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Resum 

Tots els dispositius mecànics, en aquest cas els bescanviadors de calor, pateixen un embrutiment 

durant la seva vida útil. Aquest embrutiment sol afectar negativament al seu rendiment. És per això 

que precisen d’un bon manteniment de forma regular, per tal de mantenir al màxim la seva 

eficiència. En el cas d’aquest estudi els bescanviadors van ser netejats unes setmanes abans  de 

començar el projecte.  

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una eina de càlcul que permeti la visualització de 

la corba de funcionament del bescanviador. En aquesta corba es relaciona el cabal d’aigua que circula 

per el dispositiu envers el coeficient global de transferència de calor del mateix.  

L’eina de càlcul està desenvolupada utilitzant Microsoft Excel, per la seva facilitat d’ús i per ser una 

eina clara per a la visualització de dades i gràfics. S’han creat dos fitxers, cadascun amb un model de 

càlcul. Un per al circuit de refrigeració i un altre per al de calefacció. Un cop corregit i treballat aquest 

fitxer model es replica per a cadascuna de les setmanes a estudiar. S’ha escollit estudiar dues 

setmanes de cada mes, des de finals de setembre fins febrer. Les dades necessàries per a l’estudi i 

per al càlcul s’obtenen del servidor web de SAUTER.  

Els dos fitxers models comparteixen la mateixa estructura de càlcul, amb lleugeres modificacions 

segons el circuit i les característiques dels bescanviadors. El càlcul s’inicia coneixent el percentatge de 

cabal que circula per cada bescanviador. Seguidament aquest percentatge es transforma a valor de 

cabal màssic. El següent pas és calcular les temperatures mitjanes logarítmiques de cada dispositiu. 

Seguidament s’obtenen les taxes de transferència de calor i, amb aquestes el coeficient global de 

transferència de calor. Per finalitzar es realitzen les gràfiques dels bescanviadors amb el cabal i el 

coeficient global.  

Com a resultat d’aquest estudi s’obtenen els arxius de càlcul en format .xls, a més d’un mètode de 

càlcul demostrat i eficaç. Amb això queda oberta la porta a implementar aquesta eina en algun 

llenguatge de programació, per obtenir una aplicació definitiva i optimitzar el manteniment dels 

equips.  
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Resumen 

Todos los dispositivos mecánicos, en este caso los intercambiadores de calor, sufren un 

ensuciamiento durante su vida útil. Este ensuciamiento suele afectar negativamente a su 

rendimiento. Es por ello que precisan de un buen mantenimiento de forma regular, a fin de 

mantener al máximo su eficiencia. En el caso de este estudio los intercambiadores fueron limpiados 

unas semanas antes de comenzar el proyecto. 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta de cálculo que permita la visualización de 

la curva de funcionamiento del intercambiador. En esta curva se relaciona el caudal de agua que 

circula por el dispositivo frente al coeficiente global de transferencia de calor del mismo. 

La herramienta de cálculo ha estado desarrollada utilizando Microsoft Excel, por su facilidad de uso y 

por ser una herramienta clara para la visualización de datos y gráficos. Se han creado dos archivos, 

cada uno con un modelo de cálculo. Uno para el circuito de refrigeración y otro para el de 

calefacción. Una vez corregido y trabajado este archivo modelo se replica para cada una de las 

semanas a estudiar. Se ha escogido estudiar dos semanas de cada mes, desde finales de septiembre 

hasta febrero. Los datos necesarios para el estudio y para el cálculo se obtienen del servidor web de 

SAUTER. 

Ambos ficheros modelos comparten la misma estructura de cálculo, con ligeras modificaciones según 

el circuito y las características de los intercambiadores. El cálculo se inicia conociendo el porcentaje 

de caudal que circula por cada intercambiador. Seguidamente este porcentaje se transforma en valor 

de caudal másico. El siguiente paso es calcular las temperaturas medias logarítmicas de cada 

dispositivo. Seguidamente se obtienen las tasas de transferencia de calor y, con estas el coeficiente 

global de transferencia de calor. Para finalizar se realizan las gráficas de los intercambiadores con el 

caudal y el coeficiente global. 

Como resultado de este estudio se obtienen los archivos de cálculo en formato .xls, además de un 

método de cálculo demostrado y eficaz. Con ello queda abierta la puerta a implementar esta 

herramienta en algún lenguaje de programación, para obtener una aplicación definitiva y optimizar el 

mantenimiento de los equipos.  
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Abstract 

All mechanical devices, in these case heat exchangers, suffer from fouling during their useful life. This 

soiling usually affects negatively their performance. That’s why they need good maintenance on a 

regular basis, in order to maintain their maximum efficiency. In the case of this study, the exchangers 

were cleaned a few weeks before the project began. 

This project involves the development of a calculation tool that allows the visualization of the 

operating curve of the exchanger. This curve relates the flow of water flowing through the device to 

its overall heat transfer coefficient. 

The calculation tool is developed using Microsoft Excel, for its ease of use and for being a clear tool 

for the visualization of data and graphs. Two files have been created, each one with a calculation 

model. One for the cooling circuit and the other one for the heating circuit. Once corrected and 

worked on, this model file is replicated for each of the weeks to be studied. We have chosen to study 

for two weeks each month, from the end of September to February. The data required for the study 

and for the calculation are obtained from the SAUTER web server. 

The two model files share the same calculation structure, with slight modifications depending on the 

circuit and the characteristics of the exchangers. The calculation starts by knowing the percentage of 

flow flowing through each exchanger. This percentage is then transformed into a mass flow rate 

value. The next step is to calculate the logarithmic average temperatures of each device. The heat 

transfer rates are then obtained, and with them the overall heat transfer coefficient. Finally, the 

graphs of the exchangers with the flow rate and the overall coefficient are made. 

The result of this study is the calculation files in .xls format, as well as a proven and effective 

calculation method. This opens the door to implement this tool in a programming language to obtain 

a final application and optimize the maintenance of the equipments. 
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1. Introducció 

L’origen d’aquest treball de fi de grau neix a partir del treball redactat anteriorment pel meu 

company Roger Gomila Camps, amb el mateix tutor, en Joan Grau. Aquest treball es basava a 

estudiar el fenomen de l’embrutiment en els bescanviadors de l’escola, i com el rendiment d’aquests 

es veia afectat al llarg del temps.  

Així doncs, la motivació d’aquest treball és aprofitar la feina feta per en Roger per avançar en 

l’optimització del manteniment d’aquests equips de bescanvi. L’objectiu és obtenir una eina quasi 

definitiva, en format aplicació, d’accés ràpid a les dades i un processat ràpid d’aquestes. Que sigui 

fàcil d’utilitzar per part dels tècnics i els hi permeti fer una lectura ràpida de l’estat dels bescanviadors 

i un manteniment eficient d’aquests. Aquesta aplicació mostra una corba de funcionament 

actualitzada amb temps d’ús, a partir del consum de l’equip.  

Les dades dels equips que es fan servir durant la realització del treball han sigut proveïdes per 

l’empresa SAUTER, mitjançant el seu servidor web de monitoratge de la xarxa de climatització de 

l’escola.  Les dades s’han analitzat en format setmanal i històric, per tal d’estudiar l’evolució temporal 

d’aquestes.   

 

1.1. Teoria prèvia i definicions bàsiques.  

1.1.1. Transferència de calor. 

La termodinàmica és la ciència que explica la transferència d’energia mitjançant les interaccions d’un 

sistema amb el seu entorn, aquestes interaccions són treball i calor. Ref. [1] 

Es defineix la calor com l’energia que es transfereix mitjançant un gradient o diferència de 

temperatures. Calor i energia interna són conceptes diferents, la calor és l’energia en trànsit. I 

aquesta transferència de calor pot provocar un augment en l’energia interna del cos cap a on es 

transfereix. Ref.[2] 
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La transferència de calor es produeix mitjançant tres mecanismes. Cadascun és característic d’un 

estat de la matèria, però no exclusiu. Alhora, la transferència es pot produir a través d’una 

combinació de més d’un d’aquests mecanismes. Aquests tres mecanismes són la conducció, la 

convecció i la radiació. On, per exemple, la conducció és el mecanisme característic en sòlids. Ref.[2]  

Mecanismes de transferència de calor. Ref.[2] 

- Transferència de calor per conducció. 

 A l’interior d’un medi, considerem la conducció de calor com la transferència d’energia de les 

molècules o àtoms més energètiques cap a les menys energètiques, mitjançant el contacte directe.  

Aquest contacte directe té lloc en gran manera per xoc elàstic en el cas dels fluids, per difusió lliure 

d’electrons en cas dels metalls i per ones reticulars (fonons) en el cas dels materials aïllants.  

Tret de la difusió lliure d’electrons, la calor esdevé una transferència d’energia mecànica, bescanviant 

quantitat de moviment i energia potencial. 

- Transferència de calor per convecció.  

El mecanisme de la convecció es produeix per la combinació de dos mecanismes simultanis, la difusió 

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

Si T0 és superior a T∞ a la superfície del sòlid, 

tenim molècules amb un nivell energètic 

major que les del fluid que l’envolta. Llavors, 

per contacte o xoc elàstic entre molècules, 

aquestes cedeixen part de la seva energia a 

les del fluid més proper. Mitjançant aquest 

mecanisme el fluid augmenta la seva 

temperatura fins a arribar un equilibri, on la 

seva temperatura és superior a T∞. 

 

 

Figura 1: Mecanisme de transferència de calor per convecció 
sòlid-fluid. 
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- Transferència de calor per radiació.  

Qualsevol cos amb una temperatura superior a 0 K emet radiació electromagnètica.  

La radiació tèrmica correspon a longituds d’ona entre 0,1-100 µm. 

 

 

L’espectre visible dins d’aquesta radiació té longituds d’ona dintre 

l’interval 0,4-0,7 µm.  

Fonó: quàntum d’energia d’una ona mecànica en una xarxa 

cristal·lina rígida. Equivalent del fotó d’una ona electromagnètica. 

 

 

 

1.1.2. Embrutiment.  

Sovint anomenem embrutiment a l’acumulació de dipòsits no desitjats a les superfícies dels 

bescanviadors. La presència d’aquests dipòsits representa una resistència a la transferència de calor, 

reduint l’eficàcia del dispositiu.  

Les característiques dels dipòsits depenen del fluid que travessa el bescanviador. L’embrutiment es 

pot produir a conseqüència de manipular el fluid i els seus components, a més de veure’s afectar per 

les condicions de treball, com poden ser a la temperatura i la velocitat a la qual treballa. Pràcticament 

qualsevol material sòlid o semi sòlid és susceptible d’esdevindre un dipòsit d’embrutiment del 

bescanviador.  Alguns exemples de materials embrutidors en operacions industrials són els següents:  

 

 

 

Figura 2: Mecanisme de transferència de 
calor per radiació. 
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Inorgànics Orgànics 

- Pols de qualsevol tipus. 

- Fang i sediments. 

- Calç i sals de magnesi. 

- Òxid de ferro. 

- Bactèries, fongs i algues. 

- Olis i greixos. 

- Polimers i brea. 

- Carbó. 

Taula 1: Classificació de l’origen de l’embrutiment segons orgànics i inorgànics.  

L’embrutiment per deposició de partícules es basa en 3 components bàsics. 

1. El transport per difusió del contaminant a través del límit de capes adjacents a la superfície 

sòlida dins del fluid que flueix.  

2. L’adhesió del dipòsit a la superfície i a si mateix. 

3. El transport de material fora de la superfície.  

 
Figura 3: Corba de model idealitzat de creixement de capa d’embrutiment en funció del temps. 

La figura 3 mostra un model idealitzat del grau de creixement de material contaminant en funció del 

temps. Com podem observar es tracta d’un model de caràcter asimptòtic. Durant la regió A, el procés 

d’adhesió s’inicia. La durada d’aquest període pot variar des de minuts o segons fins a vàries 

setmanes, en funció dels tractaments superficials al que estigui sotmès el bescanviador i la puresa del 

fluid. La regió B representa un augment ràpid del gruix de la capa contaminant. Durant aquesta fase 

hi ha una competició entre deposició i eliminació. On eventualment el grau de deposició baixa 

gradualment, mentre el d’eliminació va creixent. Finalment el grau d’eliminació i deposició s’igualen, 
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arribant a un equilibri, on trobem la regió C. En aquesta última regió el gruix de dipòsit contaminant 

esdevé constant, mantenint-se així. Ref.[3] 

 
Figura 4: Efecte de deus capes d’embrutiment.   

La figura 4 mostra com la distribució de la temperatura es veu afectada per la presència de dues 

capes d’embrutiment.  

T1 i T6 representen les temperatures dels fluids calent i fred respectivament. En condicions de flux 

turbulent, aquestes temperatures s’estenen fins a gairebé la capa límit en els seus respectius fluids, ja 

que hi ha una bona barreja i la calor es transmet més per contacte que per conducció, com podria ser 

el cas de sòlids o fluids lents. Les capes límit (regions entre el dipòsit i el fluid) ofereixen una 

resistència a la transferència de calor. En general, la conductivitat tèrmica dels contaminants és baixa, 

en comparació amb la que tenen els metalls. Per aquests motius, es requereixen diferències de 

temperatures molt altes per transferir calor a través dels dipòsits contaminants. En canvi, com la 

conductivitat tèrmica dels metalls és molt elevada, es necessiten diferències de temperatures 

relativament baixes per transferir calor a través d’ells.  
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2. Marc teòric 

2.1. Equips de transferència de calor. 

Un bescanviador de calor és un dispositiu que es fa servir per transferir l’energia tèrmica de dos o 

més fluids disponibles a diferents temperatures. En la majoria de bescanviadors els fluids es troben 

separats per una superfície de bescanvi, de forma que idealment no es barregen. Ref.[5] 

2.1.1. Construcció. 

La construcció d’aquests tipus de dispositius consta d’una matriu que conté la superfície de bescanvi 

de calor i diferents elements de distribució de fluids. Aquest tipus d’elements són des de dipòsits a 

boques d’entrada i sortida de les diferents canonades.  

Els  bescanviadors de calor no solen estar formats per parts mòbils. Tot i que existeixen algunes 

excepcions, com per exemple els regeneradors rotatoris, en els quals la matriu rota a una velocitat 

determinada i un bescanviador superficial rascat en el qual gira de manera contínua un element 

rotatiu amb fulles de rasqueta dins el tub de transmissió de calor. Ref.[5] 

La superfície de transferència està en contacte directe amb els fluids a través dels quals es transfereix 

la calor mitjançant la conducció.  

El procés de disseny d’un bescanviador consta de les següents fases: 

1. Avaluar els mecanismes de transferència de calor implicats.  

2. Seleccionar el tipus de bescanviador a construir.  

3. Determinar els detalls de construcció i seleccionar la geometria de la superfície. 

4. Determinar la mida i els paràmetres de disseny tenint en compte les condicions del client. 

5. Realitzar un disseny tèrmic preliminar a una escala aproximada.  

6. Realitzar el disseny detallat. 

7. Comprovar el disseny. 

8. Optimitzar el disseny. 

9. Realitzar la comprovació  per a la vibració induïda pel flux en el cas dels bescanviadors de 

closca i tub, intercanviadors compactes i de tubs amb aletes i de banc.   
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10. Realitzar el disseny mecànic, 

11. Calcular una estimació del cost i finalitzar el disseny.  

2.1.2. Classificació. 

Com se cita textualment a la Ref.[6]. “Els bescanviadors de calor es poden classificar segons 

construcció, procés de transferència, distribució de fluxos, distribució de passos, fase dels fluids, 

mecanismes de transferència de calor i d’altres.” La figura 5 mostra un esquema on s’observa de 

forma clara tots aquests tipus de classificació.  

 
Figura 5: Classificació de bescanviadors de calor segons diferents criteris.  



Estudi dels efectes de l’embrutiment en els bescanviadors de calor de l’EEBE.   

  14 

2.1.3. Bescanviadors PHE 

Els bescanviadors estudiats en aquest projecte són de la tipologia PHE (Plate Heat Exchanger), és a 

dir, bescanviadors de calor de plaques.  

Constructivament, un bescanviador de plaques sol estar format per un conjunt apilat de plaques 

metàl·liques corrugades o amb plaques amb relleu mitjançant un contacte mutu. Cada placa té 

quatre obertures que serveixen com a punts d’entrada i sortida, i segells dissenyats per dirigir els 

fluids en passos de flux alterns. Els canals de flux estan formats per plaques adjacents de manera que 

els dos corrents bescanvien calor mentre passen per canals alternats. Un cop acoblat el dispositiu, la 

distància entre plaques adjacents es troba entre 1,3 i 6,4 mm. El nombre i la mida de les plaques ve 

determinat pel cabal, les propietats físiques dels fluids, la caiguda de pressió i la temperatura de 

treball. La corrugació de les plaques afavoreix la turbulència i dóna suport a les plaques envers la 

pressió diferencial. La pressió manté la pila de plaques unides dins el marc. Ref.[5] 

Es caracteritzen també per tenir un flux a contracorrent, amb alta turbulència i una transferència de 

calor més efectiva.  

Aquesta alta turbulència s’afavoreix gràcies a la corrugació de les plaques. Afavorint l’absència de 

zones amb fluids estancats. Mitjançant aquest sistema s’elimina la contaminació creuada, presentant 

un embrutiment menor que altres tipus de bescanviadors.  

Es poden dur a terme diferents tasques amb el mateix dispositiu. És possible escalfar o refredar dos o 

més fluids amb un mateix bescanviador senzillament instal·lant separadors entremitjos entre les 

plaques de transferència de calor. A més de ser ampliable gràcies a la seva construcció modular.  

Pel seu tipus de construcció és fàcil d’inspeccionar i netejar. Paral·lelament els bescanviadors de 

plaques solen ser més econòmics que altres bescanviadors, executant les mateixes tasques, gràcies a 

la seva alta eficiència tèrmica i uns costos de manteniment i fabricació menors.  

Com a inconvenients presenten una limitació constant en les temperatures i pressions màximes de 

treball, degudes als materials de les juntes. Aquestes juntes no poden treballar amb corrosió i/o en 

un medi agressiu per als seus components. Els bescanviadors amb juntes no poden treballar amb 

partícules de més de 0,5 mm. Inevitablement, les juntes també incrementen el risc que es produeixin 

fuites en el sistema. Ref.[5] 
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2.2. Teoria del càlcul. 

En aquest apartat s’explicaran tots els conceptes teòrics necessaris per entendre la metodologia del 

càlcul emprat en el projecte. Durant tot el procediment de càlcul s’han emprat les unitats establertes 

al Sistema Internacional.  

2.2.1. Equació de balanç d’energia. 

La primera llei de la termodinàmica s’ha de satisfer en qualsevol  part del disseny d’un bescanviador 

de calor. El balanç d’energia global per a qualsevol bescanviador de calor de dos fluids és definit per 

l’equació 1: Ref.[5] 

mh·cp,h·(Th,i – Th,o) = mc·cp,c·(Tc,i – Tc,o)    (Eq. 2.1) 

On els subíndexs h i c representen els fluids calent i fred (heat-cold) i els subíndexs i i o volen dir 

entrada i sortida de dispositiu (in-out).  De la mateixa forma, cp,h i cp,c representen el calors específics 

dels fluids calent i calent respectivament.  

La transferència de calor entre dos fluxos de fluids es defineix per l’equació 2: 

q = Ch·( Th,i – Th,o) = Cc·(Tc,i – Tc,o)     (Eq. 2.2) 

I l’expressió per a una taxa de transferència de calor màxima queda simplificada com: 

qmax = Cmin·( Th,i – Tc,i)     (Eq. 2.3) 

La màxima taxa de transferència de calor possible s’obté en un bescanviador amb flux a 

contracorrent amb una superfície de bescanvi  molt gran i una conducció de calor longitudinal a la 

paret nul·la.  

2.2.2. Diferència de temperatura mitjana logarítmica. 

Per poder realitzar el càlcul del coeficient global de transferència de calor necessitarem la diferència 

de temperatures, en aquest cas la diferència de temperatura mitjana logarítmica.  

La diferencia de temperatura mitjana logarítmica  s’utilitza per determinar la força que impulsa la 

transferència de calor en sistemes de flux, particularment en bescanviadors de calor. Aquesta és un 
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promig logarítmic de la diferència de temperatura entre les alimentacions de fred i calor a cada 

extrem del bescanviador. Com més gran és, més calor ens transfereix. Ref.[8]  

De la figura següent s’observa que la diferència de temperatura varia, de tal forma que el terme mitjà 

aritmètic pot no representar el promig  real.  

 
Figura 8: Diferència de temperatura mitjana logarítmica en bescanviadors de calor. 

Aquesta mitjana de temperatures ve donada per l’expressió següent: Ref.[5] 

ΔTml3 = 
       –                   –      

     
      –     

     –     
  

   (Eq. 2.4) 

2.2.3. Taxa de transferència de calor.  

En un sistema aïllat adiabàtic, com idealment és el cas d’un bescanviador de calor, sense bescanvi 

amb l’exterior. On l’energia guanyada per un fluid és del mateix valor que la cedida pel fluid restant.  

El nostre cas és un sistema adiabàtic, A més el cabal màssic dels fluids no varia entre l’entrada i la 

sortida del bescanviador. Aquestes dades ens porten a l’equació de balanç següent entre els dos 

fluids: 

mh(Hh,i – Hh,o) = mc(Hc,o – Hc,i) = Q   (Eq. 2.5) 

En el nostre cas els fluids no canvien de fase durant el procés, per tant podem expressar les entalpies 

en funció de la calor específic de cada fluid. Arribant al balanç energètic descrit al punt 2.2.1.. 

mh·cp,h·(Th,i – Th,o) = mc·cp,c·(Tc,i – Tc,o) = Q   (Eq. 2.6) 

D’on podem calcular el valor de la nostra taxa de transferència de calor. 
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2.2.4. Coeficient global de transferència de calor.  

En un bescanviador de calor, la calor es transmet entre fluids freds i calents a través d’una paret 

sòlida.  

 

 

 

 

 

Els fluids poden ser fluxos de processos o fonts de calor independents. La figura 9 mostra aquest 

procés amb entrada i sortida dels fluids en el bescanviador, però amb el patró de flux intern 

desconegut, ja que varia segons el cas d’estudi. En qualsevol secció transversal, la taxa diferencial de 

transferència de calor és: 

dQ = U· (Ti – To)·dA  = -m·c·dT = mo·co·dTo   (Eq. 2.7) 

Integrant l’equació 3.7 obtenim l’equació 3.8, de la qual podem aïllar també la temperatura mitja 

logarítmica.  La taxa global de transferència de calor està representada formalment per:  

Q = U· A· ΔTml     (Eq. 2.8) 

De l’equació 8 podem aïllar el coeficient global de transferència de calor de la següent forma:  

U = 
 

   Δ   
     (Eq. 2.9) 

Ara ja tenim totes les eines i conceptes necessaris per començar amb el procés de càlcul. Ref.[8] 

Figura 9: Esquema de funcionament bàsic d’un bescanviador de calor. 
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3. Producció d’ACS i AFS a l’EEBE. 

3.1. Descripció de la instal·lació.  

La instal·lació de climatització de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est consta de dos circuits, un 

d’aigua calenta i un altre d’aigua freda. Ambdós circuits consten de dos bescanviadors de calor que 

s’encarreguen de proporcionar l’aigua calenta o freda necessària a l’edifici. Alhora cada circuit conté 

també dues xarxes, primària i secundària, que alimenten i recullen l’aigua dels bescanviadors.  

Els circuits de calor i de fred són exactament iguals i funcionen de la mateixa manera, però treballen a 

temperatures diferents per tal de produir aigua calenta o freda en cada cas. Ambdós circuits compten 

amb una xarxa primària i una altra secundària.  

Dintre la xarxa primària, figura 10a i 10c,  trobem una finestra on obtenim dades generals de la 

instal·lació. Aquestes són l’energia acumulada, la potència instantània, el cabal acumulat i el cabal 

instantani que circulen per la xarxa d’estudi. Aquestes dades son clau per fer una lectura ràpida de 

l’estat de funcionament del sistema. Per una banda també podem conèixer el percentatge de cabal 

que circula per cada bescanviador, mitjançant la vàlvula reguladora que es troba a l’entrada de cada 

dispositiu. D’una altra banda podem fer una lectura també de les temperatures d’impulsió i retorn de 

la xarxa primària per a cada bescanviador, mitjançant els sensors de temperatura corresponents.  

Com s’observa a la figura 10b i 10d, el circuit secundari ens permet també conèixer el valor de les 

temperatures d’impulsió i retorn per a cada bescanviador en el circuit secundari. A més, se’ns indica 

l’estat de funcionament del grup de bombeig. On, mitjançant dos tipus de sensors, podem conèixer 

individualment quines bombes funcionen i a quin percentatge de funcionament ho fan. Per exemple 

(ON -  60%). 
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Figura 10a: Esquema funcionament xarxa primària calor. Figura 10b: Esquema funcionament xarxa secundària calor. 

Figura 10c: Esquema funcionament xarxa primària fred. Figura 10d: Esquema funcionament xarxa primària fred.  
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3.2. Bescanviadors de l’EEBE 

La instal·lació de l’escola consta de quatre bescanviadors de calor de plaques corrugades, com els 

descrits en l’apartat anterior. Tots fabricats per l’empresa Indelcasa, en dos models diferents. En el 

circuit de refrigeració trobem el model SC-P-054, mentre que el model SX-P-026 s’encarrega del 

circuit de calefacció. Ref.[6] 

Dintre del catàleg d’Indelcasa trobem les següents característiques: 

La gama SC es basa en un disseny tradicional de plaques simètriques. Combinant dos tipus de plaques 

per a optimitzar el bescanvi tèrmic. Plaques H amb un angle obtús amb alt transmissió tèrmica, i 

plaques L amb un angle agut que permeten una baixa pèrdua de càrrega.  

La gama SX basa el seu disseny en plaques asimètriques, que permeten una major disparitat de cabal 

entre els dos circuits. Combinen el mateix tipus de plaques H i L, mentre que les plaques poden ser 

girades tant en el seu eix horitzontal com en el vertical, permeten múltiples combinacions i 

configuracions.  

Geomètricament tenen les característiques descrites a la taula 2: Ref.[7] 

 

 S.placa 

(m2) 

Nº max. 

plaques 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) Connexió 

(DN) 

SC-P-054 0,61 500 1690 630 1143 300 300 456-3056 150 

SX-P-026 0,26 407 1225 450 779 226 220 448-3041 100 

Taula 2: Característiques geomètriques dels bescanviadors de l’EEBE.  
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Figura 11: Vista lateral bescanviadors PHE de l’EEBE.  Figura 12: Vista frontal bescanviadors PHE de l’EEBE. 

Com bé s’especifica als annexos de la Ref.[6], on es troben les fitxes tècniques dels equips, facilitades 

per l’equip de manteniment de l’escola. Les àrees totals de bescanvi de calor són de 203,74 m2 en el 

cas del model SC-P-054 i, 10,53 m2 per al model SX-P-026.  

Per a més informació sobre les característiques tècniques dels bescanviadors de calor de l’EEBE 

consultar Ref.[6], capítol 2 i annexes.  
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4. Processament de dades.  

Totes les dades treballades en aquest projecte han sigut descarregades del servidor web de SAUTER, 

el qual monitora la instal·lació de climatització de l’escola. Com es pot observar a la figura 13, des 

d’aquest web tenim accés a totes les dades tant del circuit de calefacció com del de refrigeració. Les 

dades a les quals tenim accés són de l’edifici A, el dedicat a docència i per tant, el que més volum de 

persones absorbeix.  

 
Figura 13: Esquema general producció ACS i AFS. 

Un cop entrem al servidor podem decidir si volem treballar dades del circuit de calor o de fred 

mitjançant un desplegable que tenim disponible a la zona esquerra de la nostra pantalla. Així mateix 

també podem diferencia entre les xarxes primàries i secundàries dintre de calor o fred. Tal com 

s’observa a la figura 14.  
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Figura 14: Esquema funcionament producció calor.  

Tal com s’indica a la figura 15, dintre de cada xarxa tenim molts valors amb els quals treballar. En el 

nostre cas només treballarem amb les vàlvules de tall que ens indicaran quin percentatge de cabal 

entra a cada bescanviador, i les temperatures amb les quals treballa. Les temperatures d’interès són 

les d’entrada i sortida del fluid al bescanviador, tant de la xarxa primària com de la secundària.  

 

  

Figura 15: Esquema funcionament xarxa primària calor. 
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Per extraure les dades desitjades s’han de seguir dos passos. El primer filtrar les dades segons 

període de temps a estudiar i alhora prémer l’opció “histórico” del filtre. Seguidament haurem 

d’obrir el desplegable d’exportar dades i prémer l’opció que ens indica que l’arxiu es baixarà en 

format CSV. Un cop tinguem aquest arxiu el transformem a Excel i ja està llest per ser treballat 

mitjançant el procediment de càlcul descrit en el capítol següent.  
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5. Metodologia del càlcul.  

5.1. Procés de càlcul.  

Aquest procés de càlcul s’ha implementat en fulls d’Excel mitjançant les relacions entre columnes. La 

metodologia següent està exemplificada pels bescanviadors de calor 3 i 4, de la xarxa de calefacció.  

 
Figura 15: Esquema funcionament bescanviador 3. 

 
Figura 16: Esquema funcionament xarxa primària calor. 
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Dades:  

- % vàlvula B3 

- % vàlvula B4 

- Temperatura impulsió primari B3 (Tp1_B3) 

- Temperatura impulsió primari B4  (Tp1_B4) 

- Temperatura retorn primari B3 (Tp2_B3) 

- Temperatura retorn primari B4 (Tp2_B4) 

- Cabal xarxa (m/h) (V) 

- Temperatura impulsió secundari B3 (Ts1_B3) 

- Temperatura impulsió secundari B4 (Ts1_B4) 

- Temperatura retorn secundari B3 (Ts2_B3) 

- Temperatura retorn secundari B4 (Ts2_B4) 

Resultats entremitjos:  

- % cabal B3 

%cabal B3 = 
       

               
        (Eq. 5.10) 

- % cabal B4 

%cabal B4 = 
       

               
         Eq. 5.11) 

- Cabal màssic a B3 (kg/s) 

m3 = V · %cabal B3  · 
               

                     
      (Eq. 5.12) 

 

- Cabal màssic a B4 (kg/s) 

m4 = V · %cabal B4  · 
               

                     
      (Eq. 5.13) 

 



Estudi dels efectes de l’embrutiment en els bescanviadors de calor de l’EEBE.   

  28 

- Diff Temp mitj Log B3 (ΔTml3) 

ΔTml3 = 
                                                 

     
              

       –       
  

    (Eq. 5.14) 

 

- Diff Temp mitj Log B4 (ΔTml4) 

ΔTml4 = 
                                                 

     
              

       –       
  

    (Eq. 5.15) 

 

- Taxa transferència de calor B3 (QB3) 

QB3 = m·Ce·(Tp2_B3 – Ts2_B3)   Ce = 4187    (Eq. 5.16) 

- Taxa transferència de calor B4 (QB4) 

QB4 = m·Ce·(Tp2_B4 – Ts2_B4)         (Eq. 5.17) 

- Coeficient global de transferència de calor B3 (U) 

UB3 = 
   

       
                          (Eq. 5.18) 

On A és l’àrea de superfície de bescanvi. Depèn del model del bescanviador.  

- Coeficient global de transferència de calor B4 (U) 

UB4 = 
   

        
          (Eq. 5.19) 

 

Resultat final: 

Corba característica de funcionament bescanviador B3. 
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Realitzar la gràfica  UB3 vs Cabal màssic (m3).  

On U seran les ordenades i el Cabal seran les abscisses.  

Corba característica de funcionament bescanviador B4. 

Mateix procediment però pels valors de B4.  

5.2. Exemple. 

Com a exemple de càlcul s’agafen els valors del dia 7 de desembre a les 4:00: 

Dades inicials: 

- % vàlvula B3 = 98,7 % 

- % vàlvula B4 = 42,4 % 

- Temperatura impulsió primari B3 (Tp1_B3) = 82,93 ºC 

- Temperatura impulsió primari B4  (Tp1_B4) = 77,29 ºC 

- Temperatura retorn primari B3 (Tp2_B3) = 65,21  ºC 

- Temperatura retorn primari B4 (Tp2_B4) = 53,66 ºC 

- Cabal xarxa (m/h) (V) = 44,79 m/h 

- Temperatura impulsió secundari B3 (Ts1_B3) = 54,06 ºC 

- Temperatura impulsió secundari B4 (Ts1_B4) = 52,21 ºC 

- Temperatura retorn secundari B3 (Ts2_B3) = 42,11 ºC 

- Temperatura retorn secundari B4 (Ts2_B4) = 40,43 ºC 

%cabal B3 = 
       

               
 = 

    

           
  = 0,69 

%cabal B4 = 
       

               
 = 

    

           
 = 0,30 

m3 = V · %cabal B3  · 
               

                     
 = 44,79 · 0,69  · 

               

                     
 = 8,70 kg/s 

m4 = V · %cabal B4  · 
               

                     
 = 48,18 · 0,30  · 

               

                     
  = 3,74 kg/s 
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ΔTml3 = 
                                                 

     
              

       –       
  

 =  

                                             

     
      –      

      –      
  

  = 14,64 ºC 

ΔTml4 = 
                                                 

     
              

       –       
  

 = 

                                            

     
      –      

      –      
  

  = 17,02 ºC 

QB3 = m·Ce·(Tp2_B3 – Ts2_B3) = 8,70 · 4187 · (65,21 – 42,11)  = 841751,00 W 

QB4 = m·Ce·(Tp2_B4 – Ts2_B4) = 3,74 · 4187 · (53,66 – 40,43)  = 207100,05 W 

UB3 = 
   

       
  = 

         

             
 = 5458,01 W·m-2·ºC-1 

UB4 = 
   

        
 = 

         

              
 = 1155,35 W·m-2·ºC-1 

Tot seguit es reproduiria aquest càlcul per totes les franges horàries i es procediria a construir les 

gràfiques.  
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6. Resultats. 

En aquest capítol s’exposaran els resultats obtinguts d’aquest projecte, obtinguts mitjançant la 

metodologia descrita anteriorment.  

6.1. Fitxer de processat Microsoft Excel.  

En primer lloc es presenta un exemple d’arxiu de Microsoft Excel, com a eina de càlcul. En les figures 

17, 18, 19, 20, 21 podem veure l’organització i distribució en columnes d’aquest arxiu. Les primeres 8 

columnes són per introducció de dades, obertura de les vàlvules i les temperatures del circuit primari, 

a més del cabal de xarxa. La columna contigua a aquests serveix per fer un filtratge dels cabals amb 

valors baixos, ja que no són significatius i falsegen sensiblement els resultats. Les 4 columnes que 

tenim a continuació ens proporcionen les dades de temperatura del circuit secundari.  

Amb el color groc s’indica l’inici del procés de càlcul, on obtenim el percentatge de cabal que circula 

per cada bescanviador, dada amb la qual calculem el cabal màssic corresponent a cada dispositiu. 

Amb les temperatures obtingudes anteriorment es calculen les temperatures mitjanes logarítmiques, 

columnes en taronja.  

Tot seguit es realitza el càlcul de les taxes de transferència de calor dels bescanviadors. Fent servir 

tots els resultats anteriors obtenim en les últimes dues columnes els coeficients globals de 

transferència de calor. Amb aquests últims i el cabal podem graficar les corbes de funcionament dels 

dispositius. De les diferents corbes n’extraiem les equacions característiques, amb les quals podem 

obtenir els valors nominals dels coeficients globals, substituint en funció del valor de cabal 

característic del fabricant (8,942 kg/s).  
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Figura 17: Part 1 exemple arxiu de càlcul. 

 

 
Figura 18: Part 2 exemple arxiu de càlcul.  

 

% valvula B3 % valvula B4 T impulsió primari B3 T impulsió primari B4

Fecha / Hora EA_PS2_DI_CALOR_PRI_1_POV2VC Media EA_PS2_DI_CALOR_PRI_2_POV2VC Media EA_PS2_PROD_TIMP_PRIMBESC_B3_C Media EA_PS2_PROD_TIMP_PRIMBESC_B4_C Media 

07/12/2020 0:00 0,6 0,6 34,01 34,29

07/12/2020 1:00 0,6 0,6 33,57 34

07/12/2020 2:00 0,6 0,6 33,25 33,61

07/12/2020 3:00 15 9,5 32,85 33,37

07/12/2020 4:00 99,6 55,8 79,62 73,97

07/12/2020 5:00 99,6 22 87,99 81,81

07/12/2020 6:00 99,6 23,7 85,86 79,5

07/12/2020 7:00 99,6 16,9 88,39 82,42

07/12/2020 8:00 99,6 15,7 88,58 82,44

07/12/2020 9:00 99,6 14,9 88,23 81,96

T retorn primari B3 T retorn primari B4 Cabal xarxa T impulsió secundari B3

EA_PS2_PROD_TRET_PRIMBESC_B3_C Media EA_PS2_PROD_TRET_PRIMBESC_B4_C Media EA_PS2_DI_CALOR_CAUDAL Media CABAL EA_PS2_PROD_TIMP_SECBESC_B3_C Media 

29,85 29,86 0 0 32,33

29,53 29,5 0 0 31,96

29,24 29,12 0 0 31,57

28,95 28,85 0 0 31,21

63,66 49,68 48,18 48,18 50,51

67,13 58,91 39,96 39,96 54,13

66,12 58,32 40,36 40,36 54,04

65,75 60,46 38,28 38,28 53,97

65,51 60,97 37,04 37,04 53,99

65,45 61,03 36,9 36,9 54
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Figura 19: Part 3 exemple arxiu de càlcul. 

 
Figura 20: Part 4 exemple arxiu de càlcul.  

T impulsió secundari B4 Tretorn secundari B3 T retorn secundari B4

EA_PS2_PROD_TIMP_SECBESC_B4_C Media EA_PS2_PROD_TRET_SECBESC_B3_C Media EA_PS2_PROD_TRET_SECBESC_B4_C Media % cabal B3 % cabal B4

33,25 28,28 29,33 0,5000 0,5000

32,84 27,96 28,95 0,5000 0,5000

32,6 27,64 28,76 0,5000 0,5000

32,39 27,33 28,3 0,6122 0,3878

47,24 36,57 35,58 0,6409 0,3591

55,21 45,43 44,1 0,8191 0,1809

55,03 45,88 44,59 0,8078 0,1922

57,06 47,04 45,86 0,8549 0,1451

57,68 47,99 46,72 0,8638 0,1362

57,86 48 46,77 0,8699 0,1301

màssic màssic B3 B4 B3

Cabal B3 Cabal B4 Diff Temp mijt Log Diff Temp mijt Log Taxa transf calor

0,0000 0,0000 4,1048 4,1698 0,0000

0,0000 0,0000 4,0200 4,1876 0,0000

0,0000 0,0000 3,9699 4,1565 0,0000

0,0000 0,0000 3,8900 4,3014 0,0000

8,5777 4,8056 14,9272 17,2094 972936,6980

9,0918 2,0082 13,9049 16,3005 826059,7033

9,0562 2,1549 13,1084 15,1821 767464,6624

9,0908 1,5425 13,2702 15,9808 712163,3007

8,8879 1,4010 12,6747 15,6305 651981,9478

8,9162 1,3338 12,5775 15,4927 651442,5313
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Figura 21:  Part 5 exemple arxiu de càlcul.

B4 B3 B4

Taxa transf calor Coef glob transf calor (U) Coef glob transf calor (U)

0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 U nominal B3 5164,72397

0,0000 0,0000 0,0000 U nominal B4 2927,07488

0,0000 0,0000 0,0000

283706,6743 6189,8063 1565,5792

124528,8863 5641,7584 725,5063

123881,7764 5560,0700 774,9036

94294,4267 5096,5326 560,3504

83590,4470 4885,0417 507,8741

79639,2449 4918,7167 488,1721
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6.2. Resultats setmanals 

Fent servir l’arxiu Excel que s’ha obtingut com a resultat del projecte, s’han reproduït aquests càlculs 

en diverses setmanes d’aquest curs. D’aquesta manera es pot comprovar si aquest mètode resulta 

útil per estudiar i optimitzar de forma eficient el manteniment dels equips. Així com per observar 

també els possibles punts dèbils d’aquesta metodologia i si representa de manera fidel el procés 

d’embrutiment dels dispositius.  

Seguidament es mostra l’evolució temporal dels coeficients globals de transferència de calor 

nominals de cadascun dels bescanviadors. Aquests coeficients s’han calculat amb el valor de cabal 

nominal proporcionat pel fabricant, per tal de poder comparar amb les dades teòriques. Aquest valor 

de cabal nominal ha estat escollit també seguint la línia de treball d’en Roger Gomila en el seu Treball 

de Fi de Grau. El cabal nominat utilitzat ha estat de 8,9482 kg/s. Ref.[6] 

A l’Annex 2 es pot consultar les corbes de funcionament en detall, setmana a setmana.  

6.2.1. Bescanviador 1. 

Bescanviador 1 

Setmana Coeficient global nominal (U) W·m-2·K-1 

21-27 Setembre 601,11 

5-11 Octubre 610,69 

12-18 Octubre 599,7 

9-15 Novembre 595,09 

16-22 Novembre 562,68 

7-13 Desembre 762,87 

14-20 Desembre 427,67 

4-10 Gener 552,5 

11-17 Gener 567,73 

18-24 Gener 579,78 

8-14 Febrer 387,97 

15-21 Febrer 488,99 

Taula 3: Resultats setmanals bescanviador 1. 
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Gràfic 1: Evolució setmanal del bescanviador de calor 1. 

 

En aquest equip podem observar  com els valor dels coeficients, al principi de l’estudi, resulten 

propers als 600 W/m-2·K-1 declarats pel fabricant. Per tant podem afirmar que el model s’ajusta de 

forma correcte a aquest bescanviador. De la mateixa forma s’observa una lleugera baixada dels valor. 

Aquest fet s’atribueix per una banda a la baixada en l’ús del dispositiu, pel fet que el circuit de fred 

només treballa a ple rendiment els mesos de més calor, i per una altra banda a l’augment de 

l’embrutiment amb el pas de les setmanes.  
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6.2.2. Bescanviador 2. 

Bescanviador 2 

Setmana Coeficient global nominal (U) W·m-2·K-1 

21-27 Setembre 0 

5-11 Octubre 1501,59 

12-18 Octubre 1799,85 

9-15 Novembre -51,17 

16-22 Novembre 121,11 

7-13 Desembre 271,52 

14-20 Desembre 1096,95 

4-10 Gener 1557,85 

11-17 Gener 402,50 

18-24 Gener 1089,10 

8-14 Febrer -482,71 

15-21 Febrer -480,75 

Taula 4: Resultats setmanals bescanviador 2. 

 
Gràfic 2: Evolució setmanal del bescanviador de calor 2. 
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Malauradament aquest dispositiu no ha estat treballant en pràcticament cap moment, i quan ha 

entrat en funcionament ha estat amb cabals màssics molt inferiors als necessaris per realitzar un 

estudi correcte de la seva evolució. Per tant, aquestes dades donen resultats erronis, incongruents i 

poc representatius.  

6.2.3. Bescanviador 3.  

Bescanviador 3 

Setmana Coeficient global nominal (U) W·m-2·K-1 

21-27 Setembre 11936,56 

5-11 Octubre 4965,38 

12-18 Octubre 5997,98 

9-15 Novembre 5969,45 

16-22 Novembre 5514,95 

7-13 Desembre 5164,72 

14-20 Desembre 5194,04 

4-10 Gener 4367,25 

11-17 Gener 4228,96 

18-24 Gener 4181,28 

8-14 Febrer 4181,27 

15-21 Febrer 4564,60 

Taula 5: Resultats setmanals bescanviador 3. 

 

Gràfic 3: Evolució setmanal del bescanviador de calor 3. 
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Per als bescanviadors dels equips de calor el fabricant indica un coeficient global de 5458 W·m-2·K-1, 

amb un cabal nominal de 8,9482 kg/s. De la mateixa forma que en l’equip de bescanvi 1, la 

metodologia s’ajusta de forma correcta al funcionament i evolució temporal del dispositiu. En mesos  

de fred, on hi ha més demanda d’aigua calenta, els coeficients s’ajusten al valor proposat pel 

fabricant. Amb l’excepció de la primera setmana de l’estudi on, a causa d’uns cabals de funcionament 

molt baixos, es falseja el procés de càlcul i obtenim un coeficient excepcionalment elevat, erroni. De 

la mateixa forma que en el cas del bescanviador 1, es pot observar un lleu descens en els valors dels 

coeficients a mesura que avancen les setmanes. Aquest descens s’atribueix a l’embrutiment i al 

descens de demanda d’aigua calenta degut a la manca d’assistència presencial al centre, envers 

cursos fora d’estat de crisi sanitària.   

 

6.2.4. Bescanviador 4. 

Bescanviador 4 

Setmana Coeficient global nominal (U) W·m-2·K-1 

21-27 Setembre 3389,85 

5-11 Octubre 18149,01 

12-18 Octubre 16177,63 

9-15 Novembre -4067,48 

16-22 Novembre 11737,78 

7-13 Desembre 2927,07 

14-20 Desembre 3595,17 

4-10 Gener 557,49 

11-17 Gener 18993,48 

18-24 Gener 0 

8-14 Febrer 0 

15-21 Febrer 6458,24 

Taula 6: Resultats setmanals bescanviador 4. 
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Gràfic 4: Evolució setmanal del bescanviador de calor 4. 

Aquest bescanviador mostra un comportament molt similar a l’equip 2. On degut a un cabal de 

funcionament molt baix, l’equip no treballa en rangs de funcionament representatius. Per tant els 

resultats obtinguts d’aquest equip de bescanvi no són concloents.   
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7. Anàlisi del impacte ambiental.  

Aquest treball s’ha dut a terme únicament mitjançant un ordinador, donat que es tracta d’un treball 

bibliogràfic sense part experimental. Per això he cregut convenient estudiar l’impacte ambiental 

produït per les hores que ha estat en funcionament l’ordinador.   

Donat que és impossible quantificar les hores que he fet servir l’ordinador per realitzar el treball de fi 

de grau seguirem un mètode basat en els crèdits curriculars. El treball de fi de grau correspon a 24 

crèdits curriculars, com podem consultar a e-secretaria. Alhora, si consultem la guia docent d’algunes 

assignatures del grau, podem establir que cada crèdit curricular necessita de 25 hores de dedicació.  

Per tant, si multipliquem aquests dos valors, podem afirmar que s’han realitzat 600 hores d’activitat 

amb l’ordinador.  

De la següent forma, consultant webs especialitzades, podem establir com el consum elèctric d’un 

ordinador de sobretaula és de 220 W. Si multipliquem el consum per les hores treballades obtenim 

un consum de 132000 W·h, és a dir, 132 kW·h.  

Seguidament, si establim unes emissions de 0,385 Kg·kW-1·h-1 en el cas de l’energia elèctrica 

domèstica, podem calcular les emissions de CO2 corresponents a les hores treballades amb 

l’ordinador.  

Emissions = 132 · 0,385 = 50,82 Kg de CO2 

Per tant, l’impacte ambiental corresponent a aquest treball de fi de grau resulta ser de 50,82 Kg de 

CO2.  



Estudi dels efectes de l’embrutiment en els bescanviadors de calor de l’EEBE.   

  44 

8. Conclusions. 

Per finalitzar, es pot considerar que el treball realitzat ha estat satisfactori. Pel fet que s’han pogut 

assolir la major part dels objectius proposats a l’inici del treball. D’aquesta manera s’ha arribat a 

obtenir una eina quasi definitiva  per obtenir les corbes de funcionament dels bescanviadors de calor.  

S’ha demostrat un procés de càlcul senzill i eficaç i aquest s’ha implementat per a un conjunt de 

dades significatiu.   

Realitzar aquest estudi en Excel ha demostrat ser una bona opció, ja que es tracta d’un programa 

amb el qual estic familiaritzat i he pogut treballar-hi bé.  

Com a treball a futur. Considero el proper pas aprofitar tota la feina realitzada fins al moment i 

implementar aquesta metodologia en format aplicació. D’aquesta forma s’arribaria a l’objectiu final 

de tenir una aplicació que permetés als operaris accedir a l’estat de funcionament dels equips, per 

optimitzar-ne el manteniment.  

A nivell personal,  durant alguns moments de la realització del treball m’he trobat amb mancança 

d’alguns coneixements i una mica perdut. A més, el fet de realitzar pràctiques i treballar durant el 

mateix període que el TFG ha provocat que en alguns moments no hi pogués dedicar tot el temps 

que hagués desitjat en primera instància. Tot i això, amb esforç i una mica d’ajuda el treball ha tirat 

endavant satisfactòriament.  

També esmenar com a dificultat el període durant el qual la comunicació amb SAUTER no ha estat tot 

lo fluïda que es podia desitjar. Aquest fet va ser degut a un problema amb les credencials del meu 

usuari per accedir al servidor i, inevitablement, va ser un factor significatiu en la pròrroga de l’entrega 

del projecte.  

Per concloure, considero que ha estat una bona decisió dur a terme aquest projecte proposat per 

l’escola. Degut al fet que he aprés molts conceptes del funcionament de les xarxes de distribució de 

calor i fred, així com dels bescanviadors de calor. Aquest fet em complau, ja que els puc aprofitar per 

realitzar la meva feina en projectes d’instal·lacions d’una forma més eficaç.  
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9. Anàlisi econòmic.  

Aquest capítol exposa les despeses econòmiques derivades del treball realitat, desglossant el cost de 

l’estudi en materials i eines emprades, mà d’obra, costos d’enginyeria... 

L’anàlisi econòmic d’aquest projecte és molt breu, ja que no s’han realitzat tasques d’investigació 

amb equips de laboratori ni activitats pràctiques de cap classe. Per tant únicament s’avaluaran les 

hores treballades i els softwares informàtics utilitzats.  

Tot seguit s’adjunta un taula amb el pressupost desglossat: 

 
Taula 10: Pressupost desglossat. 

Per tant, tal i com s’indica a la taula XX, el cost total d’aquest projecte és de 23129,57 €.  

Concepte Unitats PVP Cost

Equips informàtics 1 699 699 €

Microsoft Excel 1 any 135 135 €

Microsoft Word 2 any 135 135 €

Adobe Acrobat Reader DC 6 mesos 15,72€/mes 94,32 €

Estudi 600 h 25 15000 €

16063,32 €

Despeses generals 13% 2088,23 €

Benefici industrial 6% 963,80 €

3052,03 €

I.V.A. 21% 4014,22 €

23129,57 €

Pressupost execució material (P.E.M.)

Pressupost base licitació (P.B.L.)

Pressupost Total
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11. Annex 1: Processament de noves dades.   

Tot seguit es mostra en detall un exemple dels passos a seguir per a processar noves dades amb el 

full de càlcul generat en aquest projecte.  

1. Accedir al servidor web de SAUTER. 

 
Figura 21: Pantalla d’accés a SAUTER. 

2. Accedir al circuit al qual pertany el bescanviador que es desitja estudiar. 

 
Figura 22: Desplegable de navegació. 

3. Realitzar els passos indicats a la figura 23 i seleccionar el període de temps desitjat i 

seleccionar el mode “Tabla”.  
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4. Descarregar l’arxiu de dades en format CSV. 

 

 

Les dades de les vàlvules i les temperatures s’obtenen del 

desplegable ‘EA Districlima Primari Calor/Fred’ i ‘EA 

Districlima Secundari Calor/Fred’, dintre de cada circuit 

(Calor i Fred). Les dades del cabal s’obtenen dintre del 

desplegable ‘EA Energia Calor/Fred’.   

 

 

 

 

 

5. Obrir els arxius CSV en Microsoft Excel i ordenar les dades per columnes fent servir l’eina 

‘Datos -> Texto en columnas’ i fer servir la separació per comes.  

6. Copiar les dades desitjades dels arxius de dades i enganxar-les a la plantilla de l’arxiu de 

càlcul.  

A les figures 17, 18, 19, 20 i 21 es mostra l’organització per columnes de les dades i els resultats 

dintre de l’arxiu de càlcul.  

Figura 23: Passos a seguir dins el desplegable. 

Figura 24: Desplegable per a l’exportació de dades. 
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12. Annex 2: Corbes de funcionament dels equips. 

Seguidament s’exposen els resultats obtinguts en format gràfic. L’evolució de les corbes de 

funcionament dels diferents equips durant les diferents setmanes en què s’ha realitzat l’estudi. De la 

mateixa forma que en el capítol de resultats, és pot observar com les corbes de funcionament 

representen correctament els valors obtinguts dels coeficients globals nominals. Per tant, les 

conclusions obtingudes dels resultats en format gràfic esdevenen idèntiques a les obtingudes de 

l’anàlisi setmanal dels coeficients.  

12.1. Resum bescanviador 1. 
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Taula 7: Resultats setmanals gràfics bescanviador 1. 

 

12.2. Resum bescanviador 2. 
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Taula 8: Resultats setmanals gràfics bescanviador 2. 

12.3. Resum bescanviador 3. 
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Taula 9: Resultats setmanals gràfics bescanviador 3. 

 

12.4. Resum bescanviador 4. 
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Taula 10: Resultats setmanals gràfics bescanviador 4. 
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