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5. Experimentació

5.1 Caldera de baixa temperatura

5.1.1 Les calderes d’alt rendiment

 Després de la crisi energètica dels anys setanta, sorgí la necessitat de crear calderes que reduïssin
sensiblement les pèrdues i, en conseqüència, n’augmentessin el rendiment. Aquest fou l’inici de les
calderes d’alt rendiment i, en particular, de les calderes de baixa temperatura.

Entenem per calderes convencionals les que treballen a temperatura constant durant tot l’any,
independentment de la temperatura exterior, amb una temperatura mitjana de caldera de 80ºC.

Dins del que entenem per calderes d’alt rendiment (en comparació amb les convencionals) podem
distingir-ne dos tipus:

Ø Calderes de baixa temperatura. Són les que poden funcionar de manera continuada amb
una temperatura d’aigua d’alimentació de 35 a 40ºC i que en determinades circumstàncies
poden produir condensació (directiva europea 92/42/CEE).

Ø Calderes de molt baixa temperatura. En aquest tipus de calderes, la temperatura no està
limitada, de manera que pot seguir baixant fins arribar a temperatura ambient, sense perill de
patir danys per corrosió deguts a la condensació del vapor d’aigua dels fums.

Els avantatges de les calderes de baixa temperatura respecte a les convencionals les podem resumir en
els punts següents:

- Permeten modular la temperatura de l’aigua en la mateixa caldera, i adaptar-la a les necessitats
energètiques.

- Estalvi de combustible (augment del rendiment estacional). En poder modular la temperatura
segons les necessitats, reduïm les pèrdues per convecció i radiació (directament proporcionals a la
temperatura de l’aigua de caldera). A més, podem baixar de manera important la temperatura dels
fums, i reduir les pèrdues per calor sensible als fums.

- Reducció de les emissions. Conseqüència de l’estalvi de combustible.
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Les calderes de baixa i molt baixa temperatura són les que actualment poden oferir rendiments tèrmics
més elevats. Això s’aconsegueix gràcies a l’ampliació de la superfície del bescanviador fums/aigua o a
la integració d’una segona etapa de bescanvi dins la caldera.

L’increment de la superfície d’intercanvi permet recuperar una part important de la calor dels
productes de combustió. Fins i tot es pot aprofitar la calor latent del combustible condensant el vapor
d’aigua dels fums (en determinades condicions).

L’inconvenient de la condensació de vapor és la corrosió del material de la caldera. Quan el
combustible emprat és el gasoil i hi ha suficient excés d’aire, es formen òxids de sofre a causa del
sofre que conté el combustible. Aquests òxids, no corrosius, donen lloc a àcid sulfurós i sulfúric en
presència de l’aigua condensada, àcids que sí són altament corrosius.

Tecnologia de les calderes de baixa temperatura

Anomenem temperatura de rosada dels fums aquella a partir de la qual comença a condensar el vapor
d’aigua que conté els fums. Per tant, només podrà condensar el vapor d’aigua si la temperatura de la
paret del costat dels fums és inferior al punt de rosada.

Fig. 5.1. Temperatura de rosada dels fums de combustió en funció del contingut de CO2 d’aquests fums.
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Ø Superfície d’intercanvi de paret simple. En aquest cas, la diferència de temperatures entre
els dos costats de la paret oscil·la entre 6ºC i 1ºC, decreixent des de l’entrada fins a la sortida
dels tubs (la temperatura dels fums va disminuint al llarg dels tubs).

Ø Superfície d’intercanvi de doble paret. La idea és augmentar la resistència tèrmica entre les
dues superfícies (aigua i fums). Així, per a una mateixa temperatura de l’aigua, la temperatura
de la paret costat fums serà més alta que en el cas anterior, i, per tant, podrem evitar la
condensació del vapor.

Fig. 5.2. Perfil de temperatures per a superfícies de simple i doble paret.

L’augment de la resistència tèrmica s’obté amb la formació de cambres d’aire entre les dues peces de
la paret (per la rugositat inevitable de les peces). Per mantenir constant la temperatura superficial
costat fums s’haurà d’anar disminuint la rugositat al llarg del tub. D’aquesta manera dosifiquem la
calor transmesa a la vegada que evitem la creació de tensions longitudinals causades per la gran
diferència de temperatures entre l’entrada i la sortida.

5.1.2 Fonament teòric

Tipus de combustió

La caldera és l’equip destinat a transmetre a l’aigua la calor alliberada en la combustió d’un
combustible, que en el nostre cas és gas natural.

La combustió es defineix com el conjunt de reaccions químiques d’oxidació que desprenen calor
(exotèrmiques). Perquè la combustió tingui lloc, s’han de reunir els tres elements següents:
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Ø Combustible (reductor)
Ø Comburent (oxidant)
Ø Energia d’activació

L’energia d’activació és la quantitat d’energia que s’ha d’aportar a la mescla de combustible i
comburent perquè s’iniciï la combustió.

Només que manqui un d’aquests tres factors, la combustió no es produirà.

Podem distingir quatre tipus diferents de combustió, en funció dels diferents productes de combustió
produïts:

àà Combustió estequiomètrica. S’utilitza la quantitat justa d’oxigen a fi d’oxidar tot el
carboni en forma de diòxid de carboni. És la reacció on la quantitat de calor alliberada és
màxima.
àà Combustió completa amb excés d’aire. En aquest cas aportem més aire del que
aportàvem en la combustió estequiomètrica. En ser necessari escalfar l’excés d’aire existent en
la mescla, la temperatura que s’obté és menor que la calor que s’obtenia en la combustió
estequiomètrica.
àà Combustió incompleta amb defecte d’aire. Com que no hi ha prou oxigen a la mescla per
oxidar tot el carboni existent, s’obté, a més dels productes de combustió normals, monòxid de
carboni.
àà Combustió incompleta amb excés d’aire. En les combustions on no hi ha una bona
mescla entre el carboni i l’oxigen existent, es produeixen reaccions en què s’obté carboni
sense oxidar completament. També es produeix oxigen sense reaccionar, ja que no s’arriba a
cremar tot l’hidrocarbur, i es desaprofita part de la seva energia.

A la pràctica, les reaccions estequiomètriques són difícils d’aconseguir, ja que exigirien una mescla
íntima total entre gas i aire de combustió, a més d’una aportació exacta d’aire.

Usualment es prefereix un cert excés d’aire, per assegurar l’oxidació total del carboni. La pèrdua
tèrmica per l’escalfament d’aquest excés d’aire és inferior a la que suposaria l’aparició d’incremats i
monòxid de carboni en els productes de combustió, com succeeix en el cas de combustió incompleta.

La taxa d’aireació (n) és la relació entre l’aire de la combustió i l’aire teòric de la combustió
estequiomètrica. A la pràctica, aquest coeficient presenta els valors següents, en funció del tipus de
combustible:

Taula 5.1. Taxes d’aireació habituals en funció del tipus de combustible.

Tipus de combustible Taxa d’aireació (n)

Sòlids 1,4 .. 2,5

Líquids 1,25 .. 1,6
Gasos 1,1 ..1,4
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En general:

Taula 5.2. Tipus de combustió en funció de la taxa d’aireació.

n = 1 Combustió estequiomètrica

n > 1 Combustió completa amb excés d’aire
n < 1 Combustió incompleta

Característiques de la combustió

La temperatura teòrica de combustió és la temperatura que assolirien els productes de la combustió en
el cas d’una combustió estequiomètrica, en l’instant en què aquesta es produeix. A la pràctica, mai no
s’arriba a aquesta temperatura, per la transmissió de calor dels productes de la combustió a l’ambient
circumdant i a la reducció del CO2 i H2O (vapor) en CO, H2 i O2, a temperatures superiors a 1.700ºC.

La temperatura teòrica de la combustió no es pot determinar per mètodes experimentals. Aquesta
temperatura seria la que tindrien els productes de la combustió si la calor alliberada en la combustió
estequiomètrica s’utilitzés per escalfar aquests productes.

La flama és la manifestació visible i calorífica de la reacció de combustió. Si no hi ha mescla prèvia de
combustible i aire, la flama es caracteritza per la seva gran longitud i color groguenc, però de baixa
temperatura. En canvi, si hi ha mescla prèvia, obtenim flames curtes de color blavós i d’alta
temperatura.

La temperatura màxima de la flama s’obté en combustions amb mescla prèvia i amb excés d’aire una
mica per sobre de l’estequiomètric. A més, si preescalfem la mescla i/o l’aire comburent, s’augmenten
les temperatures de flama de 25ºC a 40ºC.

La velocitat d’avanç o propagació de la flama depèn de la proporció entre el combustible i el
comburent amb què es realitza la mescla prèvia, i que es denomina taxa d’aireació primària. Altres
factors influents són la naturalesa del combustible, la presència de gasos inerts (N2, etc.) i la
temperatura de mescla.

Perquè la flama quedi adherida al cremador, cal un equilibri entre la velocitat de sortida de la mescla
de combustible i la velocitat d’avanç de la flama. La inestabilitat de la flama es produeix per les raons
següents:

Ø Augment de la pressió del combustible, amb el consegüent augment de la pressió de la
mescla i, per tant, de la velocitat de sortida d’aquesta mescla. Es produeix un despreniment de
la flama.

Ø Disminució de la pressió del combustible, que fa disminuir la velocitat de sortida de la
mescla, i provoca un retrocés de la flama.
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Combustible emprat: el gas natural

Es denomina gas natural a una mescla de gasos, majoritàriament formats per hidrocarburs gasosos (en
particular, el metà hi és amb una proporció superior al 70%). El gas natural es troba a la natura en les
anomenades “bosses de gas”, sota terra, cobertes per capes impermeables que n’impedeixen la sortida
cap a l’exterior. El gas natural es pot trobar acompanyant el cru en pous petrolífers (gas natural
associat) o bé en jaciments exclusius de gas natural (gas natural no associat). El seu procés de
formació és anàleg al del petroli.

La composició volumètrica tipus del gas natural presenta variacions segons la seva procedència, i els
subministraments actuals a Espanya oscil·len al voltant dels valors següents:

Taula 5.3. Composició del gas natural subministrat a Espanya.

Composició Tipus 1 Tipus 2

Metà 85,2 91,4

Età 13,6 7,2
Hidrocarburs superiors 0,4 0,8

Nitrogen 0,8 0,6

Paràmetres característics de la combustió: potència útil i potència nominal

La potència nominal útil és la potència calorífica màxima que, segons determini i garanteixi el
constructor, es pot subministrar en funcionament continu, ajustant-se als rendiments útils declarats pel
mateix constructor.

La potència útil (Pu) és igual al producte del cabal màssic del fluid portador (kg/s) per la calor
específica (kJ/kg K) per la diferència de temperatures entre la sortida i l’entrada de la caldera.

La potència nominal (Pn) és igual al producte del cabal de combustible (kg/s o m3
n/s (1)) pel seu poder

calorífic inferior (PCI) a pressió constant (kJ/kg o kJ/m3
n segons es tracti de combustible sòlid i líquid

o gasós, respectivament). També se l’anomena potència a la llar. Quan la caldera dóna una potència
inferior a la potència nominal diem que treballa a càrrega parcial. El nivell de càrrega parcial és la
relació entre la potència útil d’una caldera que funciona de forma intermitent o a una potència inferior
a la potència útil nominal i aquesta mateixa potència útil nominal.

 Paràmetres característics de la combustió: rendiment instantani i pèrdues

El rendiment instantani d’un generador de calor es defineix amb la relació:
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u
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P=η          (5.1)

Distingim tres tipus de pèrdues segons la seva naturalesa:

Ø Pa: Pèrdues de calor a través del cos de la caldera, per radiació, convecció i conducció. S’hauran de
considerar per separat les parts de la caldera en què la temperatura superficial en diversos punts és
sensiblement igual (superfícies aïllades, portes, caixa de fums, etc.).

Es mesura amb un termòmetre de contacte la temperatura superficial de diferents punts de cadascuna
de les parts, per fer-ne la mitjana.

La potència parcial cedida per cada part segueix l’expressió següent:
 

                                              ( )axxax TTSP −⋅⋅= α    (5.2)

On:

Pax és la potència parcial cedida a l’ambient per la superfície x.
Sx és la superfície parcial considerada.
Tx és la temperatura superficial mitjana de la superfície parcial.
Ta és la temperatura ambient mesurada a 1,5 m per davant de la caldera i a una alçada igual a la meitat
de la mateixa.
α és el coeficient de transmissió de calor.

Pa es determina com a suma de les diverses potències parcials Pax.

Ø Pf: Pèrdues per calor sensible en els gasos d’escapament, o pèrdues a la xemeneia, degudes a la
diferència de temperatura entre els fums i l’aire de combustió.

El càlcul d’aquestes pèrdues es pot efectuar mitjançant l’expressió següent:

( )acf
pff

f TT
PCI

cC
p −⋅

⋅
=    (5.3)

On:

pf són les pèrdues unitàries de calor als fums.
Cf és la quantitat de fums, en m3

n per unitat de combustible, és a dir, m3
n/m

3
n en el nostre cas.

cpf és la calor específica a pressió constant dels fums, en kJ/(m3
n K). S’obté mitjançant la mitjana

ponderada en volum de cadascun dels seus components. Per tant, s’ha d’analitzar la composició dels
fums i determinar el tant per cent de cada component.
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Segons Siegert, aquestes pèrdues poden calcular-se, perdent precisió, amb l’equació:

( )
2CO
acf

h

TT
p

−
⋅= σ    (5.4)

On:

CO2 és el contingut de diòxid de carboni als fums (% en volum)
σ és un coeficient que depèn del tipus de combustible:

Taula 5.4. Coeficient de Siegert en funció del tipus de combustible.

Tipus de combustible Coeficient σ
Gasoil 0,59

Gas ciutat (llar pressuritzada) 0,38
Gas ciutat (llar en depressió) 0,35

Gas natural (llar pressuritzada) 0,46
Gas natural (llar en depressió) 0,42

Propà i butà 0,50

Si volem obtenir més precisió que amb l’equació proposada per Siegert, l’equació de Heinisch calcula
aquestes pèrdues com:

( )acff TTb
CO

a
p −⋅








+=

2

   (5.5)

On els coeficients a i b depenen del tipus de combustible emprat:

Taula 5.5. Coeficients de Heinisch en funció del tipus de combustible.

Combustible a b

Gasoil 0,50 0,007

Gas ciutat 0,35 0,011
Gas natural 0,37 0,009

Aquest tipus de pèrdues acostumen a estar entre el 6% i el 10% de la potència nominal, en funció,
bàsicament, de la temperatura dels fums.
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Ø Pi: Pèrdues per incremats (degudes bàsicament a la presència de monòxid de carboni).

Aquestes pèrdues són, en general, molt petites si la combustió és correcta. Normalment són inferiors a
un 0,5% de la potència nominal. Es poden calcular mitjançant la relació següent:

PCI

CO⋅⋅
= COf

i

PCC
p      (5.6)

On:

pi són les pèrdues unitàries per incremats.
Cf és la quantitat de fums, en m3

n per unitat de combustible, és a dir, m3
n/m

3
n en el nostre cas.

PCco és el poder calorífic del monòxid de carboni (12.640 kJ/m3
n).

CO és el contingut de monòxid de carboni als fums (% en volum).
PCI és el poder calorífic inferior del combustible, expressat en kJ/m3

n.

Fig.5.3. Superfície de calefactora de la cadera.
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Tir

El tir és la diferència de pressió que té la missió de fer possible l’evacuació dels gasos de combustió de
la caldera. S’origina per la diferència de pesos específics entre l’aire exterior i els propis dels gasos.
Quan més alta sigui la xemeneia, més intens serà el tir, encara que també influeixen la resistència que
ofereixen els conductes a la sortida dels fums i les característiques constructives de la pròpia
xemeneia.

( )gaHT ρρ −⋅=          (5.7)

On:

T és el tir en mmca
H és l’alçada vertical en metres de la xemeneia

ρa és el pes específic de l’aire exterior en kg/m3

ρg és el pes específic dels gasos de combustió en kg/m3

El tir és més gran quan més elevada és la diferència de temperatures entre l’aire exterior i la dels
gasos. En una xemeneia sobredimensionada o construïda amb material inadequat que no asseguri la
seva estanqueïtat, es produiran infiltracions d’aire fred que disminuiran el tir i el rendiment de la
combustió amb la consegüent pèrdua energètica.

Per tant, per al bon funcionament de la caldera, s’ha de complir que la pèrdua de càrrega total sigui
inferior al tir.

5.1.3 Experimentació

Objectius

L’objectiu principal de la pràctica és la familiarització amb els paràmetres característics de la caldera.
Es determinaran, de manera experimental, la potència útil, les diferents pèrdues, el tir, l’aportació
calorífica i el rendiment instantani de la caldera.

Estudiar el comportament del rendiment de la caldera en variar la temperatura de sortida de l’aigua.

Estudiar el comportament del rendiment de la caldera en variar l’excés d’aire.

Dispositiu experimental

Disposem d’una caldera de baixa temperatura alimentada amb gas natural, de la casa Viessmann,
model Vitola-Comferral, de 18 kW de potència nominal.
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La caldera té la missió de proveir d’aigua amb el nivell tèrmic idoni la bateria de calefacció del
climatitzador, perquè l’aire tractat en el climatitzador assoleixi les condicions tèrmiques desitjades.

El sistema hidràulic associat a la caldera consta de dos circuits: el circuit primari i el circuit secundari.

Ø Circuit primari. La bomba de recirculació 3 aspira l’aigua provinent del dipòsit d’inèrcia
de calor i la impulsa cap a la caldera, on s’escalfa. En sortir de la caldera, l’aigua es dirigeix
cap al primari del bescanviador de plaques, on una vàlvula de tres vies R3 en el retorn (funció
mescladora) actua de manera anàloga a la vàlvula del circuit de fred comentada abans. A la
sortida de la vàlvula, l’aigua va al dipòsit d’inèrcia de calor, on serà de nou aspirada per la
bomba.

Ø Circuit secundari. La bomba de recirculació 1 impulsa l’aigua del circuit secundari cap al
secundari del bescanviador de plaques, on és escalfada per l’aigua del circuit primari. En sortir
del bescanviador, l’aigua pot anar cap a la bateria de calor o cap a la bateria de preescalfament,
ja que el circuit presenta una bifurcació. A la sortida d’aquestes bateries, el circuit es torna a
unir en un de sol, d’on l’aigua és aspirada per la bomba.

Per simplificar el procés d’experimentació, en aquesta pràctica no treballarem amb el bescanviador de
calor. La caldera proveirà d’aigua calenta la bateria de calor del climatitzador directament.

Taula 5.6. Característiques dels circuits hidràulics per a l’assaig.

CARACTERÍSTIQUES

Circuit hidràulic Circuit secundari de calor

Unitat productora Caldera
Terminals Bateria de calor

Cabal nominal (l/h) 4.300
Grup impulsor Bomba de recirculació 1
Equilibrat hidràulic Equilibrable

Regulabilitat Regulable

La taula següent resumeix la posició de les vàlvules de bola per configurar el circuit hidàulic tal com
hem explicat.
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Taula 5.7. Posicions de les vàlvules de bola per a l’assaig.

Vàlvula de bola Posició Vàlvula de bola Posició

V1 Oberta V18 Tancada

V2 Oberta V19 Oberta
V3 Tancada V20 Tancada

V9 Oberta V21 Oberta
V10 Tancada V22 Tancada
V11 Tancada V23 Oberta

V12 Tancada V24 Oberta

A més disposem dels equips següents:

Ø Aparell de mesura de cabal, pressió i temperatura d’aigua (CBI).
Ø Sonda de fums (Testo).
Ø Termòmetre de temperatura ambient.

Condicions de l’assaig

La presa de mesures experimentals es pot realitzar per a diversos cabals d’aigua en el circuit de la
caldera. Per tant, abans de començar la recollida de dades cal haver fixat el cabal del circuit per mitjà
de l’instrument de mesura CBI.

L’equilibratge hidràulic consisteix a fixar l’obertura de les vàlvules d’equilibratge en les posicions
idònies perquè per la caldera circuli el cabal d’aigua desitjat.

Taula 5.8. Posicions de les vàlvules d’equilibratge per a l’assaig.

Cabal: 4.300 m3/h

Vàlvula Eq. Posició

E4 4.0

E7 2.0

E8 2.1

E10 0.0

Les condicions de funcionament vénen donades per la temperatura d’impulsió de l’aigua en funció de
la temperatura exterior i de la temperatura ambient de consigna. Aquesta correlació es representa per
mitjà de les corbes de calefacció de la caldera.
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Fig. 5.4. Corbes de calefacció de la caldera Viessmann Vitola-Comferral.

El regulador Trimatik permet ajustar la inclinació i el nivell de la corba de calefacció vigent, per
assolir la temperatura d’impulsió requerida en funció de les condicions exteriors.

Fig. 5.5. Ajust de la corba de calefacció de la caldera.
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El Trimatik és un regulador digital del circuit o circuits de la caldera. La regulació està en funció de
les condicions exteriors. El seu principi de funcionament es pot resumir de la manera següent:

1. Càlcul de la temperatura de l’aigua. La sonda de temperatura exterior informa el
regulador, de manera que aquest, segons la corba de calefacció (llei de correspondència)
prèviament seleccionada, obté una temperatura d’impulsió, o el que és equivalent, una
temperatura d’aigua. Observem que no hi ha llaç de control en aquesta part, sinó que es
tracta d’un bucle obert.

2. Regulació en llaç tancat. Un llaç de control regula la temperatura de l’aigua de la caldera,
essent la consigna la temperatura obtinguda en el punt anterior.

La caldera disposa d’un termòstat de seguretat, que atura el funcionament de la caldera quan la
temperatura de l’aigua d’impulsió pateix una pujada anormal. En el nostre cas, el termòstat està ajustat
d’origen a 110ºC.

Per limitar les condensacions de fums a la caldera, provocades per una baixa temperatura de caldera,
es disposa una sonda de temperatura addicional en el retorn.

La configuració de la caldera consisteix a seleccionar la corba de calefacció addient per obtenir la
temperatura d’impulsió d’aigua desitjada. La taula següent mostra els valors de posició i pendent
necessaris per obtenir la temperatura nominal d’aigua de caldera per a diferents temperatures exteriors:

Taula 5.9. Nivell i inclinació de la corba de calefacció.

TEMPERATURA DE CALDERA: 50ºC

Temperatura exterior (ºC) Nivell Inclinació

-5 20 1

0 20 1,2
5 25 0,8

10 25 1,2
15 30 0,8

Fixem-nos que perquè la variació en la temperatura exterior no provoqui grans variacions en la
temperatura de caldera cal que la corba de calefacció escollida sigui al més plana possible. És per això
que en augmentar la temperatura exterior augmentem el nivell de la corba perquè la inclinació
d’aquesta es pugui mantenir al més baixa possible.

IMPORTANT: Abans d’iniciar els assajos de potència, la caldera ha d’haver estat funcionant en règim
permanent com a mínim durant mitja hora després d’haver fixat les posicions en les vàlvules
d’equilibratge.
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Mesures experimentals

Els apartats que mostrem a continuació s’hauran de repetir per a cadascun dels diferents cabals
d’aigua. Els cabals d’aigua proposats són els següents:

Taula 5.10. Cabals d’aigua proposats per a l’assaig.

Cabal d’aigua (l/h)

4.300
3.800

3.300

Els cabals proposats es poden obtenir ajustant la posició de les vàlvules d’equilibratge i mesurant el
cabal amb l’instrument de mesura CBI, tal com s’explica en l’apartat 4.3.

Abans de fer les mesures, cal comprovar que la temperatura de l’aigua de la caldera està estabilitzada.
Per això cal fer el següent:

- Llegir la temperatura exterior i la temperatura d’aigua de la caldera en el visualitzador del
Trimatik.

- Entrar a la corba de calefacció (prèviament escollida) amb la temperatura exterior i comprovar que
la temperatura d’aigua de caldera que dóna la corba coincideix amb la que hem llegit al Trimatik.

Per a cada cabal fem les mesures següents:

1. Prenem dues lectures del comptador de gas espaiades 10 min.

2. Cabal d’aigua per a la caldera.

Per llegir el cabal d’aigua que travessa la caldera, connectem les mànegues de l’instrument de
mesura CBI a la vàlvula d’equilibratge E4. Seleccionem la funció CAUDAL del CBI. L’aparell
ens demana que introduïm el model de vàlvula, en el nostre cas STAD-32.

3. Temperatura de retorn de l’aigua, Te.

Posem el selector aire/aigua del quadre elèctric en posició AIGUA. En la finestra Circuit hidràulic
del programa de gestió tècnica llegim el valor de la temperatura de retorn de caldera. Important:
cal actualitzar el valor adquirit abans de prendre nota de la lectura. Per això fem un doble clic amb
el botó esquerre del ratolí sobre la icona de temperatura i seleccionem l’opció Actualizar.

4. Temperatura d’impulsió de l’aigua, Ts.

Procés anàleg al descrit en el punt 3.
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5. Temperatura ambient.

Llegim del termòmetre situat a la dreta del quadre elèctric.

6. Mesures amb la sonda de fums:

- Contingut O2.
- Contigut de CO2.
- Contigut de CO.
- Temperatura dels fums.
- Tir

Seguim les indicacions explicades en les pàgines 18-21 del manual de l’instrument de mesura Testo
342 (disponible al laboratori).

Emplenem la taula següent:

Taula 5.11. Mesures experimentals.

ASSAIG CALDERA

N.: DATA:                                      HORA:

                                   ACTIU    INACTIU
Circuit de fred

Circuit de calor
                                   ACTIU    INACTIU
   Primari

   Secundari

Bombes de recirculació
                              ACTIU    INACTIU

Bomba 1

Bomba 2

Bomba 3



5 Experimentació                        163

MESURES

Caldera Sonda de fums

T caldera (ºC) T ambient (ºC)

T exterior (ºC) T fums (ºC)

T ambient (ºC) Contingut O2 (%)

Lectura Comptador I

(m3
n)

Contingut CO2 (%)

Lectura Comptador
II (m3

n)
Contingut CO (ppm)

Circuit d’aigua Coef. excés d’aire

T entrada aigua (ºC) Tir (mbar)

T sortida aigua (ºC) Rendiment (%)

OBSERVACIONS:

Càlculs i representacions

1. Per a cada cabal, calculem la potència útil entregada per la caldera com a:

( )espu TTcmP −⋅⋅=     (5.8)

On:

Pu és la potència útil en kW.
m és el cabal d’aigua en kg/s.
Cp és el calor específic a pressió constant de l’aigua en kJ/kg K.
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Te és la temperatura d’entrada de l’aigua a la caldera, en K.
Ts és la temperatura de sortida de l’aigua de la caldera, en K.

2. Calculem l’aportació calorífica com a:

( )
600

PCI 12 CC
A

−⋅
=    (5.9)

On:

A és l’aportació calorífica en kW.
PCI és el poder calorífic inferior del gas natural en kJ/m3

n

C1 i C2 són les lectures del comptador de gas espaiades 10 min en m3
n.

3. Calculem el rendiment instantani (ηc) de la caldera com a relació entre la potència útil (Pu) i
l’aportació calorífica (A).

4. Calculem les pèrdues percentuals per calor sensible als fums (pf) amb les fórmules de Siegert (pi
S)

i Heinisch (pi
H).

5. Calculem les pèrdues per incremats (pi) amb la fórmula simplificada següent:

2

72
COCO

CO
pi +

⋅=  (5.10)

6. Calculem el rendiment instantani de la caldera a partir de les pèrdues calculades en els punts 4 i 5.

ifp pp −−= 1η  (5.11)

Amb els càlculs realitzats, emplenem la taula següent:

Taula 5.12. Resum dels càlculs.

η (potència útil i aportació) η (pèrdues)

Pu (kW) pf
S (%)

A (kW) pf
H (%)

ηc (%) pi (%)

ηp (%)
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Qüestions

- Compareu els valors de rendiment instantani obtinguts considerant l’aportació calorífica (ηc) i les

pèrdues calculades (ηp). Hi ha diferències sensibles? A què poden ser degudes?
- Compareu les pèrdues per calor sensible als fums calculades amb les fórmules de Siegert i

Heinich. Coincideixen?
- Varia significativament el rendiment en variar el cabal d’aigua de la caldera?
- El tir calculat és superior al tir mínim recomanat pel fabricant (5 Pa)?
- A partir de la concentració de CO2 mesurada i la temperatura d’aigua de caldera, creieu que hi ha

condensació d’aigua al costat fums? (vegeu la figura 5. 1).
- Repetiu l’experiència per a diferents temperatures d’aigua de caldera. Feu una gràfica amb el

rendiment de la caldera en funció de la temperatura d’impulsió (per a iguals cabals d’aigua).
Presenta algun òptim? Hi ha grans variacions del rendiment?

- En la vista de les corbes de rendiment en funció de l’excés d’aire i la temperatura d’impulsió,
vegeu quin és el rang òptim de treball per a la temperatura d’impulsió.

5.2 Sistema hidràulic

5.2.1 Fonaments teòrics: equilibratge hidràulic

L’equilibratge consisteix a aconseguir que per tots els circuits hidràulics circulin els cabals nominals,
és a dir, els cabals de disseny de la instal·lació. L’equilibratge és imprescindible per tenir un
funcionament global correcte de la instal·lació, assolint i mantenint estable la temperatura ambient
consignada.
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Fig. 5.6. Increment percentual dels costos energètics d’un edifici per cada grau de desviació per damunt o per sota de la
temperatura mitjana.
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Aquest ajust dels cabals als valors de disseny s’aconsegueix mitjançant la instal·lació i l’ajust de
vàlvules d’equilibratge repartides per la xarxa hidràulica. En general, l’equilibratge global es desglossa
en tres nivells.

El primer nivell el formen les unitats de producció. Les calderes i les màquines reversibles han d’estar
equilibrades, ja que el cabal en cadascuna normalment s’ha de mantenir constant. Les fluctuacions del
cabal donen lloc a una reducció de l’eficiència de producció i de la vida útil de les unitats, i en
dificulten el control efectiu.

El segon nivell correspon a la xarxa de distribució. La distribució ha d’assegurar que tots els terminals
rebin, com a mínim, el cabal nominal, en qualsevol règim de càrrega.

El tercer i últim nivell el constitueixen els llaços de regulació. Les llaços han  d’estar equilibrats
perquè les vàlvules de regulació puguin compatibilitzar els seus cabals primaris i secundaris.

Mòduls hidràulics d’equilibratge

Les vàlvules d’equilibratge s’han d’instal·lar de manera que la instal·lació pugui sectoritzar-se en
mòduls que puguin equilibrar-se independentment els uns dels altres. Això significa que cada terminal,
cada ramal, cada columna, cada canonada principal de distribució i cada unitat de producció ha de
disposar d’una vàlvula d’equilibratge.

La instal·lació de vàlvules d’equilibratge permet, a més, compensar modificacions efectuades sobre el
projecte original, així com errors de muntatge i sobredimensionament de components.

Ø Llei de proporcionalitat. Considerem que els terminals de la figura formen un mòdul. Una
pertorbació externa al mòdul dóna lloc a variacions de pressió diferencial entre A i B. Com
que el cabal depèn de la pressió diferencial, el cabal en tots els terminals canviarà en la
mateixa proporció. Una vàlvula d’equilibratge comuna a tots els terminals pot compensar
l’efecte de la pertorbació externa sobre el cabal dels terminals del mòdul. Aquesta vàlvula
s’anomena vàlvula de compensació. Aquesta llei de proporcionalitat no és vàlida, però, en el
cas de perturbacions internes.

Ø Procés òptim d’equilibratge. Un procés òptim d’equilibratge implica que:

- L’autoritat de les vàlvules de regulació sigui màxima per aconseguir un bon control.
- El sobredimensionament de la bomba i, per tant, de l’altura manomètrica, sigui mesurable

i, en conseqüència, els costos de bombeig pugin ser minimitzats.
- Les vàlvules d’equilibratge dels terminals prenen la menor pèrdua de càrrega possible

(com a mínim 3 kPa per garantir una mesura precisa del cabal), i els excessos de pressió
diferencial són absorbits per la vàlvula de compensació.
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Llaços de regulació amb vàlvules de tres vies amb funció mescladora

Una vàlvula de control de tres vies, mescladora, pot controlar un circuit a cabal constant i temperatura
variable.

Fig. 5.7. Vàlvula de tres vies en funció mescladora.

El primari a temperatura tp es mescla amb el retorn a la temperatura tr en la proporció necessària per
obtenir la temperatura de mescla desitjada, ts. Quan s’obre la porta E, la porta L tanca en la mateixa
proporció, i continua oberta la porta C. En tancar-se la porta E, també ho fa la vàlvula de tres vies i no
s’extreu cap energia del circuit primari. La temperatura ts llavors és igual a tr la qual, gradualment,
assolirà la temperatura ambient.

Veiem ara l’equilibratge del llaç de regulació. La vàlvula d’equilibratge S ajusta el cabal secundari al
valor especificat, que és el que ha de subministrar la bomba.

La vàlvula d’equilibratge B del bypass ha de crear, en principi, una resitència hidràulica igual a la del
circuit G, per proporcionar el mateix cabal qs, estigui oberta o tancada la vàlvula de tres vies.

Per tant, la instal·lació d’ambdues vàlvules assegura l’equilibratge de la vàlvula de tres vies.

Ara vegem quan resulta necessària i quan pot prescindir-se de la vàlvula d’equilibratge B en el bypass.

Les pèrdues de càrrega en els diversos components hidràulics del llaç de regulació estan relacionats
amb el cabal a través de l’equació de Bernouilli:

2á qpV ⋅=∆  (5.12)

Pèrdua de càrrega en la vàlvula de control.
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2â qpC ⋅=∆  (5.13)

Pèrdua de càrrega en el circuit secundari del llaç.

2ã qpG ⋅=∆               (5.14)

Pèrdua de càrrega en el circuit primari del llaç.

A vàlvula V oberta tenim que el cabal en el secundari és igual a qs i es compleix:

( ) ( ) 222 ãâáãâá sss qqqH ⋅+⋅+=⋅++=  (5.15)

ã
âá

1
ã

âá
1

ã 2

++=
∆

⇒++=
⋅ pG

H

q

H

s

 (5.16)

Si anomenem:

H
pG∆=ø  (5.17)

Tenim que:

ã
âá

1
ø
1 ++=  (5.18)

A vàlvula V tancada, el cabal al secundari l’anomenem q0, complint-se que sense la vàlvula
d’equilibratge B es té:

( ) 2
0á qH ⋅+= â  (5.19)

Igualant (29) i (33):

( ) ( ) ( )
ã

âá
1

1
âá

ã
1

âá
ãâá

âáãâá
2

02
0

2

+
+=

+
+=

+
++=


⇒⋅+=⋅++

s
s q

qqq

(5.20)

Tenint en compte (32):

ø1

1

ø1

1

1ø
1

ø
1

1ø
1

1
1 0

2

0

−
=⇒

−
=

−
=

−
+=




ss q

q
q

q  (5.21)

Substituint:
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H
pGq

q

s
∆−

=
1

10   (5.22)

El sobrecabal q0/qs que es genera quan tanca la vàlvula de tres vies, com que la tercera via no està
equilibrada, la seva tercera via, depèn de la pèrdua de càrrega en el costat primari del llaç
(fonamentalment produïda per la caldera o màquina frigorífica) en relació amb l’alçada manomètrica
de la bomba del secundari.
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q 0 /q s

Fig. 5.8.  Sobrecabal a través d’una vàlvula de tres vies mescladores desequilibrada.

Perquè el sobrecabal no superi el 40% del valor de disseny cal que la relació pG/H no sigui superior a
0,5. En cas de tenir ratios superiors, caldria instal·lar una vàlvula d’equilibratge en la via de bypass.

Si substituïm la vàlvula de tres vies per dues de dues vies treballant en oposició, obtenim la mateixa
funció mescladora.

Fig. 5.9. Una vàlvula de tres vies pot substituir-se per dues vàlvules de dues vies operant en oposició.
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La vàlvula VE representa la porta de control. La seva pèrdua de càrrega per al cabal de disseny és
∆pV. Si es tracta d’un circuit a cabal constant, l’alçada manomètrica de la bomba és també constant,

en ser-ho les pèrdues de càrrega del circuit. El resultat és que la pressió diferencial ∆pDC és constant.
Aquesta pressió diferencial s’aplica sobre la vàlvula VE quan aquesta està tancada. Per definició,
l’autoritat d’una vàlvula de control de dues vies ve donada pel quocient entre ∆p a vàlvula oberta i el

∆p a vàlvula tancada:

pGpV
pV

∆+∆
∆='â      (5.23)

Aquesta autoritat ha de ser més gran o igual a 0,5, per tant, la pèrdua de càrrega en la vàlvula de tres
vies ha de ser, com a mínim, igual a la pèrdua de càrrega del circuit primari del llaç, on el cabal
circulant és variable.

Llaços de regulació amb vàlvules de tres vies amb funció desviadora

Una vàlvula de control de tres vies desviadora pot controlar un circuit a cabal variable i a temperatura
constant de l’aigua, mantenint el cabal primari pràcticament constant.

El cabal primari passa a través de la porta E o és bypassat per la porta L, essent, en pricipi, constant.

Veiem ara l’equilibratge del llaç de regulació. El muntatge de les vàlvules d’equilibratge P i B té per
objectiu que pel primari del llaç circuli sempre un cabal constant. Així, quan la vàlvula de tres vies
està oberta, la vàlvula P introdueix una pèrdua de càrrega que limita el cabal circulant al cabal de
disseny. Quan la vàlvula de control està tancada, la vàlvula d’equilibratge B introdueix una pèrdua de
càrrega equivalent a la del circuit secundari, per mantenir constant el cabal en el primari.

Tot seguit veurem quan resulta necessari o no instal·lar la vàlvula d’equilibratge B en la via de bypass.

Les pèrdues de càrrega en els diversos components hidràulics del llaç de regulació estan relacionats
amb el cabal a través de l’equació de Bernouilli:

2á qpV ⋅=∆  (5.24)

Pèrdua de càrrega en la vàlvula de control.

2â qpC ⋅=∆  (5.25)

Pèrdua de càrrega en el circuit secundari del llaç.

2ã qpG ⋅=∆  (5.26)

Pèrdua de càrrega en el circuit primari del llaç.
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A vàlvula V oberta tenim que el cabal és igual al cabal de disseny i es compleix:

( ) ( ) 222 ããáãâá sss qqqH ⋅+⋅+=⋅++=  

(5.27)

â
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q
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s

 (5.28)

Si anomenem:

H
pC∆=ø  (5.29)

Tenim que:

â
ãá

1
ø
1 ++=      (5.30)

A vàlvula V tancada, el cabal al secundari l’anomenem q0, i es compleix que sense la vàlvula
d’equilibratge B es té:

( ) 2
0ãá qH ⋅+=      (5.31)

Igualant (41) i (45):
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(5.32)
Tenint en compte (44):
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Substituint:
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10              (5.34)
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El sobrecabal q0/qs que es genera quan tanca la vàlvula de tres vies, com per la tercera via no està
equilibrada la seva tercera via, depèn de la pèrdua de càrrega en el costat secundari del llaç
(fonamentalment produïda pel terminal) en relació amb la pressió diferencial disponible en el costat
primari.

Si el rati ∆pC/H és superior al 0,25 el sobrecabal que es produeix no és acceptable, i és necessari
equilibrar el bypass amb la vàlvula d’equilibratge B.

Les vàlvules de control de tres vies es fabriquen, gairebé sempre, per actuar com a mescladores, és a
dir, dues entrades i una sortida. La seva utilització com a desviadores obligaria a una circulació de
l’aigua en direcció oposada a la prevista. Per a moltes vàlvules aquesta reversibilitat genera un
increment del nivell de soroll i, a vegades, un fenomen de picat.

Per això la funció desviadora s’aconsegueix col·locant una vàlvula mescladora de tres vies en el
retorn. D’aquesta manera, s’aconsegueix la mateixa funció i es respecta el sentit de circulació de
l’aigua a través de la vàlvula.

Si substituïm la vàlvula de tres vies per dues de dues vies en oposició, obtenim la mateixa funció
desviadora.

La vàlvula VE representa la porta de control. La seva pèrdua de càrrega per al cabal de disseny és
∆pV. Si es tracta d’un circuit a cabal constant, la pressió diferencial disponible en el costat primari del
llaç és constant i la pressió diferencial pDC també és constant. Aquesta pressió diferencial s’aplica a la
vàlvula VE quan està tancada. Per definició, l’autoritat d’una vàlvula de dues vies ve donada pel
quocient entre ∆p a vàlvula oberta i el ∆p a vàlvula tancada; per tant:

pCpV
pV

∆+∆
∆='â      (5.35)

Aquesta autoritat ha de ser més gran o igual a 0,5, per tant, la pèrdua de càrrega en la vàlvula de tres
vies ha de ser, com a mínim, igual a la pèrdua de càrrega del circuit secundari C, on el cabal circulant
és variable.

Exemple de dimensiontat

Considerem el següent circuit dotat d’una vàlvula de tres vies desviadora:
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STAD-B

V

C

STAD-P

Fig. 5.10. Esquema del circuit hidàulic.

- Pressió diferencial disponible ∆H = 80 kPa.
- Cabal nominal, qs = 3 m3/h.
- Pèrdua de càrrega en la bateria per al cabal nominal, ∆Pc = 20 kPa.

1. Dimensionem la vàlvula de control V.
2. Si adoptem com a vàlvula de control el model TA V384-20 amb un Kvs de 6, quina serà la seva

autoritat, el Kv de la vàlvula STAD-P i la seva posició d’ajust?
3. Dimensionar la vàlvula d’equilibratge STAD-B i determineu-ne la posició d’ajust.

a) Dimensionat de la vàlvula de control de tres vies:

Per a  β’ = 0,5:

kPapCpV 20=∆=∆     (5.36)

Aplicant la relació:

( ) ( )kPaPKhmq v ∆⋅⋅= 1,0/3  (5.37)

Obtenim:

     7,6=vK  (5.38)

b) Selecció de la vàlvula de tres vies:

Agafem la vàlvula amb un Kvs més proper i immediatament inferior:

Vàlvula TA V384-20  à Kvs = 6
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Amb aquesta vàlvula, recalculem la pèrdua de càrrega a la vàlvula i l’autoritat:

kPapV 25
61,0

3
2

=






⋅
=∆  (5.39)

                     55,0
2025

25
' =

+
=

+∆
∆=

HpV
pVβ  (5.40)

c) Selecció de la vàlvula d’equilibratge en el retorn:

Amb la vàlvula de tres vies totalment oberta, per la vàlvula d’equilibratge P ha de passar un cabal de 3
m/h i la pèrdua de càrrega en aquesta vàlvula ha de ser la pressió diferencial disponible en el primari
del llaç menys les pèrdues del terminal i de la vàlvula de control:

35202580 =−−=∆−∆−=∆ pCpVHpP  (5.41)

Per tant, la Kv de la vàlvula P es calcula seguint els passos següents:

Amb l’ajuda de l’àbac de la vàlvula determinem una posició de la vàlvula de:

voltesNP 6,3=  (5.42)

d) Selecció de la vàlvula d’equilibratge en la via de bypass:

Primer determinem si és necessària la vàlvula en el bypass:

25,0
80
20 ==∆

H
pC

 (5.43)

Decidim posar la vàlvula en el bypass per reduir el sobrecabal.

El Kv de la vàlvula haurà de ser:

7,6
201,0

3 =
⋅

=vK              (5.44)

Escollim una vàlvula STAD-25.

Amb l’ajuda de l’àbac de la vàlvula determinem una posició de la vàlvula de:

voltesNB 1,3=   (5.45)
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5.2.2 Equilibratge hidràulic amb l’instrument CBI

Instrument d’equilibratge CBI

L’objectiu de l’equilibratge és aconseguir el cabal desitjat en els circuits hidràulics objectes del nostre
estudi. Amb això, aconseguirem que la nostra instal·lació es comporti tal com havíem dissenyat, és a
dir, que transmeti tota la potència instal·lada i s’obtinguin les temperatures ambient desitjades i sense
oscil·lació permanent.

Per equilibrar un circuit hidràulic ens cal la presència de vàlvules d’equilibratge –repartides pels llaços
de regulació– i un instrument de mesura. Lògicament, també és necessari conèixer el procediment per
equilibrar correctament els circuits. En aquest apartat descriurem l’instrument d’equilibrat CBI de la
casa Tour&Andersson Hydronics del qual ens valdrem en el nostre cas per equilibrar els circuits
hidràulics.

Les funcions principals de l’aparell són:

- Mesurar el cabal. L’instrument mesura la pèrdua de càrrega i transforma aquesta mesura en un
valor de cabal, prèvia introducció del diàmetre i la posició de la vàlvula. L’expressió que utilitza
és la següent:

pKq v ∆⋅= (5.46)

       El valor de la  constant Kv es fixa amb la introducció del diàmetre de vàlvula i la posició.
- Mesura de la pèrdua de càrrega. Aquesta mesura és directa.
- Ajustar el cabal. L’instrument ens dóna la posició d’obertura en què hem de fixar la vàlvula per

obtenir un cabal prèviament introduït en l’aparell.
- Mesurar la temperatura. És una funció opcional de què també disposa el nostre equip.

L’equip de mesura es compon d’una unitat de transmissió i una unitat per a l’instrument pròpiament
dit.

Unitat del transmissor. Està dotada d’un sensor (transductor de pressió) de tipus piezoresistiu
i una vàlvula de mesura. En la vàlvula de mesura hi ha una funció de seguretat que protegeix
el sensor de pressions diferencials massa altes. Aquesta vàlvula s’obre i es tanca amb un botó
al costat del transmissor.

Unitat de l’instrument. Conté un microprocessador, una pantalla per a la lectura de dades,
tecles per a la introducció de valors i una bateria recarregable Ni-Cd amb una unitat per a la
seva recàrrega.
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Sonda de temperatura

S’inserta a una presa de la vàlvula i es connecta a la unitat de l’instrument. D’aquesta manera podem
mesurar temperatures de 0ºC a 100ºC amb una precisió de 0,1ºC.

Panell de comandament i funcions principals

Per accedir a les funcions cal haver pitjat la tecla On/Off per activar l’instrument. Amb les tecles ↓↑
podem saltar d’un menú de funcions a un altre. Pitjant sobre la tecla de funció corresponent, accedim a
la funció que ens interessi (hi ha quatre funcions en cada menú, que corresponen segons la seva
posició en la pantalla a les quatre tecles de funció de sota el display). Tot seguit descriurem les
funcions principals.

CBI

TA
7 8 9

4 5 6

1 3

.
2

?

F1 F2

F3 F4 0

ON/OFF

↵

←

Fig. 5.11. Panell de comandament del CBI.

- VÁLVULA. Conté les característiques de totes les vàlvules TA. Amb aquesta funció seleccionem
la vàlvula (tipus i diàmetre) sobre la qual volem mesurar.

- ORDENADOR. Permet trobar la posició correcta de la vàlvula d’equilibratge per obtenir el cabal
requerit. Fent dues mesures en diferents obertures, el CBI calcula la posició correcta de la vàlvula.

- CAUDAL. Calcula el cabal a través de la vàlvula seleccionada una vegada hem indicat l’obertura
de la vàlvula.

- PRESIÓN. Mesura la pèrdua de càrrega (o pressió diferencial) a la vàlvula en les unitats de
pressió desitjades.

- UNIDADES.  Permet seleccionar les unitats de mesura desitjades per a la pressió, el cabal i la
temperatura. També podem variar el temps d’il·luminació de la pantalla i el volum del timbre.

- MÉTODO-TA. Aquesta funció pertany al mètode TA d’equilibratge, mètode adequat per a grans
instal·lacions i que no és necessari en el nostre cas. Per obtenir més informació sobre aquest
mètode, podeu consultar els manuals d’equilibratge de Tour & Andersson (“Equilibrado de los
sistemas de distribución”).
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- BATERÍA. Mostra el voltatge actual de la bateria i el punt de recàrrega apropiat.
- REFERENCIA. Controla la part electrònica de l’instrument. En el nostre cas, no s’ha d’alterar, ja

que l’instrument està ben configurat. Per qualsevol problema de configuració, es recomana
consultar la informació tècnica detallada de l’aparell.

- IDIOMA. Permet seleccionar l’idioma apropiat per als menús.
- ESPECIAL. Permet la mesura del cabal conegut el Kv. És una funció singular que no utilitzarem.

Manteniment

- L’instrument s’autocalibra automàticament cada vegada que és connectat.
- El filtre de la vàlvula de mesura està situat a les mànegues. Controlar, netejar i, si cal, canviar els

filtres regularment. En cas contrari, el filtre pot tapar-se i dificultar la sortida automàtica de l’aire i
l’autocalibrat.

- Cal mantenir sempre la bateria per damunt de l’estat mínim de càrrega per evitar l’escurçament de
la vida de la bateria.

Característiques tècniques

Taula 5.13. Característiques tècniques de l’instrument de mesura CBI.

Camp de mesura

   Pressió diferencial

   Temperatura

D’aprox. -0,5 a 20,5 m.c.a. amb una pressió total
< 200 m.c.a.
De –5ºC a +100ºC

Precisió

   Pressió diferencial

   Cabal
   Temperatura

0,001 m.c.a. a pressions < 10 m.c.a.
0,01 m.c.a. a pressions > 10 m.c.a.
0,001 l/s
0,1 ºC

Error de mesura

   Pressió diferencial
   Cabal
   Temperatura

Màxim entre 0,002 m.c.a. i 1% del valor mesurat
Igual que la pressió + error de vàlvula
<0,2ºC + error del sensor

Entorn

   Temp. de funcionament
   Temp. de càrrega
   Temp. d’emmagatzemament
   Temp. del fluid

   Humitat no condensada

0ºC a 40ºC
+5ºC i 45ºC
-20ºC(*) a 60ºC
(*)Sense aigua al transmissor a graus sota zero
-10ºC a 100ºC
màx. 90% HR
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Alimentació elèctrica

   Tensió de treball nominal 6 V bateria de Ni – Cd

   Voltatge característic 7 V amb la bateria totalment carregada

   Punt de recàrrega 6,10 V

   Desconnexió automàtica
   Capacitat nominal
   Capacitat característica
   Recàrrega, xarxa elèctrica
   Recàrrega, bateria cotxe
   Temperatura de recàrrega

5,60 V
600 mAh
650 mAh
12 – 14 hores a 240/220 V 50 Hz
12- 14 hores a 12 – 14 V
+5ºC a 45ºC

Consum de corrent

   CBI sol (estat latent) 6 mA (aprox.)

   CBI + transmissor (estat latent) 8 mA (aprox.)

   CBI + transmissor (mesura contínua) 12 mA (aprox.)

   CBI + transmissor + targeta opcional 13,5 mA (aprox.)

Instruccions d´ús

Instruccions generals

- La bateria ha de romandre carregada fins i tot quan l’instrument no s’utilitzi, per allargar-ne la
vida.

- No deixar mai el transmissor amb aigua quan hi hagi perill de gelades.
- Les unitats seleccionades per defecte són kPa per a les pressions diferencials, l/h per als cabals i ºC

per a les temperatures. Aquestes unitats són les adequades per al nostre cas.

Instruccions per a les mesures

La realització de mesures consta de dues fases:

• Fase 1: Connexió a vàlvula

Al final d’aquesta fase, l’aigua circula omplint les mànegues i la vàlvula de mesura en el transmissor.

- Connectem la unitat de transmissió a l’instrument. Ens hem d’assegurar que el botó de mesura
(lateral del transmissor) està cap enfora, en la posició de rentat i calibrat. En cas contrari,
l’hem de girar un quart de volta en el sentit contrari a les agulles del rellotge fins que surti
enfora.

- Treiem els taps roscats de les preses blava i vermella de la vàlvula d’equilibratge.
- Insertem les agulles de les mànegues blava i vermella a les preses de la vàlvula, procurant que

coincideixin els colors. Encara que coincideixin els colors, si en fer les mesures obtenim l’avís
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de valors negatius, vol dir que la vàlvula està muntada en sentit invers al correcte. En aquest
cas, cal invertir també els colors de les mànegues de connexió.

Fig. 5.12. Connexió de l’aparell a la vàlvula.

• Fase 2: Mesura

En un moment d’aquest procés, l’instrument ens demanarà que girem el botó de mesura. Quan
l’haguem girat (un quart de volta en sentit horari fins a la posició en dins) el cabal a través de la
vàlvula de mesura es talla i el sensor queda exposat a la pressió diferencial de la vàlvula. L’instrument
espera un segon perquè el cabal s’estabilitzi, i realitza unes 20 mesures durant 1,5 segons
aproximadament. El valor que llegim en pantalla és la mitjana d’aquestes mesures.

Si hem de fer diverses mesures en la mateixa vàlvula no cal girar el botó de mesura en fora cada
vegada. Ara bé, cada cinc minuts l’instrument recorda que el botó està girat a la posició interna.

Mesures

a) Elecció de la vàlvula

Abans de fer la mesura cal escollir el tipus de vàlvula i el seu diàmetre. Si no s’escull correctament, les
mesures de cabal seran completament errònies perquè l’instrument farà la conversió de pèrdua de
càrrega a cabal amb una Kv diferent a la real (vegeu l’apartat c) Mesura del cabal).

El tipus de vàlvula i el seu diàmetre els podem veure a la mateixa vàlvula, a la tapa vermella de
plàstic.
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- Activem l’instrument amb la tecla On/Off.
- Des del el menú principal, pitgem F1 per accedir a la funció VÀLVULA.
- La pantalla mostra l’última vàlvula que s’ha mesurat anteriorment. Amb les tecles ↓↑ escollim el

tipus de vàlvula que volem mesurar. Amb la tecla de retorn confirmem l’elecció. Com que la
nostra instal·lació està equipada només amb vàlvules tipus STAD, no caldrà modificar-ne el tipus.

- La pantalla mostra el diàmetre de vàlvula de l’última mesura feta. Semblantment a l’elecció del
tipus, podem modificar el diàmetre amb les tecles ↓↑. Confirmem l’elecció amb la tecla de retorn.

- La pantalla ens mostra l’elecció definitiva. Pitgem la tecla de retorn si no ens hem equivocat. En
cas contrari, haurem de repetir el procés tornant a la funció VÀLVULA.

b) Mesura de la pressió diferencial

Cal haver fet prèviament la connexió a vàlvula i la selecció de la vàlvula.

- Estant al menú principal, premem la tecla F4 corresponent a la funció PRESIÓN.
- Quan l’instrument ens ho indiqui, girem un quart de volta el botó de mesura fins a la posició

endins.
- L’instrument mostra en pantalla el valor de la pressió diferencial de vàlvula.

Per tornar al menú principal, hem de prémer la tecla �.

Si el botó de mesura ja estava girat endins per les mesures anteriors, l’instrument ens mostrarà
directament la pressió diferencial de la vàlvula.

Abans d’apagar l’instrument, girem el botó de mesura en sentit antihorari fins a la posició enfora.

c) Mesura del cabal

Cal haver fet prèviament la connexió a vàlvula i la selecció de la vàlvula.

- Estant al menú principal, premem la tecla F3 corresponent a la funció CAUDAL.
La pantalla mostra l’última vàlvula mesurada o la que haguem seleccionat prèviament. Si és el

tipus i diàmetre correcte, premem la tecla de retorn. En cas contrari, premem la tecla � per tornar

al menú principal i modificar el tipus i diàmetre de vàlvula.
- Quan l’instrument ens ho indiqui, girem un quart de volta el botó de mesura fins a la posició

endins.
- L’instrument ens demana la posició de la vàlvula. Introduïm la posició que llegim a la vàlvula amb

el teclat numèric (exemple, 2.5) i a continuació premem la tecla de retorn per confirmar la
posició(1).

- L’instrument ens mostra en pantalla el cabal que travessa la vàlvula(2).

- Per tornar al menú principal, hem de prémer la tecla �.
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(1) Es poden donar els següents missatges d’error:

Æ Pressió diferencial massa baixa (<0,05 m.c.a). En aquest cas, hem de tancar més la vàlvula
fins que hi hagi prou pressió. Repetim la mesura de cabal.
Æ Pressió diferencial massa alta (>20 m.c.a). En aquest cas, cal obrir més la vàlvula fins que
baixi prou la pressió. Repetim la mesura de cabal.
Æ Pressió negativa. Girem el botó de mesura un quart de volta fins a la poscició en fora. Hem
d’apagar l’instrument. Treiem les mangueres de connexió a la vàlvula i les tornem a introduir
al revés. Repetim la mesura de cabal.

(2)Durant la lectura del valor de cabal podem fer el següent:

- Canviar la unitat de cabal amb les tecles ↓↑.

- Efectuar una nova mesura de cabal en una posició diferent. Prémer la tecla de retorn i
introduir la nova posició de vàlvula.

- Veure la pèrdua de càrrega i el valor de Kv. Prémer la tecla de retorn.

Abans d’apagar l’instrument, hem de girar el botó de mesura en sentit antihorari fins a la posició
enfora.

d) Ajust del cabal

Cal haver fet prèviament la connexió a vàlvula i la selecció de la vàlvula.

- Estant al menú principal, premem la tecla F2 corresponent a la funció ORDENADOR. La pantalla
mostra l’última vàlvula mesurada o la que haguem seleccionat prèviament. Si és el tipus i diàmetre

correcte, premem la tecla de retorn. En cas contrari, premem la tecla �, per tornar al menú

principal i modificar el tipus i diàmetre de vàlvula segons l’apartat a) Elecció de la válvula
- Quan l’instrument ens ho indiqui, girem un quart de volta el botó de mesura fins a la posició

endins.
- L’instrument ens demana la posició 1 de la vàlvula. Fixem una posició al voltant de les 2,0 voltes.

Introduïm la posició que llegim a la vàlvula amb el teclat numèric (exemple, 2,0) i a continuació
premem la tecla de retorn per confirmar la posició.

- L’instrument ens demana la posició 2 de la vàlvula. Fixem una posició al voltant de les 1,5 voltes.
Introduïm la posició que llegim a la vàlvula amb el teclat numèric (exemple, 1,5) i a continuació
premem la tecla de retorn per a confirmar la posició.

- L’instrument ens demana el cabal requerit. Introduïm el cabal que volem que circuli per la vàlvula
amb el tecla numèric. Premem la tecla de retorn(3).

- La pantalla ens mostra la posició en què hem de fixar la vàlvula per obtenir el cabal desitjat. Es
recomana fer-ne la comprovació, i mesurar en aquesta posició obtinguda el cabal.

- Per tornar al menú principal hem de prémer la tecla �.
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(3) Pot ser que l’instrument ens digui:
Æ Cabal requerit massa alt. Això vol dir que no podem obtenir aquest cabal amb la vàlvula
actual perquè que la pressió disponible no és suficient.
Æ Cabal requerit massa baix. Això vol dir que no podem obtenir aquest cabal, ja que la
posició de la vàlvula hauria de ser inferior a 0,5.

Abans d’apagar l’instrument, girem el botó de mesura en sentit antihorari fins a la posició enfora.

e) Mesura de temperatura

- Estant al menú principal, hem de prémer les tecles ↓↑ fins que aparegui la funció

TEMPERATURA.
- Premem la tecla F? per entrar a la funció de mesura de temperatura.

5.2.3 Selecció de les vàlvules de regulació i equilibratge

L’objectiu d’aquest apartat és determinar la bondat de la selecció de les vàlvules de regulació (en el
nostre cas, vàlvules de tres vies) i de les vàlvules d’equilibratge.

Circuit de fred

En aquest circuit tenim instal·lada una vàlvula de tres vies de la casa Sauter, model B6R25F300. Té un
coeficient de cabal Kvs = 10 m3/h amb una pèrdua de càrrega per al cabal nominal de 17 kPa.

La vàlvula de tres vies està situada en el retorn, i actua com a vàlvula mescladora. D’aquesta manera
s’aconsegueix un efecte igual a col·locar una vàlvula a la impulsió amb funció diversora.

DIPÒSIT 
D'INÈRCIA 
DE FRED

BATERIA DE 
FRED

BOMBA 2

E1

E2

R1

MÀQUINA 
REVERSIBLE

Fig. 5.13. Circuit hidràulic de fred.
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Per calcular el dimensionat correcte de la vàlvula partim de les dades següents:

- Pressió diferencial disponible,  H = 80 kPa.
- Cabal nominal, qn = 4.300 l/h.
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred (pel cabal nominal), ∆pc = 15 kPa.

Una vàlvula de tres vies està concebuda per regular el cabal en la via directa. L’hem d’escollir de
manera que la seva autoritat sigui suficient.

Si prenem una autoritat mínima del 0,5, coneixent l’expressió que relaciona el cabal i la pèrdua de
càrrega en una vàlvula:

( ) ( )kPaPKh
mq v ∆⋅⋅= 1,0

3
             (5.47)

calculem el coeficient de cabal requerit:

hmKv /1,11
151,0

3,4 3=
⋅

=              (5.48)

Les vàlvules disponibles al mercat tenen uns coeficients de cabal normalitzats, que creixen segons una
progressió geomètrica anomenada sèrie de Reynard:

Kvs: 1,0   1,6   2,5   4,0   6,3   10   16 ...

Si escollim una vàlvula amb un coeficient de cabal inferior al requerit, l’autoritat que obtindrem serà
més gran que la mínima recomanada (βmín = 0,5). Si per contra escollim una vàlvula amb un coeficient

superior, l’autoritat disminuirà, ja que la pèrdua de càrrega a la vàlvula serà inferior.

Per tant, agafem un coeficient de 10 m3/h, que és l’immediatament inferior al coeficient requerit (11,1
m3/h). Recalculem l’autoritat amb aquesta vàlvula:

kPa
K

q
P

v
v 5,18

101,0

3,4

1,0

22

=






⋅
=





⋅

=∆              (5.49)

Per tant, hem comprovat que la vàlvula seleccionada és la correcta.

OK5,055,0
5,1815

5,18
� >=

+
=              (5.50)
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Ara volem determinar la bondat de l’elecció de les vàlvules d’equilibratge, així com les seves
posicions per al cabal nominal. En aquest circuit, disposem de dues vàlvules d’equilibratge de la casa
Tour&Andersson. La primera, model STAD-40, està muntada en la via comuna de la vàlvula de tres
vies. La segona, del mateix model, es troba en la via de bypass del circuit.

Quan la vàlvula de regulació està totalment oberta i circula el cabal nominal pel circuit, la pèrdua de
càrrega de la vàlvula d’equilibratge de la via comuna serà:

kPaPPHP vce 5,465,181580 =−−=∆−∆−=∆              (5.51)

Si entrem en l’àbac de la vàlvula STAD-40 amb el cabal nominal (4,3 m3/h) i la pèrdua de càrrega
(46,5 kPa) obtenim una posició de vàlvula de 2,1 voltes. Per a les mateixes condicions, veiem que
també podríem haver instal·lat una STAD-32 o una STAD-25, per bé que en posicions més pròximes a
la màxima obertura.

Quan la vàlvula de regulació està totalment tancada, perquè circuli el cabal nominal per la via comuna
cal generar en la vàlvula d’equilibratge de bypass una pèrdua de càrrega equivalent a la pèrdua de la
bateria a vàlvula oberta. Entrant a l’àbac de la STAD-40 amb una cabal de 4,3 l/h i una pèrdua càrrega
de 15 kPa obtenim una posició per a la vàlvula del bypass de 2,8 voltes.

Circuit primari de calor

En aquest circuit tenim instal·lada una vàlvula de tres vies de la casa Sauter, model B1W15F602. Té
un coeficient de cabal Kvs = 2,5m3/h amb una pèrdua de càrrega per al cabal nominal de 3,8 kPa.

Com que el circuit té la mateixa disposició que el circuit de fred analitzat més amunt, el càlcul de la
vàlvula de regulació i les posicions de les vàlvules d’equilibratge són anàlegs a l’anterior.

Les dades de càlcul són:

- Pressió diferencial disponible,  ∆H = 80 kPa.

- Cabal nominal, qn = 1.550 l/h.
- Pèrdua de càrrega al bescanviador de calor (pel cabal nominal), ∆pc = 20 kPa.

Prenem una autoritat mínima del 0,5 i calculem el coeficient de cabal requerit:

hmKv /5,3
201,0

55,1 3=
⋅

=  (5.52)

El coeficient de cabal immediatament inferior al requerit és de 2,5 m3/h. Recalculem la pèrdua de
càrrega i l’autoritat per a la vàlvula seleccionada:
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=∆  (5.53)

OK5,064,0
3620

36
� >=

+
=  (5.54)

Per tant, hem comprovat que la vàlvula seleccionada és la correcta.

Ara volem determinar la bondat de l’elecció de les vàlvules d’equilibratge, així com les seves
posicions per al cabal nominal. En aquest circuit, disposem de dues vàlvules d’equilibratge de la casa
Tour&Andersson. La primera, model STAD-32, està muntada en la via comuna de la vàlvula de tres
vies. La segona, model STAD 15/14, es troba en la via de bypass del circuit.

Quan la vàlvula de regulació està totalment oberta i circula el cabal nominal pel circuit, la pèrdua de
càrrega de la vàlvula d’equilibratge de la via comuna serà:

kPaPPHP vce 24362080 =−−=∆−∆−=∆  (5.55)

Si entrem en l’àbac de la vàlvula STAD-32 amb el cabal nominal (1,55 m3/h) i la pèrdua de càrrega
(24 kPa) obtenim una posició de vàlvula de 1,7 voltes. Per a les mateixes condicions, veiem que també
podríem haver instal·lat una STAD-25 o una STAD-20, per bé que en posicions més pròximes a la
màxima obertura.

Quan la vàlvula de regulació està totalment tancada, perquè circuli el cabal nominal per la via comuna
cal generar en la vàlvula d’equilibratge de bypass una pèrdua de càrrega equivalent a la pèrdua de la
bateria a vàlvula oberta. Entrem a l’àbac de la STAD-15/14 amb una cabal de 1.550 l/h i una pèrdua
càrrega de 20 kPa i veiem que estem fora del rang d’aquesta vàlvula. Això vol dir que aquesta vàlvula
mai no ens donarà el cabal de disseny. Aquesta vàlvula s’hauria de substituir per una de diàmetre
superior. Amb una STAD-20 seria suficient, ja que amb una posició de 2,8 voltes obtindríem les
condicions nominals.

Circuit secundari de calor

Quan el terminal que s’alimenta és la bateria de preescalfament del climatitzador, no es disposa de
vàlvula de regulació. En aquesta configuració el circuit té una vàlvula d’equilibratge model STAD-40
en el retorn de la bateria.

La pèrdua de càrrega teòrica de la vàlvula es pot calcular com l’alçada de la bomba pel cabal nominal
(3.100 l/h) menys les pèrdues de càrrega a la bateria, al bescanviador i a les tuberies (20,6 kPa).
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Entrant a l’àbac de la vàlvula STAD-40 amb el cabal nominal de 3,1 m3/h i una pèrdua de càrrega de
20,6 kPa obtenim una obertura de la vàlvula de 2,2 voltes.

Conclusions

A continuació resumim en una taula els resultats obtinguts en el càlcul dels apartats anteriors.

Taula 5.14. Resum dels resultats.

CIRCUIT DE FRED

Vàlvula de tres vies

   Model Sauter B6R25F300

   Kv (m
3/h) 10

Vàlvula STAD-P

   Diàmetre 40

   Posició (voltes) 2,1

Vàlvula STAD-B

   Diàmetre 40

   Posició (voltes) 2,8

CIRCUIT PRIMARI DE CALOR

Vàlvula de tres vies

   Model Sauter B1W15F602

   Kv (m
3/h) 2,5

Vàlvula STAD-P

   Diàmetre 32

   Posició (voltes) 1,7

Vàlvula STAD-B

   Diàmetre 15/14

   Posició (voltes) Fora de rang

CIRCUIT SECUNDARI DE CALOR
(BATERIA PREESCALFAMENT)

Vàlvula STAD-P

   Diàmetre 40

   Posició (voltes) 2,2

Observem que el circuit primari de calor té la vàlvula del bypass (STAD-B) subdimensionada, cosa
que implica que, quan la vàlvula de tres vies del bescanviador es tanqui, el cabal que circularà pel
circuit primari bypassant el bescanviador serà inferior al nominal. Això pot afectar el funcionament de
la caldera, ja que en disminuir el cabal d’aigua, el cremador – que funciona en règim de tot o res – farà
desconnexions amb més freqüència.
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5.2.4 Característica potència tèrmica – cabal de les bateries

Objectius

La potència tèrmica bescanviada en una bateria de climatització depèn dels elements següents:

- El coeficient global de transferència de calor entre el corrent d’aire i el flux d’aigua.
- La mitjana efectiva de temperatures entre el corrent d’aire i el flux d’aigua, que per al nostre cas

equival a la mitjana logarítmica de la diferència de temperatures.
- Les dimensions de la bateria.

Una variació del cabal d’aigua implica un canvi en el coeficient global de transferència de calor. En
aquesta pràctica volem veure quina és la influència del cabal d’aigua sobre la potència tèrmica
bescanviada.

Condicions de l’assaig

Els assajos els realitzarem en la bateria de preescalfament. Anirà alimentada directament per la
caldera, sense bescanviador intermedi. El cabal el variarem amb l’instrument CBI connectat a la
vàlvula d’equilibratge a la sortida de la bateria.

CALDERA
E4

BOMBA 1E10

BATERIA DE 
PRE 

ESCALFAMENT

E9

Fig. 5.14. Esquema hidràulic.

Per avaluar veritablement l’efecte de la variació de cabal, caldrà mantenir constants una sèrie de
paràmetres:

- Temperatura d’entrada de l’aigua a la bateria.
- Diferència efectiva de temperatures.
- Temperatura i humitat relativa de l’aire d’entrada a la bateria.

Si les condicions exteriors són prou estables, la caldera ens donarà una temperatura d’impulsió
constant, i, per tant, es complirà la primera condició. Per mantenir la diferència efectiva de
temperatures en variar el cabal d’aigua, haurem d’ajustar el cabal d’aire circulant, a base de variar la
velocitat dels ventiladors. Perquè es compleixi la tercera condició, farem que només circuli per la
bateria aire de renovació.

BATERIA DE
PREESCALFAMENT
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Mesures experimentals

Proposem una temperatura d’entrada d’aigua de 45ºC. La podem aconseguir variant la corba de
calefacció de la caldera. Per al salt tèrmic agafarem el valor nominal, 10,5 ºC. Els cabals d’aigua
suggerits van des del cabal nominal de 3.100 l/h fins a un 10% d’aquest valor.

Per a cada cabal d’aigua, un cop s’hagi estabilitzat el funcionament de la bateria, mesurarem:

- Cabal d’aigua impulsat.
- Temperatura d’entrada de l’aigua (termòmetre d’agulla).
- Temperatura de sortida de l’aigua (termòmetre d’agulla).
- Temperatura d’entrada de l’aire (lectura PC).
- Temperatura de sortida de l’aire (lectura PC).
- Cabal d’aire impulsat (lectura PC).
- Temperatura exterior de l’aire (lectura PC).
- Humitat relativa exterior de l’aire (lectura PC).

Càlculs i representacions

Calculem, per a cada assaig, la potència tèrmica cedida per l’aigua, la potència tèrmica absorbida per
l’aire, i el rendiment de la bateria. Sabent que la potència nominal de la bateria és de 16,3 kW,
calculem els valors percentuals de potència cedida per l’aigua.

Representem la potència tèrmica percentual enfront del cabal d’aigua percentual.

Qüestions

- Justifiquem els rendiments de la bateria. Varien en augmentar el cabal?
- En vista de la gràfica representada, quina característica de vàlvula de regulació creieu que és la

més adequada?

• D’obertura ràpida

• Lineal

• D’igual percentatge

- Repetiu l’experiència per a altres temperatures d’impulsió i per a altres MLDT. Quines diferències
s’observen?
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5.2.5 Regulabilitat de les bateries

Objectius

L’objectiu de la pràctica és determinar la bondat de la regulació de les bateries del climatitzador.

Condicions de l’assaig

Proposem assajar la vàlvula de regulació del circuit de calor (màquina reversible, bateria de
postescalfament).

Haurem de mantenir unes condicions constants d’entrada de l’aire a la bateria (cabal, temperatura i
humitat relativa). Si no fos així, la corba potència – cabal estaria distorsionada.

Les vàlvules d’equilibratge del circuit romandran a les respectives obertures d’equilibratge durant tota
l’experiència.

Mesures experimentals

Variem l’obertura de la vàlvula de regulació de 5 en 5% des de la màxima obertura fins al tancament
total. A cada posició, mesurem el cabal de la via directa i de bypass amb l’ajut de l’instrument de
mesura CBI. Anotem les temperatures de l’aigua a l’entrada i a la sortida de la bateria (termòmetres
d’agulla).

Càlculs i representacions

Per a cada una de les posicions:

- Representem, en una mateixa gràfica, el cabal de la via directa, el cabal de bypass i el cabal total
(suma dels dos anteriors) enfront del percentatge d’obertura de la vàlvula.

- Calculem la potència tèrmica cedida per l’aigua.
- Representem la potència tèrmica enfront del cabal d’aigua.
- Representem el cabal d’aigua enfront de l’obertura de la vàlvula.
- Representem la potència tèrmica enfront de l’obertura de la vàlvula.

Qüestions

- La corba potència – obertura té un aspecte prou lineal? Creieu que la regulació és bona?
- Representeu la corba cabal – obertura ideal, és a dir, la que faria lineal la relació potència –

obertura. Compareu-la amb la corba potència – obertura obtinguda experimentalment. Hi ha grans
diferències?
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