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B. Simulació per elements finits 

En aquest annex, s’explica gràficament el procés seguit per a realitzar les simulacions. En 

cap moment pretén ser una guia pas a pas i només es detallen aquells punts rellevants del 

procés de simulació. 

Definició de la geometria 

 

Figura B.1. S’exporta la geometria creada en Solidworks al format IGES 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.2. S’afegeix un component de geometria a l’espai de treball de l’ASNSYS 
Elaboració pròpia 
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Figura B.3. S’importa la geometria guardada anteriorment amb IGES 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.4. Un cop importada, s’inicia l’editor ANSYS DesignModeler 
Elaboració pròpia 
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Figura B.5. Es delimita el volum interior amb superfícies a les entrades i a la sortida del cambra de 

mescla utilitzant l’eina Surfaces From Edges 
Elaboració pròpia 
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Figura B.6. Un cop es tenen les superfícies definides, es genera el volum 

interior amb l’eina Fill amb la opció By caps 
Elaboració pròpia 

 

 



Adaptació d'un MACI per a un pilot de gasificació modular apte per a electrificació autònoma Pàg. 101 

 

 

 

Figura B.7. Un cop s’ha creat el volum interior, es desactiva el volum exterior 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.8. Així queda la geometria. Ja es pot tancar l’editor. 
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Mallat 

 

Figura B.9. S’afegeix un component de mallat a l’espai de treball de l’ANSYS i es connecten les 

geometries. S’inicia l’editor de mallat. 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.10. Es defineix la preferència física a CFD 
Elaboració pròpia 
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Després d’anar provant, s’ha fixat la mida de l’element a 1,5mm a tot el volum i a 1mm a 
la superfície. Amb aquestes mides, s’ha aconseguit limitar el valor yplus per sota de 10 en 
totes les simulacions posteriors sense allargar massa el temps de simulació. 

 

 

Figura B.11. Es defineix la mida dels elements a  tot el volum 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.12. Es refina la mida dels elements a la superfície 
Elaboració pròpia 
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Figura B.13. Així queda el mallat 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.14. S’etiqueta l’entrada de l’aire, del gas i la sortida de la mescla per després 

poder imposar les condicions de contorn 
Elaboració pròpia 
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Figura B.15. Així queden definides totes les accions del mallat 
Elaboració pròpia 

 

Preprocés 

 

Figura B.16. S’afegeix un anàlisi FluidFlow (FLUENT) a l’espai de treball i es connecten 

la geometria i el mallat. S’obre el FLUENT. 
Elaboració pròpia 



Pàg. 106  MEMÒRIA 

 

 

 

Figura B.17. Per tal d’accelerar el procés de simulació, s’escull la opció de processar en paral·lel 
Elaboració pròpia 

      

Figura B.18. S’escullen les unitats i es fa un Check abans de continuar 
Elaboració pròpia 
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El model escollit per a la simulació ha estat el k-epsilon per dos motius: 
1. És el model utilitzat a [10] i a [11]. 
2. És un model que dóna molt bons resultats segons la bibliografia consultada i 

permet estalviar temps de simulació, sobretot quan s’utilitza un ordinador 
personal com és aquest el cas. 

Concretament, s’ha escollit el model RNG degut que dóna millors resultats en fluxos 
turbulents rotatoris interiors en comparació als altres dos. 

 

 

   

Figura B.19. Es defineix el model de viscositat 
Elaboració pròpia 
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Figura B.20. Es defineix el model d’espècies 
Elaboració pròpia 

  

Figura B.21. S’afegeixen les espècies del gas a la biblioteca de fluids disponibles (I) 
Elaboració pròpia 

 

 



Adaptació d'un MACI per a un pilot de gasificació modular apte per a electrificació autònoma Pàg. 109 

 

 

 

      

Figura B.22. S’afegeixen les espècies del gas a la biblioteca de fluids disponibles (II) 
Elaboració pròpia 

 

A la hora d’escollir les espècies que componen el gas, l’últim en afegir-se ha de ser 
l’aire! 

 

  

Figura B.23. Es crea la mescla syngas amb els gasos components dels gas i aire 
Elaboració pròpia 



Pàg. 110  MEMÒRIA 

 

      

Figura B.24. Es torna a definir el model d’espècies, canviant el material de la mescla 

per la mescla syngas 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.25. Es defineixen les condicions de contorn 
Elaboració pròpia 
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Les condicions de contorn imposades són: 
 AdmissioAire i AdmissioGas → pressure-inlet 
 SortidaMescla → pressure-outlet 

A totes tres s’ha definit la turbulència amb la intensitat (5%) i el diàmetre hidràulic 
pertinent a la secció de la sortida o l’entrada. 

 

 

Figura B.26. Definició de la turbulència 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.27. Definició de la turbulència a l’entrada de l’aire 
Elaboració pròpia 
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Figura B.28. Definició de la temperatura d’entrada de l’aire 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.29. A l’entrada de l’aire, es deixa la resta amb els valors per defecte 
Elaboració pròpia 
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Figura B.30. Definició de la turbulència a l’entrada del gas 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.31. Definició de la temperatura d’entrada del gas 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.32. S’introdueixen els valors de les fraccions molars de cada component del gas. 

La resta es deixa amb els valors per defecte. 
Elaboració pròpia 
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Figura B.33. Es defineix el cabal màssic i la turbulència a la sortida. 

La resta es deixa amb els valors per defecte. 
Elaboració pròpia 

Simulació 

 

 

Figura B.34. S’inicialitzen les variables i es comprova que tot estigui correcte amb un Check Case... 
Elaboració pròpia 
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Figura B.35. S’inicia la simulació 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.36. Mentre s’està simulant el model, es representa la evolució de les variables de càlcul 
Elaboració pròpia 
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Postprocés 

 

Figura B.37. Un cop s’ha acabat el procés de càlcul, es poden representar les dades 
Elaboració pròpia 

 

Figura B.38. Representació gràfica de la fracció màssica de l’aire obtinguda de la simulació 
Elaboració pròpia 
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Figura B.39. També es poden calcular resultats en les diferents regions definides durant el mallat 
Elaboració pròpia 

 




