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1. ANNEX 1 

1.1. Dades tècniques del grup hidroelèctric 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA PAMPANEIRA 

GRUPOS 1 

TIPO/DISPOSICIÓN Pelton/horizontal 

FABRICANTE TURBINA Neypric S.A. 

FABRICANTE ALTERNADOR General Eléctrica Española 

POTENCIA UNITARIA (MW) 13,5 MW 

SALTO NETO (m) 539,2 m 

VELOCIDAD DE GIRO 600 rpm 

Nº CUCHARAS DEL RODETE 22 

Nº DIRECTRICES DISTRIBUIDOR 2 

Nº DE POLOS DEL ALTERNADOR 10 

 

La geometria de la cullera de la turbina es va adaptar de un arxiu tipus IGES facilitat pel 
departament de mecànica de fluids. Aquest arxiu es pot importar en l’entorn GAMBIT i s’ha 
adjuntat amb la informació en suport informàtic. 
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2. ANNEX 2 

2.1. Discretització 

Fluent fa servir una tècnica basada en volums de control per a convertir les equacions de 
govern a equacions algebraiques que poden ser resoltes numèricament. Aquesta tècnica de 
volums de control consisteix en integrar les equacions de govern per a cada volum de 
control, produint equacions discretes que conserven cada quantitat en un volum de control 
base. 

La discretització de les equacions de govern es pot il·lustrar més fàcilment si es considera 
l’equació de conservació per estat estacionari d’una quantitat escalar Ø. Això queda 
demostrat per la següent equació escrita en la forma integral per a  un volum de control 
arbitrari V: 

 

                                                (Eq. B.1-1) 

 

ρ       : densitat 

v       : vector de velocitat 

A      : vector de superfície 

ГØ       : coeficient de difusió per Ø 

∇ Ø  : gradient de Ø 

SØ      : font de Ø per unitat de volum 

 

L’equació B.1-1 és aplicada per a cada volum de control, o cel·la, dins el domini. La cel·la 
triangular mostrada a la figura B.1 seria una exemple de volum de control.. La discretització 
de l’equació B.1-1 per una cel·la determinada dona: 
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                                      (Eq. B.1-2) 

Nfaces     : nombre de cares que tanquen la cel·la 

Øf          :valor de Ø a través de la cara f 

ρfvfAf    : flux màssic a través de la cara 

Af          : area de la cara f 

(∇ Ø)n : magnitud de ∇ Ø normal a la cara f 

V           : volum de la cel·la 

 

Les equacions resoltes per FLUENT prenen la mateixa forma general que la expressada per 
l’equació B.1-2 i s’adapten ràpidament a mallats multi-dimensionals, no estructurats o 
polièdrics. 

Fluent guarda els valors discrets de l’escalar Ø al centre de les cel·les (c0 i c1 de la figura 
B.1). Tot i que requerirà els valors de Øf per als termes a través de la cara f, que seran 
interpolats a partir dels valors dels centres. 

 

 

Fig. B.1 
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3. ANNEX 3 

Model multifase Eulerià (Eulerian Model) 

 

Per a passar d’un model d’una sola fase on només es resol un sol joc d’equacions per a la 
conservació, moment, continuïtat i (opcionalment) energia, a un model multifase, s’ha de 
introduir un joc addicional d’equacions de la conservació. A més en el procés d’introduir 
aquest nou grup d’equacions també s’ha de modificar el joc original. Les modificacions 
inclouen a més d’altres coses la introducció de les fraccions de volum α1, α2,...αn per a les 
múltiples fases, així com els mecanismes per a l’intercanvi de moment, calor, i massa entre 
les fases. 

3.1. Fraccions de volum 

La descripció del flux multifase com una interpenetració contínua incorpora el concepte de 
fracció de volum αq. Les fraccions de volum representen l’espai ocupat per cada fas i les lleis 
de conservació de la massa i moment satisfetes per cada fase individualment. La derivació 
de les equacions de conservació es pot portar a terme fent el promig del balanç instantani 

per a cada fase o utilitzant l’aproximació de la teoria de mescla (mixture theory approach, 
detallat a la referència bibliogràfica del manual de FLUENT). 

 

El volum de fase q, Vq es defineix: 

 

                                                                                            (Eq. c1-1) 

  

On 
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                                                                                                  (Eq. c1-2) 

La densitat efectiva de la fase q és: 

 

                                                                                                     (Eq. c1-3) 

 

On ρq és la densitat de la fase q. 

3.2. Equacions de la conservació 

Conservació de la massa 

 

L’equació de continuïtat per a la fase q és 

 

                                         (Eq. c2-1) 

 

On vq és la velocitat de la fase q i mpq caracteritza la massa transferida des de la fase p a la 
fase q, i mqp la massa transferida de la fase q a la p.  El terme Sq per definició és 0, però està 
indicat a l’equació perquè pot definir-se per l’usuari com un valor constant si es desitja. 

 

Conservació del moment 

 

El balanç de moment per la fase q s’indica com 
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                    (Eq. c2-2) 

 

 

On τq representa el tensor de tensions de la fase q. Fq és una força externa al cos, Flift,q és 
una força de sustentació, Fvm,q representa una força de massa virtual, Rpq és una força de 
interacció entre fases i p és la pressió compartida per totes les fases. 

 

Rpq ha de tancar l’equació amb les expressions apropiades. Aquesta força depèn de la 
fricció, pressió, cohesió, i altres efectes. 

Fluent utilitza un terme de interacció senzill: 

 

                                                                            (Eq. c2-3) 

 

 

On Kpq(=Kqp) és el coeficient de intercanvi de moment entre fases, descrit més avall. 

 

Forces de sustentació 

 

Per fluxos multifase, FLUENT pot incorporar l’efecte de forces de sustentació sobre la fase 
secundària, partícules (gotes o bombolles). Aquestes forces actuen sobre la partícula 
principalment afectant els gradients del camp de velocitats de la fase primària del flux. 



Estudi de l’impacte del raig d’aigua sobre les pales 
d’una turbina Pelton mitjançant simulació CFD  Pág. 9 

 

Aquesta força és més important en partícules grans; la seva consideració no és apropiada 
per grups compactes de partícules o partícules molt petites. 

 

Força de massa virtual 

 

Per a fluxos multifase FLUENT inclou “l’efecte de massa virtual” que te lloc quan una fase 
secundària p s’accelera respecte a la fase primària q. La inèrcia de la massa de la fase 
primària quan es troba amb les partícules accelerades fa aparèixer la “força de massa virtual” 
a les partícules: 

 

                                                                 (Eq. c2-4) 

 

 

Els termes entre parèntesi representen derivades respecte el temps. Aquest terme només és 
important quan la densitat de la fase secundària és molt més gran que la primària. Per 
defecte la Fvm no es computa. 

 

Conservació de l’energia 

 

Per a descriure la conservació de l’energia, FLUENT pot escriure una equació de l’Entalpia 
per a cada fase. 

3.3. Equacions resoltes per FLUENT 

Presentades per al cas general de un flux de n fases. 
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Equació de la continuïtat 

 

                                  (Eq. c3-1) 

 

 

On ρrq és la densitat de referència, o el terme mig de la densitat en el volum del domini, de la 
fase q.  

La resolució d’aquesta equació per a cada fase secundària, juntament amb la condició de 
que la suma de fraccions de volum és igual a la unitat, permet el càlcul de la fracció de volum 
de la fase primària. Aquesta resolució s’aplica indistintament a fluxos fluid-fluid o granulars. 

 

Equació del moment per al cas Fluid-Fluid 

 

 

                  

(Eq. c3-2) 

 

 

On g és l’acceleració de la gravetat. 
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3.4. Coeficients de intercanvi de fase 

Per a fluxos fluid-fluid, cada fase secundària s’assimila a gotes o bombolles. Això és 
important a l’hora de definir quin fluid correspon a cada fase. Per exemple, per a fluxos on hi 
ha una proporció molt diferent dels dos fluids, el predominant ha de ser modelat com el 
primari, mentre que el dispers s’assimilarà en forma de gotes o bombolles. El coeficient 
d’intercanvi per aquest tipus de mescles de bombolles, líquid-líquid o gas-líquid es pot 
escriure en termes generals com: 

 

                                                                                             (Eq. c4-1) 

                

 

On f, la funció de drag o resistència es defineix segons el model de intercanvi i τp és el temps 
de relaxació de les partícules, definit com: 

 

                                                                                                     (Eq. c4-2) 

 

Les definicions actuals de f inclouen el coeficient de resistència a l’avanç CD que es basa en 
el nombre de Reynolds. Per al model Schiller and Naumann: 

 

                                                                                                    (Eq. c4-3) 

 

On 
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I Re representa el nombre relatiu de Reynolds, que s’obté per a cada fase de la forma: 

 

                                                                                (Eq. c4-4) 

 

El mètode Schiller and Naumann és l’indicat per defecte, i és el més generalitzat. 

3.5. k-ε mixture turbulence model 

Aquest és el model de turbulència per defecte en el model multifase Eulerià.  

La k i la ε descriuen el model de la següent forma: 

 

(Eq. c5-1) 

 

I 

 

(Eq. c5-2) 

 

On la densitat de mescla i la velocitat, ρm i vm, es computen com: 



Estudi de l’impacte del raig d’aigua sobre les pales 
d’una turbina Pelton mitjançant simulació CFD  Pág. 13 

 

 

                                                                                                 (Eq. c5-3)         

 

I 

 

                                                                                              (Eq. c5-4)         

 

La viscositat turbulenta, μt,m, es computa com: 

 

                                                                                             (Eq. c5-5)         

 

I la producció d’energia cinètica turbulenta, Gk,m, s’extreu de: 

 

                                                          (Eq. c5-6)         

 

Totes les constants d’aquestes equacions són les mateixes que les descrites per a la 
formulació del model k-ε Standard per a una sola fase. 
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4. ANNEX 4 

4.1. Convergència de la solució 

Durant la simulació es pot monitoritzar la convergència dinàmicament observant els residus, 
les estadístiques, valors de la força, integrals de superfície i de volum. 

4.1.1. Monitorització dels residus 

Al final de cada iteració del solver, la suma de residus per a cada variable conservada es 
desada i comptutaritzada. Es crea un historial de convergència. 

Si la computadora tingués una precisió infinita, aquests residus convergirien a zero. Amb la 
capacitat actual de computació, els residus decauen sempre fins a un valor petit i llavors 
deixen de canviar. Per a càlculs amb precisió simple, per a la majoria de casos i 
computadores, els residus poden caure fins a sis ordres de magnitud. Per a precisió doble 
poden caure fins a 12 ordres.  

Després de la discretització, la equació de conservació per una variable general Ø a la cel·la 
P es pot escriure: 

 

                                                                             (Eq. D.1-1) 

 

on ap és el coeficient de centre, anb és la influència dels coeficients de les cel·les veïnes i b és 
la contribució constant si existís una influència Sc definida com a condició de contorn. 

El residu RØ és el desequilibri de l’equació D1.1-1 sumat a totes les cel·les P. Es pot escriure: 

 

                                                            (Eq. D.1-2) 
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Es necessari escalar els residus per a poder jutjar-ne la convergència. FLUENT escala els 
residus utilitzant un factor d’escala representatiu del flux de Ø a través del domini. Aquest 
residu escalat es defineix: 

 

                                                  (Eq. D.1-3) 
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5. ANNEX 5 

5.1. Relació d’arxius presentats en suport informàtic 

 

Cas Capítol Carpeta Arxiu 

Placa plana 5 placa2D placa.cas 

Corba simple 5 corba corba.cas 

secció Pelton 170º 6 param peramp170.cas 

secció Pelton 165º 6 param peramp165.cas 

secció Pelton 175º 6 param peramp175.cas 

secció Pelton 1,5º 6 param perf15g.cas 

secció Pelton 5º 6 param peramp170.cas 

secció pelton 10º 6 param perf10gcas 

secció Pelton prof 110 mm 6 param prof110.cas 

secció Pelton prof 120 mm 6 param peramp170.cas 

secció Pelton prof 130 mm 6 param prof130 

secció Pelton ampl. 475 mm 6 param ampl475.cas 

secció Pelton ampl 495 mm 6 param perambp170.cas 

secció Pelton ampl 515 mm 6 param ampl515.cas 

placa3D 7 3D placadef.cas 

pampaneira 8 3D pampaneira.cas 

Pampaneira iges 8 3D Pampaneira.igs 
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Aquests arxius són .cas, i van acompanyats per el seu homònim .dat al mateix directori. Son 
els resultats de les iteracions i es poden visualitzar en l’entorn FLUENT. 

L’arxiu de IGES de Pampaneira és una representació de la geometria real de la cullera de la 
turbina Pelton, i es pot importar en l’entorn de GAMBIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 


