 

valor, es produeix una turbulència parcialment desenvolupada en el flux; aquest règim s’anomena 

“règim de transició”, per exemple, se sol acotar aquest règim entre els valors de 2300≤Re≤4000, si es 

tracta d’una secció circular com un cilindre, però depèn de la geometria o de la física en la qual s’estigui 

treballant. Finalment, amb un cert valor de Re, el flux es considera totalment turbulent, el valor mitjà 

de Re en el règim de transició se sol anomenar com “nombre crític de Reynolds” i es considera el llindar 

entre el flux laminar i turbulent.  

És interessant saber que el nombre de Reynolds depèn tant de les propietats materials del fluid om de 

les geomètriques de l’aplicació. Això té dues conseqüències principals en l’ús d’aquest nombre:  

El nombre de Reynolds té per objectiu descriure el comportament global d’un flux, no el seu 

comportament local. En grans dominis, és possible tenir regions turbulentes petites localitzades que 

no s’estenguin per tot el domini, per aquest motiu, és molt important comprendre la física del flux per 

determinar correctament el domini i la longitud característica.  

El nombre de Reynolds és una propietat característica d’una aplicació en concret. Si la configuració 

varia per poc que sigui, els nombres crítics de Reynolds poden canviar.   
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Regim transitori  

Hi ha paràmetres que poden afectar el règim del flux localment, un dels exemples més utilitzats és el 

d’una canonada tancada, estudiada a partir del diagrama de Moody de la Figura 5-7, on el 

comportament del flux depèn tant del nombre de Reynolds com de la rugositat relativa del cilindre. La 

rugositat relativa és un factor de caràcter “local”, que indica la presència d’una regió que es comporta 

diferent per la seva proximitat a les parets.  

El diagrama es pot desglossar en 3 parts, la part de la dreta o de fluids turbulents, caracteritzats per 

unes corbes planes a causa de valors alts del nombre de Reynolds i/o de la rugositat relativa. En canvi, 

a l’esquerra es descriuen els règims laminars, independents als valors de la rugositat. La part més 

interessant del diagrama és la central, la corresponent al règim de transició, en què a fricció depèn del 

nombre de Reynolds i de la rugositat relativa. La zona de començament dels valors turbulents no es 

pot prendre com un valor exacte sinó com una part mitjanament acotada, ja que és un valor totalment 

aleatori.  

 

Figura 5-7. Diagrama de Moody (De L.F. Moody, Trans. ASME ) 
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5.5. Models turbulents 

Solucionar les equacions que governen el comportament del fluid turbulent, presenta una gran 

dificultat i grans problemes pels analistes. Es podria fer una classificació dels models de turbulència 

que existeixen per resoldre els casos, des del model més precís, que realment és la solució completa 

de les equacions de Navier-Stokes, anomenat “DNS”, cosa que és pràcticament impossible de 

solucionar amb valors de Reynolds elevats, a causa de l’elevat cost computacional necessari i el temps 

que es necessitaria, fins a casos més simplificats que són els que s’utilitzen en l’actualitat. 

Simulació numèrica directa (DNS) 

Determinat el fet que un fluid turbulent estigui format per remolins anomenats “eddys”, Lewis Fry 

Richardson va descobrir com es distribuïen internament els remolins tal com s’aprecia a la següent 

figura. 

Els remolins més grans tenen una gran energia inercial i per això tenen un caràcter molt inestable. El 

seu moviment alimenta la formació de remolins més petits entre els remolins grans gràcies a una 

transformació local d’energia cinètica. Aquests remolins més petits experimenten el mateix procés 

creant remolins cada cop més petits de manera cíclica. Aquesta transferència d’energia s’anomena 

“cascada d’energia” i és majoritàriament energia inercial, de manera que gairebé no es dissipa energia 

fins a arribar a una mida de remolins prou petits perquè la viscositat del fluid pugui dissipar l’energia 

cinètica. Aquest últim esglaó de la turbulència té un règim laminar localitzat amb un baix valor de Re. 

De manera que es pot afirmar que els fluxos turbulents requereixen energia, si no s’alimenten amb 

energia externa, esdevindran fluxos laminars amb la dissipació de l’energia cinètica interna.17 

 

Figura 5-8. Evolució de la turbulència en diferents escales (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Flux Turbulent 

Flux localment 
Laminar 
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Simulació de Grans Remolins (LES) 

Com s’ha explicat, la solució completa dels models turbulents és pràcticament impossible per l’elevat 

cost computacional i de temps necessari per intentar resoldre les equacions completes de Navier-

Stokes d’un model. Amb aquesta necessitat apareix el model “LES” el qual es basa en l’observació de 

què les petites escales de turbulència tenen un caràcter més universal que els grans remolins.17 

La idea és resoldre la part més gran dels remolins i aproximar l’efecte de les escales turbulentes 

inferiors, per aquest motiu necessita una discretització menys acurada que la solució completa de les 

equacions de Navier-Stokes (DNS). 

Aquest mètode fa un procés de filtratge de les equacions, tornant a formular el problema per les 

velocitats instantànies que poden ser capturades per la malla i es modela l’efecte de la dissipació 

viscosa dels remolins petits, ja que no es poden resoldre amb la malla utilitzada. Com ja s’ha explicat a 

l’apartat anterior, en els remolins més petits s’espera un efecte turbulent molt menor fins i tot trobar 

localment flux laminar, cosa que permet modelar de forma més general aquesta escala del flux.  

Mitjana de les equacions de Navier-Stokes (RANS) 

Els fluids turbulents es poden considerar com poc dependents del temps amb unes fluctuacions 

superposades al corrent principal estacionaria. En aquest cas només interessen les magnituds mitjanes 

en el temps, en lloc dels detalls de la variació amb el temps.  

La metodologia es basa a descompondre les variables de flux en el seu valor mitjà més la fluctuació, 

que per definició el valor mitjà fluctuant és zero com s’observa per a la velocitat, però no si es tracta 

de dues magnituds fluctuants correlacionades. 

Considerant l’equació de Navier-Stokes per a un fluid newtonià incompressible:  

 ∂𝑡𝑢𝑖 + 𝑢𝑗𝑢𝑖,𝑗 = −𝑝𝑖 + 𝑢𝑖,𝑗𝑗  (Eq. 5.11) 

𝑢𝑖,𝑖 = 0 (Eq. 5.12) 

On:  

𝒖 es la velocitat 

𝒑 es la pressió del fluid 

Els paràmetres del material es consideren uniformes. El principal és considerar el flux com la suma d’un 

flux mitjà i d’un flux turbulent inestable.  
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En els casos on la densitat no és constant, s’aplica una mitjana per a la densitat i per a la pressió i per a 

les altres variables com la velocitat s’aplica la mitjana de Favre:  

𝑈𝑖 = 
1


lim
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑢
𝑇

0

 𝑑𝑡 
(Eq. 5.13) 

Llavors, la velocitat és descomposta com:  

𝑢𝑖 = 𝑈𝑖 + 𝑢′𝑖 (Eq. 5.14) 

On:  

U es la velocitat mitjana 

𝒖′ es la velocitat del flux turbulent 

 es la densitat mitjana de Reynolds 

T es l’escala de temps mitjana 

L’escala de temps mitjana ha de ser prou petita per tenir una bona aproximació del problema, però 

també alhora més gran que la fracció de temps turbulent. Finalment, substituint els valors mitjans a 

l’equació de Navier-Stokes, s’obtenen les equacions RANS:  

𝑈𝑗𝑈𝑖,𝑗 = −𝑃𝑖 + 𝑈𝑖,𝑗𝑗 − (𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′)
𝑗
 (Eq. 5.15) 

𝑈𝑖,𝑖 = 0 (Eq. 5.16) 

On:  

(𝒖𝒊
′𝒖𝒋
′)
𝒋
 és la tensió de Reynolds 

La tensió de Reynolds representa l’efecte de la turbulència a petita escala sobre la mitjana del flux. Les 

equacions RANS no tenen una única solució perquè no es troben en una forma tancada, ja que tenen 

més incògnites que equacions. Així es necessiten equacions addicionals per arribar a solucionar el 

problema. L’estratègia més utilitzada en CFD és la relació de la “tensió de Reynolds” amb la tensió 

tallant de Boussinesq:  

𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′ = 2

𝑡


𝑆𝑖𝑗       juntament amb     𝑆𝑖𝑗 =

1

2
(𝑈𝑖,𝑗 +𝑈𝑗,𝑖) (Eq. 5.17) 

On:  


𝒕
 es la viscositat turbulenta  
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Diferents Models turbulents 

Els vuit models de turbulència RANS es diferencien en la manera de modelar el flux del fluid a prop de 

les parets, el nombre de variables adimensionals que han de resoldre i a què fan referència aquestes 

variables. Tots aquests models augmenten les equacions de Navier-Stokes amb un terme addicional 

de viscositat turbulenta dels remolins, però es diferencien en com calculen aquestes equacions.18,19 

5.5.1.1. L-VEL i yPlus 

Els models de turbulència L-VEL i l’algebraic yPlus calculen la viscositat dels remolins “eddys” amb 

expressions algebraiques basades només en la velocitat dels fluids locals i la distancia fins a la paret 

més propera. Sense resoldre cap equació de transport addicional. Aquest model resol les equacions 

per a tot el domini del flux fent d’aquest model el més robust però el menys intens computacional 

ment dels vuit models turbulents. Tot i que generalment és el model menys precís, ofereix bones 

aproximacions per al flux intern, especialment en aplicacions de refrigeració electrònica.  

5.5.1.2. Spalart-Allmaras  

Aquest model turbulent afegeix una única variable addicional per a resoldre la viscositat cinemàtica no 

modificada dels remolins. Aquest model s’utilitza per a nombres de Reynolds baixos i pot resoldre tot 

el camp del flux fins a la paret sòlida. El model es va desenvolupar originalment per aplicacions 

aerodinàmiques i és relativament robust i requereix una resolució moderada del domini. L’experiència 

demostra que aquest model no calcula amb precisió els camps que presenten un flux tallant, un flux 

separat o un fluid turbulent que pateix una disminució de la seva energia interna. L’avantatge és que 

és prou estable i mostra una bona convergència en la solució.  

5.5.1.3. k-ɛ 

El model k-ɛ soluciona dues variables, l’energia cinètica de la turbulència “k” i la taxa de dissipació de 

l’energia cinètica turbulenta “ɛ”. Les funcions de la paret s’utilitzen en aquest model de manera que 

no se simula el flux en la regió d’amortiment. El model k-ɛ ha estat històricament molt popular per 

aplicacions industrials a causa de la seva bona taxa de convergència i unes necessitats baixes d’ús de 

memòria de càlcul. No calcula amb molta precisió els camps de flux que presenten gradients de pressió 

adversos, una curvatura forta al flux o un flux en forma de raig. Funciona bé per a problemes de flux 

extern al voltant de geometries complexes.  

Les equacions exactes contenen molts termes desconeguts i que no es poden mesurar. Per a fer-les 

més pràctiques s’utilitza el model estàndard per minimitzar incògnites i presentar un conjunt 
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d’equacions que es poden aplicar a un gran nombre d’aplicacions. Aquestes equacions són molt 

semblants tant per a l’energia cinètica de la turbulència k com per a la dissipació d’aquesta energia ɛ. 

El resum de les equacions, que seria el mateix per a les dues amb la variació dels valors, és; la taxa de 

variació de l’energia més el transport de l’energia per convecció, és igual a, el transport de l’energia 

per difusió més la taxa de producció de l’energia traient-li la taxa de la destrucció d’aquesta.  

5.5.1.4. k-ω 

El model k-ω és similar al model k-ɛ, però resol per a ω (omega), la velocitat especifica de dissipació de 

l’energia cinètica. És un model de nombres de Reynolds reduït, però es pot utilitzar conjuntament amb 

funcions de paret. És més no lineal, per tant costa més de convergir que el model k-ɛ, i també és més 

sensible a la suposició inicial de la solució. Aquest model turbulent és útil en molts casos on el model 

anterior no ho és, com en fluxos interns, fluxos que presenten grans curvatures, fluxos separats i flux 

de raig.  

5.5.1.5. k-ɛ de baix nombre de Reynolds  

Aquest model és similar al k-ɛ però no necessita les anomenades funcions de paret (Wall Functions), 

podent solucionar el comportament del fluid en tot el domini. És una extensió lògica del model k-ɛ i 

comparteix molts dels seus avantatges, però generalment requereix una malla més fina, amb una mida 

d’elements més petita. No només ho necessitaria a les parets sinó a tot el domini on s’estigui aplicant 

les propietats del model de baix nombre de Reynolds.  

És aconsellable utilitzar el model k-ɛ la primera vegada que es faci un càlcul del mallat, per així tenir 

unes bones condicions inicials per resoldre problema amb el model de baix nombre de Reynolds. Una 

forma alternativa és utilitzar el tractament automàtic de les parets i començar amb una malla gruixuda 

per obtenir les funcions de la paret i després poder mallar més fi les parets més interessants per obtenir 

un bon resultat del model.  

El model k-ɛ de baix nombre de Reynolds pot calcular forces de sustentació i de resistència 

aerodinàmica, també fluxos de calor es poden modelar amb una precisió major al model k-ɛ. 

5.5.1.6. Transport de la tensió tallant (SST)  

El model SST és una combinació del model k-ɛ al flux lliure i del model k-ω a prop de les parets. És un 

model de nombres baixos de Reynolds i un dels millors models per a aplicacions industrials. Té 

requeriments de resolució de malla similars al model k-ω i al model k-ɛ de baix nombre de Reynolds, 

però la seva formulació elimina algunes debilitats mostrades pels models k-ω i k-ɛ purs.  
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5.5.1.7. V2-f 

A prop dels límits de la paret, les fluctuacions de la velocitat solen ser molt més grans en les direccions 

paral·leles a la paret en comparació amb les direccions perpendicular a la paret. Es diu que les 

fluctuacions de la velocitat són anisòtropes. Més lluny de la paret, les fluctuacions són de la mateixa 

magnitud en totes les direccions. Les fluctuacions de velocitat es converteixen en isòtropes.  

El model de turbulència v2-f descriu l’anisotropia de la intensitat de la turbulència en la capa límit 

utilitzant dues noves equacions, a més de les equacions de l’energia cinètica turbulenta i de la taxa de 

dissipació de l’energia. La primera equació descriu el transport de la velocitat turbulenta fluctuant 

normal al flux. La segona equació compta amb efectes no locals, com ara l’amortiment de l’energia 

cinètica redistribuït per la paret entre les direccions normals i paral·leles.  
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6. Estudi experimental  

En aquest apartat s’explicarà detalladament com obtenir uns resultats d’una transferència de calor 

seguint uns passos detallats i variant el valor d’algunes incògnites per observar les diferencies amb els 

resultats amb la realització de dos experiments diferents. 

6.1. Investigació de l’efecte dels canvis en el cabal del fluid calent i del 

fluid fred sobre l’eficiència de la temperatura i el coeficient de 

transferència de calor global.  

La següent explicació que es donarà en aquest apartat demostra l’efecte de canviar el cabal tant del 

flux d’aigua calenta com el d’aigua freda sobre el coeficient de transferència de calor general. La 

diferència de temperatura mitjana logarítmica, s’utilitza per calcular el coeficient de transferència de 

calor general. 

La realització d’aquesta recollida de dades es pot fer per a dues configuracions diferents segons la 

distribució del flux del fluid, en aquest cas en paral·lel i a contracorrent. Les dues configuracions tenen 

un procediment molt semblant, únicament tenen petites variacions en alguna fórmula a la qual ja es 

farà una menció especial en el moment de mostrar-la. Per aquest motiu, només es resoldrà 

numèricament per a la configuració en paral·lel. 

Dades per l’experiment 

En primer lloc s’han d’escollir els valors del cabal màssic, de la temperatura de l’aigua calenta i el 

nombre de configuracions diferents amb els quals es vol realitzar l’estudi experimental.  

En aquest cas s’han escollit els valors següents mostrats en la taula:  
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Temperatura flux calent (intern) 60 ºC 

Nombre de 
mesures 

Cabal màssic fluid calent [g/sec] Cabal màssic fluid fred [g/sec] 

1 10 10 

2 15 15 

3 15 30 

4 15 50 

5 20 20 

6 20 40 

7 30 15 

8 30 30 

9 30 50 

10 40 20 

11 40 40 

12 50 15 

13 50 30 

14 50 50 

Taula 3. Valors inicials per al primer estudi experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

I també es mostraran les dades climatològiques del laboratori per saber a quina temperatura està 

l’aigua freda al començament de l’experiment:  

Temperatura de l’Aigua freda 19,9 ºC 

Pressió atmosfèrica 1032 hPa 

Temperatura ambient. 19 ºC 

Humitat 42,5 % 

Taula 4. Dades climatològiques del laboratori del dia de realització de la presa de dades (Font: Pol Salmerón, 

Elaboració Pròpia) 

Una vegada són coneguts els valors inicials de la configuració amb paral·lel, es procedirà a l’obtenció 

de les dades reals que seran mesurades amb els termoparells del banc d’assaigs H102 en el cas de les 

quatre temperatures, T1 per a la temperatura d’entrada de l’aigua calenta, T2 per a la temperatura de 

sortida de l’aigua calenta, T3 per a la temperatura d’entrada de l’aigua freda i finalment T4 per a la 

temperatura de sortida de l’aigua freda.  

A més a més es coneixerà els valors reals dels cabals d’aigua freda com d’aigua calenta en tot moment 

amb les variables m_intern, per al cabal d’aigua calenta i amb m_extern, per al valor del cabal d’aigua 
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freda, el cabalímetre electrònic realitzarà mesures constantment per poder adequar els valors amb el 

rotàmetre, cabalímetre analògic, i així apropar-nos als valors estipulats en la Taula 3.  

Procediment d’obtenció de dades  

Una vegada es sap el nombre de mesures que es vol realitzar i quins són els valors amb els quals es 

treballarà, el següent pas serà l’obtenció de les dades de la temperatura de sortida per a saber quin és 

el bescanvi de calor que es produeix.  

Primer s’ha d’assegurar que la configuració de flux del bescanviador està en paral·lel, en aquest cas, 

per a poder obtenir uns bons resultats.  

Tot seguit s’ha de connectar la bomba d’aigua per a tenir un flux constant d’aigua des del tanc al 

bescanviador.  

Quan el flux d’aigua és constant, es pot connectar els interruptors, tant el general que subministrarà 

l’electricitat per al funcionament dels termoparells i per al monitor on es mostraran els diferents valors 

de temperatura, com l’interruptor de les resistències que escalfaran el fluid intern del bescanviador.  

Per tal de poder realitzar diferents lectures de les temperatures en diferents condicions, s’ha de regular 

el cabal dels dos fluxos d’aigua segons quina sigui la mesura que s’estigui seguint de la Taula 3, això 

permet canviar les velocitats i la quantitat d’aigua que passarà per cada flux de fluid. Aquesta variació 

del caudal és dura a terme de manera manual amb una rodeta que fa augmentar o disminuir el caudal 

que passa per l’interior dels cabalímetres.  

Al monitor principal del banc d’assaigs s’estipularà la temperatura a la qual es vol escalfar l’aigua que 

circularà pel circuit intern del bescanviador, allà es fixarà el valor de 60ºC. Això farà que les resistències 

escalfin l’aigua per aconseguir aquesta temperatura i mantenir-la sempre que no hi hagi una variació 

del cabal, cosa que pot fer augmentar o disminuir aquesta temperatura estipulada.  

Una vegada ja s’han determinat les dades inicials de la primera mesura, s’inicialitzarà un programari a 

l’ordinador, el programa P.A. Hilton Data Loggers20 proporciona totes les dades necessàries de 

l’experiment per pantalla en temps real, tant les dades inicials que s’han estipulat prèviament de 

manera manual al banc d’assaigs, com els termoparells i el cabalímetre electrònic i també el consum 

de voltatge del conjunt del bescanviador. Aquest programari permet ajustar manualment els valors 

dels cabals per poder tenir uns valors el més aproximats als que s’han determinat a la taula, també 

permet conèixer les temperatures reals dels quatre termoparells, això fa que sigui senzill l’obtenció de 

les dades en qualsevol moment.  
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En la següent imatge apareix un exemple de com proporciona les dades per pantalla el software de 

l’empresa P.A. Hilton per a l’adquisició de dades: 

 

Figura 6-1. Exemple de la pantalla mostrada pel programari Data Loggers (Font: Pol Salmerón, Data Logging 

Software) 

Tractament de dades 

Una vegada es tenen totes les dades experimentals necessàries de l’experiment pràctic, cal saber quin 

ús donar-li per saber exactament que està succeint dins del bescanviador. Per aquest motiu s’han de 

marcar que es vol saber i com arribar a obtenir els resultats esperats.  

A continuació és mostra una taula amb els valors obtinguts del bescanviador H102C segons els passos 

explicats en l’apartat anterior, per al cas numero 1 de la Taula 3:  
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T1 [ºC] 61,1 

T2 [ºC] 51,6 

T3 [ºC] 20,2 

T4 [ºC] 29,9 

T5 [ºC] 21,7 

T6 [ºC] 21,8 

T7 [ºC] 22,3 

T8 [ºC] 29,2 

Cabal extern [g/s] 9,9 

Cabla intern [g/s] 10 

Voltatge requerit [V] 218,5 

Taula 5. Cas experimental nº1 de la configuració en paral·lel (Font: Pol Salmerón, Data Logging Software) 

L’objectiu principal és saber quanta calor s’està bescanviant entre els dos fluids, això es determinarà 

amb l’anomenat coeficient de transferència de calor global, U. Aquest terme relaciona l’energia que 

ha desprès el fluid calen (Qe), per unitat de superfície d’intercanvi dels tubs A, segons un terme 

anomenat LMTD o Diferència de Temperatura Mitjana Logarítmica, que relaciona les diferències de 

temperatura dels fluids al llarg del temps. 

La fórmula següent quedaria d’aquesta manera:  

𝑈 = 
�̇�𝑒

𝐴 ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷
     [

𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] 

(Eq. 6.1) 

Així únicament hi ha incògnites a l’equació, per tant s’ha de buscar la manera de posar valor a cada una 

d’aquestes incògnites.  

Energia calorífica del fluid (�̇�), aquest terme expressa l’energia que hi ha emes el fluid calent i l’energia 

que ha absorbit el fluid fred. Per obtenir el valor de l’energia, ja sigui l’absorbida Qa com l’emesa Qe, 

és necessari saber les condicions del fluid, en aquest cas aigua i la temperatura inicial i final, d’aquesta 

manera l’equació queda:  
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�̇�𝑒 = �̇�𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝐶𝑝𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡(𝑇1 − 𝑇2)       [𝑊] (Eq. 6.2) 

�̇�𝑎 = �̇�𝑓𝑟𝑒𝑑
𝑓𝑟𝑒𝑑

𝐶𝑝𝑓𝑟𝑒𝑑(|𝑇4 − 𝑇3|)       [𝑊] (Eq. 6.3) 

Per tal de conèixer el valor de cada densitat  i capacitat calorífica Cp es necessari conèixer la 

temperatura mitjana de cada fluid amb la següent fórmula: 

𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 =
𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎+ 𝑇𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

2
    [º𝐶] 

(Eq. 6.4) 

𝑻𝒎𝒊𝒕𝒋𝒂𝒏𝒂 del fluid calent s’utilitzaria la T1 i la T2, en canvi per al fluid fred seria necessari la T3 i la T4 de 

cada una de les mostres, en aquest cas la nº1, els valors quedarien com els següents:  

𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 =
61,1º𝐶 + 51,6º𝐶

2
= 56,36º𝐶 

(Eq. 6.5) 

𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎 =
20,2º𝐶 + 29,9º𝐶

2
= 25,05º𝐶 

(Eq. 6.6) 

Una vegada es coneix la temperatura mitjana dels dos fluids, s’aplicarà una equació per determinar la 

densitat de l’aigua que depèn de la temperatura i una equació per a la calor especifica que també 

depèn de la temperatura mitjana de l’aigua per a determinar el valor, a continuació es presenten les 

dues equacions:  

 = −4,582 ∗ 106 ∗ 𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎
2 − 4,0007 ∗ 10−5 ∗ 𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 + 1,004   [

𝑘𝑔

𝐿
] 

(Eq. 6.7) 

𝐶𝑝 = (6 ∗ 10−9 ∗ 𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎
4) − (1.0 ∗ 10−6 ∗ 𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎

3) + (7,0487 ∗ 10−5 ∗ 𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎
2)

− (2,4403 ∗ 10−3 ∗ 𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎) + 4,2113   [
𝐾𝐽

𝑘𝑔
] 

(Eq. 6.8) 

Per tant amb les fórmules anteriors es determinen els valors per als dos fluids, expressats en la següent 

taula: 

Cp calent Cp fred  calent  fred 

[KJ/kg*K] [KJ/kg*K] [kg/L] [kg/L] 

4,1792 4,1810 0,9872 1,0001 

Taula 6. Densitat i calor especifica dels dos fluids per al cas nº1 (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 
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Ara ja es tenen els valors necessaris per calcular les energies calorífiques de cada fluid utilitzant, només 

farà falta adequar les unitats del cabal volumètric V, per obtenir un bon resultat: 

�̇�𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 =
�̇� [
𝑔
𝑠]

𝜌 [
𝑘𝑔
𝐿 ]

→
10 [

𝑔
𝑠]

0,9872 [
𝑘𝑔
𝐿 ]

→ (
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
) →

0,01 [
𝑘𝑔
𝑠 ]

0,9872 [
𝑘𝑔
𝐿 ]

= 10,129 ∗ 10−3 [
𝐿

𝑠
] 

(Eq. 6.9) 

Per tant l’energia calorífica del fluid calent quedarà de la següent manera:  

�̇�𝑒 = 10,129 ∗ 10
−3 [

𝐿

𝑠
] ∗ 0,9872 [

𝑘𝑔

𝐿
] ∗ 4179,2 [

𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
] ∗ (61,1 º𝐶 − 51,6º𝐶)

= 396,9 [𝑊] 

(Eq. 6.10) 

En el càlcul de l’energia calorífica del fluid fred, es té en compte la diferència entre la distribució en 

paral·lel o a contracorrent, ja que la T4 serà major que la T3 en el cas en paral·lel, però serà al contrari 

en la distribució a contracorrent, per aquest motiu s’ha introduït la funció de valor absolut en el terme 

de variació de temperatura de l’equació, quedant d’aquesta forma: 

�̇�𝑎 = 9,899 ∗ 10
−3 ∗ 1,0001 ∗ 4181 ∗ (|29,9 − 20,2|) = 401,5 [𝑊] (Eq. 6.11) 

Una vegada ja es coneix l’energia calorífica emesa pel fluid calent Qe, serà necessari saber la variació 

de temperatura que es produeix a l’interior del bescanviador, es pot obtenir la diferència de 

temperatura de la següent manera: 

∆𝑇𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 = 𝑇1 − 𝑇2 = 61,1 − 51,6 = 9,5º𝐶 (Eq. 6.12) 

∆𝑇𝑓𝑟𝑒𝑑 = |𝑇4 − 𝑇3| = |29,9 − 20,2| = 9,7º𝐶 (Eq. 6.13) 

∆𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
9,7 + 9,5

2
= 9,6º𝐶 

(Eq. 6.14) 

Aquests valors obtinguts són correctes, però poc precisos en el cas d’un bescanviador on la diferència 

de temperatura entre els dos fluids varia al llarg de la longitud del bescanviador, per aquest motiu és 

necessari obtenir una diferència de temperatura mitjana adequada que es pugui utilitzar en els càlculs 

de transferència de calor. Aquest terme és l’anomenat LMTD o diferència de temperatura mitjana 

logarítmica, que analitza la temperatura del fluid fred i del fluid calent, tenint com a temperatura 

màxima la temperatura del fluid calent i com a mínima la del fluid fred.  
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𝐿𝑀𝑇𝐷 =  
𝑑𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑇𝑚𝑖𝑛

ln (
𝑑𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑇𝑚𝑖𝑛

)
   [𝐾] 

(Eq. 6.15) 

Aquí també es podrà observar una variació entre la manera de resoldre l’equació per a la distribució 

en paral·lel o a contracorrent, ja que la temperatura màxima i mínima no s’aconseguiran amb les 

mateixes variables en els dos casos, a continuació es mostraran les dues variacions de l’equació però 

es procediran a la resolució del cas en paral·lel com s’està realitzant en tot aquest exemple:  

𝐿𝑀𝑇𝐷𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙·𝑙𝑒𝑙 =
(𝑇1 − 𝑇3) − (𝑇2 − 𝑇4)

ln (
(𝑇1 − 𝑇3)
(𝑇2 − 𝑇4)

)
 

(Eq. 6.16) 

𝐿𝑀𝑇𝐷𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 =
(𝑇1 − 𝑇4) − (𝑇2 − 𝑇3)

ln (
(𝑇1 − 𝑇4)
(𝑇2 − 𝑇3)

)
 

(Eq. 6.17) 

Ara, continuant amb l’exemple del tractament de les dades de la mostra nº1, se soluciona l’equació 

com: 

𝐿𝑀𝑇𝐷𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙·𝑙𝑒𝑙 =
(61,1 − 20,2) − (51,6 − 29,9)

ln (
(61,1 − 20,2)
(51,6 − 29,9)

)
=  

19,2

ln(1,885)
=
19,2

0,633

= 30,29º𝐶 

(Eq. 6.18) 

Finalment, per aconseguir calcular el coeficient de transferència de calor global serà necessari calcular 

l’àrea on es produirà la transferència de calor, en el cas del bescanviador, seran els tubs centrals que 

mantenen separats els dos fluids i transfereixen l’energia calorífica del fluid intern a l’extern. L’àrea es 

calcularà de la següent manera: 

𝐴 =  𝜋 ∗ (
𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
) ∗ 𝐿 ∗ 𝑛   [𝑚2] 

(Eq. 6.19) 

On:  

𝑫𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 es el diàmetre exterior del tub (m) 

𝑫𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 es el diàmetre interior del tub (m) 

L es la longitud efectiva del tub que transfereix calor (m) 

n es el nombre de tubs que té el bescanviador (adimensional)  
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Per tant l’àrea de transferència de calor serà la següent: 

𝐴 =  𝜋 ∗
0,00476 + (0,00476 − (0,0006 ∗ 2))

2
∗ 0,205 ∗ 7 = 0,0187 [𝑚2] 

(Eq. 6.20) 

Una vegada ja es tenen totes les incògnites inicials de l’equació del coeficient de transferència, es pot 

procedir a trobar el valor del coeficient: 

𝑈 =
396,9

0,0187 ∗ 30,29
= 700,71 [

𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] 

(Eq. 6.21) 

L’altre objectiu que es volia tractar en aquest estudi experimental era comprovar l’eficiència de la 

temperatura que es transfereix a l’interior del bescanviador, això també proporcionarà una mesura útil 

del rendiment del bescanviador.  

L’eficiència d’un bescanviador es pot determinar de maneres diferents, però en el cas que s’està 

tractant, en tenir totes les dades necessàries s’ha escollit utilitzar la manera més ràpida, a partir de les 

diferències entre les temperatures d’entrada i les de sortida. Obtenint l’eficiència del fluid calent i la 

del fluid fred per separat. La fórmula utilitzada la calor real transferida o absorbida, dividit per la calor 

màxima que es pot bescanviar, representat de la següent manera:  

𝜀𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 =
𝑇1 − 𝑇2
𝑇1 − 𝑇3

∗ 100% =
61,1 − 51,6

61,1 − 20,2
∗ 100 = 23,22% 

(Eq. 6.22) 

𝜀𝑓𝑟𝑒𝑑 =
𝑇4 − 𝑇3
𝑇1 − 𝑇3

∗ 100% =
29,9 − 20,2

61,1 − 20,2
∗ 100 = 23,71% 

(Eq. 6.23) 

𝜀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
23,22 − 23,71

2
= 23,47% 

(Eq. 6.24) 

Una altra mesura molt útil per saber si s’està desenvolupant un fluid turbulent o un fluid laminar serà 

el nombre de Reynolds, per tenir una aproximació de com es desenvolupa el fluid es calcularà en 

l’interior dels tubs i en la carcassa. 

La fórmula utilitzada per a les dues geometries serà diferent, els tubs són canonades cilíndriques sense 

cap obstacle, per tant el fluid es podrà desenvolupar de la mateixa manera en tota la longitud tenint 

en compte el despreniment de capa de les parets, tot i això la fórmula tindrà la següent forma: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑏𝑠 =
𝜌𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑣𝑡𝑢𝑏𝑠 ∗ 𝐷7_𝑡𝑢𝑏𝑠

𝜇
= [𝑎𝑑𝑚. ] 

(Eq. 6.25) 
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La velocitat dels tubs s’obtindrà de dividir el cabal volumètric del fluid calent entre l’àrea total de la 

secció dels tubs, per això es calcularà l’àrea dels tubs: 

𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟_𝑡𝑢𝑏 = 𝜋 ∗ (
0,00476 − (0,0006 ∗ 2)

2
)

2

= 9,9538 ∗ 10−6 𝑚2 
(Eq. 6.26) 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑠 = 9,9538 ∗ 10
−6 ∗ 7 = 6,9676 ∗ 10−5 𝑚2 (Eq. 6.27) 

Amb l’àrea dels set tubs trobada, ja es podrà calcular la velocitat del fluid en el seu interior: 

𝐷7_𝑡𝑢𝑏𝑠 = √
𝐴𝑡𝑢𝑏𝑠
𝜋

∗ 2 = 9,4188 𝑚𝑚2 

(Eq. 6.28) 

Ara ja es podrà procedir en calcular el valor del nombre de Reynolds de l’interior dels tubs agafant el 

valor de la viscositat dinàmica de la Taula 7 referent al valor de la 𝑻𝒎𝒊𝒕𝒋𝒂𝒏𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒂: 

𝑅𝑒𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 =
987,2 ∗ 0,145 ∗ 0,00941

0,000496
= 2725 

(Eq. 6.29) 

Viscositat    

T [ºC] [kg/m·s] T [ºC] [kg/m·s] 

22 0,000955 54 0,000512 

23 0,000933 55 0,000504 

24 0,000911 56 0,000496 

25 0,000891 57 0,000489 

26 0,000871 58 0,000481 

27 0,000852 59 0,000474 

28 0,000833 60 0,000467 

Taula 7. Valors de la viscositat dinàmica de l'aigua general en una certa temperatura (Font: Vaxasoftware) 

En canvia per als nombres de Reynolds del fluid de la carcassa la fórmula canvia ja que la geometria ja 

no serà continua com en una canonada, aquesta vegada dins de la carcassa hi haurà els deflectors i els 

tubs que obstaculitzaran el pas del fluid. 22, 23 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 =
𝐷ℎ∗(

�̇�𝐹𝑟𝑒𝑑
𝐴𝑠

)

𝜇
= [𝑎𝑑𝑚. ]  

(Eq. 6.30) 

Primer serà necessari saber que es i com es troba el diàmetre hidràulic, Dh. Aquest terme s’utilitza 

quan els fluids circulen per canonades no circulars o amb obstruccions, fent que es pugui estudiar el 

comportament de la mateixa forma com si fos una canonada de secció circular   
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𝐷ℎ =
4 ∗ [(0,5 ∗ 𝐿𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒_𝑡𝑢𝑏𝑠) ∗ (0,86 ∗ 𝐿𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒_𝑡𝑢𝑏𝑠) − (

𝜋 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
2

8
)]

𝜋 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
2

= 0,126 𝑚 

(Eq. 6.31) 

On:  

𝑳𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆_𝒕𝒖𝒃𝒔 es la distancia entre dos centres dels tubs (m) 

𝑫𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 es el diàmetre exterior d’un tub (m) 

L’altra incògnita necessària serà l’àrea de la secció, As de la carcassa tenint en compte els deflectors i 

el feix de tubs que hi passa: 

𝐴𝑠 =
(𝐿𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑏𝑠 − 𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) ∗ 𝐿𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 ∗ 𝐷𝐶𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎

𝐿𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑏𝑠
= [𝑚2] 

(Eq. 6.32) 

On: 

𝑳𝑫𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒔 es la distancia entre els dos deflectors (mm) 

𝐴𝑠 =
(23,86 𝑚𝑚 − 4,76 𝑚𝑚) ∗ 67,60 𝑚𝑚 ∗ 75 𝑚𝑚

23,86 𝑚𝑚
= 0,004059 𝑚2 

(Eq. 6.33) 

Finalment el valor del nombre de Reynolds en l’interior de la carcassa es pot aproximar amb el valor 

de la viscositat dinàmica de la Taula 7 amb la referencia de la 𝑻𝒎𝒊𝒕𝒋𝒂𝒏𝒂 𝒇𝒓𝒆𝒅𝒂: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 =

0,126 ∗ (
0,0099 [

𝑘𝑔
𝑠
]

0,004059
)

0,000891
= 346 

(Eq. 6.34) 
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6.2. Investigació de l’efecte en els canvis de la temperatura del fluid 

calent sobre l’eficiència dels fluids i el coeficient de transferència de 

calor global.  

El següent procediment demostra l’efecte de variar la diferència de temperatura entre el flux d’aigua 

calenta i freda, modificant la temperatura de l’aigua calenta. L’efecte del canvi sobre el coeficient de 

transferència de calor general i l’eficiència de la temperatura es pot investigar en les dues distribucions 

de flux que permet estudiar aquest bescanviador. Igual que en l’experiment anterior, es donaran els 

valors obtinguts per a la distribució en paral·lel els quals seran pràcticament iguals que amb la 

distribució a contracorrent.  

Dades experimentals  

Primer de tot s’han d’escollir els valors dels cabals volumètrics en els quals es realitzaran els 

experiments, les temperatures de l’aigua calenta per veure les variacions i el nombre de configuracions 

diferents amb els quals es vol realitzar l’estudi experimental.  

En aquest cas s’han escollit els valors següents mostrats en la següent taula: 

Nombre de 
mesures 

Cabal volumètric fluid 
calent [g/sec] 

Cabal volumètric fluid 
fred [g/sec] 

Temperatura del fluid 
calent 

1 15 30 

40ºC 2 20 20 

3 30 15 

4 15 30 

50ºC 5 20 20 

6 30 15 

7 15 30 

60ºC 8 20 20 

9 30 15 

10 15 30 

70ºC 11 20 20 

12 30 15 

Taula 8. Valors inicials per al segon estudi experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 
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També es mostraran les dades climatològiques del laboratori per saber a quina temperatura està 

l’aigua freda:  

Temperatura de l’Aigua freda 20 ºC 

Pressió atmosfèrica 1024,5 hPa 

Temperatura ambient 20 ºC 

Humitat 44,5 % 

Taula 9. Dades climatològiques del laboratori en el moment de prendre les dades per al segon experiment. 

(Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Procediment d’obtenció de dades 

La metodologia utilitzada en l’obtenció de les dades serà la mateixa que en l’experiment anterior, ja 

que la diferència entre els dos experiments únicament recau en les dades inicials que es tractaran, 

l’única variació en aquest experiment serà el valor de la temperatura de l’aigua calenta que tindrà els 

valors de 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC i 70 ºC, però en el que respecta a la metodologia no hi haurà cap canvi en 

la manera d’obtenir les dades.  

Tractament de dades 

D’igual manera com s’ha comentat en l’apartat anterior, la metodologia en realitzar els càlculs 

pertinents a l’hora d’obtenir les dades no varia, únicament canvien les dades a tractar i les condicions 

de les temperatures del fluid calent. Les fórmules necessàries seran les mateixes per als casos estudiats 

en ambdós experiments.  
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7. Estudi Computacional  

7.1. Breu introducció a COMSOL® 

COMSOL Multiphysics® és una eina de modelatge i anàlisis per a prototips virtuals de fenòmens físics, 

pot modelar virtualment qualsevol fenomen físic que un enginyer o científic pugui descriure amb 

equacions diferencials parcials (PDE), incloent-hi transferència de calor, moviment de fluids, 

electromagnetisme i mecànica estructural, fins i tot, mesclant la integració de problemes de diferents 

camps, l’anomenada Multifísica.  

Les prestacions de la multifísica integrades a COMSOL® permeten a l’usuari modelar qualsevol 

combinació de fenòmens simultàniament. A través d’aquestes prestacions, COMSOL® integra les dues 

formes possibles de modelar (a través d’aplicacions predefinides que permeten crear el model fixant 

les característiques físiques que pròpies del problema, i a través de les equacions que modelen el 

problema) i permet combinar-les. 

L’estructura sobre la qual el programa treballa és un sistema d’equacions diferencials parcials, una 

descripció matemàtica de diversos fenòmens físics basats en les lleis de la ciència. Qualsevol expert en 

el seu camp que sàpiga com crear simulacions utilitzant PDE pot ampliar aquells sistemes modelant 

explícitament en termes d’aquest tipus d’equacions. 

Les prestacions de modelatge i simulació que proporcionen COMSOL®, juntament amb les llibreries 

disponibles, el converteixen en una eina aplicable en una gran varietat d’àrees d’estudi com per 

exemple: Acústica, electromagnetisme, reaccions químiques, dinàmica de fluids, matemàtica aplicada, 

física, sistemes de control, etc.  

En aquest treball s’utilitzarà el mòdul de transferència de calor on s’analitzarà els efectes tèrmics que 

es produeixen en el model, per això s’aprofundirà en l’explicació d’aquest mòdul de COMSOL®.23 

Transferència de calor conjugada i flux no isotèrmic 

La transferència de calor s’analitzarà per conducció, convecció i radicació amb el mòdul de 

transferència de calor. Aquest mòdul inclou un conjunt complet de funcions per investigar dissenys 

tèrmics i efectes de les càrregues de calor. Permet modelar els camps de temperatura i els fluxos de 

calor a través de components i dispositius d’un sòlid definit. 

Aquest mòdul també conté funcions per modelar la transferència de calor conjugada i els efectes de 

flux no isotèrmic. Aquestes capacitats es poden utilitzar per modelar bescanviadors de calor, 

refrigeració electrònica i estalvi d’energia, com a exemples.  
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Tant el flux laminar com el turbulent són suportats i es poden modelar amb convecció natural i forçada. 

És possible tenir en compte la influència del treball a pressió i la dissipació viscosa en la distribució de 

la temperatura. La turbulència es pot modelar amb els models mitjans de Reynolds de les equacions 

de Navier-Stokes (RANS), com ja s’han explicat en l’apartat 0 Diferents Models turbulents. 

La transició de temperatura en la interconnexió líquid-sòlid es gestiona automàticament mitjançant la 

continuïtat, les funcions de paret o el tractament automàtic de la paret, segons el model dl flux. Es pot 

tenir fàcilment en compte la convecció natural en activar les característiques de la gravetat.24 

Parets fines i carcassa 

Per modelar la transferència de calor en capes fines, el mòdul proporciona models especialitzats en 

capes i una tecnologia de materials en capes per definir fàcilment configuracions complexes i investigar 

la transferència de calor en capes geomètricament molt més petites que la resta del model. 

Per capes individuals, s’utilitza el model de capes tèrmicament primes per a materials altament 

conductors en situacions en què la contribució de la capa a la transferència de calor es troba 

principalment en les seves direccions tangencials i on la diferència de temperatura entre els costats de 

la capa és insignificant. Per contra, el model de capa tèrmicament gruixuda pot representar materials 

poc conductors que actuen com a resistència tèrmica en la direcció perpendicular de la carcassa. 

Aquest model calcula la diferència de temperatura entre els dos costats de la capa. Finalment, el model 

general proporciona un model altament precís i universal, ja que inclou les equacions de calor 

completes. Les funcions dels models de capes admeten càrregues de calor similars al model del domini. 

En particular, es poden definir fonts de calor i dissipadors en les parets o en la interconnexió de les 

parets, i la taxa de calor i la radiació de la superfície es poden definir a cada cantó de la carcassa.  
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7.2. Realització dels estudis computacionals 

En aquest treball es vol simular un model 3D amb el programa COMSOL®, aquest model serà una 

representació acurada del bescanviador de calor model H102C del laboratori de mecànica de fluids de 

l’escola. Per arribar als resultats esperats primer s’ha de crear el model en 3D per aplicar-li la física 

adient per tal d’obtenir els resultats. Abans de processar un model relativament complex es farà una 

aproximació amb 5 fases que permetrà veure l’evolució de la computació amb COMSOL® i com aquests 

resultats cada vegada són més pròxims al model real del bescanviador H102C. A continuació 

s’anomenaran els 5 models de computació que s’explicaran en aquest treball: 

- Model 2D Axisimètric de tubs concèntrics 

- Model 3D tubs concèntrics 

- Model 3D de carcassa i tubs 

- Model 3D de carcassa i tubs amb deflectors 

- Model 3D de carcassa i tubs H102-C 

Tot i que cada model té les seves particularitats i tenen el seu interès en l’explicació d’aquest treball, 

únicament s’explicarà l’últim cas, el model més pròxim al bescanviador real del laboratori de l’escola. 

Tot i que les explicacions de cada model es poden trobar en els annexos del treball, es recomana la 

lectura d’aquests models per entendre alguns els passos obviats del model que s’explicarà en aquest 

apartat. 

En els següents apartats, s’explicarà les principals característiques del model, com es defineixen els 

paràmetres, com assignar materials a les parts i com assignar les físiques amb les quals es treballarà. 

També s’explicarà com afegir funcions a les definicions de COMSOL® i com obtenir-ne els resultats. En 

el postprocés es mostraran diferents gràfiques per comprendre els resultats obtinguts pel programa.  
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7.3. Model bescanviador H102-C 

En aquest apartat s’explicarà detalladament el procediment de construcció de les noves parts de la 

geometria del model en el qual s’estudiarà la transferència de calor mitjançant el programari de 

COMSOL® per després poder comparar els resultats obtinguts en el model real del laboratori de 

l’escola.  

Aquest model pretén ser el més semblant possible al bescanviador del laboratori tenint en compte la 

funcionalitat, per aquest motiu no es reproduiran elements estètics i de subjecció, únicament els 

components que són necessaris per realitzar una correcta transferència de calor entre dos fluids 

reproduint les condicions i geometries desenvolupades al model real.  

Per poder realitzar aquest model serà necessari construir una geometria funcional del bescanviador. 

S’ha escollit l’opció de modelar la geometria directament amb l’apartat de construcció que te 

COMSOL®, tot i que es podria haver realitzat en un altre programari de CAD d’igual manera.  

En primer lloc s’ha d’escollir la física necessària per reproduir les condicions reals d’un bescanviador, 

tenint en compte que hi haurà una transferència de calor i que el fluid tindrà un desenvolupament 

turbulent en l’interior del bescanviador.  

La física necessària per resoldre la transferència de calor serà el model de Transferència de calor en 

fluids, ja que les parets del bescanviador seran fines i posteriorment se’ls donarà el gruix pertinent. A 

més a més també s’ha d’escollir la física del fluid, en aquest cas s’utilitzarà el model de Turbulència k-

ω, model que utilitza dues variables per resoldre, l’energia cinètica de la turbulència i la velocitat 

especifica de la dissipació de l’energia cinètica. Aquest model treballa molt bé amb valors de nombre 

de Reynolds baixos com serà el cas i amb gran fiabilitat per resoldre les equacions en les parets. Té un 

cost computacional major que el model k-ɛ, però acostuma a donar millors resultats que l’últim perquè 

afina molt més la difusió turbulenta que s’acostuma a trobar molt pròxim a les parets. En canvi el k-ɛ 

no ho té tant en compte, per aquest motiu podria variar molt l’intercanvi de temperatura que s’està 

buscant al bescanviador. 

Per a poder realitzar la construcció del model pas a pas, seran necessaris un seguit de paràmetres per 

a poder facilitar la construcció i la variació de valors en un futur quan es resolguin diferents casos del 

bescanviador.  

Alguns dels valors constructius no apareixen en la següent taula, però és perquè únicament apareixen 

un cop i no són prou rellevants per a mostrar-los en la taula.  
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Taula 10. Paràmetres del bescanviador H102-C (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Geometria 

La geometria d’aquest model està composta per una carcassa amb un feix tubular de 7 tubs per on 

circularà el fluid calent per la part interna dels tubs i el fluid fred per la part externa dels tubs. En una 

determinada posició de l’interior de la carcassa hi haurà dos deflectors de la mateixa geometria però 

amb diferent posició, ja que estaran girats uns certs graus per tal de dificultar més el pas del fluid pel 

seu voltant. En els extrems de la carcassa hi haurà els capçals de la mateixa mida ambdós però amb la 

part central, per on circularà el fluid extern, amb diferent acabat. El capçal d’entrada del fluid intern 

i/o del fluid extern, depenent de la configuració, tindrà una obertura cònica que permetrà la lliure 

circulació del fluid en el seu pas pel capçal. En canvi en el capçal de sortida del fluid intern, hi haurà una 

peça que bifurcarà el fluid per així mesclar-lo millor en aquella part.  

A partir de la geometria ja descrita en els models anteriors de l’Annex A: Models de Bescanviador, 

s’afegiran els capçals amb totes les seves parts.  

El primer pas serà construir el cilindre extern de radi R1 amb una longitud Lcap però des de la posició 

de les x, (-Lcap), ja que el centre de les coordenades es manté el del model 3D anterior.  

Una vegada creat els cilindres exteriors, es realitzarà un cilindre de radi Rvalv i de 10 mm de llarg, 

aquest cilindre serà la vàlvula d’entrada o sortida del fluid intern, la posició serà la part superior del 

capçal. Les coordenades constructives estaran en (-40,0,35) en l’eix de les z.  
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El pròxim cilindre que es realitzarà, serà la vàlvula d’entrada o sortida del fluid extern que a més a més 

farà de separació entre els dos fluids en la part central del capçal, tindrà una longitud major que el 

capçal per poder acoblar-hi una part que bifurcarà el flux de fluid.  

El radi del cilindre serà de Rvalv amb una longitud de 82,5 mm, desglossats amb els 67,4 mm del capçal 

més 15,1 mm per a la peça extra. Les coordenades constructives seran (-Lcap,0,0) en l’eix de les x. 

Per finalitzar la construcció d’aquest capçal es realitzarà un últim cilindre de radi 7.5 mm i de 20 mm 

de llargada que bifurcarà el fluid en l’extrem intern del capçal, per desenvolupar aquesta funció 

necessitarà les següents coordenades, (7,-10,0) en l’eix y. El resultat es pot observar en detall en la 

Figura 7-1, imatge esquerra. 

La realització de l’altre capçal serà molt semblant, únicament canviarà la part del capçal que esta en 

contacte amb l’interior de la carcassa on no hi haurà la peça bifurcada, sinó un con.  

El cilindre que forma el capçal tindrà les mateixes dimensions i únicament canviarà la zona de 

construcció que serà en les coordenades (L,0,0) en l’eix x.  

Per a construir el con que farà de sortida o entrada del fluid extern, depenent de la configuració del 

flux del fluid, serà necessari la construcció d’un pla en les coordenades (L,0,0). Un cop realitzat el pla, 

es construirà el con amb les referències del pla amb un radi de base de 12.5 mm i una altura de 5 mm 

amb un angle de 45 º.  

El cilindre intern del capçal tindrà un radi de Rvalv i una llargada de 62.4 mm, ja que es descompta la 

longitud del con, les coordenades seran (L+5,0,0) en l’eix x.  

Per últim la vàlvula interior amb radi Rvalv, llargada 10 mm i coordenades (L+40,0,35) en l’eix z.  

 

Figura 7-1. Detall del resultat constructiu dels dos capçals del bescanviador (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 
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El proper pas serà una Unió entre els cilindres interns del capçal de l’esquerra i el petit cilindre que 

divideix el fluid en dos, pas necessari perquè COMSOL® tracti al conjunt com una única part. Tot seguit 

se seleccionen els dos cilindres exteriors dels capçals i els dos cilindres superiors que faran de vàlvules 

del fluid intern i també es realitza una Unió per crear una única peça i suavitzar les parets d’unió entre 

ambdós.  

Una funció ja realitzada en el Model 3D de carcassa i tubs amb deflectors, és la d’Ignorar Cares que 

seleccionant les circumferències que es creen en l’interior dels cilindres quan se superposen dues 

cares, aquesta funció permet eliminar-les per a deixar fluir el fluid a través d’elles.  

A continuació només faltarà introduir les noves parts a les seleccions explícites creades en els models 

anteriors, per a l’aigua interna i externa la selecció dels dominis corresponents. Actualitzar les 

Seleccions Adjacents de Capes exteriors dels dos dominis, les Seleccions de Diferència de les Parets i 

la Selecció d’Intersecció del Contacte entre fluids.25 

 

Figura 7-2. Desglossament de la construcció de la geometria (esquerra) i selecció especifica del domini de 

l'aigua interna (dreta, superior) i de l'aigua externa (dreta, inferior). (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 
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Materials  

Els materials utilitzats en la simulació del bescanviador H102-C seran únicament els tres mencionats en 

els altres casos; Aigua, Pyrex® i Acer inoxidable. L’aigua s’utilitzarà com a material general dels dominis, 

però s’especificarà dins del component, que cada domini tingui una vinculació amb l’aigua general, 

això s’aconsegueix amb l’opció de Material d’Enllaç. El Pyrex® s’utilitzarà com a material general per a 

la carcassa i per als deflectors. Però en la geometria es definirà com a capa fina del material general, 

on s’indicarà el gruix de les parets com dext per a la carcassa i ddif per als deflectors. Les geometries 

necessàries per a definir el material seran les ja anomenades en l’apartat de la geometria.  

Per últim, el material general d’Acer inoxidable. S’utilitzarà la funció de Material d’una sola capa per 

vincular la geometria dels capçals i dels tubs amb l’acer, d’igual forma que amb els materials anteriors. 

En aquest cas s’utilitzaran les variables de dint per al gruix dels tubs i de dcap per als capçals. Es pot 

veure en la següent figura la relació de la geometria del bescanviador amb els materials definits 

anteriorment, també s’aprecia la diferència entre els materials generals en la part superior, dels 

materials que s’utilitzen i es vinculen a la geometria dins del component.  

 

Figura 7-3. Materials del bescanviador H102-C (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 
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Físiques implicades 

Les físiques necessàries per a la resolució del model seran el model de Transferència de calor i el model 

Turbulent k-ω. Però entre ells hi ha d’haver una relació perquè el programa conegui que el fluid 

turbulent que es mou pel bescanviador transfereix calor mentre es mou. Aquesta funció la realitza la 

multifísica, física ja explicada en els casos anteriors. Aquesta física mescla els dos models per solucionar 

totes les equacions en cada punt de la malla, la física emprada és un model no isotèrmic per tal de no 

interferir en la transferència de calor que es produirà en tot el domini del bescanviador.  

7.3.1.1. Transferència de calor en fluids 

En aquesta física primer de tot s’inclouran els dos dominis com a geometria d’actuació i s’especificarà 

que la temperatura de referència seran els 20ºC o 293,15 K.  

A continuació s’inclouran els “Inflows” i els “Outflows” per als dos fluids, per tal de determinar-li al 

programa per on entraran i sortiran els fluids del bescanviador. Les entrades s’han de vincular amb la 

geometria de l’Inlet_Interior per al fluid intern dels tubs i l’Inlet_Exterior per a l’entrada del fluid 

extern. En cada entrada s’ha de determinar la temperatura en la qual entra el fluid i amb quina pressió, 

en el cas del fluid intern, seguint l’exemple del cas 1 de la Taula 5, la temperatura serà el paràmetre 

T_Intern. Per al cas del fluid extern la temperatura serà la variable T_extern de la Taula 10. Per als 

valors de la pressió seran els mateixos en tot el problema, utilitzant la variable P_amb, un valor molt 

pròxim a la pressió nominal de l’atmosfera.  

Per a les sortides dels fluids no serà necessari determinar cap paràmetre, únicament serà necessari 

vincular-hi la selecció geomètrica corresponent com en el cas anterior però amb les geometries de 

Outlet_Interior i Outlet_Exterior en cada cas.  

Una vegada determinades les entrades i sortides s’haurà de definir on es troben les parets de material 

del bescanviador, per això s’afegiran quatre funcions de Capa fina que definiran que és sòlid d’aquest 

domini de fluid.  

La Capa fina que definirà la carcassa es vincularà a la capa fina de material definida en l’apartat de 

materials del component, allà apareixeran les variables necessàries per resoldre la transferència de 

calor que realitzarà amb l’exterior, també farà de paret amb l’exterior. La geometria que s’afegirà serà 

la selecció realitzada a l’apartat de Geometria amb el nom de Parets, tot i que no totes les parts són 

carcassa, amb la definició de les altres parts se sobre-escriuran les que no formin part de la carcassa.  

Per a la definició dels tubs, s’utilitzarà la geometria de Contacte entre fluids on també se sobre-

escriuran les parts que no siguin tubs.   
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La definició de capa fina dels capçals s’utilitzarà la selecció de parets que formen la selecció especifica 

de Capçals amb la vinculació del material descrit en l’apartat anterior que defineix les variables del 

material de l’acer inoxidable que forma els capçals.  

L’última capa fina que s’ha de definir és la dels deflectors, aquí també serà necessaria una selecció 

especifica realitzada en l’apartat de la geometria que seleccionava les dues partes que formen els 

deflectors. També s’haurà de vincular aquesta definició al material d’una sola capa definit per als 

difusors.  

Per últim s’afegirà una definició de Taxa de calor per determinar que s’està produint una convecció 

natural entre el bescanviador i l’exterior, ja que en l’exterior hi ha les condicions del laboratori 

recollides en la Taula 4 definida en l’estudi experimental. Per definir aquesta funció de COMSOL®, s’ha 

de determinar que s’està parlant d’un material no sòlid, ja que si no es definiria una font de calor. 

Aquest coeficient de taxa de calor es genera mitjançant la convecció externa natural d’un cilindre 

vertical de parets fines amb unes mesures de D = 85 mm de diàmetre i una llargada de L = 340 mm. 

També es determinarà que externament hi circula aire a una pressió de P_amb i una temperatura de 

293,15 K. Tot i haver definit que es tracta d’un cilindre de parets fines, s’ha de definir geomètricament 

amb la selecció especifica de l’apartat de geometria, amb el nom de Parets externes on únicament se 

seleccionen les parets externes del bescanviador.  

7.3.1.2. Fluid turbulent k-ω 

La geometria que implica aquesta física serà la mateixa que el l’apartat anterior, els dos dominis dels 

fluids. On aquesta vegada es definirà la compressibilitat del fluid, en aquest cas es tracta d’un fluid 

Compressible (Ma<0.3) amb una pressió de referencia de P_amb i una temperatura de referencia de 

293,15 K.  

A partir de les definicions principals del fluid es determinaran les entrades i sortides que tindrà el 

bescanviador. Les funcions que permeten definir això són els “Inlet” i els “Outlet”, molt similars en el 

cas de la transferència de calor. La diferència en el cas d’aquestes funcions, és la necessitat de definir 

la quantitat o la velocitat d’entrada de fluid, en el model que se solucionarà aquí, s’utilitzarà el cabal 

màssic de cada fluid per les entrades amb els paràmetres de m_intern i m_extern per a cada cas. Per 

a la condició de la turbulència se seleccionarà l’opció de les variables específiques de la turbulència 

on apareixen la k i la ω ja mencionades.  

En el cas de les sortides únicament serà necessari vincular la geometria amb cada selecció de les 

sortides i determinar-hi la pressió P_amb com a pressió en les sortides. L’última condició per definir 

serà les parets interiors perquè el programa recordi que no formen part del fluid que hi circula. Es 

vincularà la selecció especifica de Parets Internes a la selecció de capes de la definició.   
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Multifísica 

L’última física implicada en la resolució d’aquest model computacional del bescanviador serà el mòdul 

de Fluid no isotèrmic, aquesta física permet simular els fluxos de fluids on les propietats dels fluids 

depenen de la temperatura. Aquest mòdul sincronitza les característiques de les interfícies de 

transferència de calor i flux de fluids quan es defineix el règim de flux turbulent.  

Únicament s’hauran de determinar les físiques amb les quals s’està treballant i la geometria a la qual 

s’aplica. També permet canviar la font de la densitat dels materials o de la temperatura que en aquest 

cas s’obtindran del mòdul de transferència de calor.  

En la següent figura s’observa com quedaria el menú principal del model que s’està realitzant a 

COMSOL® amb cada una de les parts de les físiques implicades:  

 

Figura 7-4. Funcions de cada mòdul en el menú principal (esquerra) i vinculació de les entrades i sortides de 

fluid amb la geometria (dreta). (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 
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Malla 

Un dels apartats més sensibles i on s’ha de tenir més cura és a l’hora de crear i modificar la malla del 

model. Hi ha moltes formes diferents de realitzar un mallat, ja sigui de manera automàtica pel 

programa o de manera manual i aplicant les funcions que siguin necessàries per obtenir els resultats 

adients.  

L’objectiu principal d’una malla és aconseguir la millor resolució possible, obtenint unes formes 

geomètriques amb una qualitat alta, amb el menor nombre d’elements possible per així reduir el temps 

computacional que tindrà el model. Per aconseguir aquest resultat és necessari mallar per separat 

aquelles parts de la geometria que siguin més complexes o que sigui necessari un valor més pròxim al 

desitjat.  

La malla que s’ha proposat en aquest treball serà en dues parts, es realitzarà un mallat per al domini 

del fluid extern i un altre mallat per al domini del fluid intern, però dins de la mateixa malla. El motiu 

d’aquesta partició interna en el mallat és degut a la diferència en la geometria de les parts, no és tan 

necessari una gran resolució en els capçals com en els tubs.  

La malla tindrà les següents parts: una definició general de Mida que englobarà tots els elements de la 

malla però que se sobreescriurà amb les següents definicions que es donaran, tot i això s’estipularà 

que estarà calibrat per a dinàmica de fluids i d’una mida “Coarser” com s’explicarà en els següents 

punts.  

Les següents definicions a donar serà la geometria dels elements principals de la malla, en el cas d’una 

malla en 3D i d’aquestes característiques, s’utilitzarà els Tetraedres que ompliran el domini dels fluids 

on actuen. Aquesta funció es vincularà amb cada domini del fluid, un per al domini intern i un altre per 

al domini extern com s’observarà en la Figura 7-5.26 

Els tetraedres tindran una geometria escalada on els valors de l’eix x seran de 0,5 i les altres seran 

unitaris.  A més a més s’aplicarà una optimització de la qualitat dels elements, Alta. 

En cada funció de la geometria dels elements s’afegiran tres funcions extres per millorar la qualitat de 

la malla, la primera serà una malla de Mida per reescriure el gruix de malla en aquest domini, tot i que 

la mida també serà “Coarser”, permetrà millorar la qualitat dels tetraedres. Una altra funció serà la 

d’Expressió de mida que permet unificar la mida dels elements en el domini que s’apliqui, això millora 

la qualitat de la malla en superfícies on no hi ha parets per actuar, allà són zones que la malla acostuma 

a tenir una mida molt més gran però amb aquesta funció es normalitza per a tot el domini exceptuant 

la malla pròxima a les parets o altres superfícies de contacte on disminueix la mida. Aquesta funció 

tindrà una avaluació sobre la solució que proporcioni el programa, on s’estipularà que la Mida absoluta 

sigui de 5 mm. 
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L’última funció interna de la geometria dels elements serà un refinament de les cantonades per 

suavitzar el pas d’una paret a una altra quan són perpendiculars entre si. Per aquest motiu se 

seleccionarà el domini on s’està aplicant els tetraedres i les parets on s’aplicarà seran a les seleccions 

específiques realitzades a l’apartat de la geometria amb el nom de Parets on únicament actuarà en les 

que es trobin dins del domini seleccionat. El valor d’angle mínim que s’utilitzarà serà de 240 º, ja que 

ha de ser un valor entre 180 i 360, s’utilitza el valor central que formaria un angle recte. També es 

concretarà el factor d’escala de la mida de l’element que serà de 0,35 vegades menor al general de la 

malla en els altres punts.  

En el mateix domini que les funcions anteriors s’inclourà un node de Capa límit amb el domini en el 

qual s’estava treballant en els punts anteriors. En les propietats de la capa límit, s’escollirà la selecció 

especifica de Contacte entre fluids, ja que serà la regió més sensible als canvis en poca distància, 

interessa tenir una malla molt junta en aquestes parts. Les condicions que s’estipularan serà un nombre 

de 3 capes paral·leles a la superfície de la paret on s’aplica la condició de capa límit, un factor de 

creixement de 1,4 respecte a la capa anterior i per últim s’especifica que la primera capa es faci a una 

distància de 2,5 respecte a la mida de l’element de la malla més gran.  

El procés explicat anteriorment es repetirà de la mateixa manera per domini restant tal com apareix 

en la següent figura: 

 

Figura 7-5. Menú de construcció dels mòduls del bescanviador amb les parts de la malla (esquerra) i els dos 

dominis d'actuació (dreta), amb el domini del fluid extern (superior) i del fluid intern (inferior) 

(Font: Pol Salmerón, COMSOL®)  
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Una vegada realitzada la malla s’explica el motiu del gruix de malla estipulat anteriorment com a 

“Coarser”, això ha estat possible a una comparació dels resultats obtinguts de la temperatura de 

sortida del fluid intern i la del fluid extern dels models simulats i el valor obtingut al laboratori.  

En el cas 1 que s’ha utilitzat al llarg d’aquest treball per utilitzar com a model explicatiu es van recollir 

els valors de la Taula 5 del cas 1 on interessa la temperatura T2 i la T4 que corresponent a les 

temperatures mitjanes de les sortides dels dos fluids. 

Seguint el model descrit amb tots els apartats anteriors, s’han solucionat per a quatre malles de gruixos 

diferents; “Extremely Coarse”, ”Extra Coarse”, “Coarser” i “Coarse”. Aquests han estat els resultats 

obtinguts, tant de temps necessari per a solucionat tot el model, la qualitat de la malla amb valors 

mínims i mitjans dels elements, el nombre d’elements i els resultats obtinguts de la temperatura: 

 

  Elements Min element Mitjana Temps T int. Sortida T ext. Sortida 

Coarse 471064 0,02476 0,6466 2:27:49 51,687 30,033 

Coarser 224216 0,04677 0,6432 0:58:38 51,688 29,860 

Extra Coarse 89363 0,01016 0,4825 0:11:56 50,757 30,816 

Extremely Coarse 64278 0,003517 0,4976 0:17:12 51,902 29,718 

Valor laboratori - - - - 52 29,9 

Taula 11. Comparativa de diversos resultats entre diferents gruixos de malla (Font: Pol Salmerón, Elaboració 

pròpia) 

Els resultats obtinguts podrien semblar molt similars i no saber amb exactitud quina seria la millor malla 

per aplicar, però amb la següent gràfica es pot mostrar clarament com la millor és la subratllada amb 

color groc, ja que la corba deixa d’oscil·lar en aquell valor per als dos casos i té un temps prou baix de 

resolució:  



Caracterització experimental i numèrica d’un bescanviador de calor de carcassa i tubs  

  83 

 

Figura 7-6. Gràfica comparativa dels valors de la temperatura en les sortides del cas 1 respecte del nombre 

d'elements necessaris en la malla (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Definicions 

Aquest apartat serà una ajuda extra en el moment d’entendre els resultats que s’obtindran del model, 

aquí s’afegiran funcions que permetran conèixer l’eficiència de la temperatura del bescanviador, la 

diferència de temperatures logarítmica... entre d’altres.  

 

Figura 7-7. Llista de variables utilitzades per a solucionar les funcions auxiliars (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 
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Com s’observa en la figura anterior, en l’apartat de Definicions s’afegiran diferents Acoblaments de 

components tals com Integracions i Mitjanes.  

Es crearan integracions per al conjunt de feix tubular per saber l’àrea que hi haurà de bescanvi, també 

s’afegiran integracions en les dues entrades i dues sortides del bescanviador per solucionar les funcions 

que es formularan en el següent pas.  

D’igual forma també s’afegiran mitjanes per a les quatre obertures que té el bescanviador per facilitar 

el càlcul de les funcions que s’aplicaran. 

En aquest pas s’introduirà la funció de Variables on apareixerà una taula buida on escriure les funcions 

amb l’ajuda de les integracions i mitjanes realitzades anteriorment, també s’utilitzarà l’ajuda 

d’expressions proporcionades pel mateix programari.  

Es determinaran les variables T1i i T1o per a l’entrada i sortida del fluid intern respectivament, d’igual 

forma que en el cas de T2i i T2o per al fluid extern. L’expressió que les definirà seran les mitjanes 

declarades anteriorment amb el nom operacional de aveop(T), on realitzarà la mitjana de la 

temperatura de la superfície determinada. Per facilitar la feina a l’hora de realitzar les funcions, 

s’escriurà una variable dT1 que serà la diferència entre T1i i T2o i també l’altra variable com dT2 que 

serà la resta entre T1o i T2i, variables molt útils a l’hora de formular la funció per a la mitjana 

logarítmica de la diferència de temperatures, LMTD.  

Les funcions que es formularan aquí seran les de les eficiències dels dos fluids i l’eficiència totals, a més 

a més de la funció de la mitjana logarítmica de la diferència de temperatures: 

𝐿𝑀𝑇𝐷 = 𝑎𝑏𝑠((𝑇1𝑖 − 𝑇2𝑖) − (𝑇1𝑜 − 𝑇2𝑜))/𝑎𝑏𝑠(𝑙𝑜𝑔((𝑇1𝑖 − 𝑇2𝑖)/(𝑇1𝑜 − 𝑇2𝑜) + 𝑒𝑝𝑠)  (Eq. 7.1) 

𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = 𝑎𝑏𝑠((𝑇1𝑖 − 𝑇1𝑜)/(𝑇1𝑖 − 𝑇2𝑖)) ∗ 100 (Eq. 7.2) 

𝐸𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 = 𝑎𝑏𝑠((𝑇2𝑜 − 𝑇2𝑖)/(𝑇1𝑖 − 𝑇2𝑖)) ∗ 100 (Eq. 7.3) 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐸_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 + 𝐸_𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛)/2 (Eq. 7.4) 
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Estudi  

En aquest apartat únicament s’haurà d’esperar que el programa solucioni el model que s’ha detallat 

en els passos anteriors, que segons la Taula 11 s’estaria emprant un temps de càlcul pròxim a una hora, 

depenent de les característiques de l’ordinador que s’estigui utilitzant.  

Una vegada ja es tenen els resultats de l’estudi caldrà analitzar-los de manera detallada amb l’ajuda de 

fórmules ja comentades en l’apartat anterior i alguna més que s’afegirà a l’apartat de Valors Derivats 

en els resultats.  

7.3.1.3. Conjunt de dades 

En aquest primer apartat dintre dels resultats que proporciona el programa permet crear gràfiques i 

informes de dades. Ja sigui una solució donada pel programa, una malla o alguna transformació d’un 

pla o un tall d’un pla, aquest apartat permet crear un conjunt de dades a partir d’un conjunt de dades 

ja existent. 

El primer cas que es realitza és un conjunt de dades de superfície en 3D de les parets del model 

anomenat Totes les parets, el qual està vinculat a la selecció especifica de Parets de l’apartat de la 

geometria. Es fa el mateix gràfic 3D de superfície de les parets internes i un altre de les parets externes 

per a poder millorar les gràfiques dels resultats.  

Un altre cas que es crearà serà una gràfica 3D de Material a capes que permetrà observar el gruix real 

que tindran totes les parets del bescanviador. Aquesta gràfica ajuda molt visualment per entendre la 

mida real del model dibuixat.  

Les dues gràfiques següents seran en 3D però seran línies longitudinals per veure l’evolució de la 

temperatura en la realització de les gràfiques per als resultats. Cada gràfica anomenada Línia de tall es 

realitzarà mitjançant dos punts, la primera que s’anomenarà Centrada, a causa de la posició que se l’hi 

donarà, tindrà les coordenades de (20,0,0) fins a (270,0,0) creant una línia centrada a l’interior del 

bescanviador que permetrà saber la variació de la temperatura entre els deflectors i com varia quan 

s’aproxima a un d’ells. L’altra gràfica s’anomenarà Tub superior, ja que tindrà un recorregut de 

longitudinal a través del tub dibuixat a la part superior i també passarà molt pròxim a l’entrada i la 

sortida del fluid, les coordenades seran (-50,0,27.5) fins a (255,0,27.5).  
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Figura 7-8. Representació de les gràfiques de Línia de tall Centrada (esquerra) i Tub superior (dreta) (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL®) 

7.3.1.4. Valors Derivats 

Aquest apartat dels resultats de l’estudi permet integrar, calcular la mitjana, el màxim o mínim de 

qualsevol quantitat per calcular les quantitats derivades, com el flux total, energies, potencies, 

temperatures, pressions, etc.27 

Aquests valors poden avaluar resultats numèrics de forma global, en un punt o en parts integrades de 

la superfície. Els valors resultats de les operacions que es realitzaran apareixeran en unes taules en el 

moment de ser avaluades, on es podrà modificar la precisió, unitat i notació dels valors numèrics.  

Primer de tot es realitzarà una mitjana de cada superfície d’entrada i sortida dels fluids per obtenir les 

temperatures, aquesta avaluació dels resultats serà molt interessant per poder saber si s’està 

aproximant el bescanvi que es realitza al real del bescanviador del laboratori de l’escola.  

A continuació s’afegiran un seguit d’Avaluacions Globals per calcular la funció de LMTD, les funcions 

de l’eficiència que estaven declarades anteriorment en l’apartat de Definicions i una avaluació global 

per comprovat la pressió interna del conjunt.  
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Figura 7-9. Menú dels resultats (esquerra) i el desglossament del Conjunt de Dades i els Valors Derivats (Font: 

Pol Salmerón, COMSOL®) 

A més a més del conjunt de dades i els valors derivats que s’han explicat anteriorment, també 

s’utilitzaran gràfiques 3D aplicades a diferents geometries, unitats i vistes. També es realitzarà una 

gràfica 1D per observar l’evolució de la temperatura en dos punts diferents ja explicats.  

Primer de tot s’explicaran les gràfiques principals per entendre el comportament de l’interior del 

bescanviador com la velocitat dels dos fluids, la temperatura de les parets i del conjunt i la qualitat de 

la malla utilitzada. 

7.3.1.5. Velocitat general 

Per tenir una visió general de la velocitat que s’està assolint a l’interior del bescanviador serà necessari 

saber quines són les parts més importants, el feix de tubs, les entrades i sortides els fluids i la part 

central de la carcassa. En el cas de la següent figura on s’aprecia que la velocitat màxima del fluid està 

a l’interior dels tubs pel color més intens, també es pot veure com les entrades del fluid (dreta) tenen 

una disminució progressiva de la velocitat en entrar en contacte amb el fluid a menor velocitat:   
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Figura 7-10. Gràfica de la velocitat del conjunt del bescanviador (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

7.3.1.6. Resolució de les parets  

Aquest criteri és molt important per estimar la precisió d’un model turbulent, per això es crearà un 

diagrama de la resolució del la paret per observar el comportament que tindrà. És important que el 

despreniment de la paret o “Wall lift-off”, terme utilitzat per referir-se a la resolució general de la malla 

propera a la paret, sigui petit en comparació amb la dimensió de la geometria. En la següent figura es 

mostra el despreniment en les parets interiors del bescanviador on es troba l’àrea probablement més 

critica en termes de resolució de malla. S’observa com els valors es mantenen molt baixos en totes les 

parets menys en els deflectors, però continua sent un valor baix, el qual serà suficient per ser 

acceptable.  

 

Figura 7-11. Despreniment de la paret en els tubs (Font: Pol Salmerón, COMSOL®)  
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7.3.1.7. Resolució de la malla 

Per poder veure com és de fina la malla prop de la paret, s’ha de valorar un paràmetre anomenat y+ 

on y es la distancia del node on es realitzen els càlculs a la paret (superfície), si el valor de y es alt, 

significa que el node està més allunyat de la superfície. Com més allunyat de la superfície, augmenta la 

velocitat i s’acosta al flux lliure del fluid que hi circula. Per tant es diferenciarà que es un valor alt i quin 

es considera un valor baix:28 

Els valors obtinguts del càlcul de y+ de la malla entre 1 i 10 es consideraran valors baixos i seria 

necessari aplicar un model de turbulència de valors baixos de Reynolds o “Low-Reynolds”. En canvi, si 

els valors obtinguts es troben entre 20 i 100 aproximadament, seria necessari aplicar un model amb 

funcions de paret.  

Una vegada explicat que és i quins valors haurien d’aparèixer, es presentarà la gràfica amb els resultats 

obtinguts amb el model k-ω el qual treballa amb valors baixos del nombre de Reynolds, s’aplicarà el 

terme de y+ en la superfície de les parets de la selecció anomenada Contacte entre fluids al ser la regió 

més delicades on es realitzà la transferència de calor, en el primer cas es mostrarà la superfície exterior 

de la geometria que es troba en contacte amb els dos fluid, en aquest cas el fluid extern: 

 
Figura 7-12. Resolució de la malla en la superfície externa de la geometria en relació al valor de y+. (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL) 

Com es pot veure, els resultats obtinguts estarien dintre de l’interval marcat com a valor baix de y+, per aquest 

motiu es correcte la utilització del model turbulent emprat. 

Els millors valors seran les regions que tinguin una tonalitat més blavosa, on la primera fila de nodes de la malla 

està molt propera a la superfície de la geometria, això permet la utilització d’elements més grans en la malla 

obtenint uns bons resultats. Tot i això, els valors generals d’una tonalitat verdosa, són suficientment bons per 

aconseguir el mateix resultat.  
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A continuació es mostrarà el cas de les parets internes de la mateixa geometria on es troba en contacte el fluid 

intern amb el bescanviador. S’han obviat els deflectors ja que no es troben en contacte amb el fluid intern: 

 

Figura 7-13. Resolució de la malla en la superfície interna de la geometria en relació al valor de y+. (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL) 

En canvi, en comparació amb els resultats observats en l’anterior figura, la resolució de la malla ha mostrat uns 

resultats més baixos, d’una tonalitat blavosa en general, cal destacar que en la regió interna del capçal dret ha 

aparegut un pic representat amb valors vermellosos, on es podria millorar la qualitat de la malla ja que el primer 

node està més allunyat de la superfície, però no afectaria gaire als resultats perquè el valor no supera ni el 

nombre de 10.  

En conjunt amb els resultats de les dues gràfiques es consideren valors baixos on es necessari aplicar un model 

turbulent com el que s’ha utilitzat. 
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7.3.1.8. Temperatura en les parets 

En aquest gràfic 3D es mostrarà com afectarà la temperatura del fluid en les parets de tot el 

bescanviador, mostrant l’evolució del bescanvi de la calor al llarg de la geometria. S’aprecia com el 

capçal d’entrada dels fluids (dreta) té una temperatura exterior de 60 ºC, ja que es troba en contacte 

directe amb el fluid més calent però en el cas del capçal de sortida (esquerra), la temperatura ha 

disminuït considerablement pel refredament del fluid extern.  

 

Figura 7-14. Gràfica de la temperatura a la qual es troben les parets del bescanviador (Font: Pol Salmerón, 

COMSOL®) 

7.3.1.9. Línies de velocitat 

En la gràfica següent es mostraran una gràfica amb una distribució uniforme del fluid en la part interior 

dels tubs però amb una recirculació en els capçals que provoca una mescla abans d’entrar i en sortir 

dels tubs.  

També es pot veure com el fluid extern es desenvolupa per tot el volum entre les parets de la carcassa 

i els deflectors passant diverses vegades. Aquest fluid està representat amb unes línies gruixudes que 

representen el camí que faria una quantitat discreta de fluid, el canvi de color representa una variació 

de la temperatura des de l’entrada fins a la sortida.  
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Figura 7-15. Línies de velocitat dels fluids del bescanviador amb colors tèrmics (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

7.3.1.10. Gràfica comparativa de la temperatura 

Com s’havia comentat en l’apartat del Conjunt de dades on s’havien realitzat dues línies de tall 

representades a la Figura 7-8, en aquesta gràfica es mostren els valors de la temperatura amb les 

particularitats de la línia exterior on clarament s’aprecien els dos deflectors on apareix una escala en 

els valors. Aquesta gràfica mostra com la temperatura interna disminueix, amb sentit de dreta a 

esquerra, constantment. Mentre que el fluid extern en la carcassa té canvis sobtats en la temperatura.  

 

Figura 7-16. Gràfica de l'evolució de la temperatura en dos punts diferents del bescanviador (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL®) 
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7.3.1.11. Qualitat de la malla 

Les gràfiques que fan referència a la malla són molt importants per entendre si els resultats que s’estan 

avaluant són prou bons o poden tenir errors, això es pot observar amb la qualitat de la malla, depèn 

de la mida dels elements.  

Per a totes les mesures de qualitat, una qualitat d’1 és la millor possible i indica un element òptim per 

a la resolució de les equacions. En l’altre extrem de l’interval, 0 representa un element degenerat. Tot 

i que els algoritmes de mallat de COMSOL intenten evitar elements de baixa qualitat, no sempre és 

possible per a totes les geometries. Les altes relacions d’aspecte geomètric, les cantonades, les cares 

de mida petita, les regions primes i les superfícies amb grans curvatures poden donar lloc a malles de 

baixa qualitat.29 

Tot i que no hi ha nombres absoluts sobre quina hauria de ser la qualitat mínima, en general els 

elements amb qualitat menor a 0,1 es consideren de mala qualitat per a la majoria d’aplicacions. 

En la següent gràfica es mostra amb la funció qualskewness<0.1 els elements d’una qualitat inferior 

als 0,1 que es consideren de mala qualitat, però en trobar-se en parts no tan essencials com els tubs i 

sobretot que són molt pocs elements, es considera una bona malla per a poder treballar.  

 

Figura 7-17. Representació dels elements de menor qualitat de la malla proposada (Font: Pol Salmerón, 

COMSOL®) 

En la propera figura també s’observa la mida amb els elements que la formen amb una vista lateral del 

bescanviador, s’ha realitzat un tall central per poder observar la variació de la mida dels elements a 

mesura que s’aproxima a les parets. També es pot veure la diferència de mida entre els elements del 

domini del fluid extern i del fluid intern gràcies a l’escala realitzada per unificar la mida en cada domini.  
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Figura 7-18. Tall de secció longitudinal en x de la malla amb la mida dels elements que la formen (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL®) 
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8. Resultats 

Al llarg d’aquest treball s’han presentat un seguit d’estudis experimentals realitzats en el laboratori de 

termodinàmica de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est i uns estudis computacionals amb el 

programari de COMSOL Multiphisics® que ha permès comprovar si és possible fer la caracterització 

dels models experimentals en un model computacionals. Tot i que s’ha explicat detalladament la 

manera d’obtenir els resultats, no s’ha parlat de quins han estat els valors obtinguts.  

En aquest apartat es mostraran tots els resultats obtinguts en els diferents experiments, tant els estudis 

del laboratori com els computacionals. La comparació d’aquests resultats entre els estudis permetrà 

validar el model computacional com opció valida de presa de dades per a pròxims estudis. 

8.1. Resultats del primer estudi d’investigació sobre els efectes en el 

canvi del cabal dels fluids. 

En la taula que es proporcionarà apareixen tant els valors dels cabals que es volien treballar com els 

valors que finalment es van configurar en el bescanviador. Els cabals màssics poden variar algun 

decimal del valor que es volia utilitzar degut a que els cabalímetres es regulaven manualment i era 

difícil tenir bona precisió. També apareix el valor de la T1 on hauria de ser 60 ºC per a tots els casos, 

però una altra vegada la precisió de les resistències internes feia molt difícil aconseguir els valors 

exactes per a cada cas. La T3 va augmentant en el temps, ja que a mesura que es fa servir el 

bescanviador, l’aigua del tanc cada cop està més calenta.  

Cas Vhot Vcold  T1 T2 T3 T4 m_intern [g/s] m_extern [g/s] 

1) 10 10  61,1 52,0 20,2 29,9 10,0 9,9 

2) 15 15  66,2 54,0 19,7 28,2 15,0 15,1 

3) 15 30  60,1 49,8 20,2 26,0 15,0 30,1 

4) 15 50  60,5 49,1 20,4 24,2 15,2 49,9 

5) 20 20  61,1 52,8 23,1 30,7 20,0 20,2 

6) 20 40  60,3 51,1 22,8 27,7 20,2 40,0 

7) 30 15  60,9 54,8 20,6 30,6 30,4 14,9 

8) 30 30  60,8 53,8 20,9 28,4 30,2 29,7 

9) 30 50  60,4 52,3 21,1 26,2 30,3 50,3 

10) 40 20  60,4 55,6 22,4 33,3 40,1 20,2 

11) 40 40  60,6 54,4 23,4 29,4 40,0 40,3 

12) 50 15  61,9 57,9 22,1 33,9 49,9 14,9 

13) 50 30  61,7 56,9 21,9 30,4 50,0 30,1 

14) 50 50  60,1 54,4 21,5 27,2 49,9 50,2 

Taula 12. Valors de temperatura i cabals màssics utilitzats i obtinguts en l'estudi experimental 1) del 

bescanviador (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia)  
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A partir dels valors inicials del problema, les temperatures T1 i T3 i els cabals màssics m_intern i 

m_extern, s’han aconseguit les temperatures de les sortides dels fluids corresponents a T2 i T4.  

A partir de les quatre temperatures es treballarà en el següent pas, saber quanta temperatura varia en 

cada fluid i quina és la temperatura mitjana de cada fluid al llarg del bescanviador: 

 TCalenta TFreda TMitjana Calenta TMitjana Freda 

Cas [K] [K] [K] [K] 

1) 9,5 9,7 56,4 25,1 

2) 12,2 8,5 60,1 24,0 

3) 10,3 5,8 55,0 23,1 

4) 11,4 3,8 54,8 22,3 

5) 8,3 7,6 57,0 26,9 

6) 9,2 4,9 55,7 25,3 

7) 6,1 10,0 57,9 25,6 

8) 7,0 7,5 57,3 24,7 

9) 8,1 5,1 56,4 23,7 

10) 4,8 9,9 58,0 27,4 

11) 6,2 6,0 57,5 26,4 

12) 4,0 11,8 59,9 28,0 

13) 4,8 8,5 59,3 26,2 

14) 5,7 5,7 57,3 24,4 

Taula 13. Valors de les diferències de temperatura de cada fluid i la mitjana de la temperatura del primer estudi 

experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Amb els valors de les temperatures mitjanes de cada fluid, s’ha elaborat aquesta taula per a les calors 

específiques i les densitats:  

 Cp calent Cp fred  calent  fred 

Cas [KJ/kg*K] [KJ/kg*K] [kg/L] [kg/L] 

1) 4,1792 4,1810 0,9872 1,0001 

2) 4,1804 4,1815 0,9850 1,0004 

3) 4,1788 4,1819 0,9880 1,0006 

4) 4,1788 4,1823 0,9880 1,0008 

5) 4,1793 4,1803 0,9869 0,9996 

6) 4,1790 4,1810 0,9876 1,0001 

7) 4,1796 4,1808 0,9864 1,0000 

8) 4,1794 4,1812 0,9867 1,0002 

9) 4,1792 4,1817 0,9872 1,0005 

10) 4,1797 4,1802 0,9863 0,9995 

11) 4,1795 4,1805 0,9866 0,9998 

12) 4,1804 4,1800 0,9852 0,9993 

13) 4,1801 4,1806 0,9855 0,9998 

14) 4,1794 4,1813 0,9867 1,0003 

Taula 14. Valors de la calor especifica i la densitat de cada fluid (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia)  
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En la següent taula s’expressaran els valors calculats del cabal volumètric per a cada un dels fluids i les 

velocitats del fluid calent en l’interior dels tubs i del fluid fred en la part central de la carcassa.  

 �̇�Calent vCalent �̇�Fred vFred 

Cas [m3/s] [m/s] [m3/s] [m/s] 

1) 1,013E-05 0,145 9,899E-06 0,002 

2) 1,523E-05 0,219 1,499E-05 0,003 

3) 1,518E-05 0,218 3,008E-05 0,007 

4) 1,538E-05 0,221 4,986E-05 0,012 

5) 2,027E-05 0,291 2,021E-05 0,005 

6) 2,045E-05 0,294 4,000E-05 0,009 

7) 3,082E-05 0,442 1,490E-05 0,003 

8) 3,061E-05 0,439 2,969E-05 0,007 

9) 3,069E-05 0,441 5,028E-05 0,012 

10) 4,066E-05 0,584 2,021E-05 0,005 

11) 4,055E-05 0,582 4,031E-05 0,009 

12) 5,065E-05 0,727 1,491E-05 0,003 

13) 5,073E-05 0,728 3,011E-05 0,007 

14) 5,057E-05 0,726 5,02E-05 0,012 

Taula 15. Valors del cabal volumètric i la velocitat de cada fluid en cada cas del primer estudi experimental. 

(Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Els valors dels cabals volumètrics s’han utilitzat únicament per a facilitar el càlcul de les potències 

calorífiques de la següent taula. Els valors de les velocitats s’utilitzaran per a calcular els Reynolds. 

 Qe Qa LMTD U 

Cas [W] [W] [K] [W/m2*K] 

1) 397,0 401,5 30,29 700,9 

2) 765,0 533,1 35,14 1164,2 

3) 645,6 730,1 31,16 1108,0 

4) 724,1 793,1 31,90 1213,9 

5) 693,8 641,8 29,34 1264,7 

6) 776,6 819,5 29,90 1389,1 

7) 775,1 622,9 31,57 1312,9 

8) 883,5 931,4 32,11 1471,6 

9) 1025,7 1072,7 32,25 1700,7 

10) 804,5 836,0 30,05 1431,5 

11) 1036,5 1010,8 30,70 1805,7 

12) 834,4 734,9 31,24 1428,5 

13) 1003,2 1069,6 32,70 1640,6 

14) 1188,8 1196,4 32,57 1951,9 

Taula 16. Valors de les potències emeses i absorbides dels fluids, els valor de la diferència de temperatura 

mitjana logarítmica i els valors del coeficient de transferència de calor global del primer estudi 

experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 



  Memòria 

98   

La taula anterior mostra els valors calculats de les potències emeses pel fluid calent i les absorbides pel 

fluid fred a més a més dels valors de LMTD i el coeficient de transferència de calor global del 

bescanviador en cada cas estudiat observant que els valors estan entre 700 i 2000 W/m2*K, valors 

normals per un bescanviador de tipus Aigua-Aigua.30 

En la propera taula es mostraran les eficiències de la temperatura de cada fluid i en general: 

 ɛCalent ɛFred ɛ 

Cas % % % 

1) 23,23 23,72 23,47 

2) 26,24 18,28 22,26 

3) 25,81 14,54 20,18 

4) 28,43 9,48 18,95 

5) 21,84 20,00 20,92 

6) 24,53 13,07 18,80 

7) 15,14 24,81 19,98 

8) 17,54 18,80 18,17 

9) 20,61 12,98 16,79 

10) 12,63 26,05 19,34 

11) 16,67 16,13 16,40 

12) 10,05 29,65 19,85 

13) 12,06 21,36 16,71 

14) 14,77 14,77 14,77 

Taula 17. Eficiència general i de les temperatures dels fluid calent i fred. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Per últim es mostrarà els valors obtinguts dels nombres de Reynolds de cada fluid en l’interior dels tubs 

i en la part central de la carcassa: 

 ReTubs ReCarcassa 

Cas [adm.] [adm.] 

1 2725 346 

2 4342 515 

3 4023 1003 

4 4077 1625 

5 5529 737 

6 5505 1396 

7 8544 532 

8 8349 1037 

9 8258 1717 

10 11270 737 

11 11058 1439 

12 14444 556 

13 14259 1075 

14 13794 1752 

Taula 18. Valors obtinguts del nombre de Reynolds del primer estudi. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia)  
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Gràfiques del primer estudi experimental 

En aquest apartat del primer estudi experimental es mostraran un seguit de gràfiques d’ajuda per 

comprendre l’evolució dels resultats quan es varien els cabals màssics però es manté la temperatura 

del fluid calent a la mateixa temperatura. 

La primera gràfica fixa els valors del cabal extern o fred i mostra com varia el coeficient de transferència 

de calor a mesura que va augmentant el cabal màssic intern o calent, s’ha afegit una línia discontinua 

que segueix els punts que tenen el mateix cabal màssic intern i extern per a tenir una referència visual. 

 

Figura 8-1. Gràfica de l'evolució del coeficient de transferència de calor en funció dels cabals màssics dels dos 

fluids on es fixa el cabal màssic del fluid extern. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

En canvi en la propera gràfica es realitza el contrari, apareixen els valors del cabal intern o calent fixats 

i es varia el cabal fred o extern per observar l’evolució del coeficient de transferència de calor global, 

amb l’ajuda de la línia discontinua dels casos amb el mateix cabal intern i extern es pot observar els 

valors que assoleix el coeficient de transferència de calor. 
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Figura 8-2. Gràfica de l'evolució del coeficient de transferència de calor en funció dels cabals màssics dels dos 

fluids on es fixa el cabal màssic del fluid intern. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

La conclusió que es pot extreure de les dues gràfiques anteriors seria que la transferència de calor 

depèn en gran part del fluid calent, ja que és el que emet potencia calorífica al fluid fred, per aquest 

motiu quan el flux de fluid calent és baix, el coeficient de transferència de calor es manté baix per la 

dificultat de transferir la calor d’un fluid a l’altre.  

Per exemple si ens fixem en els 15 g/s del fluid calent, en la primera gràfica o en el mateix punt de fluid 

fred de la segona, els valors del coeficient de transferència de calor són molt similars quan el cabal de 

fluid calent no varia però en canvi són valors molt més elevats quan sí que varia el flux de fluid calent.  

També es pot extraure de les gràfiques que com en el cas d’ambdós fluids en 10 g/s de cabal màssic, 

el coeficient de transferència de calor és molt baix amb comparació dels valors de 15 g/s o superiors, 

això indica que no treballa suficientment bé en cabals tan baixos.  

  

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2000,0

10 15 20 25 30 35 40 45 50

U
 [

W
 m

^2
 K

^-
1

]

Cabal màssic fluid fred [g/s]

Relació entre el cabal i el coeficient de transferencia de 
calor

Cabal fluid calent 10 Cabal fluid calent 15 Cabal fluid calent 20

Cabal fluid calnet 30 Cabal fluid calent 40 Cabal fluid calent 50



Caracterització experimental i numèrica d’un bescanviador de calor de carcassa i tubs  

  101 

8.2. Resultats del segon estudi experimental sobre l’efecte en la variació 

de la diferència de temperatures entre els fluids 

En aquest apartat es mostraran tots els valors obtinguts de l’experimentació amb el bescanviador 

realitzant un canvi en la temperatura de la font calenta, s’ha optat per realitzar tres variacions de cabal 

màssic en cada canvi de temperatura calenta per no realitzar massa mesures. A la dreta de la Taula 19 

s’observen els valors de la temperatura a les quals es vol experimentar el fluid intern i els valors dels 

cabals màssics a treballar. En l’esquerra de la mateixa taula apareixen les T1 a les que finalment s’han 

realitzat els experiments i la T3 correspon a la temperatura de l’aigua externa a l’entrada en el moment 

de realitzar la recollida de les dades del cas, també apareixen les temperatures obtingudes en les 

sortides del bescanviador i els cabals que s’han utilitzat per a cada experiment que han diferit en alguns 

decimals dels valors als quals es volien realitzar les mesures. 

Cas Vhot Vcold Tº hot  T1 T2 T3 T4 m Intern [g/s] m Extern [g/s] 

1) 15 30 

40ºC 
 40,5 36,3 20,6 23,0 15,3 30,3 

2) 20 20  40,5 37,7 20,2 23,9 20,8 20,3 

3) 30 15  40,4 37,5 20,5 25,1 30,7 15,5 

4) 15 30 

50ºC 
 50,4 43,7 21,4 24,8 15,1 29,7 

5) 20 20  50,7 44,9 21,2 26,8 20,0 20,7 

6) 30 15  50,3 45,9 21,6 28,3 29,8 15,0 

7) 15 30 

60ºC 
 60,1 49,8 20,2 26,0 15,0 30,1 

8) 20 20  61,1 52,8 23,1 30,7 20,0 20,2 

9) 30 15  60,9 54,8 20,6 30,6 30,4 14,9 

10) 15 30 

70ºC 
 70,6 56,4 23,5 29,8 15,5 30,3 

11) 20 20  70,6 61,1 23,0 32,9 21,4 20,9 

12) 30 15  70,9 62,3 23,7 35,0 30,2 14,9 

Taula 19. Valors de temperatura i cabals màssics utilitzats i obtinguts en el segon estudi experimental del 

bescanviador (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 
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 TCalenta TFreda TMitjana Calenta TMitjana Freda 

Cas [K] [K] [K] [K] 

1) 4,2 2,4 38,4 21,8 

2) 4,8 3,7 38,1 22,1 

3) 2,9 4,6 39,0 22,8 

4) 6,7 3,4 47,1 23,1 

5) 5,8 5,6 47,8 24,0 

6) 4,4 6,7 48,1 25,0 

7) 10,3 5,8 55,0 23,1 

8) 8,3 5,8 57,0 26,9 

9) 6,1 10,0 57,9 25,6 

10) 14,2 6,3 63,5 26,7 

11) 9,5 9,9 65,9 28,0 

12) 8,6 11,3 66,6 29,4 

Taula 20. Valors de la diferència de temperatura entre l'entrada i la sortida de cada fluid i la mitjana en cada 

domini en el segon estudi experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Amb el càlcul de les temperatures mitjanes permetran obtenir els valors de la calor especifica i la 

densitat de cada fluid, com a valor mitjà del fluid que circula per cada domini, ja que simplifica molt els 

càlculs treballar amb aquests valors mitjans.  

 Cp calent Cp fred  calent  fred 

Cas [kg/L] [kg/L] [KJ/kg*K] [KJ/kg*K] 

1) 4,1780 4,1826 0,9957 1,0010 

2) 4,1780 4,1825 0,9958 1,0009 

3) 4,1779 4,1821 0,9955 1,0007 

4) 4,1778 4,1819 0,9920 1,0006 

5) 4,1778 4,1815 0,9916 1,0004 

6) 4,1778 4,1811 0,9915 1,0001 

7) 4,1788 4,1819 0,9880 1,0006 

8) 4,1793 4,1803 0,9869 0,9996 

9) 4,1796 4,1808 0,9864 1,0000 

10) 4,1821 4,1804 0,9830 0,9997 

11) 4,1835 4,1800 0,9815 0,9993 

12) 4,1841 4,1796 0,9810 0,9989 

Taula 21. Calors específiques i densitats de cada fluid. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

El pròxim pas serà d’obtenció dels cabals volumètrics de cada fluid amb el valor dels cabals màssics i 

de les densitats en cada cas, també es mostraran els valors de les velocitats del fluid en l’interior dels 

tubs i en la carcassa. 
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 �̇�Calent vCalent �̇�Fred vFred 

Cas [m3/s] [m/s] [m3/s] [m/s] 

1) 1,537E-05 0,221 3,027E-05 0,007 

2) 2,089E-05 0,300 2,028E-05 0,005 

3) 3,084E-05 0,443 1,549E-05 0,004 

4) 1,522E-05 0,218 2,968E-05 0,007 

5) 2,017E-05 0,289 2,069E-05 0,005 

6) 3,006E-05 0,431 1,500E-05 0,003 

7) 1,518E-05 0,218 3,008E-05 0,007 

8) 2,027E-05 0,291 2,021E-05 0,005 

9) 3,082E-05 0,442 1,490E-05 0,003 

10) 1,577E-05 0,226 3,031E-05 0,007 

11) 2,180E-05 0,313 2,091E-05 0,005 

12) 3,078E-05 0,442 1,492E-05 0,003 

Taula 22. Valors dels cabals volumètrics i les velocitats del fluid en els dos dominis dels fluids en el segon estudi 

experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

A partir dels cabals volumètrics i altres valors com la densitat, la diferència de temperatura i la calor 

especifica, s’obtenen els valors de les potències emeses i absorbides per cada fluid en cada cas realitzat. 

També es mostra els valors del LMTD en cada estudi i el valor del coeficient de transferència de calor 

global.  

 Qe Qa LMTD U 

Cas [W] [W] [K] [W/m^2*K] 

1) 268,5 304,2 16,38 876,5 

2) 417,1 314,1 15,67 1423,7 

3) 372,0 298,2 15,86 1254,5 

4) 422,7 422,3 23,59 958,1 

5) 484,6 484,7 23,34 1110,5 

6) 547,8 420,2 22,70 1290,5 

7) 645,6 730,1 31,16 1108,0 

8) 693,8 489,8 29,34 1264,7 

9) 775,1 622,9 31,57 1312,9 

10) 920,5 798,0 35,88 1371,9 

11) 850,5 864,9 37,06 1227,3 

12) 1086,7 703,7 36,35 1598,8 

Taula 23. Valors de les potències emeses i absorbides dels fluids, els valor de la diferència de temperatura 

mitjana logarítmica i els valors del coeficient de transferència de calor global del segon estudi 

experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 
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La propera taula mostra els valors de l’eficiència del bescanvi de calor entre la diferència de 

temperatura entre l’entrada i sortida de cada fluid i la màxima diferència de temperatura, les 

temperatures d’entrada de cada fluid: 

 ɛCalent ɛFred ɛ 

Cas % % % 

1) 21,11 12,06 16,58 

2) 23,65 18,23 20,94 

3) 14,57 23,12 18,84 

4) 23,10 11,72 17,41 

5) 19,66 18,98 19,32 

6) 15,33 23,34 19,34 

7) 25,81 14,54 20,18 

8) 21,84 20,00 20,92 

9) 15,14 24,81 19,98 

10) 30,15 13,38 21,76 

11) 19,96 20,80 20,38 

12) 18,22 23,94 21,08 

Taula 24. Eficiències de la transferència de temperatura en cada fluid i de manera global per a cada cas del 

segon estudi experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Els últims resultats que es mostraran seran els valors obtinguts del nombre de Reynolds de l’interior 

dels tubs i del centre de la carcassa: 

 ReTubs ReCarcassa 

Cas [adm.] [adm.] 

1) 3051 987 

2) 4147 661 

3) 6231 517 

4) 3544 990 

5) 4777 707 

6) 7117 536 

7) 4023 1003 

8) 5529 737 

9) 8544 532 

10) 4687 1106 

11) 6759 780 

12) 9538 568 

Taula 25. Valors de la turbulència en l'interior dels tubs i en el centre de la carcassa del segon estudi 

experimental. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 
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Gràfiques del segon estudi experimental 

La primera gràfica que es mostrarà permet veure el comportament dels casos estudiats en aquest 

experiment, serà l’efecte de la diferència de temperatura en el coeficient de transferència de calor 

global. En aquesta gràfica es visualitza l’augment del coeficient de transferència de calor a mesura que 

la temperatura de l’aigua calenta va augmentant dels 40 ºC fins als 70 º, això permet entendre com 

influeix la temperatura del fluid calent sobre els cabals màssics del fluid que hi circula, ja que els cabals 

són els mateixos al llarg de la gràfica. 

 

Figura 8-3. Efecte de la diferència de temperatura (40ºC, 50ºC, 60ºC i 70ºC) en la transferència de calor del 

bescanviador. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

La gràfica anterior mostra la dependència de les condicions del fluid calent per tenir major coeficient 

de transferència de calor, ja que el fluid calent es el que cedeix calor al fluid fred, per tant a major 

temperatura del fluid calent major transferència de calor hi haurà. De la mateixa manera que succeeix 

amb la temperatura del fluid calent, el cabal màssic te un gran paper en el coeficient de transferència 

de calor. Tal i com es pot observar amb els fluids representats en color blau i gris. La configuració 

d’aquets fluid amb les quantitats de fluid calent baixes o altes determinen la quantitat de calor que es 

transfereix al fluid fred.  
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Tot seguit es presentaran tres gràfiques amb l’eficiència del bescanvi de la calor entre els dos fluids en 

cada configuració, cada gràfica està realitzada amb un cabal fix i es varia la temperatura del fluid calent. 

Aquesta variació demostra com a major temperatura del fluid calent la transferència de calor es més 

eficient, tot i que apareixen valors en la gràfica on els cabals són 20 g/s per als dos fluids amb una 

estructura diferent a les dues altres, aquest succés es provocat per l’equilibri en la transferència de 

calor entre els dos fluids, ja que la diferència de temperatura interna dels fluids es molt similar. 

 

Figura 8-4. Eficiències de la transferència de calor en un cabal màssic fix per ambdós fluids en 15 g/s per al 

calent i 30 g/s per al fred. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

 

Figura 8-5. Eficiència de la transferència de calor en cada fluid quan els cabals dels dos fluids són 20 g/s. (Font: 

Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 
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Figura 8-6. Eficiència de la transferència de calor entre els dos fluids quan la temperatura del fluid calent varia i 

els cabals es fixen en 30 g/s per al fluid calent i 15 g/s per al fred. (Font: Pol Salmerón, Elaboració 

pròpia) 

Un cop observats els resultats de les eficiències es pot determinar que quan el fluid té menor cabal 

màssic, la diferència interna de temperatura entre l’entrada i la sortida serà més gran que en l’altre 

fluid amb un cabal màssic més elevat. Aquest augment en la diferència de temperatures dins del mateix 

fluid provoca un augment de l’eficiència, ja que com més diferència de temperatura el valor de 

l’eficiència del fluid augmenta.  

En el cas dels fluids amb el mateix cabal màssic, com s’observa en la Figura 8-5, l’eficiència es 

pràcticament la mateixa en els dos fluids, ja que la diferència interna de temperatura entre l’entrada i 

la sortida del fluid es similar en els dos casos. 
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8.3. Resultats del primer estudi d’investigació sobre els efectes en el 

canvi del cabal dels fluids amb el programa COMSOL Multiphisics®.  

Una vegada presentats els resultats obtinguts amb el bescanviador H102-C del laboratori de 

termodinàmica, es presentaran els resultats obtinguts de les simulacions computacionals realitzades 

amb el programa COMSOL® amb les mateixes condicions en les quals es van realitzar els experiments 

pràctics. Els mateixos valors de temperatura d’entrada dels dos fluids i els mateixos cabals màssics de 

cada cas. 

La següent taula mostra els valors de les temperatures que s’han obtingut en cada cas realitzat amb el 

software de simulació de fluids, els valors inicials de les temperatures i dels cabals màssics d’entrada 

són els mateixos que en el cas pràctic: 

Cas Vhot Vcold  T1 T2 T3 T4 

1) 10 10  61,10 51,69 20,24 29,86 

2) 15 15  66,20 56,69 19,74 29,32 

3) 15 30  60,10 49,95 20,21 25,32 

4) 15 50  60,50 48,88 20,41 23,96 

5) 20 20  61,10 54,14 23,12 30,10 

6) 20 40  60,30 51,83 22,81 27,12 

7) 30 15  60,90 56,06 20,65 30,74 

8) 30 30  60,80 54,47 20,92 27,44 

9) 30 50  60,40 52,98 21,11 25,62 

10) 40 20  60,40 56,11 22,43 31,09 

11) 40 40  60,60 55,05 23,42 28,98 

12) 50 15  61,90 58,59 22,15 33,45 

13) 50 30  61,70 57,20 21,92 29,49 

14) 50 50  60,10 54,78 21,51 26,85 

Taula 26. Temperatures obtingudes del programa COMSOL® amb les condicions inicials del primer estudi 

computacional. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

En la següent taula apareixerà la diferència entre els valors obtinguts del bescanviador del laboratori i 

els valors obtinguts per COMSOL®, la primera part de la gràfica és únicament per saber en quin cas 

s’està treballant. La taula central correspon a la diferència de temperatures entre els dos resultats on 

apareixen en vermell els valors majors a 0,8 ºC que es considera massa diferència de temperatura. La 

tercera taula de l’esquerra proporciona el tant per cent d’error entre els resultats pràctics i els de la 

simulació, els valors en vermell són els resultats que presenten més d’un 2% d’error percentual.  
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    Diferència entre els valors dels dos assaigs  Error entre els valors 

Cas Vhot Vcold  T1 T2 T3 T4  T2 T4 

1) 10 10  0 0,09 0,04 0,04  0,17% 0,13% 

2) 15 15  0 2,69 0,04 1,12  4,98% 3,98% 

3) 15 30  0 0,15 0,01 0,68  0,30% 2,63% 

4) 15 50  0 0,22 0,01 0,24  0,45% 0,98% 

5) 20 20  0 1,34 0,02 0,60  2,54% 1,96% 

6) 20 40  0 0,73 0,01 0,58  1,42% 2,11% 

7) 30 15  0 1,26 0,04 0,14  2,29% 0,46% 

8) 30 30  0 0,67 0,02 0,96  1,25% 3,38% 

9) 30 50  0 0,68 0,01 0,58  1,29% 2,22% 

10) 40 20  0 0,51 0,03 2,21  0,92% 6,65% 

11) 40 40  0 0,65 0,02 0,42  1,19% 1,44% 

12) 50 15  0 0,69 0,05 0,45  1,19% 1,32% 

13) 50 30  0 0,30 0,02 0,91  0,53% 2,98% 

14) 50 50  0 0,38 0,01 0,35  0,69% 1,28% 

Taula 27. Diferència entre els valors obtinguts del primer estudi de manera experimental al laboratori i els 

obtinguts pel software COMSOL®. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Les diferències de temperatura entre els valors de la simulació i els obtinguts de l’experiment pràctic 

poden succeir per diversos motius: 

Necessitat d’augmentar la qualitat de la malla dels models de simulació de COMSOL®, això podria 

passar si tots els valors estudiats diferissin aproximadament el mateix o si més no, no tinguessin un 

resultat similar en cap cas. L’augment de qualitat de la malla en certes regions ajudaria a disminuir 

l’error obtingut, una altra solució seria l’augment de la mida mínima dels elements per obtenir un 

mallat més uniforme. 

Problemes amb l’estabilització dels valors en el bescanviador H102-C, això succeeix perquè el fluid 

d’entrada s’escalfa amb unes resistències internes fins que el termoparell de la T1 està a la temperatura 

estipulada en el panel de control, però en tractar-se d’un flux continu l’aigua que entra a les resistències 

a una temperatura molt més freda provoca que la temperatura final no sigui precisa del tot. Per aquest 

motiu en el moment de prendre les mesures dels valors que llegeixen els termoparells, poden haver-

hi errors en l’estabilització de les temperatures que es mostren en pantalla.  

Temperatures residuals en les superfícies de contacte dels fluids degudes a variacions brusques en els 

cabals. Aquest fet passa quan s’estan estudiant casos on hi ha una gran variació dels cabals dels fluids, 

per exemple quan s’està estudiant el cas 7) on el cabal intern és de 30 g/s i el cabal extern és de 15 g/s, 

però anteriorment s’ha calculat el cas 6) on el cabal intern era 20 g/s i el cabal extern 40 g/s. El canvi 

brusc en els dos cabals del fluid pot provocar que la mesura presa hagi tingut un error perquè 

necessitava estabilitzar els valors de les temperatures. 
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8.4. Resultats del segon estudi computacional dedicat a la variació de 

les temperatures entre els fluids amb COMSOL Multiphisics®. 

A continuació es mostrarà una taula amb les temperatures obtingudes una vegada simulats els casos 

que s’han programat a COMSOL®, on s’han realitzat tots els passos detallats al llarg d’aquest treball. 

En la columna de l’esquerra apareix la taula amb el nombre del cas i els cabals màssics dels fluids al 

qual es volia realitzar el cas, amb la temperatura que s’aniria variant de la font calenta. A la dreta de la 

taula apareixen els valors obtinguts una vegada simulat el cas en concret: 

Cas Vhot Vcold Tº hot  T1 T2 T3 T4 

1) 15 30 

40ºC 
 40,50 35,62 20,61 23,10 

2) 20 20  40,50 37,03 20,21 23,83 

3) 30 15  40,40 38,12 20,52 25,14 

4) 15 30 

50ºC 
 50,40 43,15 21,41 25,13 

5) 20 20  50,70 45,36 21,22 26,45 

6) 30 15  50,30 46,87 21,63 28,58 

7) 15 30 

60ºC 
 60,10 49,95 20,21 25,32 

8) 20 20  61,10 54,14 23,12 30,10 

9) 30 15  60,90 56,06 20,65 30,74 

10) 15 30 

70ºC 
 70,60 58,65 23,52 29,67 

11) 20 20  70,60 61,99 23,03 31,96 

12) 30 15  70,90 64,97 23,75 35,97 

Taula 28. Temperatures obtingudes del programa COMSOL® amb les condicions inicials del segon estudi 

computacional. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Una vegada ja s’han obtingut els valors de les temperatures que ha simulat el programa, serà necessari 

comparar-los amb els valors obtinguts de l’experimentació amb el bescanviador del laboratori de 

termodinàmica.  

D’igual forma que en els resultats del primer estudi, es marcaran en vermell els valors on la diferència 

entre els resultats obtinguts del bescanviador i el programa siguin majors a 0,8 ºC, això serà per marcar 

els resultats que tindrien un error absolut més elevat del desitjat.  

En la columna de la dreta apareixeran els tants per cent d’error obtingut en la comparació dels resultats 

pràctics i de la simulació, també es marcaran en color vermell els valors que superin el 2% d’error 

percentual en tractar-se d’una diferència més elevada de l’esperada. 
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     Diferència entre els valors dels dos assaigs  Error entre els valors 

Cas Vhot Vcold Tº hot  T1 T2 T3 T4  T2 T4 

1) 15 30 

40ºC 
 0 0,68 0,01 0,10  1,89% 0,43% 

2) 20 20  0 1,33 0,01 0,07  3,72% 0,28% 

3) 30 15  0 0,62 0,02 0,04  1,65% 0,16% 

4) 15 30 

50ºC 
 0 0,55 0,01 0,33  1,26% 1,32% 

5) 20 20  0 0,46 0,02 0,35  1,03% 1,32% 

6) 30 15  0 0,97 0,03 0,28  2,12% 0,98% 

7) 15 30 

60ºC 
 0 0,15 0,01 0,68  0,30% 2,63% 

8) 20 20  0 1,34 0,02 0,60  2,54% 1,96% 

9) 30 15  0 1,26 0,04 0,14  2,29% 0,46% 

10) 15 30 

70ºC 
 0 2,25 0,02 0,13  3,99% 0,43% 

11) 20 20  0 0,89 0,03 0,94  1,46% 2,86% 

12) 30 15  0 2,67 0,05 0,97  4,28% 2,77% 

Taula 29. Diferència entre els valors obtinguts del segon estudi experimental al laboratori i els obtinguts pel 

software COMSOL®. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Després d’analitzar els resultats de la comparació entre els valors obtinguts del bescanviador H102-C i 

els valors de la simulació amb COMSOL®, es pot observar com apareixen valors amb un error molt baix 

i per tant acceptables com a caracterització del bescanviador reproduït en el programa de simulació 

de fluids, però alhora també apareixen resultats amb un error massa elevat per poder acceptar-los, per 

aquest motiu es tornarien a plantejar les mateixes solucions que en el cas anterior. 

Possible millora del programa realitzat en COMSOL®, la malla acostuma a ser el problema majoritari a 

l’hora d’afinar els resultats de la simulació. Tot i que s’ha intentat realitzar una malla que s’adapti als 

dos dominis el màxim possible, ja s’ha explicat anteriorment que hi ha moltes maneres de mallar una 

geometria i cada una prioritza una regió o el temps de càlcul. Per aquest motiu una malla més fina en 

certes regions on la plantejada no ho és suficient podria ser una de les solucions o canviar d’estratègia 

de mallat. 

L’estabilització dels valors en el moment d’anotar els resultats és un altre dels possibles casos. Quan 

s’està realitzant l’estudi i s’obtenen els valors desitjats en el termoparell de la T1 i s’ha aconseguit els 

valors en els cabalímetres analògics de la unitat de servei, s’ha d’esperar un temps prudent perquè els 

valors descrits s’estabilitzin i no tinguin errors en les mesures.  

Un dels altres casos possibles seria la variació entre els cabals i les temperatures del fluid calent entre 

la mesura d’un cas i l’anterior perquè no han tingut temps d’estabilitzar prou els valors mesurats.  
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8.5. Revisió dels resultats del primer estudi  

En haver realitzat les comparacions dels resultats dels dos estudis esmentats en aquest treball amb els 

resultats experimentals del laboratori i computacionals amb la simulació del model, s’han pogut 

observar unes variacions en els valors obtinguts entre els resultats de cada estudi, per aquest motiu es 

va optar per repetir alguns casos del primer estudi experimental al laboratori per observar si podien 

millorar amb un augment del temps entre la presa de dades dels casos, així es permetia una millor 

estabilització de les temperatures a l’hora d’anotar els resultats. 

Únicament es mostraran cinc dels casos on els resultats del primer estudi han resultat no ser prou 

acurat, amb la repetició d’aquests casos es pretén demostrar com l’estabilització de la temperatura és 

un dels majors problemes a l’hora d’obtenir uns bons resultats de la transferència de la calor.  

En la següent taula es mostraran únicament les temperatures obtingudes en el cas experimental del 

laboratori i el cas al qual pertanyen: 

 

Cas Vhot Vcold  T1 T2 T3 T4 m_intern [g/s] m_extern [g/s] 

2) 15 15  61,3 52,3 20,7 29,4 15 15,1 

3) 15 30  60,5 50,6 21,1 26,2 15 30 

8) 30 30  60,7 54,2 22,6 29,6 29,5 30,2 

9) 30 50  60,2 52,5 23 27,6 30,2 49,9 

13) 50 30  60,6 56,2 23,5 31,2 50,1 29,6 

Taula 30. Valors obtinguts en la repetició d'uns dels casos del primer estudi experimental. (Font: Pol Salmerón, 

Elaboració pròpia) 

En la següent taula es mostraran els valors obtinguts en la simulació computacional dels casos 

anteriors:  

 

Cas Vhot Vcold  T1 T2 T3 T4 

2) 15 15  61,30 53,03 20,73 29,07 

3) 15 30  60,50 50,46 21,11 26,17 

8) 30 30  60,70 54,65 22,62 29,19 

9) 30 50  60,20 53,15 23,01 27,31 

13) 50 30  60,60 56,44 23,52 30,66 

Taula 31. Valors obtinguts en la repetició d'uns dels casos del primer estudi computacional. (Font: Pol Salmerón, 

Elaboració pròpia) 
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En la propera taula, es mostrà la diferència entre les temperatures obtingudes de forma experimental 

al laboratori i les obtingudes de forma computacional amb el programa. Aquests valors repetits 

mostren una millora en el resultat, per aquest motiu es pot determinar que un dels principals motius 

de l’obtenció d’error en la comparació dels valors és deguda a la falta l’estabilització de les 

temperatures a l’hora d’obtenir les dades experimentals. 

    Diferència entre els valors dels dos assaigs  Error entre els valors 

Cas Vhot Vcold  T1 T2 T3 T4  T2 T4 

2) 15 15  0 0,73 0,03 0,33  1,39% 1,14% 

3) 15 30  0 0,14 0,01 0,03  0,27% 0,10% 

8) 30 30  0 0,45 0,02 0,41  0,82% 1,38% 

9) 30 50  0 0,65 0,01 0,29  1,23% 1,05% 

13) 50 30  0 0,24 0,02 0,54  0,43% 1,74% 

Taula 32. Diferència entre els valors obtinguts en els casos repetits del primer estudi de manera experimental al 

laboratori i els obtinguts pel software COMSOL®. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Tot i que els valors de la taula anterior no són zero o molt pròxims a zero, l’error percentual a disminuït 

en els cinc casos mostrats en comparació amb els valors de la Taula 27. Per tant a partir d’aquest 

moment es poden extreure un seguit de conclusions: 

Podria continuar havent-hi un petit error en l’estabilització de les temperatures tot i haver repetit una 

part del primer estudi per solucionar aquest precís problema. 

Un dels altres problemes que podria succeir en obtenció de l’error entre les temperatures obtingudes 

seria per la simplificació de la geometria en la qual s’ha treballat en aquest projecte, obviant parts 

internes del bescanviador o simplificant-ne d’altres per tal de no augmentar considerablement el cost 

computacional per aconseguir variar unes dècimes de grau.  

Finalment també es podria millorar la qualitat de la malla per millorar els resultats en l’estudi 

computacional, en les zones on s’ha detectat una mida d’elements baixa pot donar errors en la 

resolució de les equacions que aplica el model de transferència de calor.  
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9. Ús del model validat per a la realització d’estudis 

Aquest apartat vol finalitzar el treball amb la visió general obtinguda dels resultats mostrats en l’apartat 

anterior. Les temperatures obtingudes del model realitzat amb el programa COMSOL® i els valors que 

es van aconseguir del bescanviador del laboratori, han estat molt similars tret d’alguns casos puntuals 

que han variat entorn un 2-3% dels valors esperats del bescanviador, cosa que no significa que el model 

caracteritzat en l’ordinador tingues errades o sigui poc acurat, simplement que poden haver-hi altres 

factors que hagin donat resultats no tan satisfactoris en la presa de dades en el laboratori.  

Encara que no sigui el mateix valor obtingut en el laboratori, es consideren uns valors molt bons i que 

permeten validar el model computacional com eina útil per realitzar experiments amb el bescanviador 

en forma de simulació. Per tant s’utilitzarà el model computacional per obtenir els valors del primer 

estudi amb la configuració de flux a contracorrent a manera d’exemple. 

9.1. Resultats del primer estudi computacional sobre els efectes del 

canvi del cabal en els fluids amb configuració a contracorrent 

En aquests resultats no es mostrarà cap comparativa entre els valors obtinguts amb el bescanviador 

H102-C i els realitzats amb COMSOL®, ja que no s’ha utilitzat el bescanviador físic per mostrar aquests 

valors, únicament el model de simulació realitzat al llarg del treball. Per aquest motiu els valors 

introduïts en la simulació són ideals, les T1 i T3 tindran el mateix valor en tots els casos, d’igual forma, 

els cabals màssics no tindran cap decimal:  

Cas m_intern [g/s] m_extern [g/s]  T1 T2 T3 T4 

1) 10 10  60 49,61 20 30,91 

2) 15 15  60 51,16 20 29,27 

3) 15 30  60 49,02 20 25,74 

4) 15 50  60 47,56 20 23,87 

5) 20 20  60 52,12 20 28,25 

6) 20 40  60 50,28 20 25,05 

7) 30 15  60 54,68 20 31,12 

8) 30 30  60 53,07 20 27,22 

9) 30 50  60 51,90 20 25,03 

10) 40 20  60 55,10 20 30,20 

11) 40 40  60 53,61 20 26,61 

12) 50 15  60 56,39 20 32,52 

13) 50 30  60 55,11 20 28,45 

14) 50 50  60 54,10 20 26,08 

Taula 33. Casos simulats en flux a contracorrent amb els cabals utilitzats (esquerra) i els valors obtinguts en la 

simulació amb COMSOL®. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia)  
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Un dels altres valors que s’han descrit als Valors Derivats dels resultats del model computacional són 

les eficiències de cada fluid, on tindran els valors més alts els fluids que varien més de temperatura 

entre l’entrada i la sortida, també es mostrarà el valor obtingut de la diferència de temperatures 

mitjana logarítmic en la columna de la dreta: 

 ɛCalent ɛFred ɛ LMTD 

Cas % % % [K] 

1) 25,99 27,22 26,60 29,34 

2) 22,11 23,14 22,63 30,94 

3) 27,47 14,33 20,90 31,56 

4) 31,10 9,67 20,38 31,65 

5) 19,72 20,60 20,16 31,92 

6) 24,29 12,62 18,46 32,56 

7) 13,31 27,76 20,54 31,68 

8) 17,32 18,01 17,67 32,92 

9) 20,25 12,56 16,41 33,41 

10) 12,26 25,47 18,86 32,37 

11) 15,98 16,51 16,24 33,49 

12) 9,04 31,24 20,14 31,71 

13) 12,24 21,11 16,67 33,29 

14) 14,76 15,18 14,97 34,00 
Taula 34. Resultats de l'eficiència de la temperatura de cada fluid i la general obtinguda del model de simulació. 

A més a més el valor obtingut de la LMTD en cada cas (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

A partir dels valors obtinguts amb COMSOL i mitjançant les fórmules ja descrites en aquest treball però 

per a la configuració a contracorrent, s’han obtingut els següents valors: 

 ReTubs ReCarcassa Qe U 

Cas [adm.] [adm.] [W] [W/m^2*K] 

1) 2682 349 434,1 791,3 

2) 4088 523 554,3 958,1 

3) 3960 1000 688,5 1166,6 

4) 3960 1588 779,5 1317,1 

5) 5451 714 659,0 1103,9 

6) 5364 1365 812,0 1333,8 

7) 8293 523 667,3 1126,5 

8) 8176 1024 868,6 1410,9 

9) 8176 1666 1015,5 1625,5 

10) 11242 714 819,2 1353,4 

11) 11058 1396 1068,1 1705,2 

12) 14052 547 755,1 1273,4 

13) 14052 1047 1022,7 1643,0 

14) 13822 1707 1233,1 1939,3 
Taula 35. Valors obtinguts a partir dels resultats de COMSOL i amb l'ajuda d'un Excel. (Font: Pol Salmerón, 

Elaboració pròpia)  
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9.2. Gràfiques del primer estudi computacional a contracorrent 

La primera gràfica que es mostrarà serà la representativa d’un flux a contracorrent amb l’exemple dels 

valors del primer cas de l’experiment, el cas on els cabals màssics són 10 g/s per ambdós fluids.  

 

Figura 9-1. Representació del flux a contracorrent amb els valors de l'exemple del cas 1 del primer estudi 

computacional. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

Una vegada mostrat el sentit del flux en el bescanviador i els valors que s’han obtingut, es representarà 

la relació entre el valor del coeficient de transferència de calor i els cabals màssics del fluid, la primera 

gràfica mostrarà l’evolució de la transferència de calor en els fluids on el cabal màssic del fluid fred està 

fix i varia el cabal del fluid calent. La següent gràfica farà el procés invers, on s’utilitzaran els cabals de 

fluid calent com a valor fix i es va variant el cabal màssic del fluid fred per comprovar com evoluciona 

el coeficient de transferència de calor global en el bescanviador.  

Les dues gràfiques tenen uns resultats molt similars, on varien molt poques unitats del coeficient de 

transferència de calor. Però si s’analitzen correctament els valors de la U en la Taula 35, es pot observar 

com els valors de la Figura 9-3 són superiors en tots els casos tret dels casos on el fluid fred té 15 g/s 

de cabal màssic on el coeficient de transferència de calor és unes poques unitats inferiors al de l’altra 

gràfica.  

La conclusió que s’hi pot extreure és que en aquest estudi amb valors ideals de temperatures d’entrada 

i de cabals màssics, el coeficient de transferència de calor serà pràcticament el mateix en els casos on 

els cabals siguin els contraris, exemple: tindrà quasi el mateix valor el cas 4) on el cabal màssic del fluid 

fred és de 50 g/s i el calent és 15 g/s que el cas 12) amb cabal fred de 15 g/s i calent de 50 g/s. 
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Figura 9-2. Relació entre el valor del coeficient de transferència de calor respecte al fluid calent del 

bescanviador. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

 

Figura 9-3. Relació entre el coeficient de transferència de calor i el cabal màssic del fluid fred. (Font: Pol 

Salmerón, Elaboració pròpia)  
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10. Anàlisi de l’impacte ambiental 

En el present apartat del treball s’avaluarà l’impacte ambiental que pugui causar l’estudi explicat en 

aquest treball.  

La utilització d’aquest model computacional i d’altres similars, aconsegueix prescindir de realitzar 

possibles maquetes o bescanviadors reals en diferents geometries que puguin tenir un comportament 

diferent de l’obtingut en els càlculs. La simulació computacional ajuda a reduir la fabricació de 

productes físics que no desenvolupin correctament la funció per a la qual se’ls ha construït.  

En la realització dels estudis pràctics el bescanviador de calor hi ha hagut un consum d’electricitat per 

escalfar les resistències i en el funcionament de la bomba d’aigua d’abastiment, a més a més es 

necessita aigua per a realitzar els assaigs, però com ja s’ha comentat, l’aigua es troba en uns tancs i per 

tant no hi ha més consum que el que es va realitzar el primer dia de funcionament, ja que el cicle tancat 

permet reutilitzar-la contínuament. 

Per aquest mateix motiu es considera que la realització d’aquest treball ha tingut un impacte ambiental 

quasi nul en el medi ambient. Únicament es podria considerar un impacte negatiu el consum d’energia 

elèctrica per a l’ús del bescanviador i dels ordinadors implicats en el projecte.  
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Conclusions 

Durant el transcurs del present projecte s’ha validat un model computacional capaç de realitzar una 

simulació de fluids molt similar al comportament real d’un bescanviador de calor de carcassa i tubs en 

un laboratori.  

Un cop s’han obtingut els resultats de forma experimental en el laboratori i de forma computacional 

amb el programa de COMSOL®, s’han comparat els valors resultants per conèixer la concordança entre 

ambdós casos, després de repetir algun dels casos estudiats per millorar els resultats obtinguts al 

laboratori i de refinar en diverses ocasions el mallat del model computacional fins a aconseguir 

l’explicat en la memòria, s’ha arribat a la conclusió que els resultats eren prou semblants per a validar 

el model realitzat. Tot i observar diferencies en els valors de les temperatures obtinguts en ambdós 

casos, l’error percentual general estava per sota del 2% entre les dues metodologies d’obtenció dels 

valors. Com ja s’ha comentat en el corresponent apartat, es podria millorar aquesta diferència entre 

els valors amb una millora en la qualitat de la malla del model o un canvi en la manera de realitzar-la, 

també es podria incrementar el temps en el moment d’anotar els resultats en l’estudi experimental 

per així augmentar l’estabilització de les temperatures del bescanviador.  

Per últim un cop validat el model computacional, s’ha realitzat el primer estudi explicat en la memòria 

però canviant la direcció del flux del seu interior, això ha permès realitzar una estimació dels valors 

sense possibilitat de comparar-los al model experimental, ja que aquest estudi no ha estat realitzat. 

Únicament s’ha realitzat l’estudi per a servir de model, però es podrien realitzar més estudis i amb 

diferents valors, ja que el model ha estat correctament validat.  

Com pot observar el lector, s’han realitzat tots els objectius proposats a l’inici del treball de forma 

satisfactòria tot i que amb possibles millores com en qualsevol treball. La necessitat d’assolir cada un 

dels punts descrits al llarg del treball ha permès entendre el conjunt d’ells, ja que sense una explicació 

teòrica, no es pot entendre un procediment que és referència constantment a la teoria. Tot i que el 

model computacional descrit és completament funcional com s’ha demostrat, sempre es podria 

millorar incloent-hi altres funcions, més detalls en la geometria o fins i tot aspectes del programari de 

COMSOL® que l’autor desconeix a causa de la gran diversitat d’opcions que proporciona el programa i 

el gran coneixement que es necessita tenir. 
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Anàlisi Econòmica 

En el present apartat s’analitzarà el cost de les hores de treball en enginyeria per a la realització 

d’aquest treball on s’inclourà tots els apartats realitzats com: la realització dels càlculs pertinents, el 

disseny del bescanviador assistit per ordinador, les simulacions realitzades per a l’obtenció dels 

resultats i la redacció d’aquesta memòria.  

S’han utilitzat les fonts de l’Institut d’Estadística de Catalunya per tenir una orientació del preu mitjà 

per hora, tot i saber que aquests valors són extrets a partir de dades de l’Enquesta anual d’estructura 

salarial de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i formen part d’una gran diversitat de professions, són 

uns salaris referencials prou fonamentats per a ser utilitzats en aquest cas:31 

 

Figura 0-1. Part de la taula salarial de l’IDESCAT amb valors del guany mitjà per hora a Catalunya l’any 2017. 

(Font: IDESCAT) 

Tenint en compte que l’autor d’aquest treball és un estudiant universitari i encara no està titulat, el 

salari escollit és orientatiu i seria aplicable una vegada obtingut el títol en enginyeria mecànica, en 

definitiva s’utilitzarà el nivell de Tècnic i professionals de suport, amb un guany de 20,50 € per hora.  

Per calcular el cost que ha suposat la realització d’aquest treball, es necessita saber la quantitat d’hores 

destinades al treball, valor molt difícil de determinar d’una forma exacta, però es pot realitzar una 

aproximació tenint en compte l’inici del treball i l’entrega d’aquest.   
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Aquest treball es va començar a realitzar el febrer del 2020 fins al juny del mateix any, uns 4 mesos de 

realització, però en el primer mes la feina no va ser tan exigent, ja que era necessari realitzar els 

plantejaments del que es volia aconseguir. Per aquest motiu es comptabilitzaran 3 mesos complerts 

de feina i mig mes de la planificació, una aproximació de 85 dies de feina a 6 hores diàries: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑖𝑛𝑎 = 85 𝑑𝑖𝑒𝑠 ∗ 6 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 = 510 ℎ (Eq. 0.1) 

Ara es calcularà el cost de la feina realitzada: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑′𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟𝑖𝑎 = 510 ℎ ∗ 20,50 € = 10.455 € (Eq. 0.2) 

A més a més es tindrà en compte el cost d’utilització del bescanviador H102-C del laboratori que s’ha 

utilitzat en aquest treball. Tenint en compte que el preu de l’equipament és d’uns 15000€, es 

considerarà un preu amb relació a les 3 hores que es va utilitzar, s’utilitzarà una vida útil de 20 anys per 

a realitzar els càlculs.  

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 15000 € ∗
3

175200 ℎ
= 0,25 € 

(Eq. 0.3) 

Un dels altres costos a tenir en compte serà el desgast de l’ordinador portàtil utilitzat per realitzar tot 

el treball com a part de les simulacions i la memòria, amb tota la recerca d’informació i càlcul necessaris 

per a realitzar els estudis. L’aparell és un MSI Prestige 15 valorat amb 1400€, estimant una vida útil de 

5 anys i tenint en compte els quasi 4 mesos de l’ús en el treball, es podria obtenir un cost de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡à𝑡𝑖𝑙 = 1400 € ∗
4

60 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠
= 94 € 

(Eq. 0.4) 

Per últim es considerarà l’ús d’una màquina externa per dur a terme la gran part de les simulacions 

numèriques necessàries en aquest treball, tenint en compte que la màquina utilitzada és un ordinador 

de 32 cores amb 64 Gb de RAM i amb un processador Intel Xeon Gold 6130 amb un cost aproximat de 

7500 €, es té en compte que només s’han utilitzat 8 dels processadors de la màquina i que tindria una 

vida útil de 7 anys, sàpiguen que s’ha utilitzat durant aproximadament un mes, es pot assolir el cost 

de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚à𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 = 7500 € ∗
8

32 
∗

1

84 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠
= 23 € 

(Eq. 0.5) 

En l’apartat del Software utilitzat, és necessari considerar l’ús de les llicències dels programes utilitzats 

al llarg del projecte per a ús d’estudiants, com el cas de SolidWorks®, COMSOL® o Microsoft Office® 

per a la redacció de la memòria i per a realitzar els càlculs dels valors amb l’aplicació d’Excel. 
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En el cas de SolidWorks® per a estudiants, el preu estaria en 99 € per a la llicència d’un any, tenint en 

compte que s’utilitzarà en la construcció del model i per a la realització dels plànols, ha estat necessari 

durant uns 3 mesos, el cost d’aquest programa serà de:32 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑙𝑖𝑐è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 = 99 € ∗
3

12 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠
= 25 € 

(Eq. 0.6) 

En el cas de COMSOL® també per a estudiants, el preu és de 1998 € per a una llicència de 30 estudiants, 

per tant el preu de la llicència d’un any per a un usuari com seria el cas, el cost seria:33 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑙𝑖𝑐è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿 = 1998 € ∗
1

30 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑠
∗

4

12 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠
= 22,2 € 

(Eq. 0.7) 

La llicència de Microsoft Office® per a estudiants que inclou el Word i l’Excel, te un preu de 149 € per 

a 12 mesos, però tenint en compte que el treball ha necessitat 4 mesos per a realitzar-se, el cost serà:34 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑙𝑖𝑐è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡 𝑂𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒 = 149€ ∗
4

12 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠
= 49,7 € 

(Eq. 0.8) 

Per últim el cost total del projecte amb la suma del 21% I.V.A en el total, l’anàlisi econòmic quedaria 

de la següent manera: 

Categoria  Cost 

Cost d’enginyeria  10.455 € 

Cost utilització del bescanviador 0,25 € 

Cost utilització de l’ordinador portàtil 94 € 

Cost utilització màquina virtual 23 € 

Cost llicència SolidWorks® 25 € 

Cost llicència COMSOL® 22,2 € 

Cost llicència Microsoft Office® 49,7 € 

Total 10.669,15 € 

  

I.V.A (21%) 2240,52 € 

Cost Total 12.910 € 

Taula 36. Costos totals del projecte. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 
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Annex A: Models de Bescanviador 

A continuació es mostraran els models de bescanviadors desenvolupats per aconseguir realitzar el 

model final explicat en l’apartat 7.3 Model bescanviador H102-C. Com s’ha comentat en l’apartat 7.2 

Realització dels estudis computacionals, a continuació s’explicaran els quatre models que només 

s’havien citat en aquell mateix apartat. És necessari realitzar una lectura d’aquests models per poder 

entendre operacions obviades en el model comentat en el treball.  

Els següents models estan explicats pas per pas des de la construcció fins a l’obtenció de gràfiques on 

s’observa el comportament dels fluids. Qualsevol canvi en el model anterior o introducció de contingut 

nou es detallarà degudament, qualsevol explicació realitzada en un model s’intentarà obviar 

l’explicació en el següent per no repetir més informació de la necessària.  
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Model 2D Axisimètric de tubs concèntrics  

Aquest serà el primer model que es realitzarà per tal d’obtenir una primera aproximació als valors 

esperats. En aquest cas serà un dels casos més bàsics i senzills, un model en 2D i amb una simetria, ja 

que es basarà en un bescanviador de tubs concèntrics, un tub exterior que farà de carcassa i un tub 

central que serà l’aproximació del feix de tubs que hi ha al bescanviador H102C. 

Primer de tot, cal una explicació de què es ven bé el que s’està realitzant en aquest apartat. Es vol 

realitzar una aproximació del bescanviador de carcassa i tubs d’una certa complexitat al model més 

bàsic possible, per aquest motiu s’ha escollit un bescanviador de tubs concèntrics on el tub central 

tindrà la mateixa àrea de pas que si hi hagués els 7 tubs. Per això el primer pas serà fer el càlcul de 

quina àrea tenen els 7 tubs i obtenir un tub similar. 

Dexterior_tub=0,00476 m 

Dinterior_tub=0,00357 m 

À𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝜋 ∗
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑡𝑢𝑏

2

2

= 9.9538 ∗ 10−6 𝑚2 
(Eq. 0.1) 

À𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑏_𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐 = 7 ∗ À𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 69.6767 ∗ 10
−6 𝑚2 (Eq. 0.2) 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑡𝑢𝑏_𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐 = √
69.6767 ∗ 10−6

𝜋
= 0.004709 𝑚 

(Eq. 0.3) 

Una vegada ja són conegudes les dimensions del tub concèntric, es podrà passar a crear el model 2D 

al model de construcció del COMSOL®. En la següent taula es mostraran les dimensions del 

bescanviador a treballar amb el programa amb la nomenclatura que s’utilitzarà: 

Paràmetre Referencia Valor Paràmetre Referencia Valor 

R1 Radi tub intern 0.004709 m R2 Radi exterior 

carcassa 

0.0375 m 

dint Espessor tub 

intern 

0.0006 m dext Espessor carcassa 0.005 m 

L Longitud total 0.205 m    

Taula 37. Paràmetres geomètrics del bescanviador de tubs concèntrics. (Font: Pol Salmerón, Elaboració pròpia) 

El següent pas serà entrar al programa de COMSOL® i transmetre-li que és el que volem fer per així el 

programa anirà seleccionant la física necessària per a resoldre el model.  
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La primera pantalla que es mostrarà és una pantalla en blanc on només apareix dues opcions per a 

començar, l’anomenat model assistent o el model en blanc. En els casos que es faran en aquest treball 

sempre s’escollirà l’opció d’assistent. Tot seguit ens preguntarà en quina dimensió es treballarà, com 

s’ha explicat anteriorment, serà en 2D Axisimètric. 

En el pròxim apartat demana la física necessària per a resoldre aquest model, en aquest primer cas 

s’utilitzarà el model turbulent yPlus, ja que la geometria és bastant simple i permetrà determinar 

correctament la transferència de calor dels remolins més petits pròxims a les parets. A més a més 

també és necessari la física de transferència de calor en fluids. Per això la física escollida serà la física 

de Flux turbulent, algebraic yPlus. Aquest model ja incorpora la transferència dels fluids i les relaciona 

entre elles gràcies a la multifísica de flux no isotèrmic. 

Després d’haver-hi afegit aquest model a la interfície de la física, es pressionarà el botó verd que 

passarà a l’apartat de l’estudi. Allà se seleccionarà un estudi estacionari, ja que només s’observarà el 

comportament en un instant de temps, ja que no ha de sofrir variacions temporals.  

Una vegada seleccionat tot l’anterior es pressionarà el botó inferior que diu fet. Això portarà a la 

interfície on es treballarà durant les simulacions. Aquesta pantalla principal es veurà de la següent 

manera: 

 

Figura 0-1.Pantalla principal de treball de COMSOL®. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Tal com s’observa en el primer apartat que COMSOL® et posiciona és l’apartat de geometria, per tant 

allà serà on es dibuixarà o s’importarà el model en què es treballarà. En aquest cas tan senzill es 

dibuixarà directament a COMSOL® seguint la geometria ja explicada. 
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Primer s’inclouran els paràmetres de la Taula 37 a l’apartat Paràmetres que hi ha sota del títol de 

definicions globals, allà serà on COMSOL® anirà a buscar el valor dels paràmetres que s’utilitzaran al 

llarg de tot l’exemple. 

Geometria 

En l’apartat de geometria se seleccionarà un quadrat per tal de dibuixar el tub concèntric intern amb 

les mesures ja mencionades on l’amplada serà R1 i l’altura serà L, també es definirà que la posició de 

la base del rectangle serà el corner que estarà al punt 0,0.   

El següent pas serà fer el segon rectangle que farà de carcassa amb on s’utilitzarà la fórmula de R2-R1 

per a definir l’amplada i l’altura també serà L, igual que en l’anterior rectangle. A més a més s’ha de 

definir la posició que tindrà el segon rectangle, ja que ha de començar on acaba el primer, per això la 

base serà a l’opció corner on la r serà R1. Una vegada dibuixat només farà falta construir-ho i formar-

ho com una unió.  

 

Figura 0-2. Geometria 2D Axisimètric. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Una vegada ja està realitzada la geometria i s’han inclòs les dades a l’apartat de paràmetres, el següent 

pas serà afegir els paràmetres de la temperatura dels fluids a les entrades i el cabal màssic que 

recorrerà els tubs, quedant la taula dels paràmetres de la següent manera: 
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Taula 38. Paràmetres del model Axisimètric de tubs concèntrics . (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Materials 

El pròxim pas és afegir els materials dels quals està format el bescanviador i relacionar-los amb les parts 

que toca de la geometria.  

Se seleccionarà Aigua líquida per al fluid intern, igual que per a l’extern. També Acer estructural que 

farà la funció de l’acer inoxidable en el tub central, ja que les seves propietats són molt similars. I 

finalment s’utilitzarà Corning Pyrex®(7740) per a la carcassa externa. 

A l’apartat d’afegir materials es buscaran els materials a la biblioteca de COMSOL® on apareix una gran 

varietat de materials diferents on únicament s’haurà d’escriure el nom al buscador per facilitar la feina. 

El primer material que es buscarà serà l’aigua on s’hauran de seleccionar dos materials idèntics per 

diferència el fluid intern de l’extern. Aquest material s’afegirà a les definicions globals, ja que el mateix 

material servirà per a definir dos fluids diferents. Després s’explicarà com relacionar-lo amb el model 

que s’està treballant per tal de diferenciar els fluids.  

A continuació es mostraran les pantalles de la interfície de COMSOL® que permeten escollir els 

materials i afegir-los directament al component que s’està treballant, amb les propietats que 

defineixen cada material. 
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Aigua líquida: 

 

Figura 0-3. Selecció de l’aigua líquida. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Acer estructural: 

 

Figura 0-4. Selecció de l'acer estructural. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®)  
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Corning Pyrex® (7740): 

 

Figura 0-5. Selecció del Pyrex® 7740. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Un cop mostrats els materials que s’utilitzaran, es passarà a l’explicació de com relacionar els materials 

escollits amb el model geomètric: 

Dins l’apartat dels materials dels components, es trobaran l’acer estructural i el Pyrex®, ja que així s’han 

distribuït a l’hora d’escollir els materials, però també serà necessari incloure-hi l’aigua líquida dels dos 

fluids que recorreran els bescanviadors. El primer pas serà afegir dos materials vinculats a l’aigua 

líquida de les definicions globals, cada un d’aquests materials vinculats es destinarà a una part diferent 

del model geomètric, el fluid intern del tub tindrà el rectangle central com a domini d’acció, en canvi 

el fluid extern tindrà el rectangle extern com a domini d’actuació.  

Una vegada definits els dos grans dominis, es definiran el que seran les parets o capes de separació 

dels fluids i amb l’exterior del bescanviador. Per definir les capes primer s’haurà de seleccionar una 

opció dels materials del component que es diu Material d’una sola capa, aquesta opció permet definir 

un material com una capa fina on s’especificarà el gruix, això farà la funció d’una paret com seria la del 

tub concèntric o la de la carcassa.  

S’afegiran dos materials d’una sola capa, un per al Pyrex® i l’altre per a l’acer estructural. Cada un es 

relacionarà amb el material ja afegit i s’especificarà el valor del gruix expressat en les propietats de la 

Taula 38. També es vincularà a la geometria seleccionant el límit extern del bescanviador per a la capa 
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de Pyrex® i la paret separadora dels dos fluids com la capa d’acer estructural, tal com s’observa en la 

següent imatge: 

 

Figura 0-6. Vinculació dels materials amb la geometria del model 2D Axisimètric. (Font: Pol Salmerón, COMSOL) 

Físiques implicades 

El proper pas serà definir el model turbulent del fluid, per això cal accedir a l‘apartat corresponent on 

s’haurà d’especificar que el fluid és compressible a causa de la variació que presenta la densitat del 

fluid en el llarg del seu recorregut, per això s’escollirà la casella de Fluid Compressible (Ma<0.3).35 

Els següents passos seran definir les condicions del fluid, per on entra, per on surt, quina és la paret 

divisòria i la mateixa simetria que ja vindrà imposada.  

Primer se seleccionaran els dos dominis, el de l’aigua interna i el de l’externa perquè treballi sobre ells 

la física turbulenta, una vegada que té constància d’on actuarà la turbulència, s’afegiran les condicions 

d’entrada (“Inlet”) i de sortida (“Outlet”) per a cada fluid, dependrà de la configuració del flux que es 

vulgui treballar, sigui en paral·lel o a contracorrent. En aquest cas s’està realitzant un cas a 

contracorrent per tant les entrades i sortides estaran creuades. En cada condició d’entrada s’haurà de 

definir que passa un cabal màssic amb els valors definits a la Taula 38, mentre que en les sortides es 

definirà únicament la pressió, ja que el cabal màssic serà el mateix perquè no té una variació de secció 

en els tubs. També s’ha d’entrar la condició de Paret interior que delimita entre els dos fluids, aquestes 

condicions tindran el següent aspecte: 

Capa d’acer 
estructural  

Capa de Pyrex  Aigua_interna  

Aigua_externa  
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Figura 0-7. Parts de la configuració de la física del model 2D Axisimètric. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

A continuació es configurarà la transferència de calor sobre els fluids del model, això permetrà a 

COMSOL® aplicar la física de la termodinàmica per a fluids en moviment a diferents temperatures que 

volen assolir un equilibri tèrmic mitjançant la paret d’acer que els separa. Per aquest pas també se 

seleccionaran els dos fluids com a domini d’aplicació de la física, s’especificarà una temperatura de 

referència de 20ºC coincidint amb una temperatura ambiental estàndard.  

Per definir el mòdul de transferència de calor en fluids serà necessari determinar les entrades i sortides 

de fluid amb la temperatura i pressió d’entrada determinades a la Taula 38, no serà necessari 

determinar cap valor per a les sortides però sí que s’han de relacionar amb la geometria del 

bescanviador com s’ha fet al mòdul de turbulència. A més a més s’ha d’especificar que hi ha dues capes 

fines, una de Pyrex® i una d’acer inoxidable. La configuració quedarà tal com s’ha mostrat a la Figura 

0-7 anterior on s’observa els mòduls desplegats a la dreta de la imatge.  

L’últim pas referent a la física implicada en aquest bescanviador serà la unió entre les dues físiques 

anteriors, l’anomenat multifísica, aquest mòdul no-isotèrmic mesclarà les dues físiques per solucionar 

la transferència de calor en els dos fluids per conducció interna i per convecció amb les parets.   

Sortida fluid intern 
Entrada fluid extern 

Paret interior 
d’acer 

inoxidable 

Capa de Pyrex 

Sortida fluid extern 

Entrada fluid intern 
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Finalment serà necessari mallar aquest model geomètric per a poder aplicar tota la física escollida en 

cada una de les parts de la geometria, per això serà necessari saber la precisió necessària per a resoldre 

el model. Una malla molt fina necessitarà un cost significatiu de temps i càlculs, en canvi una malla 

molt gruixuda donaria uns resultats poc aproximats a la realitat, per tant, s’ha de trobar un punt mitjà.  

Mallat 

El mallat es realitzarà per parts per diferenciar on es vol invertir més temps a obtenir uns resultats més 

precisos i on no serà tan necessari, per això se seguiran aquests passos en el mallat: 

Primer s’afegirà un mallat per mida, que en total en sortiran dos, el general i el que es destinarà per als 

dominis dels fluids. 

El mallat general determinarà d’una mida més estàndard, d’una mida Normal, calibrat per a una física 

general que afectaran a tota la geometria. 

El mallat de mida que s’ha afegit afectarà els dos dominis dels fluids amb una física de la dinàmica dels 

fluids, amb una mida més acurada, per tant se seleccionarà la mida Fina. 

Una altra condició de mallat serà la forma de la malla, ja que pot estar formada per quadrats i triangles 

dispersos amb una distribució aleatòria o també amb una malla quadriculada i geomètricament 

ordenada. En tractar-se d’una geometria totalment quadrada, s’escollirà l’opció més ordenada 

possible per tant s’inclourà l’opció de mallat en quadricules, amb l’opció que afecta les parts restants 

de la geometria.  

Per últim s’afegirà l’opció de mallar les capes o parets del bescanviador que permet afegir capes 

paral·leles a la superfície de les parets per tal de veure la interacció, en aquest cas del fluid, en les parets 

amb més precisió. Per això s’agafarà tota la geometria com a domini d’acció de les capes, tot i que 

només afectarà les parets de la geometria. A les propietats que deixa modificar aquest tipus de malla 

es determinaran on estan les ubicades les parets, s’indicarà el nombre de capes de mallat que 

s’afegiran en paral·lel a les parets, en aquest cas s’han escollit 5 capes, les quals es formaran a banda i 

banda de les parets de la geometria com es pot apreciar en la següent Figura 0-8, on s’observa la malla 

finalitzada (esquerra) amb una vista detallada (dreta) per observar tant l’estructura interna de la malla 

com les capes que s’han format al cantó de les parets. 
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Figura 0-8. Detall de la malla realitzada per COMSOL. ® (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Estudi 

Arribat aquest punt de la computació del model ja només serà necessari deixar que la computadora 

pugui resoldre totes les equacions plantejades durant la configuració de la física sobre cada un dels 

nodes especificats en el mallat.  

Els resultats obtinguts s’observaran mitjançant gràfiques on s’especificarà la part de la geometria 

implicada i quines propietats seran les que es mostraran.  

La propietat principal que es vol observar és la temperatura, com afecta la variació de la temperatura 

als fluids i a la paret del tub concèntric central, d’acer inoxidable. A continuació es pot veure la Figura 

0-9 que mostra com es desenvolupa la temperatura per l’interior del bescanviador de tubs concèntrics: 

 
Figura 0-9. Desenvolupament de la temperatura interna en 3D (esquerra) i en com influeix al fluid (dreta) (Font: 

Pol Salmerón, COMSOL®) 
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La gràfica de l’esquerra s’ha aconseguit afegint una gràfica 3D amb dues superfícies, una que està 

vinculada a la revolució 2D dels dominis dels fluids i una altra superfície que està relacionada a la 

revolució 2D de les capes dels materials. Afegint uns canvis en els colors de les escales de visualització 

i determinant que la unitat de l’escala sigui graus centígrads per a una major comprensió. En canvi la 

gràfica de la dreta s’ha construït amb una gràfica 2D formada per un contorn de temperatura on separa 

les divisions dels graus centígrads en capes que permeten una millor visualització de fins on està 

transferint calor el fluid intern a l’extern.  

La Figura 0-9 mostra com el fluid intern està constantment pròxim als 60 ºC d’ençà que entra fins que 

surt on sí que ha disminuït uns pocs graus, on més clar és la variació de la temperatura és en el fluid 

extern, el més fred. Tot i que la variació també es veu molt frenada pel poc moviment del fluid i la seva 

linealitat, cosa que no permet que tot el domini pugui estar proper de la superfície de contacte on 

s’està transferint la calor del fluid intern. La velocitat i la linealitat del fluid extern es pot observar en 

una altra imatge extreta de l’estudi de COMSOL®, aquí s’aprecia com el fluid no evoluciona 

horitzontalment, ja que es tracta de dues canonades rectes, per aquest motiu la temperatura quasi no 

varia en la part central o al cantó de la carcassa. 

 

Figura 0-10. Distribució de la velocitat del fluid extern (esquerra) i del fluid intern (dreta). (Font: Pol Salmerón, 

COMSOL®) 

Les dues gràfiques anteriors s’han aconseguit mitjançant gràfics 2D constituïts per una gràfica de la 

superfície geomètrica del model Axisimètric, on es pot observar la velocitat del fluid intern, la qual es 

manté a una velocitat molt semblant en tot el seu domini tot i que es pot observar un augment de la 

velocitat a l’entrada que acaba fent-se uniforme. En el cas del fluid extern, s’observa com en la part 

central la velocitat és la màxima i es va reduint a mesura que s’apropa a les parets laterals on augmenta 

el fregament.   
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Model 3D tubs concèntrics  

Seguint la divisió en fases del model del bescanviador, el següent pas és realitzar un model ja en 3D 

però d’un bescanviador concèntric, amb les mateixes mesures que en el cas anterior. Aquesta fase 

permet treballar ja amb un model dissenyat en les tres dimensions, cosa que permet cada vegada 

assimilar-se més al bescanviador H102-C del laboratori de l’escola.  

Per tant s’escollirà un model amb dimensió 3D amb una multifísica formada per un mòdul turbulent 

algebraic yPlus més un mòdul de transferència de calor en fluids. A més a més també es realitzarà un 

estudi estacionari del model per observar com afectarà la transferència de calor entre ambdós fluids 

en un bescanviador de tubs concèntrics.  

El primer pas serà realitzar la geometria amb les mesures ja calculades de l’apartat anterior, on 

únicament variarà el fet que no seran rectangles, sinó que seran cilindres concèntrics però de les 

mateixes dimensions respecte a l’eix central. En aquest exemple es realitzarà un tall de secció al centre 

de la geometria per poder observar com afectarà internament el flux del fluid.  

Els paràmetres a seguir seran els estipulats en la següent taula extreta directament de COMSOL®: 

 

Taula 39. Paràmetres de configuració del model 3D de tubs concèntrics. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 
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Geometria 

El primer cilindre a construir serà la carcassa, amb un valor de radi R1 i una longitud L des de la posició 

central (0,0,0). Serà construït respecte a l’eix x per a poder tenir el bescanviador en posició horitzontal.  

El segon cilindre es construirà a partir del mateix centre de coordenades però amb el valor de R2 per 

al radi i de L per a la longitud total.  

Ja que aquest model es un sòlid en 3D, és realitzarà un tall al llarg de tot l’eix x,z per tal d’observar amb 

més claredat els resultats del seu interior, aquest tall longitudinal es realitzarà amb la construcció d’un 

bloc que tindrà les dimensions de 100 mm d’amplada, 50 mm de profunditat i 300 mm de llargada per 

tenir suficient superfície perquè talli amb el centre del bescanviador. Tal com es pot veure en la següent 

figura, on s’ha girat la vista per poder ser visible el tall realitzat: 

 

Figura 0-11. Construcció d'un bloc per tallar la figura (esquerra) i vista final de la geometria (dreta). (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL®) 

La geometria quedarà finalitzada amb la unió de les dues parts, carcassa i tub central, mitjançant l’opció 

geomètrica Unió que a més a més repara la tolerància de la geometria i crea el muntatge de les dues 

parts com a una.  
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Materials 

D’igual manera que en el Model 2D Axisimètric de tubs concèntrics, s’utilitzaran els mateixos tres 

materials en les mateixes parts, tot i que ara la geometria és diferents, la distribució dels materials i les 

característiques com el gruix de les capes seran les mateixes. 

 

Figura 0-12. Distribució dels materials sobre la geometria 3D de tubs concèntrics. (Font: Pol Salmerón, 

COMSOL®) 

En les següents figures es podran observar les principals propietats dels materials, amb les variables 

que les conformen i els seus respectius valors.  

 

Figura 0-13. Propietats del Pyrex®. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Capa fina d’acer 

Capa fina de Pyrex 

Fluid intern 
Fluid extern 
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Figura 0-14. Propietats de l'acer inoxidable. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

 

Figura 0-15. Propietats de l'aigua líquida. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Els símbols amb verd de l’extrem esquerre de la taula de les propietats anteriors, significa que aquelles 

propietats són les necessàries per a resoldre el model amb les condicions que s’han imposat en els 

apartats de la física, ja que han estat relacionades amb una part de la geometria especifica on les 

equacions implicades requereixen el valor estipulat en les taules anteriors per a poder obtenir una 

solució lògica.  

Físiques implicades  

La primera física és la que relaciona el fluid que circula per l’interior del bescanviador amb un fluid 

turbulent, en aquest cas amb un mode turbulent algebraic yPlus en tractar-se d’un model molt senzill 

amb dues canonades concèntriques. Això simplificarà molt el temps de càlcul, ja que és un model 

menys precís en situacions més complexes però suficient per a aquest tipus de casos.  
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En el model turbulent s’especificarà que el fluid és compressible i que la pressió de referència serà 

d’una atmosfera. En aquest model s’inclouran les dues entrades i dues sortides per als fluids, així com 

la simetria central i la condició de paret interna que realitzarà el tub d’acer inoxidable.  

Les entrades o “Inlets” tindran la condició del cabal màssic que pertoca seguint els paràmetres de la 

Taula 39, en el cas de les sortides només serà necessari donar-li el valor de la pressió. La condició de 

simetria es donarà en la paret que s’observa com a frontal i que està seccionada pel centre, sense 

condicions internes. Per últim es farà referència a la paret central que serà l’encarregada de separar 

els dos fluids del contacte directe. 

 

Figura 0-16. Parts de la configuració de la física del model 3D de tubs concèntrics. (Font: Pol Salmerón, 

COMSOL®) 

En l’altra física, la transferència de calor en fluids serà similar al mòdul turbulent en la configuració 

interna però amb la variació que ara s’especificarà la temperatura, no la quantitat de massa de fluid 

que passa per segon en la secció d’entrada. També s’utilitzaran els valors de la Taula 39 per a les 

temperatures d’entrada. Per a les condicions de capes fines únicament serà necessari relacionar-les 

amb les superfícies assenyalades en la Figura 0-16 i vincular-les al material ja descrit en l’apartat de 

Materials anterior.  

Entrada aigua externa 

Paret interior d’acer 

Sortida aigua externa 

Entrada aigua interna 

Capa de Pyrex 

Sortida aigua interna 
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Mallat  

El primer mallat que s’inclourà serà un mallat per mida de malla on s’especificarà la mida general de la 

geometria, ja que els dos dominis dibuixats pertanyen a fluids, es calibrarà per a una física de dinàmica 

de fluids amb gruix Normal per tenir una bona qualitat de malla. 

La següent malla que es realitzarà també serà de mida de la malla però en aquest cas estarà relacionada 

amb les capes de material tant les parets del tub central com de la carcassa, on s’aplicarà una física 

general amb gruix Coarse el qual seria el gruix inferior al normal del cas anterior, serà suficient perquè 

es realitzarà un altre mallat de les capes de material.  

El següent mallat a realitzar serà el corresponent a les cantonades de la geometria, l’anomenat “Corner 

refinement”, aquest mallat permet disminuir la mida de la malla quan aquesta es troba en una 

cantonada on el refinament serà més fi. Per tal d’aplicar aquesta malla serà necessari diferenciar els 

dominis dels fluids de les parets de material i especificar a partir de quin angle es vol aplicar aquesta 

malla, en aquest apartat s’especificarà un angle de 240º amb factor d’escala de la mida dels elements 

de la malla de 0,35.  

Per últim s’afegirà una malla per capa límit o “Boundary Layers” on s’especificarà les capes de material 

com a regió d’actuació amb un gruix de 4 capes per una millor qualitat de malla, aquestes capes es 

poden observar al detall de la següent figura: 

 

Figura 0-17. Mallat de la geometria en 3D dels tubs concèntrics. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 
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Estudi  

Un cop realitzada la computació del model i obtenir les solucions, s’han de determinar les gràfiques 

necessàries per a poder visualitzar la informació d’interès que ha solucionat COMSOL®. Per aquest 

motiu s’hauran de generar com a mínim les gràfiques corresponents a la temperatura general i/o 

especifica de les parts més interessants, i també les relacionades amb la velocitat del fluid, per saber 

com es desenvolupa al llarg de la geometria. A més a més es poden realitzar unes gràfiques dels 

contorns isotèrmics per veure amb més claredat l’evolució de la temperatura del fluid.  

 

Figura 0-18. Distribució de la temperatura del model (esquerra) i contorns de temperatura en el fluid extern 

(dreta). (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Per a l’obtenció de la figura anterior, ha estat necessari la realització d’una gràfica 3D que conté la 

distribució de la temperatura en tota la geometria del model (esquerra) i en el cas de l’exemple de la 

dreta, s’ha realitzat mitjançant una gràfica 2D de la superfície corresponent a la simetria on s’ha aplicat 

una gràfica per contorns on cada separació representa la variació de temperatura mostrada en els 

colors de la llegenda.  
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Figura 0-19. Distribució de la velocitat del fluid extern per la secció de la carcassa.(Font: Pol Salmerón, COMSOL) 

 
Figura 0-20. Distribució de la velocitat del fluid intern per la secció del tub concèntric central. (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL®) 

Les anteriors figures; Figura 0-19 i Figura 0-20, s’ha realitzat amb una gràfica 3D on s’ha seleccionat una 

superfície que anteriorment s’havia relacionat als dominis dels fluids, cada gràfica amb el seu 

corresponent domini, per poder observar detingudament com varia la velocitat depenen de la 

proximitat a les parets en el que es troba el fluid, ja que s’està parlant d’unes canonades rectes sense 

obstacles que facin variar aquesta linealitat del fluid. A més a més s’ha afegit una gràfica anomenada 

“Arrow plot” que com diu la traducció, representa gràficament les fletxes de la direcció i velocitat del 

fluid en cada punt on es troben representades, en aquest cas s’han creat uniformement a les entrades 

i sortides de cada fluid, ja que no hi ha pertorbacions en les parts centrals, la velocitat de les capes està 

representada amb una llargada diferent de les altres fletxes fent així més visual l’apreciació de la 

velocitat.   
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Model 3D de carcassa i tubs 

Aquest model serà el primer que es realitzarà com a tipus de carcassa i tubs, i seguint el model del 

bescanviador del laboratori H102C, comptarà amb un feix tubular de 7 tubs, amb les mateixes 

característiques del bescanviador del laboratori.  

Les dimensions principals de construcció són les següents:  

• Longitud: 205 mm     Diàmetre extern tubs: 4,76 mm 

• Gruix paret del tub: 0,6 mm   Distancia entre centres dels tubs: 23,86 mm 

• Diàmetre circumferència de construcció: 55 mm 

El primer canvi considerable que es trobarà a partir d’aquest model de bescanviador serà el canvi de 

model turbulent, fins ara s’ha utilitzat el model algebraic yPlus que permetia resoldre els models amb 

menor precisió però amb poc temps i amb uns bons resultats, això era degut a la senzillesa de la 

geometria utilitzada en els models anteriors. Aquest model ja presenta una dificultat afegida, el feix 

tubular que augmenta considerablement la superfície de contacte entre els dos fluids, tot i que la 

geometria general continuarà sent la d’una canonada recta amb 7 canonades interiors repartides 

circularment.  

Per aquest motiu en aquest model s’utilitzarà el model turbulent k-ɛ que permetrà obtenir un resultat 

acurat de la transferència de calor en les situacions de conducció i convecció de l’energia tèrmica en 

geometries més complexes on el flux de fluid no seguirà un recorregut lineal.  

Els paràmetres que s’utilitzaran seran els següents on al llarg de l’explicació s’explicaran on s’aplicaran 

els nous valors: 

 

Taula 40. Paràmetres del model 3D carcassa i tubs. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®)  
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Geometria  

En aquest punt es mantindrà la mida del cilindre de la carcassa amb un radi R2 i una longitud L en una 

posició centrada en l’eix x des del punt (0,0,0). Llavors es realitzarà un pla de treball on es dibuixaran 

el feix de tubs, aquest pla es construirà a l’extrem del cilindre en el pla yz en la coordenada 0 de l’eix x.  

En aquest pla de treball es dibuixarà un heptàgon on la distancia entre vèrtexs serà L1_hept hi haurà 

una distància L2_hept des d’un vèrtex al centre del polígon. Aquest heptàgon únicament serà utilitzat 

com a plantilla per a dibuixar les circumferències de D1 en la posició indicada per tal de ser equidistants. 

El pla de treball quedarà dibuixat de la següent manera:  

 

Figura 0-21. Pla de treball feix tubular bescanviador de tubs i carcassa. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Una vegada dibuixades les circumferències en la seva posició final, s’eliminarà l’heptàgon de 

construcció per deixar únicament els cercles. Tot seguit es realitzarà l’operació d’Extrusió per 

aconseguir transformar les circumferències en cilindres, l’extrusió tindrà una llargada de L per 

connectar les dues superfícies del cilindre que dóna forma a la carcassa.  

El següent pas serà crear un Bloc per poder fer una operació de Diferència entre el bloc i la geometria 

del bescanviador per poder obtenir un tall de secció longitudinal en tot l’eix zx. Això permetrà veure 

que passa a l’interior del bescanviador, tant en el domini del fluid extern com en dins d’un tub, el 

superior, el qual quedarà seccionat pel centre.  

En aquest model de bescanviador també s’inclourà l’agrupació de parts de la geometria que siguin del 

mateix domini o que formin una agrupació determinada, aquestes agrupacions permetran diferenciar 

amb més claredat quines parts s’estan tractant i facilitaran l’aplicació d’un material o d’una física 

concreta.  
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Una vegada el bescanviador ja està seccionat longitudinalment i s’ha realitzat l’operació d’Unió per 

unir les parts com un conjunt i reparar la tolerància relativa de les parts, el següent pas serà crear 

l’agrupació dels dominis dels cilindres que formen els tubs per identificar-ho com a domini del fluid 

intern. De la mateixa manera es crearà una altra selecció per al fluid extern. Aquesta operació es troba 

a l’apartat Geometria on hi ha un subapartat anomenat Altres allà s’escull l’opció Seleccions on hi ha 

diferents maneres de crear una selecció, en aquest cas s’utilitzarà l’opció de Selecció Especifica.  

Determinats els dominis del fluid intern i l’extern, es procedirà a realitzar un altre tipus de Seleccions, 

el cas de Selecció Adjacent que permet seleccionar les parets adjacents tant internes com externes 

d’un domini.  

En les seleccions adjacents se seleccionaran les seleccions específiques anteriors amb l’opció d’obtenir 

les parets exteriors de la selecció. Això crearà dues seleccions de les parets exteriors de cada domini, 

aquest pas és únicament transitori per obtenir més endavant les parets de contacte.  

L’altra selecció que s’utilitzarà és l’opció Selecció de Caixa o anomenada en angles com a “Box 

Selection” que permetrà crear la simetria geomètrica del bescanviador, únicament s’haurà de 

seleccionar les parets del tall de secció central.  

Una altra manera d’utilitzar les Seleccions Especifiques serà per determinar quines parts són les 

entrades i sortides dels fluids tant intern com extern, això facilita la feina quan comencen a aparèixer 

més d’una superfície d’aplicació de les entrades i/o sortides o simplement per quan es vulgui canviar 

la configuració del bescanviador de contracorrent a paral·lel.  

 
Figura 0-22. Configuració per Seccions Específiques de les entrades i sortides del flux. (Pol Salmerón, COMSOL®) 

Entrada fluid exterior 

Sortida fluid intern 

Entrada fluid intern 

Sortida fluid exterior 
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Una vegada determinades les entrades i sortides, es passarà a realitzar una altra de les opcions que 

proporciona l’opció Seleccions; en aquest cas s’utilitzarà la comanda de Selecció de Diferències que 

permet crear l’agrupació de les parets de cada domini, sigui del fluid intern o de l’extern.  

En el camp d’afegir un domini, s’afegirà la selecció adjacent creada anteriorment, i s’extraurà les 

seleccions de la simetria i de l’entrada i sortida del fluid, depenent de quin domini s’estigui realitzant.  

Una altra selecció que s’utilitzarà serà la Unió de Seleccions que permet unir diferents seleccions 

realitzades per a crear una selecció més gran, aquí s’afegiran les dues Seleccions de Diferències 

anteriors per a crear el que seran les parets generals del bescanviador.  

L’última selecció que s’utilitzarà serà la Selecció d’intersecció que permet obtenir únicament el domini 

que comparteixen dues o més seleccions. En aquest cas se seleccionaran els dos dominis de les parets, 

tant internes com externes, per obtenir les parets dels tubs com a resultat final, el que s’anomenarà 

contacte entre fluids. En aquest primer cas de bescanviador de carcassa i tubs no seria necessari 

realitzar aquests últims passos per a la correcta solució però serà interessant aplicar-ho en els pròxims 

models més complexos.  

Materials 

En aquest apartat, ja que ara s’han definit un seguit de seleccions per a facilitar l’aplicació de propietats 

com els materials de cada domini o paret, aquí s’utilitzaran aquestes facilitats.  

S’utilitzaran els tres materials com a definició general; Aigua, Pyrex® i acer inoxidable. Dins de les 

propietats del model geomètric s’aplicaran dos materials vinculats a l’aigua, un tindrà el domini d’aigua 

interna i l’altre tindrà el domini d’aigua externa.  

Per a l’opció del Pyrex®, s’inclourà l’opció de capa de material que permet posar gruix a una paret fina. 

Allà SE seleccionarà les dues parets de la carcassa exterior i es vincularà al material de les definicions 

generals, també es definirà el gruix de la paret corresponent al valor de dext  

A l’opció de l’acer inoxidable també se l’inclourà una capa fina de material vinculada a l’acer estructural 

de les definicions generals. A més a més es definirà el domini de contacte entre fluids, que correspon 

al feix de tubs on també s’especificarà el gruix de dit.  
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Físiques implicades  

Com ja s’ha comentat anteriorment, en aquest model de bescanviador de carcassa i tubs, s’utilitzarà 

un model turbulent k-ɛ que permetrà una millor solució de les equacions de Navier-Stokes en totes les 

regions, incloïes les que no es troben pròximes a les parets del model. Tot i que en aquest model la 

geometria encara és molt uniforme, sense pertorbacions que facin canviar de direcció al fluid, s’han 

introduït nous tubs que realitzaran un bescanvi de calor, cosa que complica la resolució de les físiques 

al model turbulent algebraic yPlus utilitzat anteriorment.  

De la mateixa manera que en els casos anteriors, es determinarà que el fluid és compressible per sota 

de 0.3 Mach. També es donarà a al pressió d’una atmosfera com a pressió de referència.  

S’introduiran les condicions d’entrada i de sortida del fluid, aquesta vegada es referenciaran a les 

seleccions específiques que s’han realitzat en l’apartat de geometria. Per tant els “Inlets” tindran el 

cabal màssic com a referència de condicions de superfície, però en aquesta ocasió s’ha seleccionat a 

més a més que les condicions de turbulència siguin les variables turbulentes específiques; l’energia 

cinètica turbulenta i la tassa de dissipació d’energia cinètica turbulenta.  

En canvi a les Sortides només serà necessari determinar la pressió absoluta de sortida del fluid que en 

les condicions descrites serà d’una atmosfera.  

També serà necessari afegir la condició de simetria de la geometria dibuixada, que ja té 

predeterminada una selecció especifica de parets.  

Per últim és necessari determinar que les parets del feix de tubs interior són solides, per tant s’afegirà 

la condició de parets interiors per determinar que no fluiran com els dominis dels fluids.  

En el cas del mòdul de transferència de calor en fluids es determinaran les temperatures d’entrada dels 

dos fluids amb les variables determinades a la Taula 40, aquestes entrades es relacionaran 

geomètricament amb les seleccions específiques determinades en la realització de la geometria. 

També es determinarà la pressió d’una atmosfera per a la pressió de referència a l’entrada. En canvi a 

les sortides només es relacionaran amb la geometria mitjançant les seleccions específiques com en la 

Figura 0-22.  

En el mòdul de transferència de calor també és necessari afegir la condició de simetria per tal 

d’identificar que la transferència es resoldrà per tot el model circular. Aquí també s’imposarà la selecció 

especifica de simetria creada en l’apartat de Geometria del mateix model. 

A més a més s’inclouran els mòduls de capa fina per als materials que formen la carcassa i el feix de 

tubs. Únicament serà necessari determinar a quines parts s’estan referenciant i quin material el 
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formen. En el cas de la selecció geometria de “contacte entre fluids” que referència al feix de tubs, es 

relacionarà amb l’acer estructural que prèviament ja s’ha definit com a capa fina de material. D’igual 

manera es farà per a la selecció especifica anomenada “parets” que gràcies a les parts sobreescrites 

únicament quedaran les dues parets exteriors que formaran la carcassa, aquestes parets es 

relacionaran amb la capa fina de Pyrex® ja determinada en l’apartat de Materials.  

Mallat 

En aquest apartat es crearà un mallat específic per mida, en crear aquesta malla addicional apareixerà 

una general i la seleccionada. A la malla per mida general es determinarà la física general del model, 

amb una mida de malla Normal això representa una mida mitjana dins de les possibilitats predefinides.  

En la següent malla, la creada per a determinar la mida, se seleccionaran totes les parets amb l’opció 

ja creada de “Parets” en les seleccions específiques de la geometria. Aquí es determinarà una mida 

Fina, una mida més petita que la utilitzada en l’opció anterior.  

La propera malla a realitzar és l’opció de refinar les cantonades, on els angles que es formen acumulen 

gran quantitat de variacions en el flux com en la transferència de calor. Aquesta opció està formada 

per dues finestres, la superior on es determinen els dominis, en aquest cas tots. En la finestra inferior 

es determinaran les parets que es volen refinar dels dominis anteriors, en aquesta finestra se 

seleccionen les parets, comanda ja relacionada amb totes les capes que formen els revestiments.  

Una altra malla que es crearà serà la que determina quina forma adoptaran les malles, en aquesta 

geometria s’han escollit l’opció de triangular lliure, s’aplicarà la forma de triangles per a tota 

l’estructura que no estigui sobre escrita per una altra forma, per això s’escull l’opció de restant.  

Per últim es crearà una malla per capa límit on es crearan malles paral·leles a la superfície de les parets 

que se seleccionin, en aquest cas l’opció de selecció especifica de parets. També cal determinar el 

nombre de capes que es crearan, en aquest cas seran tres en cada cantó de la capa si és interna o 

només tres en el cantó intern si s’aplica en capes externes.  
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Figura 0-23. Mallat de la geometria 3D de carcassa i tubs. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Estudi  

Arribat aquest punt serà necessari solucionar el model amb la malla especificada i amb les físiques 

imposades. Això permet obtenir uns resultats globals on es representaran depenent de què interessa 

seleccionar dins de la gran varietat de càlculs realitzats per l’ordinador. Així mateix es realitzaran un 

seguit de gràfiques on gràcies a les variables seleccionades, les vistes utilitzades i la diferenciació de les 

unitats gràcies a formes i colors, es podran observar uns resultats molt visuals que ajudaran a entendre 

que està succeint internament en el model descrit.  

La primera gràfica que s’utilitzarà serà la que descriurà la temperatura interna i com es desenvolupa 

pels tubs interns i com es transfereix al fluid de la carcassa.  
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Figura 0-24. Temperatura del model general (esquerra) i distribució de la temperatura amb un rang reduït 

(dreta). (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

En la figura anterior s’aprecia com no hi ha una diferenciació de la temperatura interna del model, ja 

que s’està treballant amb una transferència de calor molt reduïda, per aquest motiu s’ha representat 

la mateixa vista amb les mateixes unitats però amb la variació que el rang de les temperatures s’ha 

reduït del 61.1 ºC als 24 ºC per poder observar com influeix la variació de la temperatura en el fluid 

intern, d’aquesta manera tal com s’aprecia a la llegenda lateral els colors freds es refereixen a la 

temperatura inferior on predominen a l’entrada del fluid extern que es troba als 21ºC, els colors més 

càlids determinen les temperatures més altes, les quals es troben a la part de la sortida del fluid extern 

on s’han pogut escalfar més per l’acció del feix de tubs amb aigua a més de 50 ºC, també es pot 

observar com al lateral dels tubs es deixa una estela d’aigua més calenta per proximitat a de la font de 

transferència de calor.  

 

Figura 0-25. Distribució de la temperatura per les parets de la geometria (esquerra) i la mateixa distribució amb 

un rang reduït (dreta). (Font: Pol Salmerón, COMSOL®)  
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Una altra manera d’observar la transferència de calor és observant les parets de la geometria, aquí es 

pot veure com la temperatura del feix de tubs va descendent dels 60 ºC a l’entrada fins a uns 

aproximadament 35 ºC a causa del contacte directe amb l’aigua externa. Però només amb la gràfica 

de l’esquerra no s’aprecia la variació de la temperatura de la paret, per aquest motiu s’ha reduït el rang 

de temperatura per observar com també varia en la paret interna de la carcassa, tot i que el canvi és 

molt menor, ja que només varia dels 21 ºC als 23 ºC també s’ha d’especificar que no està en contacte 

directe amb el fluid intern com els tubs.  

L’altra unitat a tenir en compte és la velocitat dels fluids tant intern com extern. En observar com es 

desenvolupa la velocitat, es pot entendre per on circula més de pressa el fluid, allà la transferència de 

calor serà menor, ja que no està suficient temps amb contacte amb la font de calor. En les següents 

gràfiques s’observarà com es desenvolupa la velocitat del fluid en l’interior dels tubs i en la carcassa. 

 

Figura 0-26. Distribució de la velocitat del fluid extern del model 3D de carcassa i tubs (esquerra) amb un detall 

de la velocitat en els extrems (dreta). (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

La figura anterior demostra com es desenvolupa el flux d’aigua externa per tota la geometria del 

bescanviador de carcassa i tub, on s’observa que es pot desenvolupar lliurement per la part central pel 

fet que el fluid no troba obstacles. Com es pot observar en el detall de l’entrada i la sortida de la dreta 

de la figura, el fluid entra amb una velocitat més uniforme descartant la regió entre els tubs i la paret 

de la carcassa on és més complicat el seu desenvolupament, però se centralitza el flux al llarg de la 

geometria, això es pot observar clarament amb la intensificació del color vermell central i l’augment 

dels colors verds al costat de la carcassa. D’aquesta manera es pot afirmar que el fluid tendeix a buscar 

el camí més senzill per no trobar obstruccions i poder-se desenvolupar amb major facilitat.  
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Figura 0-27. Distribució de la velocitat del fluid intern (esquerra) i detall de la velocitat als extrems (dreta). (Font: 

Pol Salmerón, COMSOL®) 

El fluid intern dels tubs té un comportament totalment diferent que el fluid de la carcassa a causa de 

la geometria, en aquest cas s’està desenvolupant en una canonada tancada d’un diàmetre molt petit 

en comparació a la carcassa, això provoca que el fluid d’una velocitat prou elevada pugui ocupar tota 

la secció del tub sense obstruccions, cosa que crea un flux més uniforme al llarg del tub, tot i això es 

pot observar com en l’entrada es pot diferenciar les capes de velocitat a causa del despreniment de la 

capa límit a les parets del tub, cosa que es dilueix a la sortida a causa de les velocitats del fluid.  
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Model 3D de carcassa i tubs amb deflectors 

En el següent model de bescanviador de carcassa i tubs s’inclourà una de les peces claus per a reproduir 

una situació de flux turbulent completament desenvolupat, els deflectors o “bafles”. Aquesta part 

essencial d’un bescanviador obligarà al fluid que fins ara es desplaçava d’una forma molt lineal a 

serpentejar per la seva superfície, aquest canvi en el recorregut intern del bescanviador farà augmentar 

la transferència de calor, ja que més fluid estarà amb contacte amb els tubs centrals. 

Les altres parts de la geometria són completament les mateixes que s’han utilitzat en el Model 3D de 

carcassa i tubs, d’aquesta manera únicament s’explicarà com dibuixar la geometria dels deflectors i els 

canvis que generin el fet d’incloure aquesta part al model.  

 

Taula 41. Paràmetres model 3D carcassa i tubs amb deflectors. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 
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Geometria 

Com ja s’ha explicat anteriorment, la geometria serà la mateixa amb la novetat dels deflectors i la 

supressió del tall de secció longitudinal que es realitzava amb la creació d’un bloc, aquesta modificació 

és deguda al fet que els deflectors no són geomètricament iguals al llarg del bescanviador. La realització 

d’una simetria crearia uns deflectors diferents dels que es dissenyaran en aquest apartat.  

El primer pas és la realització del cilindre de la carcassa, amb les mesures ja explicades i amb les 

variables detallades en la taula dels paràmetres. Tot seguit s’haurà de crear un pla de treball per 

començar a dibuixar el primer deflector, aquest pla es construirà paral·lel a la cara de la carcassa 

construïda en el punt (0,0,0).  

Aquest pla de treball estarà a una distància L_pla_2 al llarg de l’eix x, allà es començarà a dibuixar d’una 

manera concreta el deflector per aconseguir la similitud més gran possible als deflectors reals del 

bescanviador del laboratori de l’escola. 

El primer pas de construcció serà crear una circumferència central de 16 mm de radi, als extrems 

horitzontals de la circumferència es construiran unes seccions de cercle per tal de crear les ales laterals 

del deflector, aquestes seccions de circumferència tindran un radi de 23 mm però només es dibuixarà 

una secció de 25º, aquesta obertura és respecte a la part central horitzontal en direcció superior. Ja 

que aquesta forma només estaria unida per un únic punt tangent entre la circumferència central i les 

seccions de cercle, es realitzarà l’altra part del cos del deflector amb un semicercle amb un radi R2 i un 

angle de 180º, a més a més s’afegirà una rotació de la peça de 180º per tal que quedi en la part inferior 

de la línia horitzontal del deflector. El resultat es pot observar a la gràfica de l’esquerra de la Figura 

0-28, on s’observa que està finalitzat el deflector, ja que surten part de la carcassa del bescanviador 

que s’hauran de retallar, a més a més s’ha d’unir en una peça, ja que en aquest punt només són 

geometries sobreposades.  

El proper pas és utilitzar l’opció d’Unir per a formar una peça de les geometries dibuixades 

anteriorment. Tot seguit es construiran dues circumferències per a poder eliminar les parts sobrants. 

Aquesta circumferència serà de radi R1 seguit d’una circumferència de radi 40 mm que sobrepassarà 

la part que es vol eliminar, únicament s’utilitzaran per a crear una anella per eliminar el material, per 

això serà necessari realitzar l’operació de Diferència entre les dues circumferències anteriors. 

Finalment es tornarà a realitzar una operació de Diferència on s’afegirà la geometria del bescanviador 

descrita en els primers passos i s’extraurà l’operació de diferència anterior, d’aquesta manera quedarà 

la gràfica de la dreta de la Figura 0-28, tal com es pot observar a continuació: 
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Figura 0-28. Construcció del deflector (esquerra), deflector finalitzat (dreta). (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Una vegada creat el deflector al pla de treball, només faltarà rotar el pla sencer per alinear-lo tal com 

està al bescanviador H102C del laboratori, aquesta rotació serà de A_pla_2 valor de la Taula 41.  

Tot seguit es realitzarà un altre pla de treball per al segon deflector del bescanviador, aquest pla es 

crearà des de la coordenada (0,0,0) al llarg de l’eix x d’igual forma que el pla de treball anterior, però 

aquesta vegada amb una longitud L_pla_3 per obtenir aproximar-ho més al bescanviador real. L’única 

diferència aquesta vegada, serà que no farà falta realitzar de nou el deflector, ja que es pot copiar els 

passos seguits en la construcció al pla de treball nou. 

Al tenir ja el deflector al pla corresponent, serà necessari alinear-lo a la posició a la qual estiguin al 

bescanviador del laboratori, en aquest cas s’ha determinat que l’angle serà A_pla_3 on permetrà fluir 

el líquid per les obertures que deixen els deflectors entre ells.  

El següent pas serà la creació del pla de treball on es dibuixaran el feix de tubs com ja s’ha explicat en 

el model de bescanviador anterior, l’extrusió dels tubs al llarg del bescanviador, farà que passin a través 

dels deflectors d’igual manera com farien al model real, però això crea unes parets on creua el tub pel 

deflector.  

La manera d’eliminar aquestes parets internes serà amb l’opció d’Operacions virtuals on se 

seleccionarà l’opció Ignorar cares, operació que permetrà seleccionar aquelles circumferències que es 

troben al pla dels deflectors però que interfereixen en el pas dels tubs, d’aquesta manera no es crearà 

una paret interna als tubs on podrà fluid sense obstruccions el líquid.  

El següent pas serà decretar les seleccions específiques dels dominis del fluid intern i de l’extern, tal 

com s’ha vist en el model anterior, però sí que s’explicarà amb més deteniment els passos nous que 

comporten els deflectors. 
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Una vegada realitzades les Seleccions Adjacents de les capes exteriors, s’ha de realitzar una Selecció 

Adjacent però de les capes interiors, les que corresponen als deflectors.  

A més a més s’haurà d’incloure aquesta selecció quan es realitzi la Selecció de Diferència que crearà 

les parets de l’aigua externa, ja que els deflectors no afecten l’aigua interna.  

Per últim s’inclourà una nova selecció que no s’havia realitzat en el model anterior, una Unió de 

Seleccions que permetrà unir els deflectors amb la selecció de contacte entre fluids, aquesta unió 

donarà lloc a les partes internes. Aquest conjunt no s’havia realitzat, ja que els tubs centrals ja 

desenvolupaven la funció de parets internes i contacte entre fluids alhora.  

De la mateixa manera que s’ha realitzat les parets interiors, es realitzarà una selecció de les parets 

exteriors, les que formen la carcassa. Això s’aconsegueix amb l’opció de Selecció de Diferència on és 

selecciona el conjunt de les parets i s’extraurà la selecció de parets internes anterior.  

Materials 

Arribats en aquest punt ja es coneix que s’utilitzen tres materials, l’acer inoxidable, el Pyrex® i l’aigua. 

També es repetirà la metodologia emprada en els models anteriors per al que els materials respecta. 

S’afegiran els tres materials descrits a l’apartat Materials del model 3D de tubs concèntrics en l’apartat 

de materials globals. 

En l’apartat de materials de la geometria realitzada s’inclourà dos materials vinculats a l’aigua de l’apart 

general anterior i es relacionaran amb el domini geomètric d’aigua interna i externa respectivament.  

Les parts restants de la geometria es vincularan amb el material mitjançant l’opció de capes fines de 

material, opció que permet donar gruix a les parets del bescanviador que no tenen profunditat. En els 

deflectors s’aplicarà el domini realitzat a la descripció de la geometria on s’engloben els dos deflectors, 

el material que el formaran serà el Pyrex® que s’ha utilitzat per a la carcassa, d’aquesta manera només 

s’haurà de vincular directament al material de la descripció global. També s’haurà d’estipular el gruix 

de la capa que serà de ddif ja inclòs a la Taula 41 on apareixen els altres paràmetres.  
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Figura 0-29. Passos d'aplicació dels materials a la geometria (esquerra) selecció dels deflectors (dreta). (Font: 

Pol Salmerón, COMSOL®) 

Físiques implicades 

Les dues principals físiques que s’inclouran al model no-isotèrmic que s’està realitzant continuen sent 

les mateixes que en el model anterior. Un model turbulent k-ɛ que descriurà el comportament del fluid 

al llarg del bescanviador i el mòdul de transferència de calor en fluids.  

En el mòdul de turbulència se seleccionarà l’opció de fluid Compressible Ma<0.3 i també s’especificarà 

la pressió de treball com a P_amb. Tot seguit s’inclouran les funcions que determinen les parts 

necessàries per al bon funcionament del mòdul. Les primeres parts a determinar són les entrades i 

sortides dels dos fluids al bescanviador amb les seleccions creades a l’apartat de la geometria, allà 

també s’especificaran els cabals màssics que entraran i les pressions de sortida del fluid, que 

s’especificarà que serà la pressió ambient que es va obtenir del laboratori. A més a més s’inclourà la 

condició de parets interiors on se seleccionarà el conjunt creat en la geometria amb el nom de parts 

internes. En aquesta selecció entren els tubs i els deflectors que són les parts que obstrueixen 

l’expansió del fluid. Únicament es puntualitzarà que són parets fixes, sense possibilitat de moure’s.  

En el mòdul de transferència de calor es deixarà la temperatura de referència de 293.15 K, la qual seria 

la temperatura mitjana del laboratori de l’escola on es van realitzar els experiments pràctics. També se 

seleccionaran tots els dominis com a espai d’actuació del mòdul.  

Les primeres descripcions necessàries perquè es pugui resoldre el problema plantejat són les entrades 

i sortides del fluid. El model necessita saber la temperatura a la qual està entrant el fluid al domini 

creat, per això es crearan les entrades i sortides tèrmiques amb la vinculació a les geometries 
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seleccionades per aquest fi. Allà s’inclouran els valors de T_intern i T_extern depenent del fluid que 

s’estigui treballant, amb una pressió de P_amb que seria equivalent a una pressió d’una atmosfera.  

Les altres parts necessàries per a definir seran les corresponents a les capes de materials, ja que si no 

es consideraria tot fluid i s’ha de separar perquè són sòlids amb uns valors de transferència de calor 

particulars. Aquestes capes fines de material s’han de vincular amb el material definit anteriorment 

per capes i també amb la geometria que els correspon. 

En l’última part de les físiques es troba la multifísica, la part que relaciona les dues físiques perquè es 

resolguin alhora, utilitzant un model turbulent de transferència de calor Kays-Crawford per a poder 

resoldre el model no isotèrmic. També s’ha de puntualitzar que s’han suprimit les opcions que inclouen 

el treball realitzat pels canvis de pressió i la dissipació viscosa del mòdul turbulent que es creen de 

l’escalfament del flux.  

Mallat 

La malla d’una geometria amb diferents parts, diferents materials i diferents medis com són les parets 

sòlides i els fluids líquids, és necessari separar amb diferents malles el model general. La primera malla 

que es necessita és una malla per mida que englobarà la dinàmica de fluids general del model, aquesta 

malla es realitzarà amb una mida gruixuda anomenada “Coarser” en angles, ja que no és necessari una 

malla molt fina per aquesta part general.  

La següent malla també serà de mida però es destinarà a les parets de la geometria, amb una mida de 

malla Normal serà suficient per a tenir una bona mida del model.  

Tot seguit es realitzarà una malla de refinament de les cantonades del model, destinades a totes les 

parts que formen un angle entre dues parets en contacte. Els dos dominis se seleccionaran, ja que en 

tots els dominis hi ha parets per a refinar les cantonades, a més a més necessita saber que les parets 

on actuar seran les seleccionades com a parets.  

Una descripció molt important que necessita el mòdul de mallat és saber amb quina forma geomètrica 

treballarà, en aquest cas i els següents, es treballarà amb Tetraedres que són formes triangulars en 3D. 

Finalment s’inclourà un mallat per capes, que formarà capes paral·leles al cantó de les parets que se 

seleccionin, en aquest cas seran les parets de tot el bescanviador, amb un nombre de 3 capes per 

damunt i tres per sota de cada paret, en la següent figura es pot observar els diferents mallats inclosos 

en el mòdul de malla i quin és el resultat després de realitzar-la. També mostra el bescanviador en una 

posició isomètrica i un detall de la part davantera del bescanviador on s’observa el feix tubular amb 

una mida de malla més fina, aquesta mida és deguda al fet que són cantonades on s’aplica les 

condicions descrites a un mallat inclòs.   
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Figura 0-30. Mallat del model 3D de carcassa i tubs amb deflectors. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®) 

Estudi 

Quan ja s’han realitzat tots els passos necessaris per completar tant les dues físiques del model com el 

mallat d’aquest, el proper pas és solucionar el model. Per aquesta etapa serà necessari esperar un 

temps a què la màquina resolgui totes les equacions proposades per a cada node de la malla 

proposada, aquest temps pot augmentar si la qualitat de la malla és major a la proposada. 

Una vegada ja estan resoltes les equacions del model, és necessari ordenar els resultats en gràfiques 

per a poder visualitzar-los. Com ja s’ha explicat en els models anteriors, les gràfiques principals a 

mostrar seran les de la distribució de la temperatura i de la velocitat del fluid. En el primer cas es 

mostrarà com ha influït la temperatura en el model estudiat. A diferència del model anterior, en 

introduir els deflectors es denotarà un canvi important en la distribució de la temperatura, ja que serà 

major en les regions on el fluid estarà més estancat, al costat intern dels deflectors. També s’observarà 

com el fluid recorre més camí en la carcassa gràcies als deflectors que obstaculitzen el camí lineal dels 

bescanviadors anteriors. Tot i que els colors donen efecte d’una gran transferència de calor, el pla 

mostrat no inclou els tubs per on circula el fluid calent i la llegenda mostra que la temperatura només 

varia uns 4 ºC. 
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Figura 0-31. Representació en gràfica 2D de l'evolució de la temperatura a causa dels deflectors. (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL®) 

La representació de la temperatura a les parets del bescanviador serà la mateixa que en el model 

anterior, ja que no s’ha variat la temperatura interior, únicament ha canviat en la zona de la carcassa 

per l’efecte dels deflectors i la temperatura que també obtindran els deflectors al ser d’un material que 

condueix la calor. Encara que no s’observi canvis de temperatura en la figura següent en els deflectors, 

n’hi ha però no tan important com en les parets dels tubs. 

 

Figura 0-32. Representació temperatura a les parets del tubs i als deflectors. (Font: Pol Salmerón, COMSOL®)  
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En les altres gràfiques en tenir en compte són les de la velocitat del fluid, en aquestes s’observarà com 

es comporta el fluid extern gràcies a l’efecte dels deflectors i quins són els camins que segueix el fluid 

en obstaculitzar amb els deflectors.  

En la primera gràfica s’observarà el comportament del fluid extern i la velocitat que desenvolupa en 

les zones més estretes entre la carcassa i els deflectors. Si s’observa la Figura 0-31, es pot veure com 

en les zones on la temperatura era major, en la següent figura s’observa que la velocitat és menor. 

Aquest fet va relacionat, ja que en les zones on el fluid s’estanca més, té més temps per augmentar de 

temperatura.  

 
Figura 0-33. Representació 2D del desenvolupament de la velocitat del fluid extern. (Font: Pol Salmerón, 

COMSOL®) 

En canvi en la següent gràfica 3D es representa el camí que realitzarà el fluid extern e intern al llarg del 

bescanviador, també es representa la temperatura a la qual esta en aquell precís punt el fluid, tot i que 

la variació externa no es tant elevada com la temperatura del fluid intern. 

 
Figura 0-34. Representació gràfica del camí del fluid extern amb la temperatura que assoleix. (Font: Pol 

Salmerón, COMSOL®)  
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Annex B: Plànols dissenyats del Bescanviador H102-C  

En aquest annex es mostraran els plànols realitzats de la construcció del bescanviador H102-C amb el 

software SolidWorks® de disseny assistit per ordinador (CAD). Aquesta reproducció del bescanviador 

del laboratori i els seus plànols han ajudat a tenir una idea de com es comporta el fluid per l’interior 

del bescanviador i principalment per aconseguir reproduir el mateix model en el software de 

COMSOL®, també ajudaran al lector a comprendre les parts del bescanviador utilitzat en aquest treball, 

les mides de les peces i del conjunt de l’aparell.  

Es mostraran tots els plànols de les peces que formen el bescanviador, un plànol general amb les mides 

més importants i finalment l’acoblament general amb la ubicació de les peces en el bescanviador.  

Els plànols s’han realitzat amb les següents normatives resumides en:  

- UNE-EN ISO 8015:2012 : Especificació geomètrica de productes (GPS). Fonaments. Conceptes, 

principis i regles  

- ISO 129-1:2018 : Documentació tècnica dels productes (TPD). Representació de dimensions i 

toleràncies. Part 1: Principis generals.  

- ISO 1101:2017 : Especificació geomètrica de productes (GPS). Toleràncies geomètriques. 

Toleràncies de forma, orientació, localització i balanceig.  

- UNE-EN ISO 6410-1:1996 : Dibuix tècnic. Rosques i peces roscades. Part1: Convenis generals  
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A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

0,69045 kg011

1:2

AISI 304

07/05/2020
A4

Tornejat

1

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101
Representació rosques segons: ISO 6410

SECCIÓ A-A

B

15 

 M 18 

 

 10 0,5 

DETALL B
ESCALA 1 : 1

 4
5°

 

0,5 25 0,
25

 

 

 5

 2,50 

SECCIÓ C-C

 7 x

87,50 0,25 

12,50 

 

 92,50 0,25 

0,25

0,
5 

 5
0 7,50 

 7 x

 20 0,5 

 2
8,

80
 

 6
7,

40
0,

2 

 M 18 

A

A

CC
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 2
5,

80
0,

2 

 
20

0,
5 

A

A

Exterior del Capçal

Nom

Comprovat
Pol SalmerónDibuixat

Data

Fabricació: Material:

Normativa: Tolerancies segons: ISO 8015
Acotació general segons: ISO 129

Pes:

Format Full:

Quantitat:

Escala:

Número Plànol:

Nom del plànol:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

0,20902 kg

A4

012 PTFE 

1:2

08/05/2020

Injecció

2

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101
Representació rosques segons: ISO 6410

0,25

0,
5 

 
10

5

 
72

,5
0

0,
5 

SECCIÓN A-A

B

64,40 92,50 
 100 0,5 

DETALLE B
ESCALA 2 : 1

0,
25

 

 R
1,

50
 

0,25 

 R2,45 

 3

 4,75

 3
,0

5 

 R0,75 
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 1
3,

30
0,

3 

1:2

Nom

Comprovat
Pol SalmerónDibuixat

Data

Fabricació: Material:

Normativa: Tolerancies segons: ISO 8015
Acotació general segons: ISO 129

Pes:

Format Full:

Quantitat:

Escala:

Número Plànol:

Nom del plànol:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

Junta abraçadera

0,035 kg PTFE

A4

013

09/05/2020

Injecció

2

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101
Representació rosques segons: ISO 6410

100 0,5 
 92,50 0,5 

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



2

1:2

Nom

Comprovat
Pol SalmerónDibuixat

Data

Fabricació: Material:

Normativa: Tolerancies segons: ISO 8015
Acotació general segons: ISO 129

Pes:

Format Full:

Quantitat:

Escala:

Número Plànol:

Nom del plànol:

0,27429 kg

1

AISI 304

A4

Abraçadera acer inox

05/05/2020

Tornejat

2

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101

014

Representació rosques segons: ISO 6410

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

1

0,5 

 R55 

100 0,5  
 120

 6 
x 

5 

AA

DETALL B
ESCALA 1 : 1

 0
,5

0 
x 

45
º 

SECCIÓ A-A

0,25

B
 1

0,
30

0,
5 
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0,5 
100 0,5 

 R55 

 120

 6 
x

5 

AA

2

A4

Nom

Comprovat
Pol SalmerónDibuixat

Data

Fabricació: Material:

Normativa: Tolerancies segons: ISO 8015
Acotació general segons: ISO 129

Pes:

Format Full:

Quantitat:

Escala:

Número Plànol:

Nom del plànol:

0,05759 kg

1

1:2

Abraçadera PVC

PVC

05/05/2020

Injecció

2

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101

015

Representació rosques segons: ISO 6410

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

1

DETALL B
ESCALA 1 : 1

 0
,5

0 
x 

45
º 

SECCIÓ A-A

0,25

B
 1

3,
30

0,
3 
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 4,76 
 7,50 0,5 

 5
0,

25
 

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101

5:1

Nom

Comprovat
Pol SalmerónDibuixat

Data

Fabricació: Material:

Normativa: Tolerancies segons: ISO 8015
Acotació general segons: ISO 129

Pes:

Format Full:

Quantitat:

Escala:

Número Plànol:

Nom del plànol:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

0,00031 kg016

Junta de plastic tubs

A4

PTFE

09/05/2020

Injecció

7

Representació rosques segons: ISO 6410

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



017Nom

Comprovat
Pol SalmerónDibuixat

Data

Fabricació: Material:

Normativa: Tolerancies segons: ISO 8015
Acotació general segons: ISO 129

Pes:

Format Full:

Quantitat:

Escala:

Número Plànol:

Nom del plànol:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

0,00335 kg AISI 304

A4

5:1

Femella M7

11/05/2020

Estampació

4

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101
Representació rosques segons: ISO 6410

0,2  12,70

 1
1,

00
0,

25
 

0,10

0,10

 5
,5

0
0,

25
 

 45° 

 M7 

0,02 

 30° 

 2,85
 0

,8
5

0,
02

 

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Les mesures externes i les toleràncies geomètriques
són les mateixes per als dos capçals, només es mostren
les del capçal inferior. 

4

4

3 12

018
Muntatge

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101

3 2

8/06/2020

Mides de l'acoblament

1:2

A3

3,409 kg

Nom del plànol:

Número Plànol:

Escala:

Quantitat:

Format Full:

Pes:

Acotació general segons: ISO 129
Tolerancies segons: ISO 8015

Material:

Data

Dibuixat Pol Salmerón

Nom

Normativa:

Comprovat

Fabricació:

1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5 1

i l'estructura interna en vertical. 
Però si el fluid entra per la part inferior, pot desplaçar els deflectors

Els deflectors es poden moure en vertical un total de 62,75 mm
depenent de la direcció del fluid extern en la carcassa. 
La posició natural en flux en paral·lel és la mostrada en el plànol,

A

 4
0,

25
0,

25
 

 8
,1

0 

 6
7,

60 3
37

,8
0

+
0,

25
62

,7
5

-
 

1,
20

 

0,
2 

 7
0,

75
 

 5
2,

25
 + -62

,7
5

0,
25

 

DETALL A
ESCALA 1 : 1

0,
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 8
,1

0

0,
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 3
,0

0

 5
4,

60
0,

25
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2

2

1

Tolerancies geomètriques segons: ISO 1101

019
Muntatge

13/05/2020

Bescanviador H102-C

1:2

A3

3,409 kg

Nom del plànol:

Número Plànol:

Escala:

Quantitat:

Format Full:

Pes:

Acotació general segons: ISO 129
Tolerancies segons: ISO 8015

Material:

Data

Dibuixat Pol Salmerón

Nom

Normativa:

Comprovat

Fabricació:

1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3 1

N.º D'ELEMENT N.º DE PEÇA QUANTITAT

1 Carcassa 1

2 Abraçadera acer inox 2

3 Abraçadera PVC 2

4 Exterior del Capçal 2

5 Capçal inferior 1

6 Deflectors 2

7 Cargol sense fi 1

8 Bifurcador Flux 1

9 Tub_roscat 7

10 Femella M7 4

11 Arandela deflectors 4

12 Capçal superior 1

13 Junta de plastic tubs 7

14 Cargol M5 40 12

15 Arandela 24

16 Femella M5 12

17 Junta abraçadera 2

13

12

4
14

6

1011

17

8

9

3

2

16

15

5 17
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