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Resum 

Aquest projecte té com a finalitat l’estudi del disseny teòric d’una caldera de recuperació de 
tubs d’aigua horitzontals i de circulació forçada emprada per generar vapor a partir dels 
gasos d’escapament d’una turbina de gas i valorar les diverses alternatives de disseny. El 
projecte està orientat al disseny de les calderes per ser utilitzades tant a centrals de cicle 
combinat, utilitzant el vapor generat per produir electricitat amb una turbina de vapor, com en 
cogeneració, utilitzant el vapor per satisfer necessitats auxiliars de les plantes. 

En primer lloc es definiran les diferents tipologies de calderes de recuperació existents per 
seleccionar la més adient per la recuperació de gasos d’escapament d’una turbina de gas, la 
qual serà l’objecte de disseny. Durant aquest procés es descriuran els elements constituents 
del sistema de recuperació. 

En segon lloc s’estudiarà el funcionament de la caldera a dissenyar i s’analitzarà la 
formulació que regeix el comportament d’aquesta per realitzar el seu dimensionament. 
Posteriorment a l’etapa de disseny, s’estudiarà el comportament de les calderes en diferents 
condicions de càrrega. 

En tercer lloc es dissenyarà una caldera per resoldre un problema concret, analitzant les 
diferents alternatives de disseny i el comportament d’aquesta al variar les condicions de 
càrrega. Per realitzar aquest apartat, i degut a la complexitat dels algoritmes de disseny de 
la caldera, s’informatitzaran els algoritmes de disseny i d’estudi del comportament amb el 
software de càlculs Mathcad. 

Per últim es realitzarà un anàlisi econòmic i un anàlisi d’impacte ambiental. A l’anàlisi 
econòmic s’especifica el cost d’execució d’aquest projecte i a l’anàlisi de l’impacte ambiental 
s’especifiquen els beneficis ambientals derivats de la implantació d’aquesta instal·lació. 
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1. Introducció 

La proposta de desenvolupament d’aquest projecte neix de la popularitat de l’ús de les 
calderes de recuperació de tubs d’aigua a partir dels gasos d’escapament d’una turbina de 
gas tant en centrals de cicle combinats com de cogeneració i la necessitat d’algoritmes que 
recullin la formulació que regeix el comportament d’aquestes. En aquest projecte s’intentarà 
aprofitar l’energia residual dels gasos d’escapament d’una turbina de gas per generar vapor 
d’aigua a una pressió i temperatura desitjades. 

1.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té dos objectius principals: 

• Estudiar les diferents calderes de recuperació de calor existents 

• Crear un procés de càlcul per dissenyar una caldera de recuperació pels gasos 
d’escapament d’una turbina de gas 

Per complir el primer objectiu caldrà fer un estudi teòric de les diferents tipologies de 
calderes de recuperació existents i avaluar les avantatges i desavantatges que cada una 
aporta per recuperar energia dels gasos d’escapament d’una turbina de gas i generar vapor. 

Per complir el segon objectiu caldrà dissenyar un algoritme, basat en la formulació de 
transferència de calor existent, que doni com a resultat els paràmetres geomètrics que 
defineixen la caldera a partir dels gasos proporcionats i de les necessitats de vapor. 

1.2. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte és obtenir un algoritme de càlcul que doni com a resultat els 
paràmetres que defineixen una caldera de recuperació per generar vapor a partir dels gasos 
d’escapament d’una turbina de gas. Aquests paràmetres inclouen les dimensions dels tubs, 
espaiaments i nombre d’aquests, la longitud, l’alçada i l’amplada de la caldera i els 
paràmetres de funcionament com la quantitat de vapor produït, la potència tèrmica 
transferida, la pèrdua de càrrega i les diferents temperatures involucrades. 

Tots aquests paràmetres defineixen l’enginyeria bàsica de la instal·lació, que permet 
desenvolupar la posterior enginyeria de detall que queda fora de l’abast d’aquest projecte. 



Pàg. 8  Memòria 

 



Calderes de recuperació per gasos d’escapament  Pàg. 9 

 

2. Aprofitament dels gasos d’escapament d’una 
turbina de gas 

Degut a l’estès ús de les turbines de gas a la industria, és molt comú l’aprofitament dels 
gasos d’escapament d’aquestes. La temperatura típica de sortida dels gasos de la turbina 
està al voltant de 750 K, sent la pressió pràcticament l’atmosfèrica i la composició en volum 
típica del 17% de O2, 72% de N2, 5% de H2O i 6% de CO2.  

Generalment es presenten dos maneres d’utilització del vapor generat a partir d’aquests 
gasos d’escapament: els cicles combinats i la cogeneració. 

2.1. Cicles combinats 

En els cicles combinats el vapor produït per la caldera de recuperació s’utilitza en turbines 
de vapor per generar potència. Es tracta d’una combinació dels cicles de Brayton y Rankine. 
Algunes avantatges dels cicles combinats són: 

• Alta relació potència - espai ocupat 

• Característiques d’arrencada ràpida. 

• Menor cost d’instal·lació a altres centrals de potència similar com la nuclear o de 
vapor 

• Rendiment global major que a les plantes convencionals 

• Contaminació atmosfèrica menor 

• Amplia disponibilitat i fiabilitat 

2.2. Cogeneració 

Un altre model d’utilització del vapor generat a calderes de recuperació correspon a la seva 
utilització per cobrir les necessitats del procés o auxiliars, com per exemple la calefacció. Els 
sistemes de cogeneració presenten una eficiència referida a l’energia total de l’ordre del 
85%. 
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Figura 2.1 – Esquema d’una planta de cicle combinat 
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3. Tipus de calderes de recuperació 

Dins de la caldera circulen dos corrents: gasos d’escapament i aigua o vapor. Aquestes dos 
corrents estan presents simultàniament en el bescanviador mantenint-se separades en dos 
circuits independents. Es denomina costat tubs al circuit interior i costat envoltant al circuit 
exterior. 

Des d’una consideració global de la caldera es poden distingir dos grans tipus atenent al 
costat de circulació dels fluids. Per una banda les calderes de tubs d’aigua, en les quals 
circula aigua o vapor per l’interior dels tubs i gasos pel costat envoltant, i per altre banda les 
calderes de tubs de fums, en les quals són els gasos els que circulen per l’interior dels tubs i 
l’aigua o vapor pel costat envoltant. A més, en els dos casos, les calderes es poden 
dissenyar per operar amb circulació forçada, és a dir mantenint el flux continu de 
l’aigua/vapor mitjançant bombes, o amb circulació natural, aprofitant la diferencia de densitat 
entre l’aigua a l’entrada i del vapor a la sortida. Per últim, els gasos que proporcionen la 
calor poden entrar a la caldera tal com provenen del procés en el qual han intervingut o 
poden entrar després d’una combustió. 

3.1. Calderes de tubs de fum 

Les calderes de tubs de fum són aquelles en les que els fums (gasos d’escapament)  
circulen pel costat tubs i l’aigua o vapor pel costat envoltant. Aquestes calderes presenten 
les següent característiques generals: 

• Usualment estan limitades a pressions de vapor inferiors a 70 bar 

• Els gasos poden estar a una pressió elevada ja que circulen per l’interior dels tubs 

• Les unitats de petita capacitat es poden dissenyar de forma més ajustada 

• Els gasos bruts o corrosius només afecten als tubs, que poden ser netejats amb 
facilitat 

• El disseny de les plaques tubulars o de la unió dels tubs és crític, especialment si la 
temperatura del gas i el flux de calor són elevats 

• S’aconsegueixen velocitats del gas més uniformes 

• Les partícules que pot contenir l’aigua es dipositen al fons de l’envoltant 
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Figura 3.1 – Caldera de recuperació de tubs de fums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Calderes de tubs d’aigua 

Les calderes de tubs d’aigua són aquelles en les que l’aigua o el vapor circulen pel costat 
tubs i els gasos pel costat envoltant. Les seves característiques generals són: 

• Adequades per qualsevol pressió de vapor i capacitat 

• Es poden utilitzar superfícies esteses per reduir les dimensions 

• La combustió, tant amb combustibles sòlids com líquids o gasosos, es pot incorporar 
fàcilment 

• En cas de gasos bruts o corrosius queden afectats tant els tubs com la carcassa 

• Si el gas està a una temperatura molt elevada, la carcassa s’ha de refrigerar o 
proveir d’una capa de refractari 
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• El disseny mecànic és més complicat, així com la disposició dels suports 

• Si els gasos estan a pressió superior a l’atmosfèrica, la carcassa s’ha de dissenyar 
de manera que pugui contenir la corrent de gas 

• Es pot escollir entre una gran varietat de disposicions (tubs horitzontals, verticals o 
inclinats) 

• Generalment les calderes de tubs d’aigua són més favorables per grans unitats 

3.3. Calderes de circulació natural 

Aquest sistema aprofita la diferencia de densitat entre l’aigua a l’entrada i del vapor a la 
sortida per mantenir el flux d’aigua i vapor necessari. 

En el cas de calderes de tubs de fum els tubs solen ser horitzontals tant en circulació natural 
com forçada. La caldera està connectada mitjançant unes canonades denominades baixants 
o “downcomers”, per les quals circula aigua des del calderí fins la caldera, mentre la barreja 
aigua/vapor deixa la caldera cap al calderí a través de les canonades d’ascensió o “risers”. 

En les calderes de tubs d’aigua, en general, quan la circulació és natural el gas flueix 
horitzontalment a través de varies superfícies tals com un reescalfador, un evaporador i un 
economitzador. 

En aquest sistema la circulació d’aigua i vapor augmenta amb la calor transferida fins que 
arriba un punt de màxim flux. Mes enllà d’aquest punt, qualsevol increment en la calor 
transferida provoca una disminució del flux. 

El disseny en el cas de circulació natural és més complicat, i té que respondre a criteris com 
tindre un percentatge de títol de vapor adequat al llarg del recorregut del flux, obtindré una 
velocitat de circulació acceptable (la qual depèn també del títol i de la distribució del flux de 
calor), la relació entre densitat, etc. 

Algunes avantatges de la circulació natural són: 

• L’operació, al no existir bombes de circulació, és intrínsecament més fiable sempre 
que el disseny sigui correcte 

• Menor consum energètic degut a que no hi ha bombes de circulació 

• S’adapta més fàcilment per percentatges alts de postcombustió auxiliar  
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Figura 3.2 – Esquema d’una caldera de recuperació de tubs d’aigua i circulació natural 

Figura 3.3 – Caldera de recuperació de tubs d’aigua i circulació natural 
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3.4. Calderes de circulació forçada 

Aquest sistema manté el flux continu de l’aigua/vapor mitjançant bombes i s’aplica en molts 
casos en que la caldera opera per sobre o a prop de la pressió crítica ja que, degut a la 
diferència de densitats, un sistema de circulació natural seria molt voluminós i car.  

En les calderes de recuperació de tubs d’aigua el gas acostuma a fluir verticalment i els tubs 
es troben en disposició horitzontal. 

En el cas de calderes de recuperació de calor, ja sigui a partir de gasos de procés o de 
gasos d’escapament, és interessant l’aplicació de la circulació forçada degut a la necessitat 
de controlar la temperatura de sortida del gas. 

Algunes avantatges de la circulació natural són: 

• Dóna lloc a calderes més petites 

• La resposta als canvis de càrrega és més ràpida 

• El calderí de vapor és més petit i pot ubicar-se amb llibertat 
adaptant-se a la disponibilitat de l’espai  

Figura 3.4 – Esquema d’una caldera de recuperació de tubs 
d’aigua i circulació forçada 
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3.5. Postcombustió 

En la recuperació de calor a partir de gasos d’escapament, independentment de la 
procedència d’aquests, és possible augmentar la temperatura d’aquests a l’entrada de la 
caldera mitjançant un procés de postcombustió. En general es distingeix entre dos maneres 
de realitzar la combustió:  

• Combustió suplementaria: aprofita els propis gasos d’escapament com aire de 
combustió 

• Combustió auxiliar: l’oxigen necessari per la combustió procedeix de l’aire ambient a 
través d’uns ventiladors 

La possibilitat de postcombustió es planteja degut a que en moltes ocasions les turbines de 
gas treballen amb excessos d’aire importants. La temperatura típica d’entrada dels gasos a 
la caldera es situa al voltat de 750 K i això permet, generalment, generar vapor a baixa 
pressió. Amb la postcombustió, s’augmenta la temperatura dels gasos a l’entrada de la 
caldera i aleshores es pot produir vapor a alta temperatura i pressió. 

Figura 3.5 – Caldera de recuperació de tubs d’aigua i circulació forçada 
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La postcombustió també permet mantenir la temperatura del vapor quan la turbina treballa a 
baixa càrrega i per tant augmenta la flexibilitat de la caldera, podent-se adaptar a diferents 
demandes en la quantitat de vapor generat o en la temperatura d’aquests. 

El major inconvenient de les calderes dotades amb postcombustió és la complicació del 
disseny, ja que els cremadors i el sistema de combustible requereixen un disseny especial. 
Aquestes complicacions sorgeixen únicament en la part relativa a la cambra de combustió, 
el disseny de la resta de la caldera és anàloga al cas de calderes sense postcombustió. 
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4. Elements d’un sistema de recuperació de calor 

Els elements bàsics d’una instal·lació de caldera de recuperació de calor es mostren a la 
figura 4.1. 

L’aigua que entra a la unitat ha de ser sotmesa a un tractament previ abans de ser 
introduïda en un tanc d’emmagatzemat d’aigua tractada. Des d’aquest es bombeja cap a un 
separador, el qual generalment està precedit per un canviador que calenta l’aigua 
d’alimentació. L’aigua desairejada, després d’un tractament químic, s’impulsa a través de 
l’economitzador i s’introdueix dins del calderí de vapor. El vapor es genera en l’evaporador, 
que està connectat al calderí de vapor mitjançant canonades baixants i d’ascensió. La 
circulació per aquestes canonades és continua, amb aigua fluint des del calderí cap a 
l’evaporador i una barreja d’aigua i vapor abandonant-lo cap al calderí. El vapor es separa 
de l’aigua en el calderí de vapor, passa pel reescalfador i ja està disponible per la seva 
utilització. La calor proporcionada a l’aigua o vapor procedeix dels gasos del sistema al qual 
s’aplica la recuperació de calor. 

A continuació s’indiquen les principals característiques dels elements que formen part 
d’aquest procés. 

 

Figura 4.1 – Equip de recuperació de calor 
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4.1. Planta de tractament de l’aigua d’alimentació 

L’aigua bruta pot contenir matèries sòlides, oxigen lliure i, en algun cas, àcids. És necessari 
eliminar aquestes impureses perquè l’evaporació pugui produir-se correctament i l’operació 
del cicle de vapor no presentí problemes. Aquestes impureses poden causar deposicions 
sòlides en els tubs i permetre el transport d’aquests al llarg de la caldera fins al procés on 
s’utilitza el vapor, ocasionant fallades en els tubs i problemes en els processos, com podria 
ser l’erosió dels àleps d’una turbina de vapor. 

Per tant, el tractament de l’aigua d’alimentació és essencial i per fer-lo cal un mesurament 
continu de propietats com el pH, la conductivitat, el nivell de fosfat o la concentració 
d’elements com el ferro, coure, etc. 

El tractament de l’aigua es reflexa, a més, en les superfícies de transferència de calor per 
mitja del coeficient d’embrutiment, que provoca una resistència tèrmica adicional degut a les 
disposicions de partícules als tubs. 

4.2. Preescalfament de l’aigua d’alimentació 

Aquest canviador s’utilitza per aconseguir la màxima recuperació de calor preescalfant 
l’aigua abans d’introduir-la en el separador. Per dimensionar el canviador, en primer lloc s’ha 
de controlar que l’aigua no arribi a la temperatura massa elevada. Si la temperatura de 
l’aigua s’apropa a la de saturació en el separador, és produiran fallades en aquest. En segon 
lloc s’ha d’escollir el material dels tubs del canviador adequat tenint en conte la corrosió i la 
possible presencia de clorurs. 

4.3. Separador 

El separador s’incorpora per reduir el nivell d’oxigen en l’aigua d’alimentació a un valor baix. 
Aquest element és important perquè moltes fallades que pateixen les calderes són degudes 
al picat del material per l’oxigen. 

En general s’utilitzen separadors a pressió, però també es poden utilitzar separadors de buit. 
La figura 4.2 mostra l’esquema d’un separador a pressió. 
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4.4. Bombes d’impulsió de l’aigua d’alimentació 

La principal exigència de les bombes d’impulsió és que l’alçada del separador i el sistema 
d’entrada de l’aigua sigui escollit correctament per evitar la cavitació en l’aspiració de la 
bomba. Normalment s’utilitzen 2 o 3 bombes i, en cicles combinats, una bomba es moguda 
per un motor i les altres per les turbines que utilitzen el vapor generat a la caldera. 

4.5. Economitzador 

Es denomina economitzador a la superfície de la caldera que està en contacte amb els 
gasos calents per un costat i amb aigua per l’altre. L’aigua d’alimentació prové del separador 
i l’aigua de sortida, que estarà pròxima a la seva temperatura de saturació, anirà cap al 
calderí. En el cas d’una caldera de recuperació de tubs d’aigua, els gasos que s’utilitzen com 
a focus de calor a l’economitzador han passat prèviament pel reescalfador i l’evaporador, 
sent l’economitzador l’última zona on intercanvien calor abans de ser alliberats a l’atmosfera. 

Un problema que apareix en l’economitzador és el de la corrosió deguda a l’oxigen lliure. Al 
augmentar la temperatura d’entrada de l’aigua, l’oxigen dissolt en ella va augmentant i ataca 
als tubs. Per altra banda, donat que la temperatura d’entrada de l’aigua d’alimentació és 
baixa, es tenen problemes de corrosió al costat gas si aquest arriba a la temperatura de 

Figura 4.2 – Esquema d’un separador 
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rosada. Aquesta corrosió es pot evitar si al temperatura de l’aigua d’alimentació es manté 
per sobre d’uns valors mínims i escollint materials adequats. 

Un altre tipus de fallada que pot ocórrer és l’evaporació d’aigua en un economitzador no 
dissenyat per generar vapor, fet que por provocar vibracions i pertorbacions del sistema. 
Durant l’etapa de disseny es pot evitar aquesta situació escollint una aproximació a la 
temperatura de saturació com a temperatura de sortida de l’aigua (punt d’aproximació o 
“approach point”). 

Pel que fa al a les dimensions i disposicions del tubs, poden ser disposicions alineades, a 
portell i amb tubs llisos o amb aletes. L’ús de superfícies esteses (aletes) en l’economitzador 
té avantatges econòmiques en comparació als tubs llisos, degut a la reducció del cost total i 
a la reducció d’espai i pes. Normalment els tubs amb aletes es disposen horitzontalment i a 
portell. 

Generalment el gas es fa fluir en sentit contrari a l’aigua, és a dir, si el gas flueix cap a dalt 
l’aigua ho farà cap a baix (a contracorrent), tractant-se sempre de flux creuat. 

4.6. Evaporador 

Es denomina evaporador a la superfície de la caldera que està en contacte amb els gasos 
calents per un costat i amb la barreja aigua/vapor per l’altre. Quan la font de calor són gasos 
d’escapament gairebé sempre s’utilitza un evaporador de tubs d’aigua, ja que és més 
econòmic mantenir el vapor a pressió elevada a l’interior de tubs de petit diàmetre i mantenir 
els gasos, normalment propers a la pressió atmosfèrica, al costat envoltant. 

En el cas d’evaporadors de tubs d’aigua amb circulació forçada i degut a que a l’evaporador 
és on s’intercanvia més calor, predominen els evaporadors amb tubs amb aletes disposats a 
portell per augmentar la transmissió de calor. 

Es disposa de manera que la barreja aigua/vapor flueixi cap a dalt del sistema camí del 
calderí de vapor, evitant per tant la creació de bosses de vapor on aquest es pugui separar i 
generar pertorbacions. 

Pel que fa al gas, intercanvia calor a l’evaporador després d’haver-ho fet al reescalfador i 
abans de fer-ho a l’economitzador. 

En el cas de calderes de circulació forçada de tubs d’aigua, el rati de circulació (relació entre 
el cabal d’aigua subministrada a l’evaporador i cabal de vapor generat) pot ser de l’ordre de 
4, mentre que en una de circulació natural està normalment entre 10 i 20. 
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4.7. Reescalfador 

El reescalfador és la superfície de la caldera que està en contacte amb els gasos calents per 
un costat i amb el vapor per l’altre. El vapor generat en l’evaporador, després del seu pas pel 
calderí, entra a l’evaporador i és reescalfat pels gasos. Pel que fa als gasos, al reescalfador 
es troben la primera superfície de transferència de calor. 

Pel que fa a la disposició dels tubs, poden estar alineats o a portell i generalment no 
s’utilitzen tubs amb aletes. La situació més favorable per la transferència de calor s’obté 
quan es disposen els dos fluids a contracorrent (encara que es tracta de flux creuat). 

Al ser el primer dispositiu en el camí dels gasos, la temperatura del metall dels tubs és 
elevada, de manera que els primers tubs pateixen condicions severes. Per minimitzar els 
efectes que això pot causar, s’han de tenir en conta els següents factors a l’hora de 
dissenyar-lo: 

• Temperatura desitjada del vapor 

• Superfície requerida en el reescalfador 

• Temperatura dels gasos calents 

• Material més adequat per la superfície i els suports 

• Flux de vapor en els tubs, que exerceix un control dominant sobre la temperatura del 
metall 

• Disposició de la superfície adequada 

4.8. Calderí de vapor 

La principal missió del calderí de vapor és separar el vapor saturat de la barreja aigua/vapor 
descarregada pels tubs provinents de l’evaporador. L’aigua que resulta d’aquesta separació 
es fa circular amb l’aigua provinent de l’economitzador cap a l’evaporador un altre vegada i 
el vapor saturat es fa circular cap al reescalfador. 

Per altre banda, el calderí de vapor serveix de recipient pel tractament de l’aigua 
d’alimentació mitjançant productes químics i per reduir la concentració de sòlids en aquesta. 

El calderí ha de ser prou gran per contenir l’equip de separació necessari, però s’ha de 
dissenyar també pels canvis en el nivell d’aigua que tenen lloc amb els canvis de càrrega. 
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Generalment es dissenya amb un volum d’emmagatzemat corresponent a entre 3 i 5 minuts 
del temps de buidatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Sistemes de control 

És de gran importància el sistema de control en les calderes de recuperació. En general es 
pot dir que el sistema de control és anàleg a l’utilitzat en una caldera de combustió 
convencional. En els generadors de baixa pressió generalment es controla l’aigua 
d’alimentació, realitzant-se el control en funció del nivell d’aigua en el calderí. En els 
generadors d’alta pressió, en els quals pot haver grans fluctuacions de nivell d’aigua en el 
calderí degudes a la limitació de capacitat i a les variacions ràpides de càrrega, s’utilitza un 
sistema de control de tres vies que interrelaciona el cabal d’aigua d’alimentació, el cabal de 
vapor generat i el nivell d’aigua al calderí, com mostra la figura 4.4. 

  

Figura 4.3 – Esquema d’un calderí de vapor 
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Figura 4.4 – Esquema d’un sistema de control 
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5. Configuració del tipus de caldera a dissenyar 

Les calderes de recuperació de calor per l’aprofitament dels gasos d’escapament de 
turbines de gas més usuals poden classificar-se en tres categories, totes tres referint-se a 
calderes de tubs d’aigua: 

• Tubs d’aigua verticals i circulació natural amb els gasos d’escapament circulant 
horitzontalment a través del banc de tubs (figura 5.1) 

• Tubs d’aigua horitzontals i circulació forçada, amb els gasos circulant verticalment a 
través dels diferents bancs de tubs (economitzador, evaporador i reescalfador) com 
es mostra a la figura 3.5 

• Tubs d’aigua inclinats i circulació natural, amb els gasos d’escapament circulant en 
sentit vertical ascendent a través del banc de tubs del generador (figura 5.2) 

En tots els casos els gasos o fums estan a pressió positiva, lleugerament superior a 
l’atmosfèrica, que van perdent a mesura que travessen les diferents superfícies de la caldera 
fins a la seva sortida a pressió atmosfèrica. Al circular els gasos a pressió baixa, en tots els 
casos la caldera és de tubs d’aigua ja que és més convenient mantenir el fluid a pressió 
elevada (aigua/vapor) per l’interior dels tubs, mentre que la font de calor (gasos 
d’escapament) circula per l’envoltant.  

Figura 5.1 – Caldera de recuperació de tubs d’aigua i circulació natural 
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La circulació forçada està molt estesa ja que és molt fiable, donat que assegura la circulació 
del cabal d’aigua en qualsevol cas d’operació i permet una gran flexibilitat i ràpida adaptació 
als canvis de càrrega, resultant a més unitats de menor mida i sent més utilitzada en el cas 
de no incorporar postcombustió. El cas de circulació natural requereix un estudi minuciós 
dels circuits i un anàlisi detallat de la disposició d’aquests per assegurar la fiabilitat. 

Pel referent a la postcombustió, aquesta no es considerarà en el disseny. De totes maneres 
el model obtingut en aquest projecte serà vàlid per unitats dotades de postcombustió 
considerant que l’únic que varia és la temperatura d’entrada dels gasos a la caldera, sempre 
i quan els efectes de la radiació sobre el reescalfador no siguin importants. 

Pel que fa a les superfícies de transferència de calor, es consideren les tres superfícies 
usuals de la caldera de recuperació. Així, els tres canviador estan disposats un darrere l’altre 
i en ordre (reescalfador, economitzador i evaporador) segons la circulació del gas des de 
l’entrada fins la sortida de la caldera. Els tubs poden ser tant tubs llisos com tubs amb aletes 
radials i disposats alineats o a portell. La figura 5.3 mostra la caldera objecte de disseny dels 
següents apartats. 

Queda doncs determinat que el disseny a estudiar en aquest model és el cas de calderes de 
tubs d’aigua horitzontals i de circulació forçada sense postcombustió. 

  

Figura 5.2 – Caldera de recuperació de tubs d’aigua, circulació forçada i tubs inclinats 
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Figura 5.3 – Caldera objecte de disseny 
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6. Mètode de càlcul pel dimensionament de 
calderes de tubs d’aigua horitzontals amb 
circulació forçada 

Durant el següent apartat s’explicarà el mètode per dimensionar una caldera de recuperació 
de tubs d’aigua horitzontals i de circulació  forçada, és a dir, donades les dos corrents 
s’establiran les superfícies de transferència de calor necessàries per a transferir les 
potències tèrmiques involucrades. 

La caldera està formada per tres intercanviadors: el reescalfador, l’evaporador (o generador) 
i l’economitzador. El disseny d’aquests tres dispositius està íntimament lligat ja que 
apareixen, com es mostra  a la figura 5.3, un darrera de l’altre al llarg de la caldera. Durant 
aquest capítol es mostrarà com dissenyar els tres dispositius, tot tenint en compte la 
convecció i la conducció com a  mecanismes de transferència de calor. No es tindrà en 
compte la radiació ja que la caldera d’estudi no està dotada d’unitat de postcombustió. 

Els paràmetres que es determinaran al llarg del càlcul del dimensionament del canviador 
són: 

• Temperatures d’entrada i sortida de cada intercanviador, tant del costat envoltant 
(gas) com del costat tubs (aigua/vapor) 

• Potència tèrmica transferida a cada intercanviador 

• Cabal de vapor generat 

• Diferencia efectiva de temperatures a cada dispositiu 

• Número de tubs frontals en cada intercanviador 

• Pas transversal dels tubs en cada element 

• Amplada de la caldera 

• Longitud dels tubs 

• Número de tubs en alçada de cada intercanviador 

• Pas longitudinal dels tubs en cada element 
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• Pèrdua de càrrega al costat envoltant 

• Pèrdua de càrrega al costat tubs 

• Dimensió dels tubs de cada element: diàmetre exterior, espessor, alçada de les 
aletes, gruix de les aletes i número d’aletes per metre 

• Punt d’aproximació 

• Punt de contacte 

• Rati de circulació (relació entre el cabal d’aigua subministrar al evaporador i el cabal 
de vapor generat) 

• Velocitat dels fluids 

El dimensionament de la caldera es pot separar en dos grans etapes: el càlcul frontal de 
l’intercanviador i el càlcul de l’alçada. Els càlculs a la primera etapa es basen en obtenir 
velocitats adequades de l’aigua al costat tubs així com de valorar l’espai disponible. La 
segona etapa té com a objectiu principal determinar el nombre de tubs en alçada o nombre 
de passos en cada intercanviador, el càlcul del qual es fonamenta en determinar l’àrea 
requerida per la transmissió de la potència tèrmica involucrada en cada canviador. Com a 
pas intermedi es calcula la longitud de la caldera (o de cada pas) prenent com a criteri 
l’obtenció d’una velocitat màssica adequada al costat envoltant de l’evaporador (superfície 
crítica  per la gran potència intercanviada). 

 

Figura 6.1 – gràfic de temperatures (nomenclatura) 
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6.1. Informació de partida 

El disseny de la caldera es planteja a partir de diferents paràmetres corresponents a les 
condicions del gas: 

• Composició: % en volum de cada component (Yi) 

• Cabal de gas que circula (mg) 

• Temperatura del gas a l’entrada de la caldera (T1): si no hi ha postcombustió, 
coincideix amb la temperatura del gas a la sortida de la turbina 

També es fixa la pressió (Psat) i la temperatura a la que es desitja el vapor generat (T5). 
Aquests dos paràmetres venen fixats depenent de la turbina de vapor que es vulgui utilitzar 
o el procés en el qual s’utilitzi aquest vapor generat. Per altre banda, també es fixa la 
temperatura de l’aigua d’alimentació (T8). 

L’enginyer fixa dos paràmetres de disseny per assegurar el correcte funcionament de la 
caldera i les seves prestacions: 

• El punt d’aproximació (ΔTa): aquest és la diferencia entre la temperatura de sortida 
de l’aigua de l’economitzador (T7) i la temperatura de saturació de l’aigua a la pressió 
desitjada (T6). La correcta selecció del punt d’aproximació és essencial per 
assegurar que quan la caldera treballa a baixa càrrega no hi hagi vaporització a 
l’economitzador. Generalment es pren entre 10 i 25 K. 

• El punt de contacte o salt tèrmic mínim entre el gas y el vapor d’aigua en 
l’evaporador (ΔTc). Aquest és la diferencia entre la temperatura de saturació de 
l’aigua a la pressió desitjada (T6) i la temperatura del gas a la sortida de l’evaporador 
(T3). Contra menor és aquest salt tèrmic, més superfície és requereix a l’evaporador, 
i contra més major és, es pot recuperar menys calor. A la pràctica es pren un valor 
entre 20 i 30 K. 

Per part de l’enginyer que dissenya la caldera, també cal prestar especial atenció a la 
pèrdua de càrrega als dos circuits, en especial a la pèrdua de càrrega dels gasos. Al costat 
envoltant, la pèrdua de càrrega provoca la contrapressió dels gasos que, en el cas d’una 
turbina de gas, representa una pèrdua de potència mecànica estimada en un 0,25% de la 
potència proporcionada cada 25 mm de columna d’aigua (2,45·105 Pa) de pèrdua de 
càrrega.  
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6.2. Estimació de les propietats del gas 

Les propietats del gas, que actua com a focus de calor a la caldera de disseny, són 
necessàries pel dimensionament de la caldera. Al no tractar-se d’una substància pura, sinó 
d’una barreja de gasos, s’ha de recórrer a l’estimació de les propietats a partir de las dels 
components purs. 

L’estimació de les propietats del gas es realitza a la pressió atmosfèrica ja que els gasos 
d’escapament de la turbina de gas estan pràcticament a aquesta pressió. 

Pel que fa a la calor específica a pressió constant, la fórmula utilitzada és: 

𝐶!" =
𝐶!" ·𝑀! · 𝑌!
𝑀! · 𝑌!

  
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
     (𝟔.𝟏) 

Sent: 

• CPi: capacitat calorífica a pressió constant del component i [J/kg·K] 

• Mi: massa molecular del component i [g/mol] 

• Yi: tant per cent en volum en la barreja del component i 

L’aplicació de la formula requereix el càlcul de la capacitat calorífica a pressió contant per 
cada una de les substàncies que composen el gas a la temperatura corresponent. Aquest 
càlcul es realitza a partir de les correlacions proposades per Yaws, que aproximen Cp com 
un polinomi de tercer grau respecte a la temperatura en graus Kelvin: 

𝐶!" =
𝐴 + 𝐵 · 𝑇 + 𝐶 · 𝑇! + 𝐷 · 𝑇!

𝑀!
  

𝐽
𝑘𝑔 · 𝐾

     (𝟔.𝟐) 

On els coeficients A, B, C i D es llegeixen a la taula 6.1. 

Pel càlcul de la viscositat dinàmica del gas s’utilitza la fórmula de Hirschfelder: 

𝜇! =
𝑌! · 𝜇!
𝑌! · 𝜙!"!!

    
𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

     (𝟔.𝟑) 

Sent: 

• µi: viscositat dinàmica del component i [kg/m·s] 

• Yi: tant per cent en volum en la barreja del component i 
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El factor ϕij s’ha calculat amb l’expressió proposada per Wilke per gasos no polars i 
pressions no molt altes: 

𝜙!" =

1 + 𝜇!
𝜇!

!
·
𝑀!
𝑀!

!

8 · 1 +𝑀!
𝑀!

     (𝟔.𝟒) 

Substància A B C D M [g/mol] 

Hidrogen 0,2879·105 -0,92·10-1 0,879·10-3 0,544·10-6 2,016 

Oxigen 0,2602·105 0,113·102 -0,155·10-2 -0,92·10-6 32 

Nitrogen 0,2958·105 -0,552·10 0,138·10-1 -0,527·10-5 28,016 

Metà 0,2109·105 0,39·102 0,371·10-1 -0,225·10-4 16,04 

Età 0,1029·105 0,151·103 -0,293·10-1 -0,192·10-5 30,07 

Etilè 0,3908·104 0,154·103 -0,808·10-1 0,168·10-4 28,05 

Propà -0,2427·104 0,292·103 -0,138 0,274·10-4 44,09 

Propilè 0,2845·104 0,238·103 -0,12 0,234·10-4 42,07 

Amoníac 0,254·105 0,344·103 -0,669·10-3 -0,276·10-5 17,03 

Diòxid de carboni 0,2152·105 0,644·103 -0,416·10-1 0,101·10-4 44,01 

Monòxid de carboni 0,2895·105 -0,272·10 0,117·10-1 -0,477·10-5 28,01 

Òxid nitrós 0,236·105 0,619·102 -0,405·10-1 0,975·10-5 44,02 

Òxid Nítric 0,29·105 -0,272 0,933·10-2 -0,41·10-5 30,01 

Diòxid de sofre 0,2448·105 0,644·102 0,464·10-1 0,122·10-4 64,06 

Aigua 0,3389·105 -0,301·10 0,152·10-1 -0,485·10-5 18,02 

Taula 6.1 – coeficients pel càlcul de Cp i masses moleculars 
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El càlcul de la viscositat de cada element es realitza també segons la correlació de Yaws, 
que proporciona la viscositat a la pressió atmosfèrica a partir de la temperatura en [K] 
mitjançant l’expressió: 

𝜇! = 𝐴 + 𝐵 · 𝑇 + 𝐶 · 𝑇!   
𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

     (𝟔.𝟓) 

On els coeficients A, B i C es llegeixen a la taula 6.2. 

 

Substància A B C 

Hidrogen 0,2187·10-5 0,222·10-7 -0,3751·10-11 

Oxigen 0,1811·10-5 0,6632·10-7 -0,1879·10-10 

Nitrogen 0,3043·10-5 0,4989·10-7 -0,1093·10-10 

Metà 0,1596·10-5 0,3439·10-7 -0,814·10-11 

Età 0,5576·10-6 0,3064·10-7 -0,5307·10-11 

Etilè 0,3586·10-6 0,3513·10-7 -0,8055·10-11 

Propà 0,4912·10-6 0,2712·10-7 -0,3806·10-11 

Propilè -0,5601·10-6 0,3188·10-7 -0,6291·10-11 

Amoníac -0,9372·10-6 0,3899·10-7 -0,4405·10-11 

Diòxid de carboni 0,2545·10-5 0,4549·10-7 -0,8649·10-11 

Monòxid de carboni 0,3228·10-5 0,4747·10-7 -0,9648·10-11 

Òxid nitrós 0,3228·10-5 0,4454·10-7 -0,7708·10-11 

Òxid Nítric 0,5677·10-5 0,4814·10-7 -0,8434·10-11 

Diòxid de sofre -0,3793·10-6 0,4645·10-7 -0,7276·10-11 

Aigua -0,3189·10-5 0,4145·10-7 -0,8272·10-11 

 
Taula 6.2 – coeficients pel càlcul de la viscositat 
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La conductivitat tèrmica del gas es pot estimar a partir de la dels components purs 
mitjançant la fórmula de Wassiljewa: 

𝜆! =
𝑌! · 𝜆!
𝑌! · 𝐴!"!!

    
𝑊

𝑚 · 𝐾
     (𝟔.𝟔) 

Sent: 

• λi: conductivitat tèrmica del component i [kg/m·s] 

• Yi: tant per cent en volum en la barreja del component i 

El coeficient Aij es calcula amb l’expressió de Lindsay & Bromley: 

𝐴!" =
1
4
· 1 +

𝜇!
𝜇!

!

·
𝑀!
𝑀!

!

·
𝑇 + 1,5 · 𝑇!"
𝑇 + 1,5 · 𝑇!"

!

·
𝑇 + 1,5 · 𝑇!" · 𝑇!"

𝑇 + 1,5 · 𝑇!"
     (𝟔.𝟕) 

Sent: 

• TB: temperatura de ebullició del component i [K] 

• T: temperatura en [K] 

I finalment la conductivitat tèrmica de cada component del gas segons la correlació de Yaws 
a partir de la temperatura en [K] i a la pressió atmosfèrica: 

𝜆! = 𝐴 + 𝐵 · 𝑇 + 𝐶 · 𝑇! + 𝐷 · 𝑇!   
𝑊

𝑚 · 𝐾
     (𝟔.𝟖) 

On els coeficient A, B, C, D i les temperatures d’ebullició es proporcionen a la taula 6.3. 
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Substància A B C D TB [K] 

Hidrogen 0,809·10-2 0,668·10-3 -0,415·10-6 0,156·10-9 20,4 

Oxigen -0,327·10-3 0,996·10-4 -0,374·10-7 0,972·10-11 90,0 

Nitrogen 0,391·10-3 0,981·10-4 -0,506·10-7 0,150·10-10 77,3 

Metà -0,187·10-2 0,872·10-4 0,118·10-6 -0,361·10-10 111,7 

Età -0,317·10-1 0,220·10-3 -0,192·10-6 0,166·10-9 184,6 

Etilè -0,176·10-1 0,120·10-3 0,333·10-7 -0,136·10-10 170,3 

Propà 0,186·10-2 -0,469·10-5 0,217·10-6 -0,840·10-10 231,1 

Propilè -0,758·10-2 0,610·10-4 0,996·10-7 -0,363·10-10 226,0 

Amoníac 0,381·10-3 0,538·10-4 0,123·10-6 -0,105·10-10 239,8 

Diòxid de carboni -0,721·10-2 0,801·10-4 0,547·10-6 0,819·10-11 194,7 

Monòxid de carboni 0,506·10-3 0,912·10-4 -0,352·10-7 -0,267·10-11 81,7 

Òxid nitrós -0,783·10-2 0,890·10-4 -0,896·10-8 -0,356·10-11 183,7 

Òxid Nítric 0,502·10-2 0,719·10-4 -0,837·10-9 0,230·10-11 121,4 

Diòxid de sofre -0,808·10-2 0,634·10-4 -0,138·10-7 0,230·10-11 263,2 

Aigua 0,733·10-2 -0,101·10-4 0,180·10-6 0,909·10-10 373,2 

 
  

Taula 6.3 – coeficients pel càlcul de la conductivitat tèrmica i temperatures d’ebullició 
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6.3. Estimació de les propietats de l’aigua i del vapor 

El fluid circulant al costat tubs canvia de fase al llarg de la circulació pels diferents dispositius 
de la caldera. A l’economitzador es presenta en forma d’aigua, que passa a ser una barreja 
d’aigua i vapor a l’evaporador per, finalment, convertir-se en vapor al reescalfador. Per 
realitzar el dimensionament de la caldera s’ha de disposar de les propietats corresponents a 
cada situació. 

6.3.1. Estimació de les propietats de l’aigua 

En el cas de l’economitzador l’aigua es troba com líquid subrefredat. La calor específica ve 
donada per la correlació següent a partir de la temperatura en [K]: 

𝐶! = 2820 + 11,82 · 𝑇 − 0,03502 · 𝑇! + 0,3599 · 10!! · 𝑇!   
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
     (𝟔.𝟗) 

El càlcul de l’entalpia es realitza a partir de la calor específica i de la temperatura del fluid en 
[K]: 

ℎ! = 𝐶! · (𝑇 − 273)   
𝐽
𝑘𝑔

     (𝟔.𝟏𝟎) 

La densitat s’obté a partir de la següent correlació amb la temperatura en [K]: 

𝜌! = 347,1 · 0,247!   
𝑘𝑔
𝑚!      (𝟔.𝟏𝟏) 

Sent M: 

𝑀 = − 1 −
𝑇

647,35

!/!
     (𝟔.𝟏𝟐) 

Finalment la conductivitat tèrmica i la viscositat dinàmica s’estimen a partir de les 
correlacions donades per 4.13 i 4.14 amb la temperatura en [K]. 

𝜆! = −0,3835 + 0,525 · 10!! · 𝑇 − 0,6365 · 10!! · 𝑇!   
𝑊
𝐾

     (𝟔.𝟏𝟑) 

log 𝜇! = −13,73 +
1830
𝑇

+ 197 · 10!! · 𝑇 − 147 · 10!! · 𝑇!   
𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

     𝟔.𝟏𝟒  
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6.3.2. Estimació de les propietats de la barreja aigua/vapor 

En quan a l’evaporador, les propietats a estimar corresponen a l’estat d’equilibri aigua/vapor. 
Les fórmules a utilitzar provenen d’una font americana i per tant s’ha de fe una adaptació de 
les unitats al sistema internacional. L’expressió a utilitzar pel càlcul de les diferents 
propietats, amb la pressió en [Pa], és la següent: 

𝑌 = 𝐴 ·
𝑃

6894,7573
+
6894,7573 · 𝐵

𝑃
+ 𝐶

𝑃
6894,7573

+ 𝐷 · ln
𝑃

6894,7573
+ 

+ 𝐸 ·
𝑃

6894,7573

!
+ 𝐹 ·

𝑃
6894,7573

!
+ 𝐺  [𝑢]     (𝟔.𝟏𝟓) 

En cada cas “Y” és la propietat corresponent a la taula 6.4. Els valors de les constants pel 
càlcul de cada propietat i les unitats que són obtingudes  es troben a la taula 6.4. Finalment, 
els factors de conversió d’unitats americanes a sistema internacional que cal aplicar es 
mostren a la taula 6.5. 

 

Propietat A B C D E F G 

Tsat [ºF] -0,17724 3,83986 11,48345 31,1311 8,762969  
·10-5 

-2,78794 
·10-8 

86594 
·10-3 

υ L [ft3/lb] -5,280126 
·10-7 

2,99461  
·10-5 

1,521874  
·10-4 

6,62512  
·10-5 

8,408856 
·10-10 

1,86401 
·10-14 

15,96  
·10-3 

υ V [ft3/lb]              
1 a 200 psia -0,48799 304,7176 9,8299035 -1645527  

·10-5 
9,474745  
·10-4 

-1,36336 
·10-6 

19539 
·10-3 

υ V [ft3/lb]          
200 a 1500 psia 

2,662         
·10-3 457,5802 -0,176959 0,826862 -4,601876 

·10-7 
6,3181 
·10-11 -2,392 

hL [Btu/lb] -15115567 
·10-8 3,671404 11,622558 30,83266 8,74114 

·10-5 
-2,62306 
·10-8 54,55 

hV [Btu/lb] -0,14129 2,258225 3,4014802 14,43807 4,222624 
·10-5 

-1569916 
·10-14 1100,5 

 

 
  

Taula 6.4 – coeficients pel càlcul de les propietats de la barreja aigua/vapor en 
condicions de saturació 
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PROPIETATS FACTOR DE CONVERSIÓ 

Temperatura de saturació: Tsat  [K] (T [ºF] - 32) · 5/9 + 273 

Volum específic: υ	[m3/kg] υ	[ft3/lb]	·	0,0624278 

Entalpia [J/kg] h [Btu/lb] · 2,325973 · 103 

 

6.3.3. Estimació de les propietats del vapor reescalfat 

L’estimació de les propietats del vapor reescalfat, necessàries pel dimensionament del 
reescalfador, es realitzen a partir de les correlacions donades per l’ ”American Society of 
Mechanical Engineers” en funció de la temperatura en [K] i la pressió en [Pa], segons les 
quals s’han de calcular les 11 variables següents: 

𝐶! =
80870
𝑇!

      (𝟔.𝟏𝟔) 

𝐶! = 10!! ·
−2641,62

𝑇
      (𝟔.𝟏𝟕) 

𝐶! = 1,89 + 𝐶!     (𝟔.𝟏𝟖) 

𝐶! = 𝐶! ·
𝑃!

𝑇!
      (𝟔.𝟏𝟗) 

𝐶! =
372420
𝑇!

      (𝟔.𝟐𝟎) 

𝐶! = 𝐶! ·  𝐶!     (𝟔.𝟐𝟏) 

𝐶! = 1,89 + 𝐶!     (𝟔.𝟐𝟐) 

𝐶! = 0,21828 · 𝑇 −
126970

𝑇
      (𝟔.𝟐𝟑) 

𝐶! = 2 · 𝐶! ·  𝐶! −
126970 · 𝐶! 

𝑇
      (𝟔.𝟐𝟒) 

𝐶!" = 82,546 −
162460

𝑇
      (𝟔.𝟐𝟓) 

Taula 6.5 – Factors de conversió d’unitats americanes a unitats del SI 
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𝐶!! = 2 · 𝐶!" ·  𝐶! −
162460 · 𝐶! 

𝑇
      (𝟔.𝟐𝟔) 

Utilitzant aquestes variables es pot calcular el volum específic (υ	en	[ft3/lb])	i	l’entalpia	(h en 
[Btu/lb], amb la pressió en [Pa] i la temperatura en [K]. Per obtindré aquests valors en unitats 
del sistema internacional es multipliquen pels factors especificats a la taula 6.5. 

υ = 𝐶! ·  𝐶! · 𝐶! +  𝐶!" ·
101325 · 𝐶!

𝑃
+ 1 · 𝐶! + 4,55504 ·

101325 · 𝑇
𝑃

· 0,016018  
𝑓𝑡!

𝑙𝑏
      (𝟔.𝟐𝟕) 

𝜉 = 0,043557 · 𝐶! ·
𝑃

101325
+
1
2
· 𝐶! · 𝐶!! + 𝐶! · 𝐶!" + 𝐶! · 𝐶!       (𝟔.𝟐𝟖) 

Û = 775,596 + 0,63296 · 𝑇 + 0,000162467 · 𝑇!     (𝟔.𝟐𝟗) 

h = Û + 47,3635 · log 𝑇 + 𝜉     (𝟔.𝟑𝟎) 

6.4. Càlcul de les temperatures i potències transferides 

Partint de la informació esmentada a l’apartat 6.1. (T1, T5, T8, ΔTa, ΔTc segons la figura 6.1) i 
les propietats calculades als apartats anteriors, es calculen la resta de paràmetres 
termodinàmics del sistema. 

Primer s’estableix la temperatura de la barreja aigua-vapor a l’evaporador (T6) com la 
temperatura de saturació de l’aigua a la pressió de sortida del vapor amb les equacions 
descrites a l’apartat 6.3. 

La temperatura del gas a la sortida de l’evaporador i entrada de l’economitzador (T3) i la 
temperatura de l’aigua a la sortida de l’economitzador (T7) és calculen com: 

𝑇! = 𝑇! + Δ𝑇!   [𝐾]     (𝟔.𝟑𝟏) 

𝑇! = 𝑇! − Δ𝑇!  [𝐾]     (𝟔.𝟑𝟐) 

Coneixent T3 i T1, es determina la potència transferida en el conjunt evaporador-reescalfador 
(QER): 

𝑄!" = m! · 𝐶!"
!!

!!
𝑑𝑇  [𝑊]     (𝟔.𝟑𝟑) 
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Sent: 

• mg: cabal de gas [kg/s] 

• CPG: calor específic del gas [J/kg·K] 

A partir d’aquesta potència transferida, balancejant el conjunt evaporador-reescalfador al 
costat envoltant, es calcula el cabal de vapor generat (mv): 

m! =
Q!"

h! − h!
  
𝑘𝑔
𝑠

    (𝟔.𝟑𝟒) 

Sent: 

• h5: entalpia del vapor a la sortida del reescalfador [J/kg] 

• h7: entalpia de l’aigua a la sortida de l’economitzador [J/kg] 

La potència tèrmica transferida a l’economitzador es pot calcular segons l’expressió següent: 

Q!" = m! · (h! − h!)  𝑊     (𝟔.𝟑𝟓) 

Anàlogament, la potència tèrmica transferida al reescalfador s’obté a partir de l’expressió 
següent: 

Q! = m! · (h! − h!")  𝑊     (𝟔.𝟑𝟔) 

Sent: 

• hvs: entalpia del vapor saturat a l’entrada del reescalfador [J/kg] 

• h8: entalpia de l’aigua a l’entrada de l’economitzador [J/kg] 

Per obtenir la potència intercanviada a l’evaporador, cal restar la intercanviada al conjunt 
evaporador-reescalfador i la intercanviada al reescalfador: 

Q! = Q!" − Q!   𝑊     (𝟔.𝟑𝟕) 

La temperatura d’entrada dels gasos a l’evaporador (T2) en [K] es calcula solucionant la 
següent expressió, que s’obté balancejant el reescalfador pel costat envoltant: 

𝑄! = m! · 𝐶!"
!!

!!
𝑑𝑇  [𝑊]     (𝟔.𝟑𝟖) 
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Finalment, la temperatura del gas a la sortida de la caldera (T4) es calcula anàlogament a 
l’anterior, però fent el balanç de potència a l’economitzador. 

Q!" = m! · C!"
!!

!!
dT  [W]     (𝟔.𝟑𝟗) 

Les dues equacions anteriors es poden solucionar seguint diferents mètodes, com amb el 
mètode de Newton o per aproximació. En el model informatitzat realitzat en aquest projecte 
s’ha solucionat per aproximació, inicialitzant la temperatura desconeguda a la superior 
coneguda (T2 s’inicialitza a T1 i T4 a T3) i augmentant-la successivament fins a que 
l’intercanviador queda balancejat (mateixa potència intercanviada a ambos costats de 
l’equació). 

6.5. Disseny frontal de la caldera 

El càlcul frontal de la caldera es basa en criteris de circulació del fluid al costa tubs (aigua-
vapor) i en l’obtenció d’unes dimensions i un número de tubs adequat. La taula 6.6 mostra 
les velocitats generalment utilitzades per diferents serveis. 

 

NATURALESA DEL SERVEI VELOCITAT [m/s] 

Gasos de circulació a través de la caldera 16-30 

Gasos en circulació a través de xemeneies  10-25 

Vapor en circulació per l’interior del reescalfador 10-25 

Barreja aigua-vapor en circulació a l’interior de l’evaporador 0,4-3,5 

Aigua en circulació per l’interior dels tubs de l’economitzador 0,8-2 

 

L’amplada de la caldera generalment es determina en l’etapa de càlcul de l’economitzador, 
encara que es podria determinar a partir de qualsevol dels tres intercanviadors. 

A partir d’aquest punt, també cal decidir si els tubs es disposen a portell (figures 6.2 i 6.4) o 
alineats (figura 6.3) en els tres intercanviadors. Generalment s’escull la disposició a portell 
per afavorir la transferència de calor. També caldrà decidir si els tubs són llisos o amb 
aletes. Els tubs de l’evaporador acostumen a portar aletes i els de l’economitzador i els del 

Taula 6.5 – Velocitats típiques dels fluids a les calderes 
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reescalfador a ser llisos, encara que depenent de l’alçada que s’obtingui, caldrà utilitzar tubs 
amb aletes en algun d’aquests dos intercanviadors.  

6.5.1. Càlcul de l’economitzador en amplada 

Pel càlcul frontal de l’economitzador cal fixar els següents paràmetres: 

• Velocitat de l’aigua a l’interior dels tubs de l’economitzador (Va en [m/s]) 

• Pas transversal o separació transversal entre tubs (Pt en [m]) 

• Diàmetre exterior dels tubs (Do en [m]) 

• Gruix dels tubs (e en [m]) 

Figura 6.2 - tubs llisos a portell  Figura 6.3 - tubs llisos alineats 

Figura 6.4 - tubs amb aletes a portell 
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Primer de tot cal calcular el diàmetre interior dels tubs amb l’expressió (6.40) i l’àrea interior 
d’un tub amb l’expressió (6.41): 

𝐷! = 𝐷! − 2 · 𝑒  [𝑚]     (𝟔.𝟒𝟎) 

𝐴!! =
𝛱 · 𝐷!!

4
  [𝑚!]     (𝟔.𝟒𝟏) 

El nombre de tubs frontals (Nw) s’obté aïllant-lo de l’expressió (6.42) obtenint l’expressió 
(6.43): 

𝑉! =
𝑚!

𝜌! · 𝐴!! · 𝑁!
  [𝑚/𝑠]     (𝟔.𝟒𝟐) 

𝑁! =
𝑚!

𝜌! · 𝐴!! · 𝑉!
  [𝑡𝑢𝑏𝑠]     (𝟔.𝟒𝟑) 

Sent: 

• mv: cabal d’aigua [kg/s] 

• ρa: densitat mitja de l’aigua a l’economitzador [kg/m3] 

Una vegada determinat el nombre de tubs frontal (Nw), com generalment aquest no serà un 
valor sencer, cal arrodonir el valor obtingut. Per tant la velocitat real de l’aigua serà diferent a 
l’utilitzada al càlcul i cal calcular-la seguint l’expressió (6.42) per comprovar que el valor és 
acceptable.  

Finalment l’amplada de la caldera es determina amb l’expressió (6.44) en el cas de tubs 
llisos o amb l’expressió (4.45) en el cas de tubs amb aletes. 

𝑊 = 𝑁! · 𝑃!  [𝑚]     (𝟔.𝟒𝟒) 

𝑊 = (𝑁! + 1) · 𝑃!  [𝑚]     (𝟔.𝟒𝟓) 

6.5.2. Càlcul frontal de l’evaporador 

Pel càlcul frontal de l’evaporador cal fixar els següents paràmetres: 

• Pas transversal o separació transversal entre tubs (Pt en [m]) 

• Diàmetre exterior dels tubs (Do en [m]) 

• Gruix dels tubs (e en [m]) 
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Donada l’amplada de la caldera per l’economitzador, el nombre de tubs frontal de 
l’evaporador ve donat per l’expressió (6.46) en cas de tubs llisos o per l’expressió (6.47) en 
cas de tubs amb aletes. 

𝑁! =
𝑊
𝑃!

 𝑡𝑢𝑏𝑠     (𝟔.𝟒𝟔) 

𝑁! =
𝑊 − 𝑃!
𝑃!

 𝑡𝑢𝑏𝑠     (𝟔.𝟒𝟕) 

Si el nombre de tubs no resulta un nombre sencer, cal arrodonir el nombre obtingut i 
recalcular el pas transversal aïllant de (6.46) o de (6.47) assegurant-se de que està dins dels 
límits permesos. 

Finalment, cal calcular la velocitat màssica de la barreja aigua-vapor amb la següent 
expressió i comprovar que sigui un valor acceptable: 

𝐺! =
𝑅! ·𝑚!

𝐴!
 

𝑘𝑔
𝑚! · 𝑠

    (𝟔.𝟒𝟖) 

𝐴! =
𝛱 · 𝐷!!

4
· 𝑁!   [𝑚!]     (𝟔.𝟒𝟗) 

Sent: 

• mv: cabal d’aigua/vapor [kg/s] 

• Rc: rati de circulació a l’evaporador 

• Ai: àrea interior als tubs de l’evaporador donada per (6.49) [m2] 

6.5.3. Càlcul frontal del reescalfador 

Pel càlcul frontal de l’evaporador cal fixar els següents paràmetres: 

• Pas transversal o separació transversal entre tubs (Pt en [m]) 

• Diàmetre exterior dels tubs (Do en [m]) 

• Gruix dels tubs (e en [m]) 

El disseny frontal del reescalfador és anàleg al de l’evaporador, però sense el concepte de 
rati de circulació. Es determina el nombre de tubs frontal mitjançant (6.46) o (6.47) i si aquest 
no és sencer, s’arrodoneix i es reajusta el pas transversal com s’ha fet a l’evaporador. 
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Finalment cal calcular la velocitat del vapor de forma anàloga a com es calcula la velocitat 
de l’aigua en l’economitzador. 

𝑉! =
𝑚!

𝜌! · 𝐴!
  [𝑚/𝑠]     (𝟔.𝟓𝟎) 

Sent: 

• Vv: velocitat del vapor [m/s] 

• mv: cabal de vapor [kg/s] 

• ρv: densitat mitja del vapor al reescalfador [kg/m3] 

• Ai: àrea interior als tubs de l’evaporador donada per (4.49) [m2] 

6.6. Càlcul de paràmetres dels tubs amb aletes 

L’ús de tubs amb aletes està molt estès  en el disseny d’equips de recuperació de calor 
degut a que aquests tipus de tubs proporcionen una superfície exterior de transferència de 
calor corresponent a 10-20 vegades a la dels tubs llisos. Existeixen diferents tipus d’aletes, 
però les contemplades en aquest model són aletes radials circulars de secció uniforme com 
les que es mostren a la figura 6.5. Les aletes són sòlides i soldades al tub i generalment són, 
al igual que els tubs, d’acer al carboni. Com a dimensions generals, es poden escollir 
alçades d’aletes entre 9,5 i 30 mm, espessors des de 0,25 fins a 3 mm i des de 75 a 400 
aletes per metre. 

 

Figura 6.5 - tub amb aletes circulars radials 
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Per fixar la geometria de les aletes, cal escollir els següents paràmetres: 

• n: densitat d’aletes o nombre d’aletes per metre [m-1] 

• Lf: alçada de les aletes [m] 

• 2δ: gruix de les aletes [m] 

Un cop escollida la geometria de les aletes, per dissenyar la caldera, és necessari calcular 
diferents paràmetres geomètrics relatius a les diferents àrees dels tubs amb aletes. La 
superfície estesa d’una aleta, que es mostra en verd a la figura 6.6, ve donada per la 
següent formula: 

𝐴!! = 2 ·
𝛱 · (𝐷! + 2 · 𝐿!)!

4
−
𝛱 · 𝐷!!

4
− 2δ · 𝛱 · 𝐷! + 2 · 𝐿!   

𝑚!

𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
     (𝟔.𝟓𝟏) 

Sent la superfície estesa total d’un tub per unitat de longitud: 

𝐴! = 𝑛 ·  𝐴!!  
𝑚!

𝑚
     (𝟔.𝟓𝟐) 

 

 

La superfície primària total d’un tub per unitat de superfície (de color verd a la figura 6.7) es 
calcula amb la següent expressió: 

𝐴! = 𝛱 · 𝐷! · 1 − 𝑛 · 2δ   
𝑚!

𝑚
     (𝟔.𝟓𝟑) 

Figura 6.6 - Superfície estesa d’una aleta 
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I per tant, la superfície primària d’una aleta es calcula com: 

𝐴!! =
𝐴!
𝑛

  
𝑚!

𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎
     (𝟔.𝟓𝟒) 

 

L’àrea total d’un tub és la suma de l’àrea primària més l’àrea estesa d’aquest: 

𝐴! = 𝐴! + 𝐴!   
𝑚!

𝑚
     (𝟔.𝟓𝟓) 

Finalment l’àrea d’obstrucció d’un tub, necessària per calcular la velocitat màssica del gas, 
ve donada per l’expressió (6.56) i es mostra en color verd a la figura 6.8. 

𝐴!"# = 𝐷! + 2 · 𝑛 · 2δ · L!   
𝑚!

𝑚
     (𝟔.𝟓𝟔) 

 

Figura 6.7 -  superfície primària d’un tub 

Figura 6.8 - àrea d’obstrucció d’un tub 
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6.7. Determinació de la longitud de la caldera 

La longitud dels tubs, i per tant la longitud de la caldera, es calcula a partir de l’evaporador, 
ja que es tracta de la superfície crítica degut a que és on es presenta major potència tèrmica 
intercanviada. El càlcul es basa en fixar la velocitat màssica del gas que es desitja pel seu 
pas per l’evaporador per a que la transferència de calor sigui adequada. 

La velocitat màssica del gas ve donada per l’expressió: 

𝐺! =
𝑚!

𝐴!
  

𝑘𝑔
𝑚! · 𝑠

     (𝟔.𝟓𝟕) 

Aquesta velocitat màssica és màxima on l’àrea de pas (Ag) sigui menor, per tant l’àrea de 
pas ve donada per: 

𝐴! = 𝐿 · 𝑊 − 𝑁! · 𝐴!"#   𝑚      (𝟔.𝟓𝟖) 

Substituint (6.58) a (6.57) i aïllant la longitud, s’obté que la longitud ve donada per 
l’expressió: 

𝐿 =
𝑚!

𝐺! · (𝑊 − 𝑁! · 𝐴!"#)
  𝑚      (𝟔.𝟓𝟗) 

Sent: 

• mg: cabal de gas [kg/s] 

• Gg: velocitat del gas a l’evaporador fixada per l’enginyer [kg/m2s] 

• W: amplada de la caldera 

• Nw: nombre de tubs en amplada a l’evaporador 

• Aobs: àrea d’obstrucció d’un tub a l’evaporador 

En cas de que els tubs de l’evaporador siguin llisos, l’àrea d’obstrucció d’un tub val el 
diàmetre exterior d’aquest. 

Una vegada calculada la longitud, aquesta s’ha d’ajustar a un valor operatiu i recalcular la 
velocitat màssica del gas amb l’expressió (6.57).  
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6.8. Càlcul de la diferència efectiva de temperatures 

Pel càlcul de la diferència efectiva de temperatura cal separar dos casos: quan la 
temperatura d’un dels dos fluids que intercanvien calor és constant i quan les dos 
temperatures varien. El primer cas es dóna  a l’evaporador i el segon a l’economitzador i al 
reescalfador. 

6.8.1. Diferència efectiva de temperatures a l’evaporador 

En la situació particular de que un dels dos fluids estigui canviant de fase, com és el cas de 
l’evaporador, la temperatura d’un dels fluids és constant. Aquest fet fa que la utilització de la 
mitjana logarítmica de temperatures com a diferencia efectiva de temperatures sigui vàlida. 
Així doncs, la diferència efectiva de temperatures en l’evaporador es pot calcular com: 

𝛥𝑇! =
𝑇! − 𝑇!

𝑙𝑛 𝑇! − 𝑇!𝑇! − 𝑇!

  𝐾      (𝟔.𝟔𝟎) 

 

6.8.2. Diferència efectiva de temperatures a l’economitzador i al reescalfador 

Per calcular la diferència efectiva de temperatures es dispositius on varien las temperatures 
dels dos fluids s’ha de recórrer a una formulació diferent a la utilitzada en l’evaporador. 
Només és disposen expressions per algunes configuracions senzilles: 

• Circulació paral·lela d’un pas 

• Circulació creuada amb dos corrents dividides 

• Circulació creuada amb dos corrents barrejades 

• Circulació creuada amb una corrent dividida i l’altre barrejada 

• Circulació paral·lela amb més d’un par al costat tubs 

• Circulació paral·lela amb dos passos en el costat envoltant i un número de passos 
en el costat tubs 

La circulació creuada es refereix al cas en que, sent perpendicular la circulació dels dos 
fluids, aquests circulen només un pas a través de les dimensions del dispositiu. 
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El tipus de circulació que presenta la caldera que s’està dissenyant és creuada amb una 
corrent dividida i l’altre barrejada, però el fluid del costat tubs circula per varies passes per 
l’interior del intercanviador a mesura que el fluid envoltant avança. Per tant, aquest 
comportament no s’adapta a cap de les configuracions anteriorment nombrades i és per això 
que cal recórrer a una aproximació a partir de les expressions que es disposa. 

Per resoldre el conflicte, es prendrà una solució intermèdia entre dos situacions extremes de 
les quals es coneix l’expressió per calcular la diferència efectiva de temperatures: el cas de 
circulació creuada amb una corrent dividida (aigua/vapor) i l’altre barrejada (gas) i el cas de 
circulació paral·lela amb més d’una pas pel costat tubs. S’utilitzarà la mitjana aritmètica entre 
aquests dos models. 

En el cas de circulació creuada amb una corrent dividida, la del fluid fred (aigua/vapor), i 
l’altre barrejada, la del fluid calent (gas), en estat estacionari, sense canvis de fase i 
suposant les propietats constants, s’obté la següent expressió: 

𝛥𝑇! =
−𝑃! · (𝑇!" − 𝑇!")

𝑙𝑛 1 −
𝑙𝑛 1
1 − 𝑃! · 𝑅!
𝑅!

  𝐾      (𝟔.𝟔𝟏) 

Amb: 

𝑃! =
𝑇!! − 𝑇!"
𝑇!" − 𝑇!"

       (𝟔.𝟔𝟐) 

𝑅! =
𝑇!" − 𝑇!"
𝑇!" − 𝑇!"

       (𝟔.𝟔𝟑) 

En el model de circulació paral·lela amb més d’un pas en el costat tubs les hipòtesis són: 

• La temperatura de la corrent pel costat envolvent és uniforme en cada secció 
transversal 

• L’àrea de transferència és la mateixa en cada pas 

• No hi ha canvi de fase en cap de les dues corrents 

• Les propietats, i per tant el coeficient de transmissió de calor global, són constants 
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Considerant aquestes hipòtesis, l’expressió que s’obté és la següent: 

𝛥𝑇! =
𝑇!" − 𝑇!" · 𝑃! · 1 + 𝑅!!

𝑙𝑛

2
𝑃!
− 1 − 𝑅! + 1 + 𝑅!!

2
𝑃!
− 1 − 𝑅! − 1 + 𝑅!!

  𝐾      (𝟔.𝟔𝟒) 

Sent en tots dos models: 

• Tcf: temperatura final del fluid fred (T7 a l’economitzador i T5 al reescalfador) 

• Tci: temperatura inicial del fluid fred (T8 a l’economitzador i T6 al reescalfador) 

• Thf: temperatura final del fluid calent (T4 a l’economitzador i T2 al reescalfador) 

• Thi: temperatura inicial del fluid calent (T3 a l’economitzador i T1 al reescalfador) 

6.9. Disseny en alçada. Càlcul del nombre de passos 

Una vegada s’ha determinat la configuració de cada pas per cada un dels dispositius 
(nombre frontal de tubs, amplada de la caldera i longitud dels tubs), cal trobar l’àrea 
requerida per transferir la potència tèrmica a cada intercanviador, per relacionar aquesta 
àrea amb l’àrea de cada pas i així determinar el nombre de passos en alçada necessaris. 

Pel càlcul en alçada cal fixar els següents paràmetres: 

• Pas longitudinal entre tubs pels tres intercanviadors (Pt en [m]) 

• Resistència d’embrutiment interior i exterior dels tubs (rei i reo) 

L’àrea es determina a partir de la següent expressió: 

𝐴 =
𝑄

𝑈 · 𝛥𝑇!  
 𝑚!      (𝟔.𝟔𝟓) 

Sent: 

• Q: potència tèrmica intercanviada pel dispositiu [W] 

• U: coeficient de transmissió de calor global [W/m2K] 

• ΔTM: diferència efectiva de temperatures [K] 
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Prèviament a determinar l’àrea necessària, cal calcular el coeficient de transmissió de calor, 
U. El càlcul de U requereix la determinació dels coeficient de transmissió del costat tubs i tel 
costat envoltant, a més d’altres paràmetres com els coeficient d’embrutiment tèrmic, 
l’eficiència de les aletes, etc. 

6.9.1. Coeficient de transmissió superficial interior 

Per realitzar aquest càlcul, cal diferenciar dos casos: 

• Economitzador i reescalfador: el fluid no canvia de fase 

• Evaporador: el fluid canvia de fase 

6.9.1.1. Cas d’una sola fase 

Existeixen moltes correlacions pel càlcul del coeficient de transmissió superficial, però en el 
cas que ens situa, tenint circulació forçada en règim turbulent per l’interior de tubs llisos, és 
l’expressió de Gnielinsky la més adequada. Per calcular aquest coeficient cal seguir la 
metodologia següent: 

 Velocitat màssica de l’aigua/vapor: 

𝐴!" =
𝛱 · 𝐷!!

4
 𝑚!      (𝟔.𝟔𝟔) 

𝐺! =
𝑚!

𝐴!" · 𝑁!  
  

𝑘𝑔
𝑚! · 𝑠

     (𝟔.𝟔𝟕) 

Nombre de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝐺! · 𝐷!
µ 

     𝟔.𝟔𝟖  

 Nombre de Prandtl: 

𝑃𝑟 =
𝜇 · 𝐶!
λ 

     𝟔.𝟔𝟗  

 Coeficient de fricció mig: Filonenko 

𝐶𝑓 =
1

1,58 · ln 𝑅𝑒 − 3,28 ! 
· 𝛷!     𝟔.𝟕𝟎  
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Nombre de Nusselt corregit: 

𝑁𝑢 =
𝐶𝑓 · 𝑅𝑒 − 1000 · 𝑃𝑟

2 + 17,96 · Cf !,! · (𝑃𝑟!/! − 1) 
· 1 +

𝐷!
𝐿

!/!
· 𝛷!     𝟔.𝟕𝟏  

 Coeficient de convecció interior: 

ℎ! =
𝑁𝑢 · 𝜆
𝐷!  

  
𝑊

𝑚! · 𝐾
     (𝟔.𝟕𝟏) 

Sent: 

• Api: àrea de pas del fluid per l’interior d’un tub [m2] 

• mv: cabal d’aigua/vapor [kg/s] 

• Di: diàmetre interior d’un tub [m] 

• Nw: nombre de tubs en amplada 

• µ: viscositat dinàmica del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [Pa·s] 

•  λ: conductivitat tèrmica del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [W/mK] 

• Φ, P, N: paràmetres de lectura a la taula 6.6 

• T0i: temperatura de paret mitjana interior [K] 

• µ0i: viscositat dinàmica del fluid a la temperatura de paret mitjana interior [Pa·s] 

 

 
 LAMINAR TURBULENT 

 
 P N P N 

GAS 

𝛷 =
𝑇!
𝑇!!

 

ESCALFANT 0,1 0,01 0,52 0,47 

REFREDANT 0,05 0 0,38 0,36 

LÍQUID 

𝛷 =
𝜇!
𝜇!!

 

ESCALFANT -0,58 0,14 -0,33 0,11 

REFREDANT 0,5 0,14 -0,24 0,25 

 
	 	

Taula 6.6 – paràmetres pel càlcul del coeficient de convecció interior 
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Durant aquest càlcul és necessària la temperatura mitjana de la paret interior dels tubs. Com 
aquesta dada no és coneguda, cal suposar-la i recalcular-la al finalitzar el disseny de cada 
intercanviador. Amb aquesta temperatura recalculada, caldrà refer els càlculs fins a que 
aquests convergeixin. Una bona temperatura per començar a iterar és la mitjana entre la 
temperatura mitjana interior i l’exterior. 

6.9.1.2. Cas de dos fases 

Pel càlcul del coeficient de transmissió superficial interior a l’evaporador (dos fases: aigua 
líquida i vapor) s’utilitza la correlació de Chen. La correlació té en compte la micro convecció 
deguda a l’ebullició (ebullició per nucleació) i la macroconvecció deguda al flux (convecció 
forçada del flux líquid). El coeficient de transmissió superficial interior ve donada per la suma 
de dos components que representen aquests dos fenòmens: 

ℎ! =  ℎ! · 𝐹 + ℎ!" · 𝑆 
𝑊

𝑚! · 𝐾
     (𝟔.𝟕𝟐) 

Sent: 

• hl: coeficient de convecció forçada del flux líquid [W/m2K] 

• F: factor de flux que considera l’augment de velocitat del líquid degut a la producció 
de vapor 

• hnb: coeficient de convecció per l’ebullició nucleada [W/m2K] 

• S: factor de supressió que considera la disminució en la formació de bombolles per 
reducció del gradient de temperatura entre la paret i el fluid 

 

Coeficient de convecció forçada del flux líquid: cal seguir la següent metodologia 

Velocitat màssica de l’aigua/vapor: 

𝐴!" =
𝛱 · 𝐷!!

4
 𝑚!      (𝟔.𝟕𝟑) 

𝐺!" =
𝑚!

𝐴!" · 𝑁!  
  

𝑘𝑔
𝑚! · 𝑠

     (𝟔.𝟕𝟒) 
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Nombre de Reynolds de la part líquida: 

𝑅𝑒! =
𝐺!" · (1 − 𝑥) · 𝐷!

µ 
     𝟔.𝟕𝟓  

 Nombre de Prandtl: 

𝑃𝑟 =
𝜇 · 𝐶!
λ 

     𝟔.𝟕𝟔  

 Nombre de Nusselt: expressió de Dittus-Boelter 

𝑁𝑢 = 0,023 · 𝑅𝑒!!,! · 𝑃𝑟!,!     𝟔.𝟕𝟕  

Coeficient de convecció forçada del flux líquid: 

ℎ! =
𝑁𝑢 · 𝜆
𝐷!  

  
𝑊

𝑚! · 𝐾
     (𝟔.𝟕𝟖) 

On: 

• x: títol de vapor 

• les propietats del fluid es calculen a la temperatura mitjana d’aquest, és a dir, la 
temperatura mitjana entre la de saturació i la de la paret interior del tub 

 

Factor de flux: cal seguir la següent metodologia 

 Paràmetre de Lockhart-Martinelli: 

𝜒!! =
1 − 𝑥
𝑥 

!,!
·  
𝜌!
𝜌!  

!,!
·   

𝜇!
𝜇! 

!,!
    (𝟔.𝟕𝟗) 

 El coeficient de viscositats (μl/μv) es pot estimar com: 

𝜇!
𝜇! 

=
𝑇!"#

3,451 · 𝑇!"# − 1912,067 
  𝑠𝑖 𝑇 > 594,9𝐾     (𝟔.𝟖𝟎) 

𝜇!
𝜇! 

=
𝑇!"#

0,73585 · 𝑇!"# − 296,785 
  𝑠𝑖  473,15 < 𝑇 ≤ 594,9  𝐾     (𝟔.𝟖𝟏) 

𝜇!
𝜇! 

=
𝑇!"#

0,35962 · 𝑇!"# − 118,8227 
  𝑠𝑖  373,15 < 𝑇 ≤ 473,15  𝐾     (𝟔.𝟖𝟐) 
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Factor de flux: 

𝐹 = 1  𝑠𝑖  
1
𝜒!!

≤ 0,1     (𝟔.𝟖𝟑) 

𝐹 = 2,35 ·
1
𝜒!!

+ 0,213
!,!"#

  𝑠𝑖  
1
𝜒!!

> 0,1     (𝟔.𝟖𝟒) 

Sent: 

• x: títol de vapor 

• ρv: densitat del vapor a la temperatura de saturació [kg/m3] 

• ρl: densitat del líquid a la temperatura de saturació [kg/m3] 

• µv: viscositat dinàmica del vapor a la temperatura de saturació [Pa·s] 

• µl: viscositat dinàmica del líquid a la temperatura de saturació [Pa·s] 

• Tsat: temperatura de saturació a la que es troba el fluid [K] 

 

Coeficient de convecció per l’ebullició nucleada: es pot aproximar per 

ℎ!" = 𝑉 · (𝑇!! − 𝑇!"#)   
𝑊

𝑚! · 𝐾
     (𝟔.𝟖𝟓) 

on el paràmetre V s’ajusta a la següent expressió: 

𝑉 = 2,06637 · 𝑒!,!""!#$·!!"# − 53,308874  𝑠𝑖  345,5 < 𝑇 ≤ 470,5  𝐾     (𝟔.𝟖𝟔) 

𝑉 = 2,06637 · 𝑒!,!""!#$·!!"# − 88,308874  𝑠𝑖  470,5 < 𝑇 ≤ 512,1  𝐾     𝟔.𝟖𝟕  

𝑉 = 2,06637 · 𝑒!,!""!#$·!!"# − 121,308874  𝑠𝑖  512,1 ≤ 𝑇  𝐾     (𝟔.𝟖𝟖) 

Sent: 

• Tsat: temperatura de saturació a la que es troba el fluid [K] 

• T0i: temperatura de la paret interior del tub [K] 
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Factor de supressió: cal seguir la següent metodologia 

Nombre de Reynolds de la part líquida: 

𝑅𝑒′ =
𝐺!" · 1 − 𝑥 · 𝐷! · 𝐹!,!" · 10!!

µ!  
     𝟔.𝟖𝟗  

 Factor de supressió 

𝑆 =
1

1 + 0,12 · Re′!,!" 
  𝑠𝑖  𝑅𝑒! ≤ 32,5     (𝟔.𝟗𝟎) 

𝑆 =
1

1 + 0,42 · Re′!,!" 
  𝑠𝑖 32,5 < 𝑅𝑒! ≤ 70     (𝟔.𝟗𝟏) 

𝑆 = 0,1  𝑠𝑖 𝑅𝑒! > 70     (𝟔.𝟗𝟐) 

En el procediment anterior es pot observar que el coeficient de convecció depèn del títol de 
vapor. Hi han autors que utilitzen el títol mitjà de vapor en l’evaporador, però en el model 
informatitzat realitzat en aquest projecte s’ha calculat el coeficient de convecció en diferents 
punts al llarg de l’evaporador (variant el títol de vapor) i s’ha calculat el coeficient de 
convecció interior mitjà per posteriorment calcular el coeficient de transmissió global. 

Com en el cas d’una sola fase, també cal suposar la temperatura de paret interior, que serà 
recalculada al finalitza el disseny. Una bona aproximació d’aquesta és la mitjana entre la 
temperatura de saturació i la temperatura mitja del gas. 

6.9.2. Coeficient de transmissió superficial exterior 

El coeficient de transmissió superficial en el costat envoltant (costat gas) es calcula de forma 
diferent segons es tracti de tubs llisos o amb aletes. També caldrà considerar si els tubs 
estan en disposició alineada o a portell. 

6.9.2.1. Tubs llisos 

En el càlcul de calderes de recuperació s’utilitza la fórmula de Colburn per calcular aquest 
coeficient. L’expressió (6.97) serveix per tubs a portell i la (6.98) per tubs alineats. 
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Per calcular el coeficient cal seguir la següent metodologia: 

Velocitat màssica del gas: 

𝐴! = 𝐿 · 𝑊 − 𝑁! · 𝐷!   𝑚      (𝟔.𝟗𝟑) 

𝐺! =
𝑚!

𝐴!
  

𝑘𝑔
𝑚! · 𝑠

     (𝟔.𝟗𝟒) 

Nombre de Reynolds: 

𝑅𝑒! =
𝐺! · 𝐷!
µ 

     𝟔.𝟗𝟓  

 Nombre de Prandtl: 

𝑃𝑟 =
𝜇 · 𝐶!
λ 

     𝟔.𝟗𝟔  

 Nombre de Nusselt: expressió de Colburn 

𝑁𝑢 = 0,33 · 𝑅𝑒!!,! · 𝑃𝑟!,!!     𝟔.𝟗𝟕  

𝑁𝑢 = 0,26 · 𝑅𝑒!!,! · 𝑃𝑟!,!!     𝟔.𝟗𝟖  

Coeficient de convecció: 

ℎ! =
𝑁𝑢 · 𝜆
𝐷! 

  
𝑊

𝑚! · 𝐾
     (𝟔.𝟗𝟗) 

Sent: 

• Ag: àrea de pas del gas [m2] 

• mg: cabal de gas [kg/s] 

• Do: diàmetre exterior d’un tub [m] 

• Nw: nombre de tubs en amplada 

• µ: viscositat dinàmica del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [Pa·s] 

•  λ: conductivitat tèrmica del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [W/mK] 
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6.9.2.2. Tubs amb aletes 

Per calcular el coeficient de convecció exterior, s’utilitza la correlació de Robinson i Briggs 
(6.105). El coeficient s’obté seguint el següent procediment: 

Velocitat màssica del gas: 

𝐴! = 𝐿 · 𝑊 − 𝑁! · 𝐴!"#   𝑚      (𝟔.𝟏𝟎𝟎) 

𝐺! =
𝑚!

𝐴!
  

𝑘𝑔
𝑚! · 𝑠

     (𝟔.𝟏𝟎𝟏) 

Nombre de Reynolds: 

𝑅𝑒! =
𝐺! · 𝐷!
µ 

     𝟔.𝟏𝟎𝟐  

 Nombre de Prandtl: 

𝑃𝑟 =
𝜇 · 𝐶!
λ 

     𝟔.𝟏𝟎𝟑  

 Separació entre aletes 

𝑆! =
1
𝑛
− 2𝛿  𝑚      (𝟔.𝟏𝟎𝟒) 

Nombre de Nusselt: expressió de Robinson i Briggs 

𝑁𝑢 = 0,134 · 𝑅𝑒!!,!"# · 𝑃𝑟!,!! ·
𝑆!
𝐿!

!,!

·
𝑆!
2𝛿

!,!!"

     𝟔.𝟏𝟎𝟓  

Coeficient de convecció: 

ℎ! =
𝑁𝑢 · 𝜆
𝐷! 

  
𝑊

𝑚! · 𝐾
     (𝟔.𝟏𝟎𝟔) 
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Sent: 

• Ag: àrea de pas del gas [m2] 

• Aobs: àrea d’obstrucció d’un tub (6.56) [m2] 

• mg: cabal de gas [kg/s] 

• Do: diàmetre exterior d’un tub [m] 

• Nw: nombre de tubs en amplada 

• n: nombre d’aletes per metre [m-1] 

• 2δ: gruix de les aletes [m] 

• Lf: alçada de les aletes [m] 

• µ: viscositat dinàmica del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [Pa·s] 

•  λ: conductivitat tèrmica del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [W/mK] 

6.9.3. Càlcul del coeficient de transmissió global 

Com s’ha comentat anteriorment, una vegada determinada la configuració de cada pas a 
cada un dels intercanviadors i calculats els coeficient de transmissió superficials, es pot 
determinar el coeficient de transmissió global referit a la superfície exterior i amb aquest 
calcular l’àrea de transferència necessària a cada dispositiu (6.65). Posteriorment caldrà 
calcular el nombre de passos, l’alçada de la caldera i recalcular les temperatures de paret. 

En el cas de tubs amb aletes, l’eficiència d’aquestes es calcula mitjançant l’equació següent: 

𝑚 =
ℎ!

𝜆! · 𝛿
     (𝟔.𝟏𝟎𝟕) 

𝑒! =
tanh (𝑚 · 𝐿!)
𝑚 · (𝐿! + δ) 

     (𝟔.𝟏𝟎𝟖) 

Es calculen les resistències tèrmiques d’un tub: 

Resistència interior: 

𝑅!" =
1

ℎ! · (𝜋 · 𝐷! · 𝐿)
     (𝟔.𝟏𝟎𝟗) 
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Resistència de la xapa: 

𝑅!"#" =
ln 𝐷!

𝐷!
2 · 𝜋 · 𝜆!

     (𝟔.𝟏𝟏𝟎) 

 Resistència exterior: (6.111) per tubs llisos i (6.112) per tubs amb aletes 

𝑅!"# =
1

ℎ! · (𝜋 · 𝐷! · 𝐿)
     (𝟔.𝟏𝟏𝟏) 

𝑅!"# =
1

ℎ! · (𝐴! · 𝐿 + 𝑒! · 𝐴! · 𝐿)
     (𝟔.𝟏𝟏𝟐) 

Finalment, el coeficient de transmissió global referit a l’àrea exterior es calcula a partir de la 
següent fórmula: 

𝑈! =
1

𝐴! · 𝐿 · 𝑅! +
𝑅!"

𝜋 · 𝐷! · 𝐿
+ 𝑅!"#" +

𝑅!"
𝐴! · 𝐿

+ 𝐴!"#
  

𝑊
𝑚! · 𝐾

     (𝟔.𝟏𝟏𝟑) 

On l’àrea total exterior d’un tub (At) s’ha calculat amb l’expressió (6.55) en cas de tubs amb 
aletes o amb l’expressió (6.114) per tubs llisos. 

𝐴! = 𝜋 · 𝐷!   
𝑚!

𝑚
     (𝟔.𝟏𝟏𝟒) 

La conductivitat tèrmica del metall del tub (λm), considerant com a material acer al carboni 
(1,5%) val: 

𝜆! = 36 − 0,83 · 10!! · 𝑇 − 273   
𝑊

𝑚 · 𝐾
     (𝟔.𝟏𝟏𝟓)  

Aquesta conductivitat està calculada a la temperatura de paret exterior en cada 
intercanviador. Com amb la temperatura de paret interior cal fer una primera estimació i es 
recalcularà un cop dissenyada la caldera. 

6.9.4. Determinació de l’àrea de transferència necessària 

Com s’ha indicat anteriorment, l’àrea exterior de transferència necessària a cada dispositiu 
es determina a partir de la següent expressió: 

𝐴! =
𝑄!

𝑈! · 𝛥𝑇!  
 𝑚!      (𝟔.𝟏𝟏𝟔) 
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Sent: 

• Qi: potència tèrmica intercanviada a cada dispositiu [W] 

• Uo: coeficient de transmissió de calor global referit a l’àrea exterior [W/m2K] 

• ΔTM: diferencia efectiva de temperatures a cada dispositiu 

6.9.5. Determinació del nombre de tubs en alçada 

Un cop determinada l’àrea exterior de transferència total necessària, el nombre de passos 
necessaris a cada intercanviador ve donat per l’expressió: 

𝑁! =
𝐴!

𝐴! · 𝑁! · L 
 𝑡𝑢𝑏𝑠      (𝟔.𝟏𝟏𝟕) 

Una vegada determinat el nombre de tubs en alçada (NH), com generalment aquest no serà 
un valor sencer, cal arrodonir el valor obtingut. 

Finalment, l’alçada de cada un dels tres intercanviadors ve donada per la següent expressió: 

𝐻 = 𝑁! · 𝑃!  𝑚      (𝟔.𝟏𝟏𝟖) 

Sent PL el pas longitudinal de cada intercanviador en [m] 

6.10. Pèrdua de càrrega al costat tubs 

Una vegada dimensionada la caldera de recuperació és precís, per completar el disseny, 
calcular la pèrdua de càrrega tant al costat tubs com a l’envoltant i obtindré uns valors 
acceptables. La pèrdua de càrrega al costat tubs determinarà l’equip d’impulsió necessari 
per fer circular l’aigua i el vapor per l’interior dels tubs. El càlcul d’aquesta pèrdua és diferent 
si es tracta d’un bescanviador on només hi ha una fase (economitzador i reescalfador) o 
d’un on circulen dos fases (evaporador). 

6.10.1. Circulació d’una fase 

La pèrdua de càrrega interior és deguda a dos fenòmens: la pèrdua deguda a la fricció i la 
deguda a les pèrdues locals, és a dir, degudes a elements del circuit com els colzes, les 
vàlvules, contraccions... Per tindre en compte aquestes pèrdues locals, es treballa amb una 
longitud equivalent que contempla: 
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• La longitud dels tubs (L·NH) 

• L’efecte d’entrada 

• Les pèrdues als colzes 

• Una longitud addicional exterior a la caldera (10 metres) 

Per tant, la longitud total a considerar en el càlcul de la pèrdua de càrrega per cada tub és: 

𝐿! = 𝐿 · 𝑁! + 60 · 𝐷! + 𝑁! − 1 ·  30 · 𝐷! + 10  𝑚      (𝟔.𝟏𝟏𝟗) 

El càlcul de la pèrdua de càrrega es realitza segons el model de fluid incompressible: 

𝛥𝑃! = 2 · 𝐶𝑓 ·
𝐿!
𝐷!
·
𝐺!

𝜌
  𝑃𝑎      (𝟔.𝟏𝟐𝟎) 

Sent: 

• Cf: coeficient de fricció calculat amb l’expressió (6.70) 

• LE: longitud equivalent del tub [m] 

• G: velocitat màssica de l’aigua o vapor calculat amb l’expressió (6.67) [kg/m2s] 

• Di: diàmetre interior del tub [m] 

• ρ: densitat del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [kg/m3] 

6.10.2. Circulació de dos fases 

El mètode de càlcul més adient per obtenir la pèrdua de càrrega interior en el cas de 
coexistir dos fases (a l’evaporador) és el mètode empíric proposat per Thom. Aquest està 
basat en un elevat conjunt de dades corresponents a ebullició d’aigua a alta pressió (rang 
d’utilització entre 1 i 206 bar) amb títol entre el 3 i el 100%.  

El mètode separa la pèrdua de càrrega en tres termes corresponents a les pèrdues degudes 
a l’acceleració (provocada per l’expansió causada per l’evaporació), a la fricció i a la 
gravetat. Aquest considera com si tot el flux fos líquid, però li aplica els factors multiplicadors 
r2, r3 i r4 determinats empíricament per tenir en compte el flux en dos fases. 

𝛥𝑃! = 𝛥𝑃! + 𝛥𝑃! + 𝛥𝑃!   𝑃𝑎      𝟔.𝟏𝟐𝟏  
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𝛥𝑃! =
𝐺! · 𝜐
𝑔!

· 𝑟!  𝑃𝑎      (𝟔.𝟏𝟐𝟐) 

 

𝛥𝑃! =
4 · 𝑓 · 𝐿!
2 · 𝑔! · 𝐷!

· 𝐺! · 𝜐 · 𝑟!  𝑃𝑎      (𝟔.𝟏𝟐𝟑) 

 

𝛥𝑃! =
𝑔
𝑔!
·
𝐿!
𝜐
· 𝑟!  𝑃𝑎      (𝟔.𝟏𝟐𝟒) 

 

𝑓 =
0,046
𝑅𝑒!!,!

     𝟔.𝟏𝟐𝟓  

 
log 𝑟! = 𝐴 + 𝐵 · log (1,45038 · 10!! · 𝑃!"#)     𝟔.𝟏𝟐𝟔  

Sent: 

• G: velocitat màssica del flux calculat amb l’expressió (4.44) [kg/m2s] 

• υ: volum específic corresponent al líquid saturat a la pressió de saturació [m3/kg]  

• 𝑔! = 1 !"·!
!!·!

 

• f: factor de fricció corresponent al flux en fase líquida, proporcionat per l’expressió 
(6.125) 

• LE: longitud equivalent proporcionada per (6.119) [m] 

• Di: diàmetre interior del tub [m] 

• g: gravetat [m/s2] 

• Rel: nombre de Reynolds calculat amb l’expressió (6.75), però com si tot el flux fos 
líquid (x=0) 

• r2, r3 i r4: factors correctors calculats amb l’expressió (4.126) substituint el subíndex 
“i” pel del factor a calcular 

• Psat: pressió de saturació del fluid 

• A,B: paràmetres que es llegeixen, en funció de la pressió i el títol, a les taules 6.7, 
6.8 i 6.9 per r2, r3 i r4 respectivament 
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Psat [Pa] 1378952 ≤  Psat  < 6894760 6894760 ≤  Psat  < 13789520 13789520 ≤  Psat  < 20684280 

x [%] A B A B A B 

x ≤ 2,25 1,803 -0,844 3,114 -1,282 3,114 -1,282 

2,25 < x ≤ 4 2,108 -0,837 4,386 -1,598 10,800 -3,53 

4 < x ≤ 6 2,489 -0,895 3,566 -1,253 8,896 -2,877 

6 < x ≤ 8,5 2,663 -0,898 4,157 -1,401 12,062 -3,781 

8,5 < x ≤ 12,5 2,676 -0,845 4,629 -1,499 13,150 -4,057 

12,5 < x ≤ 17,5 2,964 -0,881 4,546 -1,415 13,144 -3,969 

17,5 < x ≤ 25 3,343 -0,966 4,903 -1,485 13,361 -3,957 

25 < x ≤ 35 3,815 -1,062 4,339 -1,239 12,991 -3,791 

35 < x ≤ 45 3,846 -1,015 5,199 -1,471 10,860 -3,189 

45 < x ≤ 55 4,202 -1,103 5,071 -1,393 13,446 -3,929 

55 < x ≤ 65 4,266 -1,076 5,482 -1,494 12,078 -3,487 

65 < x ≤ 75 4,229 -1,026 5,601 -1,502 11,324 -3,245 

75 < x ≤ 85 4,516 -1,111 5,992 -1,601 12,239 -3,492 

85 < x ≤ 95 4,779 -1,185 6,090 -1,614 12,351 -3,497 

95 < x ≤ 100 4,786 -1,162 6,738 -1,805 12,351 -3,497 

Taula 6.7 – paràmetres A i B pel càlcul del factor corrector r2 
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Psat [Pa] 1378952 ≤  Psat  < 6894760 6894760 ≤  Psat  < 13789520 13789520 ≤  Psat  < 20684280 

x [%] A B A B A B 

x ≤ 2,25 0,672 -0,204 1,052 -0,321 0,418 -0,120 

2,25 < x ≤ 4 1,302 -0,387 1,174 -0,345 0,817 -0,235 

4 < x ≤ 6 1,974 -0,597 0,953 -0,258 1,199 -0,345 

6 < x ≤ 8,5 2,364 -0,707 1,775 -0,509 1,564 -0,450 

8,5 < x ≤ 12,5 2,822 -0,840 2,187 -0,629 2,574 -0,740 

12,5 < x ≤ 17,5 3,043 -0,870 3,121 -0,894 3,186 -0,916 

17,5 < x ≤ 25 3,380 -0,965 3,277 -0,931 3,923 -1,128 

25 < x ≤ 35 3,749 -1,048 3,779 -1,059 5,944 -1,710 

35 < x ≤ 45 3,932 -1,078 4,252 -1,184 6,839 -1,967 

45 < x ≤ 55 3,900 -1,041 4,234 -1,152 8,294 -2,378 

55 < x ≤ 65 4,086 -1,080 4,512 -1,222 8,079 -2,301 

65 < x ≤ 75 4,129 -1,075 4,381 -1,159 7,839 -2,222 

75 < x ≤ 85 4,108 -1,050 4,626 -1,222 8,501 -2,394 

85 < x ≤ 95 4,226 -1,068 4,966 -1,322 9,006 -2,539 

95 < x ≤ 100 4,079 -1,000 5,441 -1,454 9,625 -2,710 

Taula 6.8 – paràmetres A i B pel càlcul del factor corrector r3 
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Psat [Pa] 1378952 ≤  Psat  < 13789520 13789520 ≤  Psat  < 20684280 

x [%] A B A B 

x ≤ 2,25 -0,339 0,098 -- -- 

2,25 < x ≤ 4 -0,570 0,165 -- -- 

4 < x ≤ 6 -0,862 0,248 -0,904 0,260 

6 < x ≤ 8,5 -1,378 0,412 -1,394 0,401 

8,5 < x ≤ 12,5 -1,214 0,240 -1,807 0,520 

12,5 < x ≤ 17,5 -1,474 0,413 -2,467 0,710 

17,5 < x ≤ 25 -1,629 0,447 -3,182 0,915 

25 < x ≤ 35 -1,926 0,520 -4,381 1,260 

35 < x ≤ 45 -2,097 0,553 -5,284 1,520 

45 < x ≤ 55 -2,288 0,602 -4,329 1,220 

55 < x ≤ 65 -2,391 0,620 -4,478 1,260 

65 < x ≤ 75 -2,410 0,609 -4,868 1,359 

75 < x ≤ 85 -2,533 0,633 -5,183 1,450 

85 < x ≤ 95 -2,681 0,678 -5,394 1,507 

95 < x ≤ 100 -2,590 0,637 -6,264 1,748 

Taula 6.9 – paràmetres A i B pel càlcul del factor corrector r4 
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6.11. Pèrdua de càrrega al costat envoltant 

El càlcul de la pèrdua de càrrega al costat envoltant és de vital importància ja que, a més de 
determinar la capacitat de l’equip impulsor necessari per fer circular el gas, l’augment de la 
contrapressió d’escapament ocasiona una pèrdua de potència a la sortida de la turbina de 
gas. El mètode de càlcul és diferent segons es tracti de tubs llisos o de tubs amb aletes. 

6.11.1. Tubs llisos 

Per a un feix amb N=nou o més columnes de tubs en fondària, és a dir, perpendiculars a 
l’avanç d’un fluid, la pèrdua de càrrega es pot calcular mitjançant l’expressió: 

𝛥𝑃! = 𝑁! ·
𝑓
𝑘

· 𝑘 · 𝜌 ·  
𝑉!

2
·
𝜇
𝜇!

!
  [𝑃𝑎]    𝟔.𝟏𝟐𝟕  

𝑉 =
𝑚!

𝜌 · 𝐴!
  
𝑚
𝑠

     𝟔.𝟏𝟐𝟖  

Sent: 

• NH: nombre de tubs en alçada 

• f: coeficient de fricció 

• k: coeficient corrector per a passos irregulars (Pt≠Pl o Pl’) 

• V: velocitat màxima del fluid [m/s] 

• µ: viscositat dinàmica del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [Pa·s] 

• µ0: viscositat dinàmica del fluid a la temperatura de paret exterior [Pa·s] 

• p: coeficient corrector per a fluids no isoterms 

• ρ: densitat del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [kg/m3] 

• mg: cabal de gas [kg/s] 

• Ag: àrea de pas del gas [m2] 
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El quocient “f/k” ve donat per les expressions de la taula 6.10 en cas de tubs alineats i 6.12 
en cas de tubs a portell. Per calcular-lo cal conèixer els paràmetres “a” i “b” de 
l’intercanviador que es calculen segons les expressions (6.129) i (6.130) per a tubs alineats 
o les expressions (6.129) i (6.131) per tubs a portell: 

𝑎 =
𝑃!
𝐷!

      𝟔.𝟏𝟐𝟗  

𝑏 =
𝑃!
𝐷!

     𝟔.𝟏𝟑𝟎  

𝑏 =
𝑃!!
𝐷!

     𝟔.𝟏𝟑𝟏  

El quocient “f/k” ve donat, tant per a feixos alineats com a portell, per a valors de “a” i “b” 
determinats, així que caldrà interpolar entre els valors més pròxims coneguts per trobar el 
valor correcte. 

El coeficient corrector “k” per a passos irregulars (Pt≠Pl o Pl’) es calcula segons les 
expressions de la taula 6.11 per a tubs llisos o les de la taula 6.13 per a tubs a portell. 
Aquest ve donat per valors del nombre de Reynolds determinats, caldrà interpolar entre els 
valors més pròxims coneguts. 

 

 

 

 Figura 6.10 - tubs llisos alineats Figura 6.9 - tubs llisos a portell 
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b=1,25  /  3 < Re ≤ 2·103 𝑓
𝑘
= 0,272 +

0,207 · 10!

𝑅𝑒
+
0,102 · 10!

𝑅𝑒!
−
0,286 · 10!

𝑅𝑒!
 

b=1,25  /  2·103 < Re ≤ 2·106 𝑓
𝑘
= 0,267 +

0,249 · 10!

𝑅𝑒
−
0,927 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,10 · 10!!

𝑅𝑒!
 

b=1,5  /  3 < Re ≤ 2·103 𝑓
𝑘
= 0,263 +

0,867 · 10!

𝑅𝑒
−
0,202 · 10!

𝑅𝑒!
 

b=1,5  /  2·103 < Re ≤ 2·106 𝑓
𝑘
= 0,235 +

0,197 · 10!

𝑅𝑒
−
0,124 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,312 · 10!!

𝑅𝑒!
−
0,274 · 10!"

𝑅𝑒!
 

b=2  /  7 < Re ≤ 800 
𝑓
𝑘
= 0,188 +

0,566 · 10!

𝑅𝑒
−
0,646 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,601 · 10!

𝑅𝑒!
−
0,183 · 10!

𝑅𝑒!
 

b=2  /  800 < Re ≤ 2·106 𝑓
𝑘
= 0,247 −

0,595 · 𝑅𝑒
10!

+
0,15 · 𝑅𝑒!

10!!
−
0,137 · 𝑅𝑒!

10!"
+
0,396 · 𝑅𝑒!

10!"
 

b=2,5  /  600 < Re ≤ 2·105 𝑓
𝑘
= 0,177 −

0,311 · 𝑅𝑒
10!

+
0,117 · 𝑅𝑒!

10!!
 

a = b 𝑘 = 1 

0,06 < (a-1)/(b-1) < 6 𝑘 = 1,009 ·
𝑎 − 1
𝑏 − 1

!!,!""

 

Re = 103 𝑘 = 1,007 ·
𝑎 − 1
𝑏 − 1

!!,!""

 

Re = 104 𝑘 = 1,004 ·
𝑎 − 1
𝑏 − 1

!!,!"#

 

Re = 105 𝑘 = 1,218 − 0,297 ·
𝑎 − 1
𝑏 − 1

+ 0,0265 ·
𝑎 − 1
𝑏 − 1

!

 

Re = 106 𝑘 = 1 

Re = 107 𝑘 = 1 

Taula 6.10 – paràmetre f/k per a tubs en disposició alineada 

 

Taula 6.11 – paràmetre k per a tubs en disposició alineada 

 



Pàg. 74  Memòria 

 

 

a=1,25  /  3 < Re ≤ 103 𝑓
𝑘
= 0,795 +

0,247 · 10!

𝑅𝑒
+
0,335 · 10!

𝑅𝑒!
−
0,155 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,241 · 10!

𝑅𝑒!
 

a=1,25  /  103 < Re ≤ 2·106 𝑓
𝑘
= 0,245 +

0,339 · 10!

𝑅𝑒
−
0,984 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,132 · 10!!

𝑅𝑒!
−
0,599 · 10!"

𝑅𝑒!
 

a=1,5  /  3 < Re ≤ 103 𝑓
𝑘
= 0,683 +

0,111 · 10!

𝑅𝑒
−
0,973 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,426 · 10!

𝑅𝑒!
−
0,574 · 10!

𝑅𝑒!
 

a=1,5  /  103 < Re ≤ 2·106 𝑓
𝑘
= 0,203 +

0,248 · 10!

𝑅𝑒
−
0,758 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,104 · 10!!

𝑅𝑒!
−
0,482 · 10!"

𝑅𝑒!
 

a=2  /  7 < Re ≤ 102 𝑓
𝑘
= 0,713 +

0,448 · 10!

𝑅𝑒
−
0,126 · 10!

𝑅𝑒!
−
0,582 · 10!

𝑅𝑒!
 

a=2  /  102 < Re ≤ 104 𝑓
𝑘
= 0,343 +

0,303 · 10!

𝑅𝑒
−
0,717 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,88 · 10!

𝑅𝑒!
−
0,38 · 10!

𝑅𝑒!
 

a=2  /  104 < Re ≤ 2·106 𝑓
𝑘
= 0,162 +

0,181 · 10!

𝑅𝑒
+
0,792 · 10!

𝑅𝑒!
−
0,165 · 10!"

𝑅𝑒!
+
0,872 · 10!"

𝑅𝑒!
 

a=2,5  /  102 < Re ≤ 5·103 𝑓
𝑘
= 0,33 +

0,982 · 10!

𝑅𝑒
−
0,148 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,192 · 10!

𝑅𝑒!
−
0,862 · 10!

𝑅𝑒!
 

a=2,5  /  5·103 < Re ≤ 2·106 𝑓
𝑘
= 0,119 +

0,482 · 10!

𝑅𝑒
−
0,507 · 10!

𝑅𝑒!
+
0,251 · 10!"

𝑅𝑒!
−
0,463 · 10!"

𝑅𝑒!
 

Re = 102  /  1,25 ≤ a/b < 3,5 𝑘 = 0,93 ·
𝑎
𝑏

!,!"
 

Re = 103  /  0,5 ≤ a/b < 1,2 𝑘 =
𝑎
𝑏

!!,!"#
 

Re = 103  /  1,2 ≤ a/b < 3,5 𝑘 = 0,951 ·
𝑎
𝑏

!,!"#
 

Re = 104  /  0,45 ≤ a/b < 3,5 𝑘 = 1,28 −
0,708
𝑎
𝑏
+

0,55

𝑎
𝑏

! −
0,113

𝑎
𝑏

! 

Re = 105  /  0,45 ≤ a/b < 3,5 𝑘 = 2,016 − 1,675 ·
𝑎
𝑏

!
+ 0,948 ·

𝑎
𝑏

!
− 0,234 ·

𝑎
𝑏

!
+ 0,021 ·

𝑎
𝑏

!
 

Re = 106  /  0,45 ≤ a/b < 1,6 𝑘 = 2,016 − 1,675 ·
𝑎
𝑏

!
+ 0,948 ·

𝑎
𝑏

!
− 0,234 ·

𝑎
𝑏

!
+ 0,021 ·

𝑎
𝑏

!
 

Taula 6.12 – paràmetre f/k per a tubs en disposició a portell 

 

Taula 6.13 – paràmetre k per a tubs en disposició a portell 
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6.11.2. Tubs amb aletes 

La següent expressió permet calcular la pèrdua de càrrega al costat envoltant per tubs amb 
aletes anulars amb una velocitat màssica (G) compresa entre 0,6 i 38 kg/m2s: 

𝛥𝑃! = 2 · (𝑓 + 𝑎) ·
𝐺! · 𝑁!
𝜌

  [𝑃𝑎]    𝟔.𝟏𝟑𝟐  

Calculant els següent paràmetres: 

𝑎 =
1 · 𝛽!

4 · 𝑁!
· 𝜌 ·

1
𝜌!
−
1
𝜌!

    𝟔.𝟏𝟑𝟑  

𝛽 =
𝐴!
𝐴

     (𝟔.𝟏𝟑𝟒) 

𝑓 = 𝐶! · 𝐶! · 𝐶! ·
𝐷!
𝐷!

!
     (𝟔.𝟏𝟑𝟓) 

𝐴 = 𝑊 · 𝐿  [𝑚!]    𝟔.𝟏𝟑𝟔  

𝐷! = 𝐷! + 2 · 𝐿!   𝑚     (𝟔.𝟏𝟑𝟕) 

Sent: 

• G: velocitat màssica del fluid calculada amb l’expressió (6.74) [kg/m2s] 

• β: factor de contracció 

• NH: nombre de tubs en alçada 

• ρ: densitat del fluid a la temperatura mitjana d’aquest [kg/m3] 

• ρ1: densitat del fluid a l’entrada del feix [kg/m3] 

• ρ2: densitat del fluid a la sortida del feix [kg/m3] 

• Ag: secció de pas a través del feix calculada amb l’expressió (6.100) [m2] 

• A: secció recta del conducte que conté el feix [m2] 

• DL: diàmetre de les aletes [m] 

• Do: diàmetre exterior d’un tub [m] 
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• n: val 0,5 per tubs en disposició a portell i 1 per tubs alineats 

• W: amplada de la caldera [m] 

• L: longitud dels tubs [m] 

• C2, C4, i C6: factors explicats a continuació 

Els factors C4 i C6 depenen de la geometria del sistema (dimensions i disposició d’aletes i 
tubs) i el factor C2 és funció del Reynolds: 

log (𝐶!) = 0,0549444709 ·
ln 𝑅𝑒
ln 10

!

− 0,725569879 ·  
ln 𝑅𝑒
ln 10

+ 1,315624069   (𝟔.𝟏𝟑𝟖) 

Per calcular el factor C4 es segueix el següent mètode: 

𝑍! = −0,01813 ·
𝑃!
𝑃!

!
+ 0,2141 ·

𝑃!
𝑃!

!
− 0,9339 ·

𝑃!
𝑃!
+ 1,925   𝟔.𝟏𝟑𝟗  

𝑍! = −0,03478 ·
𝑃!
𝑃!

!
+ 0,3968 ·

𝑃!
𝑃!

!
− 1,645 ·

𝑃!
𝑃!
+ 2,994   (𝟔.𝟏𝟒𝟎) 

𝑍! = −0,03704 ·
𝑃!
𝑃!

!
+ 0,4435 ·

𝑃!
𝑃!

!
− 1,949 ·

𝑃!
𝑃!
+ 3,706   (𝟔.𝟏𝟒𝟐) 

𝑍! = −0,052 ·
𝑃!
𝑃!

!
+ 0,6042 ·

𝑃!
𝑃!

!
− 2,577 ·

𝑃!
𝑃!
+ 4,685   𝟔.𝟏𝟒𝟑  

𝑌! = −𝑍! ·

𝐿!
𝑆!

!
− 21 ·

𝐿!
𝑆!

!
+ 138 ·

𝐿!
𝑆!

− 280

80
   𝟔.𝟏𝟒𝟒  

𝑌! = 𝑍! ·

𝐿!
𝑆!

!
− 19 ·

𝐿!
𝑆!

!
+ 104 ·

𝐿!
𝑆!

− 140

36
   𝟔.𝟏𝟒𝟓  

𝑌! = −𝑍! ·

𝐿!
𝑆!

!
− 16 ·

𝐿!
𝑆!

!
+ 68 ·

𝐿!
𝑆!

− 80

45
   𝟔.𝟏𝟒𝟔  

𝑌! = 𝑍! ·

𝐿!
𝑆!

!
− 13 ·

𝐿!
𝑆!

!
+ 50 ·

𝐿!
𝑆!

− 56

144
   (𝟔.𝟏𝟒𝟕) 
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𝐶! = 𝑌! + 𝑌! + 𝑌! + 𝑌!   (𝟔.𝟏𝟒𝟖) 

Finalment, el factor C6 ve donat, per més de NH>4, per l’expressió: 

𝐶! = 0,0614749 ·
𝑃!
𝑃!

!

− 0,522698 ·
𝑃!
𝑃!

!

+ 1,652 ·
𝑃!
𝑃!

!

− 2,24372 ·
𝑃!
𝑃!
+ 2,00913   𝟔.𝟏𝟒𝟗  

Sent: 

• PL: pas longitudinal dels tubs [m] 

• Pt: pas transversal dels tubs [m] 

• Lf: alçada de les aletes [m] 

• Sf: separació entre aletes calculada amb l’expressió (6.104) [m] 
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7. Càlcul de les característiques de la caldera per 
diferents condicions de càrrega 

Un cop realitzat el disseny de la caldera de recuperació és important fer un estudi del 
comportament d’aquesta. Aquest càlcul és necessari, en primer lloc, perquè degut a 
diferents arrodoniments durant l’etapa de disseny hi hauran petites diferencies entre les 
condicions de treball de disseny y les reals (potencies involucrades, temperatures, etc.). 

En segon lloc, aquest càlcul permet  avaluar el comportament de la caldera sota diferents 
condicions de càrrega, és a dir, fent variar els paràmetres d’entrada al sistema (cabal de 
gas, temperatura de gas, temperatura de l’aigua o pressió de saturació), obtenint com a 
resultant les característiques de la caldera. 

Els gasos d’entrada de la caldera provenen d’una turbina de gas i, segons el percentatge de 
càrrega en el que treballi, la temperatura i el cabal variaran. Aquest fet fa que conèixer el 
comportament d’aquesta (les característiques) en diferents condicions de càrrega permeti 
predir els diferents punts de treball i millorar l’eficiència del conjunt. 

Durant aquest càlcul s’utilitzen valors explicats en el capítol anterior, de manera que és farà 
contínua referència als càlculs de coeficients de transmissió, àrees, temperatures i altres 
valors que s’hauran de calcular tal com s’ha fet al corresponent capítol. 

Com a dades principals per el càlcul està, en primer lloc, la configuració geomètrica dels tres 
intercanviadors: la longitud, l’amplada i la dimensió i la distribució dels tubs.  

L’altre conjunt de dades de partida corresponen als d’operació de la caldera i aquests són 
els paràmetres que es poden variar per realitzar l’estudi: 

• Cabal de gas (mg en [kg/s]) 

• Temperatura d’entrada del gas en la caldera (T1 en [K]) 

• Pressió en l’evaporador (P6 en [Pa]) 

• Temperatura d’entrada de l’aigua d’alimentació en l’economitzador (T8 en [K]) 

Els valors que s’obtenen com a resultat del càlcul són: 

• Cabal de vapor generat (mv en [kg/s]) 
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• Potències tèrmiques transferides en cada un dels intercanviadors (QEC, QE i QR en 
[W]) 

• Les diferents temperatures corresponents a la figura 6.1 (T1 a T8 en [K]) 

• Punt de contacte (ΔTc en [K]) 

• Punt d’aproximació (ΔTa en [K]) 

• Pèrdua de càrrega al costat envoltant (ΔPo en [Pa]) 

• Pèrdua de càrrega al costat tubs (ΔPi en [Pa]) 

El procés de càlcul s’inicia suposant el cabal de vapor generat (mv en [kg/s]) per, 
posteriorment, estudia el comportament del reescalfador, l’economitzador i finalment de 
l’evaporador. 

7.1. Característiques del reescalfador 

Abans de començar l’algoritme, es pot calcular la temperatura de la barreja aigua-vapor a 
l’evaporador com la temperatura de saturació a la pressió de saturació. 

Un cop suposat el cabal de vapor, s’ha de suposar la temperatura de sortida del vapor (T5 
en [K]) per poder calcular la potència transferida al reescalfador amb la següent expressió: 

𝑄! = 𝑚! · ℎ! − ℎ!"  [𝑊]  (𝟕.𝟏) 

Sent: 

• h5: entalpia de sortida del vapor al reescalfador (a T5 y P5 = Psat) [J/kg] 

• hvs: entalpia del vapor en condicions de saturació (entrada al reescalfador) [J/kg] 

Una vegada calculada la potència intercanviada es pot calcular la temperatura del gas a la 
sortida del reescalfador (T2) solucionant, com s’ha fet al capítol anterior, l’expressió (6.38). 

Per efectuar el balanç al reescalfador es calcula la potencia que pot transferir amb la 
configuració geomètrica escollida, el qual és realitza després de calcular el coeficient de 
transmissió global i la diferencia efectiva de temperatures com s’ha mostrat al capítol 
anterior. Aquesta potència serà: 

𝑄! = 𝑈! · 𝐴! · 𝛥𝑇!   [𝑊]  (𝟕.𝟐) 
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𝐴! = 𝐴! · 𝑁! · 𝑁! · 𝐿  [𝑚!]  (𝟕.𝟑) 

Sent: 

• Uo: coeficient de transmissió de calor global referit a l’àrea exterior calculat segons 
l’apartat 1.9.3. [W/m2K] 

• Ao: àrea de transferència de calor exterior [m2] 

• ΔTM: diferència efectiva de temperatures calculat segons el mètode explicat a 
l’apartat 1.8.2. [K] 

• At: àrea de transferència de calor exterior d’un tub per unitat de longitud calculada 
amb l’expressió (6.55) per tubs llisos o l’expressió (6.114) per tubs amb aletes [m2] 

• Nw: nombre de tubs en amplada al reescalfador 

• NH: nombre de tubs en alçada al reescalfador 

• L: longitud dels tubs de la caldera [m] 

Els valors obtinguts per (7.1) i (7.2) es comparen, de manera que si la diferencia entre ells és 
petita, el considera que el reescalfador està balancejat. En cas contrari, es tindrà que tornar 
a iterar. 

Per realitzar una nova iteració cal, en primer lloc, calcular l’entalpia del vapor de sortida (h5) 
a partir de la potència calculada amb l’expressió (7.2): 

ℎ! =
𝑄!
𝑚!

+ ℎ!"   
𝐽
𝑘𝑔

     (𝟕.𝟒) 

A partir de l’entalpia es troba la temperatura de sortida del vapor reescalfat (T5), per al qual 
el vapor reescalfat a la pressió donada (Psat) presenta aquesta entalpia. Aquest valor de 
temperatura de sortida del valor substitueix al valor inicialment suposat per, altre cop, 
calcular la potència al reescalfador i comprovar si esta balancejat com s’ha fet anteriorment. 

Una vegada finalitzat el procés iteratiu ja es coneixen les característiques del reescalfador 
pel cabal de vapor suposat inicialment i es procedeix amb els corresponents càlculs a 
l’economitzador. 
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7.2. Característiques de l’economitzador 

La potència tèrmica transferida en tota la caldera serà: 

𝑄 = 𝑚! · ℎ! − ℎ!  [𝑊]  (𝟕.𝟓) 

Sent: 

• h5: entalpia de sortida del vapor al reescalfador (a T5 y P5 = Psat) [J/kg] 

• h8: entalpia d’entrada de l’aigua a l’economitzador (a T8) [J/kg] 

Per altra banda, aquesta potència es pot calcular com la següent expressió que es soluciona 
obtenint el valor de la temperatura de sortida del gas de l’economitzador (T4): 

𝑄 = m! · 𝐶!"
!!

!!
𝑑𝑇  [𝑊]     (𝟕.𝟔) 

Com s’ha explicat al capítol anterior hi ha varis mètodes per la resolució d’aquest tipus 
d’equacions, però en el model informatitzat d’aquest projecte s’ha solucionat per 
aproximació. 

Arribat aquest punt, s’ha de suposat la temperatura d’entrada del gas a l’economitzador (T3) i 
utilitzar-la per calcular la potència transferida a l’economitzador amb la següent expressió: 

𝑄!" = m! · 𝐶!"
!!

!!
𝑑𝑇  [𝑊]     (𝟕.𝟕) 

Coneixent la potència intercanviada a l’economitzador, es calcula l’entalpia de l’aigua a la 
sortida d’aquest: 

ℎ! =
𝑄!"
𝑚!

+ ℎ!   
𝐽
𝑘𝑔

     (𝟕.𝟖) 

Sent h8 l’entalpia corresponent a l’aigua a l’entrada de l’economitzador (T8). 

A partir de l’entalpia (h7) es troba la temperatura de sortida de l’aigua de l’economitzador(T7), 
com s’ha fet amb el vapor reescalfat al reescalfador. 
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El següent pas serà calcular el coeficient de transmissió global, la diferencia efectiva de 
temperatures i l’àrea de transferència exterior, com s’ha fet al reescalfador, per calcular la 
potència intercanviada a l’economitzador mitjançant la següent expressió: 

𝑄!" = 𝑈! · 𝐴! · 𝛥𝑇!   [𝑊]    (𝟕.𝟗) 

El següent pas serà comparar els dos valors de potència intercanviada al economitzador 
calculats. Si la diferencia és petita es considera que l’economitzador està balancejat i es 
donen per vàlides les característiques obtingudes, però en cas contrari cal tornar a iterar. 

Per realitzar una nova iteració es calcula la temperatura d’entrada del gas a l’economitzador 
(T3) solucionant l’equació resultant de l’expressió (5.7) prenent com a potència la calculada a 
(5.9). Aquesta nova temperatura substitueix a la inicialment suposada i es tornen a seguir 
les mateixes passes que a la primera iteració fins a que l’economitzador queda balancejat. 

7.3. Característiques de l’evaporador 

El pas final és comprovar si l’evaporador està balancejat. En cas que ho estigui, el valor del 
cabal de vapor suposat és correcte i en cas contrari caldrà refer els càlculs amb un nou 
cabal de vapor. La potència tèrmica transferida a l’evaporador serà: 

𝑄! = 𝑄 − 𝑄!" − 𝑄!   𝑊     (𝟕.𝟏𝟎) 

Per comprovar si l’evaporador està balancejat cal, coneixent totes les temperatures a la 
caldera, calcular el coeficient de transmissió global, la diferencia efectiva de temperatures i 
l’àrea de transferència exterior, com s’ha fet als altres dos dispositius, per calcular la 
potència intercanviada a l’evaporador mitjançant la següent expressió: 

𝑄! = 𝑈! · 𝐴! · 𝛥𝑇!   𝑊      𝟕.𝟏𝟏  

Si la diferencia del terme de potència calculat amb les dues expressions anteriors no és 
significativa l’evaporador està balancejat i tant el cabal de vapor suposat com totes les 
característiques calculades són les correctes. En cas contrari cal refer tots els càlculs amb 
un nou cabal de vapor: 

• Si la potència obtinguda per l’expressió (7.11) és superior a l’obtinguda per 
l’expressió (7.10), significa que per les característiques geomètriques de l’evaporador 
es pot transferir més potència de manera que és pot produir més vapor i s’ha de 
iterar amb un cabal de vapor major. 
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• Si la potència obtinguda per l’expressió (7.10) és superior a l’obtinguda per 
l’expressió (7.11), significa que vapor està absorbint més potència que la que és 
capaç de transferir l’evaporador, per la qual cosa s’ha de tornar a iterar amb cabal de 
vapor més petit.  
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8. Exemple d’aplicació 

En aquest apartat es pretén exemplificar el model per dimensionar i avaluar les 
característiques d’una caldera de recuperació de tubs d’aigua horitzontal i  de circulació 
forçada explicat durant el capítol anteriors. 

Com exemple d’aplicació es planteja la situació d’aprofitar un cabal de 113,4 kg/s 
corresponents als gasos d’escapament d’una turbina de gas els quals surten d’aquesta a 
una temperatura de 755 K. El vapor es vol generar a una pressió de 2,8 MPa i una 
temperatura de 590 K. 

Per realitzar aquest exemple pràctic s’ha informatitzat l’algoritme dissenyat amb el software 
de càlculs Mathcad. Tots els càlculs realitzats i els resultats obtinguts es poden consultar a 
l’annex A d’aquest projecte. 

8.1. Càlcul de les temperatures, potències i cabal de vapor 
generat 

Com a informació de partida en aquest apartat es pren com a punt de contacte 20 K i com a 
punt d’aproximació 25K. Per altre banda s’utilitza una composició en volum dels gasos 
d’escapament de la turbina del 17% de O2, 72% de N2, 5% de H2O i 6% de CO2. 

Seguint els càlculs explicats a l’apartat 6.4. s’observa que el cabal de vapor generat és de 
13,24 kg/s a la pressió i temperatura desitjades, la temperatura de sortida dels gasos a la 
sortida de la caldera de 483,23 K (s’ha reduït en 271,77 K per generar el vapor) i la potència 
transferida en el conjunt dels tres canviador és de 3,38·107 W, sent l’evaporador on la 
potència transferida és major.  

A la taula 8.1 es mostren la resta de temperatures i potencies involucrades calculades.  
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 Economitzador Evaporador Reescalfador 

Temperatura d’entrada del gas [K] 522,79 725,19 755 

Temperatura de sortida del gas [K] 483,23 522,79 725,19 

Temperatura d’entrada de l’aigua o vapor [K] 400 502,79 502,79 

Temperatura de sortida de l’aigua o vapor [K] 477,79 502,79 590 

Potència transferida [W] 4,784·106 2,517·107 3,806·106 

 

8.2. Amplada de la caldera 

Seguint la metodologia explicada a l’apartat 6.5, és defineix l’amplada de la caldera i el 
nombre de tubs de cada canviador. 

Començant per l’economitzador, s’escull una velocitat de l’aigua de 1 m/s per l’interior dels 
tubs, sent el diàmetre exterior d’aquests de 26,7 mm, el gruix de 2,87 mm i el pas 
transversal de 90 mm disposats a portell. Realitzant els càlculs pertinents s’obté la 
necessitat de 43 tubs en amplada per obtenir la velocitat desitjada, resultat en una amplada 
total de la caldera de 3,96 m. 

Per l’evaporador s’escullen tubs de 60,3 mm de diàmetre exterior i 3,91 mm d’espessor 
disposats a portell. Escollint un pas transversal de 115 mm, major al de l’economitzador 
degut a que el diàmetre també és major, resulta en la necessitat de 33 tubs en amplada. 
Recalculant el pas transversal, que serà diferent al plantejat degut a l’arrodoniment en el 
nombre de tubs, s’obté un lleugerament superior (116 mm) i una velocitat màssica de la 
barreja aigua/vapor de 742 kg/m2s. 

Finalment pel reescalfador s’escullen tubs de 48,3 mm de diàmetre exterior i 3,68 mm de 
gruix amb un pas transversal igual al de l’evaporador (115 mm) disposats a portell. Per tant, 
com a l’evaporador, resulten 33 tubs amb un pas tranversal real de 116 mm i una velocitat 
del vapor de casi 25 m/s. 

 

 

 

Taula 8.1 – temperatures a la caldera i potència transferida 
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8.3. Longitud de la caldera  

El càlcul de la longitud dels tubs es realitza a partir de l’evaporador ja que, com s’ha 
mencionat anteriorment, és en aquest dispositiu on la potència transferida és major. Abans 
de realitzar els càlculs pertinents, cal decidir si els tubs d’aquests tindran aletes. Degut a la 
quantitat de calor intercanviada a l’evaporador, serà necessària una àrea de transferència 
gran i per tant és adequat utilitzar tubs amb aletes per minimitzar l’alçada final de la caldera. 
S’han escollit aletes circulars radials, com les mostrades a l’apartat 6.6., de 19 mm d’alçada i 
1,524 mm d’espessor amb una densitat de 196 aletes per metre. Finalment cal imposar la 
velocitat màssica del gas a l’evaporador, que serà de 9,722 kg/m2s. 

Realitzant els càlculs pertinents, s’obté una longitud dels tubs de 7 m, que serà la mateixa 
per tots els tubs de la caldera (economitzador, evaporador i reescalfador). Al arrodonir 
l’alçada, es recalcula la velocitat màssica del gas i resulta de 10,153 kg/m2s.  

Arribats a aquest punt, ja està dissenyada la planta de la caldera (amplada i longitud) i es 
coneix el nombre de tubs per cada pas de cada dispositiu. 

8.4. Alçada de la caldera 

Començant pel càlcul de l’alçada de l’evaporador i imposant un pas tranversal de 120 mm, 
es calcula la diferència efectiva de temperatures que resulta ser de 84,03 K. Seguidament es 
calculen els coeficients de convecció, el coeficient de transmissió de calor global, l’àrea de 
transferència necessària i d’altres paràmetres necessaris per finalitzar el càlcul amb la 
necessitat de 15 passos de tubs en alçada, que representa una alçada total de l’evaporador 
de 1,8 m. 

Per realitzar el càlcul anterior, al igual que per l’economitzador i el reescalfador, s’han 
considerat nuls els valors de resistència d’embrutiment (tant interior com exterior) ja que es 
tracta d’un gas net i l’aigua d’alimentació ha sigut prèviament tractada pel posterior ús. 

Pel que fa a l’economitzador s’escullen, a priori, tubs llisos amb un pas tranversal de 100 
mm, però resultant en una alçada molt elevada i degut al petit diàmetre dels tubs, s’acaben 
escollint tubs amb aletes de 19 mm d’alçada, 1,524 mm d’espessor i una densitat de 196 
aletes per metre. Els resultat de l’operació, similar a la de l’evaporador i explicada al llarg del 
capítol anterior, és d’una alçada de 0,7 m amb 7 passos de tubs. 

Finalment, pel reescalfador s’utilitzen tubs llisos amb un pas tranversal de 100 mm que 
resulta amb un dispositiu de 9 passos de tubs i 0,9 m d’alçada 
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La taula 8.2 mostra el resum dels resultats dels diferents paràmetres en cada un dels 
dispositius. 

 

 Economitzador Evaporador Reescalfador 

Diferència efectiva de temperatures [K] 53,16 84,03 190,03 

Velocitat màssica del fluid interior [kg/m2s] 892,575 742,086 304,85 

Velocitat màssica del gas [kg/m2s] 6,972 10,15 6,847 

Coeficient de convecció costat aigua/vapor 
[W/m2K] 

8317 16730 1095 

Coeficient de convecció costat gas [W/m2K] 53,1 56,973 71,684 

Coeficient de transmissió de calor global 36,609 40,67 66,013 

Temperatura mitjana de paret interior [K] 443,04 505,421 559,396 

Temperatura mitjana de paret exterior [K] 467,042 562,714 571,808 

Nombre de tubs en alçada 7 15 9 

Alçada [m] 0,7 1,8 0,9 

 

8.5. Pèrdua de càrrega 

El càlcul de la pèrdua de càrrega del costat interior és realitza seguint el mètode descrit a 
l’apartat 6.10 i determinarà l’equip d’impulsió necessari per fer circular l’aigua i el vapor per 
l’interior dels tubs en la fase d’enginyeria de detall. La pèrdua de càrrega per cada tub de la 
caldera es mostra a la taula 8.3. 

La pèrdua de càrrega al costat envoltant (gas) és de vital importància ja que provoca la 
contrapressió dels gasos que, en el cas d’una turbina de gas, representa una pèrdua de 
potència mecànica estimada en un 0,25% de la potència proporcionada cada 25 mm de 
columna d’aigua (2,45·105 Pa) de pèrdua de càrrega. La pèrdua de càrrega total al costat 
envoltant és de 1,305·103 Pa, el que representa una pèrdua de potència mecànica a la 
turbina de gas relativament petita. 

Taula 8.2 – paràmetres calculats per determinar l’alçada de la caldera 
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8.6. Característiques de la caldera per diferents condicions 
de càrrega 

Després d’haver dissenyat la caldera es realitza l’estudi del comportament d’aquesta per 
diferents condicions de càrrega, és a dir, variant alguns dels següents paràmetres d’entrada: 

• Cabal de gas (mg en [kg/s]) 

• Temperatura d’entrada del gas en la caldera (T1 en [K]) 

• Pressió en l’evaporador (P6 en [Pa]) 

• Temperatura d’entrada de l’aigua d’alimentació en l’economitzador (T8 en [K]) 

En concret es variarà el cabal i la temperatura del gas d’entrada, mantenint la resta 
constants. La variació d’aquests dos paràmetres serà des de un 10% per sota el de disseny 
fins a un 10% per sobre. 

Pel que fa al disseny, es respecten totes les dimensions de tubs imposades als apartats 
interiors, així com les disposicions, la longitud dels tubs i l’alçada i l’amplada de cada 
dispositiu. A la taula 8.4 es mostren aquests paràmetres. 
  

 Economitzador Evaporador Reescalfador 

Pèrdua de càrrega a l’interior dels tubs [Pa] 2,34·104 7,89·105 9,72·104 

Pèrdua de càrrega al costat envoltant 184,16 1,05·103 72,257 

Taula 8.3 – pèrdues de càrrega de cada canviador 

 



Pàg. 90  Memòria 

 

 Economitzador Evaporador Reescalfador 

Diàmetre exterior dels tubs [mm] 26,7 60,3 48,3 

Gruix dels tubs [mm] 2,87 3,91 3,68 

Pas transversal [mm] 90 116 116 

Amplada [m] 3,96 

Nombre de tubs en amplada 43 33 33 

Longitud dels tubs [m] 7 

Alçada de les aletes [mm] 19 19 - 

Gruix de les aletes [mm] 1,524 1,524 - 

Densitat d’aletes [m-1] 196 196 - 

Pas longitudinal [mm] 100 120 120 

Nombre de tubs en alçada 7 15 9 

Alçada 0,7 1,8 0,9 

 

8.6.1. Variació del cabal de gas d’entrada 

El procés informatitzat que es mostra a l’aparta A.2 d’aquest projecte mostra com a resultat 
gràfic el comportament dels següents paràmetres de la caldera en variar l’entrada del cabal 
de gas: 

• Cabal de vapor generat 

• Temperatura de sortida del gas 

• Temperatura del vapor generat 

• Potència tèrmica transferida a la caldera 

• Pèrdua de càrrega al costat envoltant (gas) 

Taula 8.4 – Dimensions de la caldera 
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• Pèrdua de càrrega als tubs del reescalfador 

• Pèrdua de càrrega als tubs de l’evaporador 

• Pèrdua de càrrega als tubs de l’economitzador  

Les figures 8.1 i 8.2 mostren els dos primers gràfics esmentats a la llista anterior. El cabal de 
vapor generat augmenta linealment en augmentar el cabal de gas d’entrada. Pel que fa a la 
temperatura de sortida del gas, també en augmentar el cabal de gas.  

 

 

 

  
  

Figura 8.1 – Gràfic de la variació del cabal de vapor generat en variar el 
cabal de gas d’entrada 
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8.6.2. Variació de la temperatura del gas a l’entrada de la caldera 

Com a l’apartat anterior, el procés informatitzat mostra gràfics de la variació dels mateixos 
paràmetres, però en variar la temperatura del gas a l’entrada de la caldera. 

Les figures 8.3 i 8.4 mostren la variació de la potència tèrmica transferida i de la pèrdua de 
càrrega al costat envoltant. Com era d’esperar, tant la potència tèrmica com la pèrdua de 
càrrega del gas augmenten en augmentar la temperatura d’entrada del gas. Per tant caldrà 
prestar atenció que la variació de la temperatura no ocasioni una important pèrdua de 
potència a la turbina de gas per la contrapressió produïda. Finalment la figura 8.5 mostra la 
variació de la temperatura de sortida del vapor produït, que també augmenta en augmentar 
la temperatura d’entrada del gas.  

Figura 8.2 – Gràfic de la variació de la temperatura del vapor generat 
en variar el cabal de gas d’entrada 
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Figura 8.4 – Gràfic de la variació de la pèrdua de càrrega del gas en 
variar el cabal de gas d’entrada 

Figura 8.3 – Gràfic de la variació de la potència tèrmica transferida en 
variar el cabal de gas d’entrada 
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Figura 8.5 – Gràfic de la variació de la temperatura de sortida del gas 
en variar el cabal de gas d’entrada 
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9. Planificació i pressupost 

En aquest apartat s'expliquen les diferents etapes del projecte, els temps previstos per a 
cadascuna d'elles i el pressupost resultant. 

Coneixent que la majoria de projectes que no compleixen amb les previsions sol ser per 
desviacions en temps, es va planificar abans de començar el projecte. 

9.1. Planificació 

Per realitzar la planificació i portar el seguiment de l'evolució del projecte es va utilitzar 
Microsoft Project. Aquest programa permet crear unes rutines de treball i especificar quins 
recursos es dedicaran a cadascuna de les tasques programades.  

Des d'un principi el projecte es va dividir en sis etapes: 

• Estudiar el marc teòric del projecte: en aquesta part del projecte es va realitzar una 
recerca d’informació per tal d’obtenir els coneixements necessaris sobre les calderes 
de recuperació i realitzar els capítols 2, 3, 4 y 5 d’aquest projecte 

• Dissenyar el mètode de càlcul: durant aquesta etapa es va recopilar informació per 
generar els algoritme de disseny i càlcul de característiques explicats als capítols 6 i 
7 d’aquest projecte. 

• Programar el mètode de càlcul: aquesta etapa va consistir en transformar el mètode 
de càlcul en un full de càlcul de Mathcad 

• Exemplificar el mètode de càlcul: en aquesta part es va posar a proba el full de càlcul 
realitzat a l’etapa anterior 

• Memòria i presentació: aquesta etapa va consistir en redactar la memòria i preparar 
la presentació 
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La figura 9.1 mostra un diagrama de Gantt del projecte que permet mostrar el temps de dedicació a les diferents tasques al llarg del 
projecte. Aquest també permet identificar les relacions e independències entre les tasques.  

 

Figura 9.1 – diagrama de Gantt del projecte 
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9.2. Pressupost 

En aquest projecte, al tractar-se del disseny d’un mètode de càlcul, el pressupost té en 
compte únicament els costos del projecte. 

A causa de les característiques d'aquest projecte en el pressupost es requereix detallar les 
hores dedicades a cada tasca i el cost per hora. 

Per determinar el cost unitari de les hores s'ha pres com a referència el preu de les hores 
pressupostades segons les capacitats requerides d’enginyers i de programadors. El preu de 
l’enginyer s’estima a 80 euros per hora treballada, i el preu del programador de 60 euros per 
hora treballada. 

Un cop definits els costos unitaris per hora i especificat el criteri seguit per decidir aquests, a 
la taula 9.1 es presenta el pressupost definitiu. 

 

TASQUES PROGRAMADES Durada 
[hores] 

Cost [€/h] Cost total [€] 

    Estudiar el marc teòric del projecte 100 60 6000 

    Dissenyar el mètode de càlcul 272 60 16320 

    Programar el mètode de càlcul 292 40 11680 

    Exemplificar el mètode de càlcul 72 60 4320 

    Redactar la memòria 84 60 5040 

    Preparar la presentació 36 60 2160 

    TOTAL PROJECTE 856 53,18 45520 

 Taula 9.1 – pressupost del projecte 
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10. Anàlisi d’impacte ambiental 

En aquest projecte és molt important valorar l'impacte ambiental ja que, deixant de banda 
que es tracta del disseny d’un mètode de càlcul, un dels objectiu de l’ús de calderes de 
recuperació és ajudar al medi ambient. 

10.1. Aprofitament d’una energia existent 

Un dels motius que afecta de forma més significativa el medi ambient és el fet que no 
s'utilitzen combustibles pel funcionament de les calderes de recuperació dissenyades durant 
aquest projecte. S'aprofita una energia ja existent en uns gasos que serien emesos a 
l’atmosfera, evitant així l’ús d’altres mètodes menys conservadors amb el medi ambient per 
generar vapor. 

10.2. Reducció de la contaminació tèrmica 

Utilitzant la temperatura calenta dels gasos d’escapament per generar vapor s'aconsegueix 
reduir la temperatura de sortida d'aquests gasos. Una temperatura de gasos inferior ajuda a 
reduir la contaminació tèrmica que es fa al medi ambient. 

Aquesta contaminació, sobretot en zones altament poblades, genera un augment en la 
temperatura de la zona. Aquest augment de la temperatura afecta la flora i la fauna, que 
sovint mor o migra per poder viure en un hàbitat natural que s'adequa més a les seves 
necessitats. 
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Conclusions 

Al llarg de les pàgines anteriors s'ha aconseguit complir amb els objectius del projecte. S’han 
estudiat les diferents tipologies de calderes de recuperació existents per seleccionar la més 
adient per la recuperació de calor dels gasos d’escapament d’una turbina de gas. 
Seguidament s'ha creat un procés per dissenyar, a nivell d’enginyeria bàsica, una caldera de 
recuperació de tubs d’aigua horitzontals i circulació natural. Tot això aconseguint generar 
vapor a una temperatura i pressió desitjades utilitzant una energia residual provenint dels 
gasos d’escapament d'un altre procés. Finalment s’ha informatitzat aquest mètode de càlcul 
per realitzar un exemple d’aplicació i contrastar els resultats. 

El mètode ha estat dissenyat a partir de les equacions de transferència de calor més adients 
per tal de modelar el comportament d’aquestes calderes i ha donat com resultat els 
paràmetres necessaris pel disseny de la caldera anteriorment menciona, donant els resultats 
necessaris per poder dissenyar la caldera i realitzar un estudi a nivell d’enginyeria de detall.  

El model informatitzat amb l’eina de càlcul Mathcad permet a l’usuari realitzar el 
dimensionament d’una caldera a partir de les necessitats de vapor i de les condicions del 
gas d’entrada en qüestió de pocs minuts. A més, també realitza un estudi del comportament 
de la caldera en diferents condicions de càrrega que dóna com a resultat els gràfics de 
comportament bàsics per la correcta elecció de la caldera. Amb aquest punt, i degut a que 
l’algoritme resultant és molt llarg i molest per realitzar-lo manualment, fa complir els 
principals objectius d’aquest projecte 

A més d'aconseguir complir amb els objectius del projecte s'han mostrat les avantatges de 
l’ús d’aquest tipus de caldera pel medi ambient. 

Com a futures línies d’actuació, partint dels resultats obtinguts amb el mètode plantejat 
(enginyeria bàsica de la instal·lació), es planteja el desenvolupament de l’etapa d’enginyeria 
al detall on es dissenyarien la resta de components de la instal·lació, definits durant el 
capítol 4, així com del muntatge i fabricació de tots els components dissenyats,  
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