
Resum 

El projecte es basa en l’estudi, mitjançant la simulació numèrica CFD utilitzant el programari 
comercial FluentINC, de l’impacte d’un raig d’aigua contra la pala d’una turbina Pelton. 

En aquest document el lector trobarà un breu compendi matemàtic de les equacions que 
descriuen el comportament del fluid per al cas estudiat. Així com la descripció detallada pas a 
pas de la utilització del programari comercial utilitzat per a portar a terme l’estudi. 

La primera part del projecte fou enfocada a la familiarització amb el software utilitzat, que 
consta del programa de preprocessament GAMBIT (Geometry and mesh generation) i el 
paquet de simulació numèrica CFD FluentINC. El projecte s’enfoca a estudiar els diferents 
models que aporta el programari de simulació, i que es podrien fer servir per a estudiar 
l’impacte d’un raig contra una superfície sòlida.  

La peculiaritat que trobarà el lector en la resolució exposada és l’estudi del cas mitjançant un 
model multifase, en el que interactuaran l’aire i l’aigua del raig dins   un entorn acotat en un 
volum o superfície d’estudi. Es descriuen les diferents opcions que es poden trobar en 
simulació CFD per a trobar la interacció entre dos fluids o dos fases. Es tria el model que 
s’ajusta més al cas estudiat segons les especificacions del programari que descriu els 
diferents models i les equacions que fan servir per portar a terme la simulació. 

Per a determinar el model que s’utilitzarà posteriorment en l’estudi de l’impacte sobre la pala 
d’una turbina Pelton, es comença per la simulació en 2D de l’impacte d’un raig d’aigua 
envoltat d’aire contra una placa plana i una superfície corba. La senzillesa d’aquest primer 
model agilitza molt la simulació, permetent comparar i posar a prova els diferents models 
d’estudi portant a terme moltes simulacions, oferint així al lector la contrastació dels resultats 
amb valors teòrics. 

A disposició del lector es disposa també el resultat obtingut de la simulació de l’impacte d’un 
raig d’aigua contra la secció en 2D del perfil d’un àlep. Gràcies a la senzillesa també d’aquest 
model el lector trobarà un breu compendi referit a l’estudi d’alguns dels paràmetres de la 
geometria d’aquesta secció que influeixen més en el resultat de l’estudi. 

Els resultats finals del projecte es trobaran referits a l’estudi de dos casos en 3D. Un 
descriptiu de l’impacte del raig d’aigua contra una placa plana i el segon referit a l’impacte del 
raig contra una geometria real d’una turbina. El lector trobarà la contrastació dels resultats 
obtinguts amb valors calculats teòricament, o referits a les especificacions tècniques del 
model real simulat. 

 

En resum aquest document intenta ser una guia de cara a la resolució o posterior 
desenvolupament de casos semblants als exposats, o bé qualsevol altre tipus de problema 
en que sigui escaient utilitzar un model se simulació similar. 
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1. Prefaci 

1.2. Origen del projecte 

A juny del 2006 la directora del projecte va proposar l’estudi mitjançant el paquet de 
simulació CFD FluentINC del cas exposat, ja que no es disposaven de referències al 
departament de l’estudi de l’impacte d’un raig contra una superfície utilitzant els models 
multifase disponibles en el paquet comercial del software. El projecte consistia en determinar 
quins models de simulació serien els més escaients per a posteriorment estudiar un cas real 
d’una turbina Pelton situada a Pampaneira (Granada), del qual se’n disposaven la geometria 
i les especificacions tècniques. 

 

Per a realitzar l’estudi es va partir pràcticament des de zero, amb un llarg període de 
familiarització amb el paquet de programes informàtics utilitzats per al preprocessament i 
posterior simulació numèrica CFD. Això va comportar l’estudi i la realització dels cursos 
tutorials disposats al paquet comercial de GAMBIT i FluentINC, amb suport de l’àmplia 
bibliografia disposada al departament que compren els manuals del paquet informàtic. 

 

Després d’aquest període introductori es va començar a simular sobre diferents geometries 
en 2D per a determinar com hauria de ser el model de partida de l’estudi. Aquest no fou 
evident d’entrada, ja que depenent del model utilitzat es limitaria més o menys la profunditat 
de l’estudi pel que fa referència a la interacció entre l’aigua, l’entorn i la superfície d’impacte. 
Un cop decidit començar l’estudi amb una geometria molt bàsica en 2D d’una placa plana 
submergida en un volum d’aire es va iniciar la recerca del model de simulació escaient. 
Després de diversos assajos amb diferents models es van trobar vàries possibilitats d’estudi 
que podrien donar lloc a la realització d’un projecte de final de carrera enfocat a l’aplicació de 
la simulació numèrica mitjançant aquests models de càlcul. 

 

1.3. Motivació 

L’anàlisi mitjançant simulació numèrica és una de les eines més importants avui en dia dins 
el camp de la fluidodinàmica. El ventall d’aplicació d’aquesta eina és molt ampli i 
especialment interessant en la resolució de problemes relacionats amb la dinàmica i la 



cinemàtica dels fluids. S’obtenen càlculs precisos per la resolució i disseny de casos on hi  
intervenen transport de masses, energia i quantitat de moviment. Es pot utilitzar per a l’estudi 
o disseny com per exemple: 

 

- Fluxes compressibles o incompressibles amb transferència de calor. 

- Transport de masses. 

- Barreges químiques i reaccions (combustió). 

- Estructures rotatives. 

- Transferència de calor. 

- Trajectòries de partícules en fase dispersa 

- Fluxes multifase. 

- Aeroacústica. 

- Mallat dinàmic. 

- Models de turbulència. 

 

La utilització d’aquest tipus de simulació numèrica estalvia la necessitat de construir 
prototipus, amb el conseqüent estalvi de temps i diners, ja que permet modelitzar i estudiar 
geometries fins a un grau de complexitat elevat. Es pot retocar un disseny lliurement i 
preveure els resultats d’aquests canvis amb un considerable estalvi de temps. 

 

Es tenia la possibilitat no només de familiaritzar-se amb aquesta eina tan potent, a l’hora 
també d’estudiar un tipus de simulació que el departament no havia portat a terme 
anteriorment. A la vegada es podrien contrastar els resultats amb les dades d’un model real 
disposades gràcies al departament. 
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1.4. Requeriments previs 

 

El projecte va requerir de una fase de preparació de dos mesos on hi va haver una etapa de 
documentació i una llaga etapa de familiarització amb el suport informàtic per a realitzar 
l’estudi. Per a portar a terme la tasca que es desenvolupa en aquest projecte calia 
familiaritzar-se amb dos programes informàtics, un de disseny o CAD i mallat, GAMBIT, i el 
codi de simulació CFD comercial FLUENT. Les dues són plataformes, que tot i estar lligades, 
no tenen res a veure en quan a funcionament i s’han d’estudiar per separat. Amb ambdós 
programes el mètode per familiritzar-s’hi va ser l’autoaprenentatge. Es van realitzar els 
tutorials amb els exemples pertinents proposats per el fabricant de software, amb el suport 
dels  manuals d’usuari per entendre i assimilar bé la mecànica d’ús dels programari 
informàtic. Un cop realitzat aquest període d’autoaprenentatge es va procedir a enfocar el 
problema proposat i a buscar una forma de resolució a partir de lo après en aquest període 
previ. 



2. Introducció 

A l’actualitat segons l’Informe Mundial de Desenvolupament de Recursos Hídrics, publicat 
per la UNESCO, l’energia hidràulica representa el 19 % del total d’energia elèctrica produïda 
al món. Queden per desenvolupar aproximadament dos terços del potencial viable, i si es 
desenvolupés la meitat d’aquest potencial ajudaria a reduir fins un 13 % les emissions 
contaminants de gasos d’efecte hivernacle. La demanda mundial d’energia elèctrica creixerà 
notòriament aquest segle, com a conseqüència de la pressió demogràfica, el 
desenvolupament industrial i urbanístic i l’augment dels nivells de vida. 

 

Tot i que la producció d’energia elèctrica renovable provinent d’aquesta font té un sostre, cal 
seguir impulsant el seu desenvolupament per a poder aprofitar aquest recurs de la forma 
més òptima i respectuosa amb el medi. S’ha de tenir en compte que la construcció de preses 
per exemple, provoca sovint una forta alteració al medi-ambient, comportant la degradació de 
l’ecosistema i fins i tot el desplaçament de poblacions. Per tant no només s’ha de 
desenvolupar aquest tipus de producció elèctrica sinó també optimitzar-ne al màxim els 
recursos tecnològics disponibles. 

 

Dedicar temps, esforç i diners a l’estudi de les tecnologies vinculades a aquest tipus de 
producció d’energia elèctrica és un pilar fonamental per a desenvolupar el potencial viable 
d’aquest recurs natural. 

 

2.1. Objectius del projecte 

1.- Determinar la metodologia que més s’ajusti per a simular el xoc d’un raig d’aigua envoltat 
d’aire a pressió atmosfèrica contra una superfície sòlida. 

 

2.- Validar aquesta metodologia contrastant els resultats obtinguts amb exemples teòrics o 
experimentals extrets o calculats a partir de bibliografia per a models senzills en 2D. 
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3.- Exportar la metodologia a l’estudi d’alguns dels paràmetres que més influència tenen en 
les forces que actuen sobre un perfil d’un àlep de turbina Pelton. 

 

4.- Exportar aquesta metodologia per a simular un cas senzill en 3D i validar-la per aquest 
cas contrastant els resultats amb exemples teòrics o experimentals extrets o calculats a partir 
de bibliografia. 

 

5.- Aplicar aquesta metodologia per a simular un perfil real en 3D d’un àlep d’una turbina 
Pelton. 

 

6.- Validar els resultats obtinguts contrastant el seu valor amb les dades tècniques del 
sistema hidràulic proporcionades per a l’estudi. 

 

2.2. Abast del projecte 

Aquest projecte pretén ser un punt de partida de cara a futurs estudis que tinguin relació amb 
el cas descrit. Una eina que basant-se en la descripció d’un cas concret i partint d’un 
exemple senzill, permeti la utilització de la metodologia emprada per a profunditzar en la 
temàtica tractada mitjançant el tipus de simulació numèrica CFD. A la vegada es 
proporcionaran una sèrie de resultats numèrics que es suposaran correctes com a valors 
teòrics, i que es deixen oberts a la seva discussió i validació mitjançant possibles estudis 
experimentals futurs. 

 

 

 



2.3. Turbina Pelton 

2.3.1. Breu descripció del funcionament de les turbines 
d’impuls. 

 

 

En aquest tipus de turbines tota l’energia disponible del flux és convertida, mitjançant un 
injector, en energia cinètica a pressió atmosfèrica abans de que el fluid entri en contacte amb 
els àleps mòbils. Hi ha pèrdues en el flux per la canonada de pressió des de l’embassament 
fins a la base de l’injector, les quals es podrien calcular utilitzant les dades de fricció de la 
canonada. A la base de l’injector l’energia disponible és [1]: 

 

                                                      g
VpH a 2

2
11 +=

γ                                (Eq. 3.3-1) 

 

 

Fig. 2.1Salt d’aigua[1] 
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Introduint un coeficient per a les pèrdues a l’injector Cv , la velocitat del raig, V2, ha de ser [1]: 

 

                                         ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+==

g
VpgCgHCV vav 2

22
2

11
2 γ

                     (Eq. 2.3-2) 

 

On γ és el producte de la densitat del fluid per l’acceleració de la gravetat, ρg.  

 

Les pèrdues a la sortida de l’injector són 

 

                                                ( )2
2

2 1
2 vaa CH

g
VH −=−                                    (Eq. 2.3-3) 

 

L’eficiència de l’injector es defineix com: 

                             (Eq.2.3-4) 
 

 

El raig, amb una velocitat V2, impacte contra les culleres de doble copa, les quals divideixen 
el flux i canvien la velocitat relativa un angle θ, tal com es mostra a la figura 2.2. 

 

La component x del moment es torna [1]: 

 

                                                       F=ρQ(vr-vrcosθ)                                (Eq. 2.3-5) 
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La potència sobre els àleps Pi és 

 

                                                     Fu=ρQuvr(1-cosθ)                                (Eq. 2.3-6) 

 

 

Fig. 2.2Angle de sortida[1] 

 

Per a trobar la potència màxima teòrica s’han de complir dues condicions: θ=180º i uvr ha de 
ser màxim, és a dir, u(V2-u) ha de ser màxim. Per a determinar quan té lloc (uvr)max, es deriva 
respecte a u i s’iguala a zero. 

 

                                                         (V2-u)+u(-1)=0                                          (Eq. 2.3-7) 

 

La condició es compleix quan u=V2/2. Després de fer aquestes substitucions en l’equació 
2.3-6: 

 

                                                        
2g
VQFu

2
2γ=                                                (Eq. 2.3-8) 

 

Aquesta equació té en compte l’energia cinètica total del raig. El diagrama de velocitat per a 
aquests valors mostra que la velocitat absoluta que surt dels àleps és zero. 
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A la pràctica, quan els àleps s’incorporen a la perifèria de la roda, el fluid ha de tenir una 
velocitat lo suficientment gran per fer-se a un costat a la cullera següent. La majoria de les 
turbines d’impuls utilitzades a la pràctica son rodes Pelton. El raig es divideix en dos i gira en 
un pla horitzontal, de tal forma que la meitat descarrega a cada costat per tal d’evitar 
qualsevol desbalancejament a l’empenta sobre l’eix. Existeixen pèrdues degudes a la divisió 
del flux i a la fricció entre el raig i la superfície de les culleres, que provoca que la velocitat 
òptima sigui una mica inferior a V2/2. Això s’expressa en termes del factor de velocitat Ø [1] 
com 

 

                                                       Ø =
agH

u
2

                                               (Eq.2.3-9)  

 

 

Ø és depenent de la velocitat específica de la turbina. 

 

Usualment l’àngle θ de la cullera està entre 173º i 176º. A la pràctica s’ha trobat que la 
relació de diàmetres D/d hauria de ser al voltant de 206/Ns (m,kW,rpm) per a obtenir una 
eficiència màxima, on el diàmetre del raig és d i el diàmetre de la roda central és D. 

 

A la majoria de instal·lacions s’utilitza únicament un raig que descarrega horitzontalment 
contra la perifèria inferior de la roda. La velocitat de la roda és regulada cuidadosament per a 
la generació d’energia elèctrica. Un regulador opera una vàlvula d’agulla que controla el 
cabal del raig canviant la seva àrea. V2 roman pràcticament constant per un ampli rang de 
posicions de la vàlvula d’agulla. 

L’eficiència de la conversió d’energia decreix ràpidament amb el canvi d’alçada de la 
columna d’aigua (que fa variar V2), com seria evident si es representés gràficament la 
potència respecte V2 per una u constant. La roda operarà a pressió atmosfèrica tot i estar 
envoltada per una carcassa. Per tant és  essencial que la roda es trobi per sobre del nivell 
màxim de les crescudes del riu sobre les que descarregarà. L’alçada entre l’injector i el nivell 
del riu aigües avall no és aprofitable. Degut a la seva ineficiència per a alçades de treball 
molt diferents a la de disseny i la pèrdua aigües avall, les rodes Pelton s’utilitzen per a 



alçades molt grans com per exemple, de 200 m fins a més de 1 km. Per a alçades grans, 
l’eficiència de la instal·lació completa pot arribar a valors propers al 90 %. 

 

 

Fig.2.3 – Rodet turbina Pelton [5] 

2.3.2. Model real proposat per a l’estudi 

Per a portar a terme l’estudi d’aquest projecte es va disposar de les especificacions 
tècniques duna turbina de impuls, de tipus Pelton, situada a les instal·lacions de la central 
hidroelèctrica de Pampaneira, Granada. La turbina en concret fou dissenyada per Neyrpic 
S.A, empresa creada el 1949 amb els tallers situats llavors a Cornellà de Llobregat, que 
actualment pertany al grup ABB ALSTOM POWER [6]. 

A l’annex A s’adjunta la fitxa amb les dades tècniques del grup hidroelèctric. A partir 
d’aquestes dades, i segons lo exposat a l’apartat anterior, es poden conèixer els valors de 
les variables necessàries per a portar a terme la simulació del model. 

A partir del salt d’aigua es pot conèixer la velocitat del raig a la sortida de l’injector. De 
l’equació 2.3-2 es calcula: 

 

av gHCV 22 = = 100,80 m/s 
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on Ha = 539,2 m, g és l’acceleració de la gravetat i Cv el coeficient d’eficiència de l’injector Cv 
es desconeix i la bibliografia [1] en proposa un valor de 0,98.  

 

El cabal nominal d’aigua Q per directriu coneixent el diàmetre de la sortida de l’injector, Øi = 
138,5 mm resulta immediat a partir de: 

 

Q = v2· π (Øi/2)2 = 1,52 m3/s 

 

La velocitat a la que es desplaça la superfície de la cullera,u ,  es pot estimar a partir de la 
velocitat de gir del rodet, ω = 600 rpm, i el diàmetre del rodet, Ø = 1,58 m: 

 

u = ω· Ø/2 = 49,64 m/s 

 

S’observa que el resultat u ≈ v2/2, condició que maximitza la potència obtinguda en l’impacte 
del raig segons lo exposat a l’apartat anterior. Així doncs la velocitat relativa, vr, de l’impacte 
del raig és: 

 

vr = v2 – u = 51,16 m/s 

 

Per a simplificar l’estudi aquest es portarà a terme des del punt de vista relatiu a l’àlep, per 
tant es considerarà que v2=vr. Aquest valor serà doncs el que es farà servir de cara a les 
simulacions en estat estacionari, per a la velocitat d’entrada del flux d’aigua al domini, que 
posteriorment impactarà contra la superfície. 

 

La potència unitària del grup ve indicada a la fitxa tècnica (Annex A).  La turbina té dos 
distribuïdors, això vol dir que el flux impacta en dos culleres a la vegada, per tant es podria 
aproximar que la potència mecànica extreta prové de l’impacte de dos raigs d’aigua contra 



dues culleres. La potència de la fitxa tècnica és la potència elèctrica del grup. Es 
desconeixen els rendiments elèctric, ηe, i mecànic, ηm,  del grup.  

 

                                                           ηe  = Pe/Pm                                             (Eq 3.3-10) 

 

                                                           ηh  = Pm/Ph                                            (Eq. 3.3-11) 

 

on Pe (MW) representa la potència elèctrica de 13,5 MW  indicada a la fitxa tècnica. Pm (MW) 
la potència mecànica expressada com Pm = ω·T, amb ω (rad/s) la velocitat de rotació i T 
(Nm) el parell exercit sobre la cullera. Pm (MW) representa la potència sobre els àleps 
definida a l’equació 2.3-6. Cal observar que no es tenen en compte les pèrdues de la 
canonada, per tant es considera Ha directament per a l’equació, això és degut a que no s’ha 
pogut disposar d’aquestes dades de la instal·lació. 

 

Es defineix la potència hidràulica del salt, Ph: 

 

                                                           Ph = γQHa = 16.1 MW                           (Eq. 2.3-12) 

 

Essent γ el producte de ρ·g. 

 

 

De l’equació 2.3-5 es pot calcular: 

 

F=ρQ(vr-vrcosθ) = 153927,6 N                                 
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De l’expressió de la potència mecànica, Pm, amb els valors de ω (rad/s), el Øpelton del rodet i 
la força aplicada s’obté: 

 

Pm = ω·F·2· Øpelton/2 = 15.3 MW 

 

Aleshores de les expressions 2.3-10 i 2.3-11: 

 

ηe  = Pe/Pm = 88.3 % 

 

ηh  = Pm/Ph  = 95.1 % 

 

El rendiment global de la instal·lació es pot calcular a partir de les dades obtingudes com: 

 

η = ηe· ηh = 83.9 % 

 

A partir de les dades conegudes es poden obtenir també els següents paràmetres [2]: 

 

Coeficient de pressió: 

 

Ψ = Ha/(ω2D2) = 3,31·10-2 

 

on D (m) és el diàmetre exterior del rodet i és de 2,03 m. 

 

Coeficient de cabal: 



 

Φ=Q/(D3ω) = 2,89·10-3 

 

 

Velocitat específica: 

 

Ns = ω Ph
0.5 /Ha

1.25 =  29,16 

 

on ω en aquest cas s’expressa en rpm i Ph en kW. 

 

 

 





3. Descripció de les eines de preprocessament 

3.1. Preprocessament. GAMBIT. 

3.1.1. Breu descripció de l’eina de preprocessament GAMBIT 

El paquet informàtic de software GAMBIT (fig. 3.1) està dissenyat per a donar suport a 
analistes i enginyers a l’hora de reproduir i mallar models per al seu posterior estudi 
mitjançant Computational Fluid Dynamics (CFD) i altres aplicacions científiques. La interface 
gràfica (GUI – Graphical User Interface) inclosa en el paquet GAMBIT, és la primera eina de 
disseny i modelatge gràfic que disposa l’usuari per a reproduir el seu model. GAMBIT permet 
el posterior mallat d’una forma simple i intuïtiva, suficientment versàtil per a poder oferir un 
ampli ventall de possibilitats de modelatge.  

També dona la possibilitat de importar arxius de modelatge CAD, CATIA, ACIS, IGES, 
PARASOLID, STEP. Fet molt útil ja que la interface gràfica, tot i brindar moltes possibilitats, 
està molt lluny d’altres programes de disseny comercials molt més estesos com AutoCAD, 
Pro-Engineer o SolidWorks. 

 

 

 

Fig.3.1 – Interface gràfica GAMBIT-GUI 
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Per a tenir una visió pràctica de la interface gràfica i les seves possibilitats, es recomana al 
lector recórrer a la publicació Gambit Tutorial Guide. Al Capítol primer, Creating and Meshing 
Basic Geometry, el lector hi trobarà un exemple senzill de la utilització de GUI on es modela 
un cos tridimensional a partir de volums simples amb el seu posterior mallat. Aquest és 
l’exemple més curt i senzill del text i no requereix ni experiència prèvia amb el programa ni 
cap arxiu de suport. 

 

 Per a poder realitzar el projecte va ser necessari un període inicial de familiarització amb 
GAMBIT-GUI on es varen portar a terme els exemples proposats al text citat anteriorment. 
En cas de que el lector estigui realment interessat en fer servir aquest paquet de software per 
a poder crear i mallar els seus models, es recomana portar a terme també el mateix 
procediment i treballar els exemples explicats al Gambit Tutorial Guide corresponent a la 
versió actualitzada del paquet que es faci servir. Per a fer-ho necessitarà els arxius 
corresponents per als exemples que ho requereixin i que venen inclosos amb el paquet de 
software, juntament amb el manual de usuari (Gambit User’s Guide) de la versió 
corresponent per poder seguir correctament cada apartat. 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Vista del panell de opcions de GAMBIT-GUI [4] 

 

A la figura 3.2. es mostra el panell de eines de GAMBIT-GUI per a modelar cossos en 3D.  

 



Comentari de les operacions que ens permet el programa [4]: 

 

   Geometria: Permet crear i refinar la geometria del model 

 

   Mallador: Permet crear i refinar el mallat del model 

 

  Zones: Permet definir els tipus de zones contínues i de contorn 

 

  Eines: Permet definir sistemes de coordenades, quadrícules i portar a terme           
  altres operacions específiques de GAMBIT 

3.1.2. Preprocessament. Mallat. 

Després de crear o importar i netejar una geometria, aquesta s’ha de mallar per a poder 
estudiar-la amb CFD. Aquesta és la fase més important de cara a la posterior simulació en 
Computational Fluid Dynamics. De l’adequada generació de la malla i el seu grau de 
refinament en les zones crítiques per a l’estudi en dependrà la obtenció de resultats vàlids i la 
seva precisió. Les zones amb gradients de pressió elevat necessitaran molt més refinament 
perquè la simulació doni resultats coherents, així com les zones adjacents a les superfícies 
on cal una consideració especial per a la capa límit.  

 

Gambit estableix un ordre de quatre components que formen els mallats: nodes, segments, 
superfícies i volums. El mallat dels volums poden formar-los Hexaedres o tetraedres, disposa 
de diversos esquemes de mallat, Map, subMap, Cooper, TetPrimitive, etc. La generació del 
mallat de qualsevol volum parteix del previ mallat del conjunt de superfícies que el tanquen. 
Cada esquema te les seves característiques i limitacions que s’han d’ajustar al model 
d’estudi. El mallat de superfícies pot estar format per quadrats o triangles i parteix del mallat 
previ dels segments que tanquen la superfície. Gambit també disposa diverses opcions per a 
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generar automàticament el mallat de superfície. Tot segment es mallarà formant segments 
de igual longitud o variable segons regles disposades pel programa. Els segments estaran 
dividits per nodes, que són la unitat bàsica en el conjunt del mallat. 

          

Fig3.3 Exemple mallat de superfícies                                                      Fig 3.4 Secció de un mallat Tet 

 

El programa permet donar un tracte especial a les zones adjacents a les superfícies, on el 
gradient de velocitat és gran. Per exemple a l’interior de una canonada, prop de les parets on 
el gradient és elevat es pot definir un Boundary Layer que permet tenir un mallat més dens i 
alhora més refinat en aquesta zona.  

 

 

 

                                                    Fig 3.5 Exemples de esquemes de formació del Boundary Layer[4] 



 

Un cop mallat el model GAMBIT disposa l’eina Examine Mesh, que permet una valoració del 
grau de qualitat del mallat segons diferents tipus de especificacions de qualitat predefinides. 
Per exemple l’especificació EquiAngle Skew es defineix [4]: 

 

                                                         (Eq 3.1-1) 

 

On θmax i θmin  són el màxim i el mínim angles entre els segments que formen l’element i θmin  
és l’angle característic corresponent a la cel·la equilateral. Per a elements triangulars θmin 

=60º i per a quadrilàters i hexaedres θmin =90º. 

Per definició [4], 

 

 

 

On QEAS=0 descriuria un element equilater perfecte i QEAS=1 descriuria un element 
completament degenerat i inacceptable. 

 

Depenent del codi de simulació que s’utilitzarà posteriorment el mallat haurà de complir una 
sèrie de requisits. Per exemple en funció del tipus d’elements que admet el codi o si 
impedeix la utilització d’un mallat no estructurat(fig x).  

A l’hora de decidir el tipus de mallat cal tenir en compte les següents qüestions: 

 

- Temps de preparació 
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Molts problemes estudiats en el món de l’enginyeria comporten geometries relativament 
complexes. Si es vol crear un mallat ben estructurat (únicament format per quadrilàters o 
hexaedres) és possible que aquesta part de l’estudi comporti un temps d’elaboració 
inacceptable. És molt útil doncs i estalvia molt temps disposar d’un codi de simulació que 
permeti importar mallats no estructurats formats per elements triangulars o tetraedres. 

 

- Capacitat de computació 

 

Quan la geometria és complexa el mallat amb elements triangulars/tetraèdrics pot comportar 
que es necessitin menys cel·les en determinades zones que no pas utilitzant elements 
quadrilàters/hexaèdrics. Això és degut a que el segon tipus de mallat força a col·locar cel·les 
de més en llocs on no són estrictament necessàries. Però en canvi els elements 
quadrilàters/hexaèdrics possibiliten ratis de dimensions més grans entre ells. S’ha de tenir en 
compte que un rati de dimensió molt gran utilitzant elements triangulars/tetraèdrics afectar a 
la qualitat de les cel·les , cosa que pot degenerar la precisió o convergència de la simulació. 
Únicament per geometries relativament senzilles i on el flux s’avingui adequadament a la 
forma de la geometria es pot donar que el mallat tingui menys cel·les en cas de utilitzar 
elements quadrilàters/hexaèdrics. 

 

- Estabilitat numèrica o difusió numèrica 

 

La difusió numèrica és la principal font d’error a l’hora de solucionar problemes 
multidimensionals. Aquest terme matemàtic descriu la propagació de l’error a través d’un 
algoritme. En un mètode estable els errors degut a les aproximacions s’atenuen a mesura 
que el càlcul computacional procedeix, en canvi es produeix inestabilitat quan aquest error va 
augmentant amb el càlcul. 

Cal tenir en compte doncs que els algoritmes pràctics de resolució en fluids contenen sempre 
una quantitat de difusió numèrica. Això és degut a que es representen les equacions del flux 
en forma discreta.  

El codi Fluent utilitza un esquema de segon ordre de discretització que ajuda a reduir els 
efectes de la difusió numèrica.  

La suma de l’error està inversament relacionada al grau de refinament del mallat. 



La difusió numèrica de l’error es minimitza quan el flux es troba alineat amb el mallat. 
Aquesta és la principal raó a l’hora de utilitzar, si és possible, elements 
quadrilàters/hexaèdrics per a formar el mallat ja que és impossible alinear completament un 
flux a elements triangulars/tetraèdrics. 

 

3.2. Definició de les zones del model. 

Per a portar a terme les simulacions en CFD és necessari disposar del software adequat. Hi 
ha múltiples codis tan comercials com gratuïts que permeten la simulació CFD. L’ETSEIB 
brinda la possibilitat als seus alumnes de treballar amb el codi comercial FluetINC i per tant 
en aquest estudi tots el càlculs estan desenvolupats amb aquest software comercial. En 
aquest apartat es descriurà per sobre el seu funcionament i algunes de les seves possibilitats 
relacionades directament amb l’estudi realitzat en el projecte. 

 

3.2.1. Predefinir zones de contorn (Boundary zones) 

Aquest és un pas previ que s’ha de definir al programa GAMBIT, que va íntimament lligat al 
paquet FluentINC ja que GAMBIT permet definir les zones de contorn en funció del codi de 
simulació que es farà servir posteriorment. 

 

Fluent possibilita[3]:  

 
- Entrades i sortides de Fluxes: pressure inlet, velocity inlet, mass flow inlet, inlet vent, 

intake fan, pressure outlet, pressure far-field, outflow outlet vent, exhaust fan. 
- Wall, symetry, periodic, axis. 
- Zones internes: fluid, solid. 
- Superfícies internes: fan, radiator, porous jump, wall, interior. 

 

Aquestes es defineixen bé sobre superfícies en el cas de 3D o sobre segments en cas de 
2D. Els més importants per aquest estudi són: 
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Velocity inlet: Necessari si es vol definir el flux d’entrada a partir d’una velocitat.                       
   Per a l’estudi es definirà l’entrada de fluid a través de la seva velocitat 
calculada a partir d’un salt d’aigua. 

 

Pressure outlet: Imposa una pressió estàtica a la superfície o al segment donat. 

Serà important per a definir un entorn a pressió constant. 

 

Wall: Utilitzat en les zones que formen de regions sòlides. 

 

3.2.2. Definir zones de continuïtat (Continous types) 

Les zones de continuïtat permeten definir un entorn d’estudi format per una superfície, en 
cas de treballar en 2 dimensions, o bé un volum que es podrà caracteritzar com a fluid o sòlid 
posteriorment, establint-ne les propietats. Per exemple com un entorn format per aire o bé 
com a sòlid porós. 

 

En el cas d’una turbina Pelton el rodet es troba tancat dins una carcassa, l’interior de la qual 
es troba a pressió atmosfèrica. Per exemple en aquest estudi es farà servir un entorn definit 
com a zona de continuïtat formada per un fluid, que tots els casos serà l’aire. 

3.3. Codi de simulació FluentINC 

Aquest és un dels codis comercials més extensos que s’utilitzen a l’actualitat. No correspon a 
aquest projecte entrar en detall en totes les possibilitats de simulació que proporciona aquest 
codi, però sí es descriuran breument les característiques que s’han utilitzat i algunes 
generalitats del codi. 

3.3.1. Inicialització 

El codi permet fer simulacions en 2D i en 3D. La major de simulacions d’aquest projecte 
s’han portat a terme en 2D, ja que aquest fet redueix moltíssim el temps de càlcul i permet 
amb molta més facilitat estudiar i valorar resultats de les simulacions. Una simulació en 2D 
pot donar resultats en breus minuts o un hora, en canvi una simulació en 3D, depenent de la 



seva complexitat, pot arribar a tardar una setmana o fins i tot un mes a convergir en un 
resultat que després s’haurà de valorar. Per a definir el model, és de molta utilitat doncs 
començar l’estudi amb casos sencills. 

 

També dona la possibilitat de utilitzar dos codis de diferent precisió, simple i doble. En la 
majoria de casos és recomanable fer servir el codi de simple precisió, com en el cas d’aquest 
estudi ja que de l’altre forma s’allarga innecessàriament el temps de càlcul. Es recomana el 
de doble precisió en casos on: 

 
- En un mateix model s’hi troben elements de mides molt dispars. 
- En cas de que el model representi múltiples recintes units per tubs de diàmetre molt 

petit amb pressions molt elevades. 
- Si el problema involucra ratis de conductivitat tèrmica elevats o ratis molt grans en les 

dimensions del mallat. 

 

En aquests casos la qualitat de la solució es podria deteriorar si s’utilitza el codi en precisió 
simple. 

 

Fluent permet importar diferents tipus de mallats de vàries fonts. La utilitzada en el Projecte, 
GAMBIT, és la desenvolupada per la mateixa font comercial que el codi. El software permet 
un cop dins Fluent, modificar el model variant-ne l’escala o desplaçant nodes, reordenant les 
cel·les del mallat, combinant o separant zones. Quan s’importa un mallat a Fluent es pot 
obtenir també un informe de diagnòstic. Mostra el nombre de nodes, cel·les del mallat, 
determina les dimensions dels volums màxim i mínim de les cel·les en el domini i comprova 
que el nombre de nodes i superfícies per cel·la sigui l’adequat (Les geometries acceptades 
es mostren a la figura 3.8). Si el diagnòstic mostra un valor negatiu del volum mínim indica 
que una o més cel·les no estan connectades adequadament i s’han d’eliminar abans de 
portar a terme la simulació. 

Una característica molt important d’aquest codi de simulació és que també permet importar 
tant els mallats estructurats com els no estructurats, formats per elements 
triangulars/tetraèdrics (figures 3.6 i 3.7) 
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Fig. 3.6 Exemple de mallat estructurat[3]                                                                  Fig3.7 Exemple de mallat no estructurat[3] 

 

Fig.3.8Elements[3] 

 

 

 

 

3.3.2. Breu descripció de la base del model utilitat per 
FluentINC 

Fluent incorpora un ampli ventall de possibilitats per a modelar problemes de fluxos tan 
compressibles com incompressibles, laminars o turbulents. Pot portar a terme anàlisis en 
estat estacionari o transitori. També proporciona diversos models matemàtics per a descriure 
el fenomen de transport tan en transferència de calor com en reaccions químiques. Per 
exemple es poden estudiar fluxos laminars no Newtonians en equips de processament; 
estudiar fenòmens de transferència de calor en turbomàquines o en parts de motors de 
combustió interna, combustió de carbó polvoritzat; fluxos aerodinàmics al voltant d’un cos; 
fluxos en compressors, bombes i ventiladors; fluxos multifase i llits fluïditzats.  



Al projecte es farà servir el grup de models per a superfície lliure i fluxos multifase. Aquests 
poden ser utilitzats per a l’anàlisi de fluxos on hi intervenen vàries fases d’una substància o 
més d’un fluid. Es poden estudiar els casos gas-líquid, gas-sòlid, líquid-sòlid i gas-líquid-
sòlid. Per aquests tipus de problemes FLUENT incorpora els models VOF (volume-of-fluid), 
mescla (mixture) i Eulerià. També compta amb un model en fase discreta (DPM), que porta a 
terme càlculs lagrangians de les trajectòries per a les fases disperses, com poden ser 
partícules, gotes o bombolles. Útil per a estudiar fluxos en canals bruts, sprays, 
sedimentació, separació i el fenomen de la cavitació. 

Els models de turbulència que aporta FLUENT són prou robustos i exactes, adaptables a 
moltes aplicacions i a l’estudi de diversos fenòmens físics, com la flotabilitat o la 
compressibilitat. Per tractar les zones properes a les superfícies definides com a Wall, les 
superfícies sòlides de contacte directe amb el fluid, els models de turbulència són 
especialment precisos. Això augmenta la precisió respecte les funcions que es vulguin 
estudiar i estiguin lligades a aquestes superfícies. 

Disposa de diversos models per a estudiar la transferència de calor, incloent la convecció 
natural, forçada i mixta, en medi porós. Juntament amb models de radiació i diversos models 
força acurats per a simular el fenomen de la combustió. Aquests darrers models en principi 
no seran tractats directament en aquest projecte en no tenir un pes important dins l’objecte 
de l’estudi. 

3.3.3. Equacions de continuïtat i moment 

Independentment de flux estudiat, FLUENT resol les equacions de la Massa i del Moment. 
Addicionalment incorpora l’equació de conservació de l’energia per a l’estudi de transferència 
de calor o compressibilitat. Per a fluxos on hi tenen lloc mescles o reaccions incorpora una 
equació de conservació per a la mescla. També resol les equacions del transport quan el flux 
és turbulent. 

L’equació de la continuïtat[3], o conservació de la massa, en forma diferencial es representa: 

 

                                                                         (Eq 3.3-1) 
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És vàlida tan per fluxos compressibles com incompressibles. El terme Sm representa la 
massa afegida a la fase contínua provinent d’una altre fase dispersa (seria representativa de 
la vaporització o gotes de líquid) o de qualsevol altre font definida per l’usuari. 

 

Per a geometries 2D axis-simètriques, l’equació de la continuïtat[3] es representa: 

 

                                                 (Eq 3.3-2) 

 

On la x és la coordenada axial, r és la radial, vx la velocitat axial i vr la velocitat radial. 

 

 

L’Equació de Conservació del Moment[3] en un sistema de referència inercial (no accelerat) 
es representa, també en la forma diferencial: 

 

                                       (Eq 3.3-3) 

 

On p és la pressió estàtica, τ representa el tensor tensor, ρg i F són la força de gravetat i la 
representació de les forces externes, que actuen sobre el cos.  

 

El tensor τ o  tensor tensor [3]  es descriu com: 

 

                                                                (Eq3.3-4) 



 

On μ és la viscositat molecular, I és el tensor unitat, i el terme que queda és l’efecte per la 
dilatació de volum. 

 

Per a geometries axis-simètriques en 2D, les equacions de conservació del moment axial i 
radial es representen [3]: 

 

 

(Eq. 3.3-5) 

 

 

 

(Eq 3.3-6) 

 

On 

 

                                                                                          (Eq 3.3-7) 

 

On vx és la velocitat de rotació [3]. 
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3.3.4. Modells de turbulència 

Els fluxos turbulents es caracteritzen pels camps de velocitat fluctuants. Aquestes 
fluctuacions afecten a les quantitats transportades pel que respecta als moments, energia i 
concentracions causant fluctuacions en aquestes quantitats. Aquestes fluctuacions poden 
aparèixer a escala molt petita i amb freqüències molt elevades, i si es representessin 
provocaria un augment en el cost computacional de la simulació inabastable. Mitjançant 
l’estudi dels termes mitjos respecte el temps, l’agrupament de valors en promitjos i altres 
adaptacions per a evitar les  escales petites, les equacions instantànies que descriuen la 
turbulència es poden modificar i simplificar. Però el preu que es paga per aquestes 
simplificacions és l’aparició de variables desconegudes addicionals, a les quals el model ha 
de donar un valor.  

 

Desafortunadament no hi ha un model universalment acceptat. L’elecció del model de 
turbulència anirà lligada a consideracions com les característiques físiques que abasta el 
flux, el tipus de problema, el nivell de precisió requerit, les capacitats computacionals i el 
temps disponible per a realitzar la simulació. S’han observar les capacitats i limitacions de les 
diverses opcions. 

 

Hi ha dos mètodes alternatius que es poden utilitzar per a reduir les equacions de Navier-
Stokes per tal d’evitar simular directament les fluctuacions de la turbulència: la 
descomposició de Reynolds i el filtratge [4].  En aquest projecte s’utilitzarà un model englobat 
dins el primer grup. El model que proporciona FLUENT corresponent al segon, anomenat 
LES  es basa en una modificació del model Spalart-Allmaras, el fabricant del software 
adverteix de que aquest requereix una capacitat de computació molt elevada i no gaire 
adequada per a casos pràctics. 

 

Així doncs es tractaran els models englobats dins la classificació anomenada en anglès 
RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes), les equacions dels quals governen el transport 
de les quantitats mitges, modelant així el conjunt del camp d’escales de la turbulència. Els 
models basats en RANS redueixen enormement els recursos computacionals necessaris i 
són extensament adoptats per a les aplicacions pràctiques en enginyeria. FLUENT 
proporciona el model Spalart-Allmaras, k-ε i les seves variants, k-ω i les seves variants, i el 
RSM (Reynolds Stress Transport Models).  

 



Les equacions RANS [3] es representen: 

 

                                                                                    (Eq 3.3-8) 

 

 

(Eq 3.3-9) 

Tenen la mateixa forma que les equacions instantànies de Navier-Stokes, però amb les 
velocitats i altres variables representades ara amb valors en termes mitjos.  Els termes 
addicionals que hi apareixen representen els efectes de la turbulència. 

 

Aquests quatre models basats en RANS, requereixen que les tensions de Reynolds estiguin 
adequadament modelades.  

 

El model Spalart-Allmaras, k-ε i k-ω es basen en la hipòtesi de Boussinesq[3] per a 
relacionar les tensions de Reynolds amb els gradients principals de velocitat: 

 

                                     (Eq 3.3-10) 

 

L’avantatge de fer servir aquesta hipòtesi d’aproximació és el baix cost en recursos 
computacionals que s’aconsegueix, associat a la computació de la viscositat de turbulència, 
μt. La hipòtesi de Boussinesq així exposada assumeix que μt representa una quantitat 
escalar isotròpica, cosa que no és estrictament certa. 
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L’alternativa a utilitzar la hipòtesi de Boussinesq, contemplada al RSM, és solucionar les 
equacions del transport per cada terme en el tensor tensor de tensió de Reynolds, fet que 
afegeix equacions addicionals al càlcul. A la majoria dels casos, els models basats en la 
hipòtesi de Boussinesq funcionen molt bé, i no justifiquen la necessitat extra en computació 
si s’utilitzés el RSM.  

 

- Spalart-Allmaras 

 

Aquest és un model relativament simple de una equació que soluciona la l’equació del 
transport per a la viscositat cinemàtica turbulenta. És un model relativament nou dissenyat 
per a aplicacions aeroespacials que impliquin fluxos lligats a superfícies i s’hi han obtingut 
bons resultats per a l’estudi de la capa límit subjecte a gradients de pressió adversos. En la 
forma original aquest model estaria pensat per a treballar amb models a baix nombre de 
Reynolds, però s’ha implementat per a poder utilitzar les wall functions quan el mallat prop de 
superfícies no té el refinament necessari. Tot i així, els model és relativament nou i encara no 
s’ha validat per tots els tipus de fluxos de diferent complexitat en problemes pràctics 
d’enginyeria. Els models de una sola equació són criticats per la seva suposada inhabilitat 
per adaptar-se ràpidament als canvis d’escala, cosa que pot donar problemes quan el flux 
passa bruscament d’estar a lligat a una superfície a ser lliure. 

 

- Standard k-ε 

 

És el més senzill dels models “complets” de turbulència. Models de dues equacions de 
transport separades, la solució de les quals permet a la velocitat de turbulència i les escales 
ser determinades de forma independent. És un model molt robust, econòmic de mitjans i de 
respectable precisió per un molt ampli ventall de fluxos turbulents. És el més popular per a la 
simulació de fluxos industrials i transferència de calor. Des que fou proposat per Launder and 
Spalding s’ha convertit en l’opció principal per a resoldre els casos pràctics enginyeria. És un 
model semi-empíric i així com han anat apareixent els seus punts forts i punts febles s’han 
desenvolupat algunes variants: 

 

RNG k-ε que inclou una sèrie de refinaments que el fan més precís i fiable per un ventall de 
fluxos una mica més ampli que l’original. 



Realizable  k-ε que conté una nova formulació per a la viscositat turbuleta i una nova equació 
per a ε. 

 

- Standard k-ω 

 

Es basa en el model Wilcox, que incorpora modificacions per als efectes de nombres de 
Reynolds baixos, compressibilitat, i despreniment del flux. Aquest model prediu el 
despreniment, interacció entre capes, i plans, rotació, jets radials i és aplicable a fluxos 
propers a superfícies i fruits de despreniments, on hi internen en diferent mesura la viscositat 
o la turbulència en funció de la proximitat a la superfície. 

3.3.5. Discretització 

Fluent utilitza una tècnica basada en el volum de control per a convertir les equacions de 
govern a equacions algebraiques que poden ser solucionades numèricament (Annex B). 
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 [3].  

3.3.6. Descripció del solver 

L’algoritme utilitzat per el solver de FLUENT és segregat o seqüencial (segregated solver),  
és a dir, les equacions que governen el problema són solucionades seqüencialment, essent 
segregades d’una a la següent. Al tractar-se d’equacions no lineals és necessari portar a 
terme un gran nombre de iteracions, on s’hi desenvolupen bucles de càlcul, fins a arribar a 
una solució convergent. Cada iteració segueix els següents passos[3]: 

 
1. S’actualitzen les propietats del fluid, basant-se en la solució actualitzada. En la 

primera iteració es prenen les propietats del fluid de la solució inicial. 
2. Les variables u, v, i ω equacions del moment són resoltes utilitzant els valors actuals 

per a la pressió i fluxos de massa a les superfícies. S’actualitza el camp de velocitats. 
3. Fins que les velocitats obtingudes al pas anterior no satisfacin l’equació de continuïtat 

localment, una equació de tipus Poisson, és deriva per a la correcció de la pressió en 
l’equació de continuïtat, i es linealitzen les equacions del moment. Aquesta equació 
de correcció de la pressió és aleshores resolta per obtenir les correccions 
necessàries per a la pressió i els camps de velocitat i els fluxos de massa  en les 
superfícies , així com satisfer la continuïtat. 
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4. On és necessari les equacions per a escalars com turbulència, energia, 
concentracions i radiació es resolen utilitzant els valors prèviament actualitzats de les 
altres variables 

5. Si s’inclou el tractament entre fases, els termes font de les equacions apropiades de 
la fase contínua s’actualitzen amb el càlcul de les trajectòries per a la fase discreta. 

6. Es comprova la convergència del conjunt d’equacions. 

 

Aquestes passes és porten a terme repetidament mentre no s’arribi als criteris de 
convergència. 

 

Fig. 3.9 Esquema seqüencial de l’algoritme segregat[3] 

3.3.7. Convergència 

No hi ha un criteri universal per a jutjar la convergència. Les definicions dels residus que 
poden ser útils per un cert tipus de problemes poden fallar per altres casos. Per tant, si és 
possible convé en alguns casos jutjar la convergència no només examinant els residus, sinó 
també observant les quantitats integrades rellevants com el coeficient de pressió o de 
transferència de calor. Per a la majoria de problemes, el criteri de convergència predefinit a 
FLUENT és suficient. Aquest es requereix que els residus escalats definits per unes 
equacions determinades (Annex D) decreixin fins 10-3 per a totes les equacions excepte les 
de l’energia, per les quals el criteri és 10-6. 

 



 

 

 

 

 



Pág. 40  Memoria 

4. Breu compendi sobre el flux multifase 

Els fluxos multifase es troben molt sovint a la natura i són d’interés especial de cara a un bon 
nombre d’aplicacions en la indústria i la tecnologia. Tot i que no és el cas en concret d’aquest 
estudi, un exemple de flux multifase seria el que descriu la condensació i ebullició. Les fases 
d’estudi poden ser gas, líquid i sòlid. En FLUENT una fase es pot definir com un tipus concret 
de material que té una resposta inercial particular i interacciona amb el flux i el camp 
potencial en el qual es troba submergit. Per exemple, partícules d’un mateix material però de 
dimensions diferents podrien ser tractades com una fase diferent, ja que cada grup de 
partícules de les mateixes dimensions tenen una resposta dinàmica similar respecte el flux. 

El lector trobarà en aquest capítol una breu descripció dels distints patrons que poden 
descriure un flux multifase, en el cas de dues fases gas-líquid al ser aquest el supòsit més 
interessant per a aquest estudi. 

4.1. Nota històrica 

Hi ha moltes configuracions dels diferents tipus de fluxos multifase descrites pel cas gas-
líquid estudiades en múltiples camps de recerca. Sovint es pot trobar el mateix tipus de flux 
amb diferents noms, juntament amb moltes subdivisions. Això és fruit de que  inicialment es 
descrivien d’una forma un tant subjectiva a partir de l’observació visual. Per tant degut al les 
infinites possibilitats de forma i estat de les fases l’aparició d’un gran nombre de patrons era 
inevitable. Ara bé, el problema també sorgeix un cop descrits els diferents patrons ja que 
trobar les vies per assignar un flux donat al patró adequat era també igualment subjectiu. Per 
exemple, per tubs estrets i velocitats de fluid moderades la observació visual podria ser 
acceptable, ara bé, per a velocitats elevades és impossible visualitzar res. Una opció 
utilitzada per aquests casos als anys 60 era la fotografia amb flash d’alta velocitat o estudis 
de vídeo d’alta velocitat, tot i així aquest tipus d’estudis s’havien de valorar després amb la 
votació d’un equip d’experts [7]. 

 Més endavant van sorgir tècniques més objectives com la utilització de raig-X (Jones i Zuber 
1975) que va permetre descriure una funció de densitat de probabilitat (PDF), o l’anàlisi de 
les fluctuacions de pressió (Matsui 1994), juntament amb tècniques relacionades amb 
resistència elèctrica i sofisticats anàlisis estadístics.  Recentment es troba un estudi sobre 
fluxos ascendents verticals (Costigan i Whalley 1997) utilitzant elèctrodes i combinant els 
resultats amb les PDF. Tot i així encara hi ha desacords entre els diferents investigadors [7]. 



4.2. Tipus de flux multifase 

Es consideren diferents implicacions classificades en tres patrons generals: vertical 
ascendent i descendent, horitzontal i altres inclinacions. Les següents descripcions van 
referides a fluxos dins canonades.  

4.2.1. Flux vertical 

Els fluxos verticals es poden presentar en quatre formes principals, com es mostra a la figura 
4.1. 

 

Flux de bombolles (bubbly flow): En aquesta configuració hi ha una fase continua de líquid i 
la fase gas es troba dispersa en bombolles dins del líquid continu. Les bombolles tenen un 
moviment complex dins del flux, es poden unir i sovint no tenen unes dimensions uniformes. 
Les concentracions de bombolles no solen ser uniformes i sovint es generen ondulacions en 
la concentració que viatgen per la canonada. 

 

Flux obturat o irregular (Plug or Slug flow): aquest patró es dona quan comença a aparèixer 
la unió de bombolles, i les dimensions de les bombolles tendeix a les del canal.  Adopten la 
forma característica de bala, també anomenades bombolles de Taylor, i ascendeixen per la 
canonada envoltades per una fina pel·lícula de líquid. El líquid entre bombolles de Taylor 
sovint conté una dispersió de bombolles més petites. Estudis recents han mostrat que aquest 
patró no es dona en canonades de diàmetre molt gran. 

 

Flux agitat (Churn flow): A elevades velocitats, si hi havia bombolles de Taylor al flux, 
aquestes es trenquen en un patró inestable en el qual hi ha agitació i moviments oscil·latoris 
del líquid a la canonada. Aquest patró de flux amb les seves característiques oscil·lacions,  
apareix sovint en el transport de gasos a través de canonades.  

 

Flux anular (Annular flow): aquesta configuració es caracteritza per una pel·lícula de líquid 
viatjant per les parets de la canonada. Bona part del líquid es transportat també en forma de 
gotes en el cor del gas. 
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Fig. 4.1 Fluxos verticals [7] 

4.2.2. Flux horitzontal 

Quan actua la gravetat de forma perpendicular al tub, pot aparèixer la separació de les fases. 
Això augmenta el nombre de possibles patrons, com s’observa a la figura 4.2. 

 

Flux amb bombolles (Bubbly flow): Aquest es mostra semblant a l’equivalent en vertical, 
consisteix en petites bombolles de gas disperses en un líquid continu. Però exceptuant a 
velocitats molt elevades, on l’efecte de la turbulència dispersa les bombolles, la gravetat 
tendeix a acumular les bombolles a la part superior de la canonada. 

 

Flux estratificat (Stratified flow): En aquest patró el líquid flueix per la part inferior de la 
canonada amb el gas per sobre, amb una separació suau entre ells. 

Flux amb ondulacions (Wavy flow): velocitats una mica més elevades del gas provoquen la 
formació de ondulacions a la separació del flux estratíficat. 

 

Flux obturat (Plug flow): aquest flux es caracteritza per bombolles més grans en forma de 
bala, com en el cas de flux vertical. En el cas horitzontal aquestes tendeixen a viatjar per la 
part superior de la canonada. 



 

Flux irregular (Slug flow): aquest patró, a l’igual que l’anterior, és intermitent. Les bombolles 
de gas esdevenen més grans i s’hi poden trobar bombolles més petites dins el líquid 
intermitent. 

 

Flux anular (Annular flow): a l’igual que en el cas vertical aquest patró es caracteritza per la 
formació d’un cor continu de gas envoltat per una pel·lícula de líquid que s’enganxa a les 
parets. També poden aparèixer gotes de líquid en el cor del gas. En aquest cas però, i 
exceptuant quan la velocitat és molt elevada, la pel·lícula de líquid pot ser lleugerament més 
gruixuda a la part inferior. 

 

 

Fig 4.2 Fluxos horitzontals[7] 

 

4.2.3. Flux inclinat 

En general les condicions que comporten un flux irregular augmenten considerablement des 
de petites inclinacions a partir de la horitzontal quan es tracte de un flux ascendent. En canvi 
si es tracta d’un flux descendent aquestes condicions disminueixen considerablement. Els 
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estudis sobre la inclinació es divideixen en dos punts de vista, el de qui consideren petites 
desviacions des de la horitzontal, i els de qui observen un complet rang d’angles, des de flux 
ascendent vertical fins a flux descendent vertical. En ambdós casos els patrons obtinguts es 
poden assimilar als ja descrits. 

4.2.4. Conseqüències del patrons de flux multifase 

La identificació dels patrons que caracteritzen un flux multifase és important per l’estudi de 
molts processos físics on la seva incorporació pot afectar l’exactitud amb la que es descriu 
un flux. Hi ha aspectes rellevants on els diferents tipus de patrons poden incidir. Per 
exemple, els fluxos amb bombolles produeixen una àrea contínua gran i aquest factor afecte 
a que siguin els més interessants per a processos on és important la transferència de massa.  

Els patrons intermitents poden produir vibracions especialment perjudicials per als colzes i 
les instal·lacions. L’aparició del flux intermitent és especialment delicat en processos on 
interessa mantenir les dues fases separades com en els separadors. També es podrien 
considerar els efectes dels canvis de fase en aquests patrons o a la inversa. 

4.2.5. Mapes de fluxos 

 

Les dades sobre patrons de fluxos sovint es representen en un diagrama de dues 
dimensions en funció de les variables del sistema. Les variables més utilitzades habitualment 
són la velocitat superficial del líquid i del gas (flux volumètric / secció de la canonada). Aquest 
tipus de mapa són específics per a cada combinació de fluids i geometria i són molt senzills 
de utilitzar. No existeix un mapa universal de fluxos, per tant el més adequat és realitzar el 
propi que s’adeqüi al cas d’estudi. La forma habitual de construir un mapa de patrons és 
identificant el flux amb un conjunt de condicions establertes dins un camp d’estudi concret, 
fent un esbós de les línies de contorn que separaran els diferents patrons. Els mapes de 
Baker (1954), basats en dades industrials, varen tenir certa popularitat. Taitel i Dukrel (1976) 
van evolucionar aquets mapes, fins i tot afegint-hi algunes inclinacions a l’horitzontal. Barnea 
et al. (1982) i Taitel et al. (1980) van publicar mapes per a fluxos verticals aire-aigua. La 
figura 4.3 mostra un exemple per un cas concret de dues fases aigua-aire estudiat a l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. 

 

 



 

Fig 4.3Mapa aigua-aire [8] 

4.3. Tractament de fluxos multifase en FLUENT 

FLUENT brinda la possibilitat de treballar amb flux multifase, i els darrers avanços en 
computació de mecànica de fluids permeten una interessant percepció d’aquests casos. El 
codi CFD s’ajusta a la classificació de patrons descrita anteriorment i permet classificar els 
diferents tipus de règims, agrupant-los en categories. Actualment hi ha dues aproximacions 
per al càlcul numèric de flux multifase: l’aproximació Euler-Lagrange i l’aproximació Euler-
Euler. 
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4.3.1. Règims multifase classificats a FLUENT per a fllux gas-
líquit o líquit líquit. 

 

Fluent contempla i classifica les següents possibilitats: 

 

- Flux amb bombolles (bubbly flow): bombolles de gas o líquid en un fluid continu. Per 
exemple per a cavitació, aireació, absorció, bombes d’aire, evaporadors, flotació. 

 

-Flux format per gotes (droplet flow): gotes de fluid en un gas continu. Per exemple per 
atomitzadors, refrigeradors de gas, evaporació, secadors. 

 

-Flux irregular (slug flow): bombolles allargades dins un fluid continu.  Estudi del moviment de 
bombolles grans a canonades i dipòsits. 

 

-Flux estratificat/ en superfície lliure (stratified/free-surface flow): fluids separats per una clara 
i definida frontera. Per exemple per l’estudi de l’ebullició i condensació en reactors nuclears. 

 

 

 

Fig 4.4 Exemples gràfics extrets del manual de FLUENT[3] 



4.3.2. Aproximació dels  models multifase 

Com ja s’ha indicat abans hi ha dues aproximacions possibles de cara al càlcul numèric: 
Euler-Lagrange approach i Euler-Euler approach. 

 

 

Euler-Lagrange[3]: 

El model per a fase discreta a FLUENT segueix l’aproximació de Euler-Lagrange. La fase 
fluida és tractada com a continua solucionant les ponderacions de les equacions de Navier-
Stokes, mentres la fase disperse és resolta mitjançant el seguiment d’un nombre de 
partícules, bombolles o gotes a traves del camp del flux calculat. La fase dispersa pot 
intercanviar moment, massa i energia amb la fase fluida. S’assumeix que la segona fase 
dispersa ocupa només una petita fracció de volum, per a poder acceptar una càrrega de 
massa en aquesta més elevada (mpartícules>mfluid). Les trajectòries de les partícules o gotes 
són computades individualment a intervals específics durant el càlcul de la fase fluida. Això fa 
el model apropiat per a modelar assecadors d’spray, combustió de fuel i carbó, alguns fluxos 
amb partícules al fons, però el fa inapropiat per a modelar mescles de líquids, llits fluïditzats o 
qualsevol aplicació on la fracció de volum de la segona fase no sigui negligible. 

Euler-Euler[3]: 

A l’aproximació Euler-Euler, les diferents fases són tractades matemàticament com una 
interpenetració continua. S’introdueix el concepte de fracció de volum fàsica, suposant que el 
volum de una fase no pot ser ocupat per les altres fases. Les fraccions de volum 
s’assumeixen com a funcions contínues d’espai i temps i la seva suma és igual a la unitat. 
Les equacions de conservació són derivades per a cada fase per a obtenir el conjunt 
d’equacions, el qual té una estructura similar per totes les fases. Aquestes equacions es 
tanquen constituint relacions que són obtingudes de informació empírica, o en el cas de flux 
granular, per aplicació de la teoria cinètica. 

 

Hi ha diversos models multifase Euler-Euler possibles: 

 

- Model VOF (volume of fluid)[3] 
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Es descriu aquest model com una tècnica de seguiment de la superfície aplicada a una malla 
Euleriana fixada. Es designa a partir de dos o més fluids immiscibles on la posició de la 
superfície entre els dos fluids és de interès. Al model VOF un únic joc d’equacions del 
moment és compartit per els fluids, i la fracció de volum per a cada un dels fluids, a cada 
cel·la és descrita sobre el domini. Dins aquest grup s’hi inclouen els fluxos estratificats, fluxos 
en superfície lliure, emplenats, esquitxos, moviment de bombolles grans en un líquid. 

 

- Model de mescla (Mixture Model)[3]: 

 

Està dissenyat per dues o més fases, fluides o partícules. Com el model Eulerià, les fases 
són tractades com una interpenetració contínua. Aquest model resol per a la mescla 
l’equació del moment i prescriu velocitats relatives per a descriure les fases discretes. 
Algunes aplicacions són fluxos amb partícules al fons i poc carregats, fluxos amb bombolles, 
sedimentació, i ciclons separadors. Aquest model es pot fer servir també sense les velocitats 
relatives per a les fases disperses com un model homogeni de flux multifase. 

 

-Model Eulerià[3] 

 

És el més complex dels models que incorpora FLUENT. Soluciona un conjunt de n 
equacions del moment i continuïtat per a cada fase. L’associació entre les dues fases 
s’aconsegueix a través de l’ intercanvi de coeficients de pressió i interfase. La forma com 
aquesta associació s’aconsegueix depèn del tipus de fases involucrades; si representen 
fluxos fluid-sòlid o fluid-fluid. Per al cas fluid-sòlid les propietats s’obtenen a partir de la teoria 
cinètica. L’intercanvi del moment entre les fases és depenent del tipus de model de mescla 
utilitzat i fins i tot es pot definir per l’usuari. Alguns exemples són l’estudi de columnes de 
bombolles, elevadors, partícules en suspensió o llits fluïditzats. 

4.3.3. Línies generals per a triar un model multifase 

 

En general, després de determinar quin és el patró que més s’ajusta al flux multifase que es 
vol estudiar, es pot seleccionar el model guiant-se per unes directrius generals: 

 



- Per a fluxos amb bombolles, gotes o amb partícules on la fracció de volum de la fase 
dispersa és més petita o igual al 10%, és útil el model de fase discreta o Euler-Lagrange. 

 

- Per a fluxos amb bombolles, gotes o partícules on les fases es mesclen o la fase dispersa 
excedeix més del 10%, és recomanable utilitzar el model de Mescla (Mixture)  o l’Eulerià. 

 

- Per a fluxos irregulars, es recomana el VOF. 

 

- Per a fluxos estratificats o en superfície lliure, es recomana el VOF. 

 

- Per a transport pneumàtic, utilitzar el Mixture per a fluxos homogenis o l’Eulerià per a fluxos 
granulars. 

 

- Per a llits fluïditzats es recomana el model Eulerià per a fluxos granulars. 

 

- Per a sedimentació es recomana el model Eulerià.  

 

- En línies generals, per a fluxos multifase complexes que impliquin diferents patrons, 
seleccionar l’aspecte del flux que és de més interès, i triar el model més adequat per a 
l’aspecte que es vulgui estudiar del flux. Pot passar en aquests casos que el resultat no sigui 
tan precís com en el cas de l’estudi de un únic patró, ja que el model utilitzat serà el més 
adequat només per una part del model. 

4.3.4. Paràmetres que proposa FLUENT  per a triar un model 
adequat 

Per a fluxos estratificats o irregulars l’elecció del model VOF és la més adequada i la que no 
dona lloc al dubte. Per als altres tipus de fluxos no és tan evident i en línies generals 
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FLUENT proposa alguns paràmetres que ajuden a identificar el model adequat. Són: la 
càrrega de partícules β (referit a bombolles, gotes o partícules) i el nombre de Stokes, St. 

 

La càrrega de partícules[3] té un impacte major a les interaccions entre les fases. Es defineix 
com el rati de densitat de massa de la fase dispersa (d) respecte la fase transportadora (c). 

 

                                                              
cc

dd

ρα
ραβ =                                             (Eq 4.3-1) 

 

 

 

 

 

El rati de densitat de material[3]: 

 

                                                                     
c

d

ρ
ργ =                                            (Eq 4.3-2) 

 

  Depenent de la càrrega de partícules, el grau de interacció entre fases es pot dividir en tres 
categories: 

 

- Per a una càrrega molt baixa, l’associació entre les fases és de un únic sentit, i.e., el fluid 
transporta influenciant les partícules via sustentació i turbulència, però les partícules no 
influeixen en el fluid. El model de fase discreta, el de mescla (Mixture) i l’Eulerià poden 
solucionar aquest tipus de problemes correctament. El més senzill de tots serà el Mixture i el 
més car i complexe l’Eulerià. 

 



- Per a càrregues intermèdies, la interacció entre les fases té els dos sentits; i.e., el fluid que 
transporta influencia a les partícules i aquestes afecten al fluid via la reducció del moment i la 
turbulència. Els tres models, de fase discreta, mescla i Eulerià són aplicables també en 
aquest cas però es recomana tenir en compte altres factors per acabar de decidir en aquest 
cas, com és el nombre de Stokes [1]. 

 

- Per a càrregues elevades, hi ha una interacció mútua a més de la pressió de les partícules i 
la tensió viscosa a les partícules. Únicament el model Eulerià pot resoldre correctament 
aquest tipus de problema. 

4.4. Selecció d’un model multifase per al projecte 

Determinar el model que s’ajusti millor al problema és un punt determinant per a obtenir uns 
resultats coherents i que s’aproximin de forma raonable als valors teòrics que ens els 
valoraran. Cal raonar sobre les línies generals proposades i definir bé les característiques del 
flux multifase que s’estudiarà de tal forma que el model finalment escollit s’adapti 
correctament a les característiques i doni prioritat a les variables principals que més 
interessen per a l’estudi. 

4.4.1. Descripció del problema multifase 

Estudiar el xoc d’un raig d’aigua producte d’un salt molt elevat, envoltat d’aire a pressió 
atmosfèrica, contra una superfície sòlida. 

 

Consideracions principals: 

 

- Sistema amb dues fases que implica interacció tipus fluid-fluid (gas-líquid). 

 

- Estat estacionari. 

 

- Una fase contínua a pressió atmosfèrica, l’aire, que conforma l’entorn.  
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- Una fase dispersa, l’aigua, molt concentrada i a velocitat molt elevada que s’injecta a 
l’entorn. 

 

- Interessa tenir en compte la interacció entre les dues fases. 

 

- Els resultats obtinguts per a la pressió de la fase dispersa han de ser precisos, ja que 
impliquen directament els resultats obtinguts de la força aplicada sobre la superfície. 

 

- Interessa dins les possibilitats de l’estudi la posterior distribució de la fase dispersa després 
de l’impacte amb la superfície. La correcta interpretació de la trajectòria del flux d’aigua al 
voltant de la superfície afectarà també als resultats de la força calculada. 

Dades aproximades rellevants de cara al raonament en línies generals: 

 

- Alçada del salt Ha ≈ 500 m 

 

- Velocitat de sortida del raig v2 ≈ 100 m/s 

 

- Diàmetre de l’injector Øi ≈ 0.15 m 

 

- Densitats ρaire = 1.225 kg/m3 

                  ρaigua = 998.2 kg/m3 

 

-Viscositat de l’aigua μ = 0.001003 kg/ms 

- Re ≈ 106 [1] 



4.4.2. Valoració dels diferents models 

Com es comenta anteriorment el model VOF és apropiat per a fluxos estratificats i estudis de 
la superfície lliure ben definida, i els models de mescla (Mixture) i Eulerià  són adients per a 
fluxos on les fases es mesclen o es separen o la fase dispersa excedeix el 10 % en fracció 
de volum. Per a fluxos on la fracció de volum de la fase dispersa sigui inferior al 10 % es pot 
utilitzar el model en fase discreta. 

A la primera part del capítol són introduïts els principals patrons que descriuen un flux 
multifase a traves d’una canonada. Valorant les dades exposades i observant qualitativament 
el gràfic de la figura 4.3 es pot formar una idea del patró que possiblement descriuria millor el 
flux estudiat. Es deixa per a estudis posteriors a aquest projecte la comprovació empírica 
d’aquesta hipòtesi. 

La hipòtesi contempla l’elevada velocitat del líquid, v2, i una idea quantitativa del mapa de 
patrons de flux que podria descriure aquest cas. Es pot suposar doncs a partir de les dades 
exposades, que el flux dins la canonada abans d’arribar a l’injector i sortir a l’entorn està 
format per un flux amb bombolles molt disperses degut a l’elevada turbulència. 

Si l’objecte d’estudi fos el flux multifase a l’interior de la canonada, el model de fase dispersa 
seria segurament el més adequat, ja que es podria considerar un flux en fluid continu, que 
seria l’aigua, i una fase molt dispersa, de fracció inferior al 10 %, formada per petites 
bombolles.  

Però el cas a estudiar no és aquest, sinó la sortida a l’exterior del flux. Per tant, a partir de les 
consideracions principals que imposen que la fase contínua ha de ser l’aire de l’entorn, es 
considerarà que l’aigua sortint de l’injector ha de representar la fase dispersa.  

Aquesta fase dispersa es trobarà concentrada en una zona determinada del domini, on la 
fracció de volum d’aquesta serà màxima. Per tant el model en fase discreta no serveix per a 
estudiar la interacció entre les fases, ja que no per tot el domini la fracció de volum de l’aigua 
serà inferior al 10%. 

També es pot descartar el model VOF, ja que queda clar que no es tracta de un flux irregular 
i el cas no representa l’estudi de una superfície lliure clarament ben definida. Degut a la 
tensió superficial, l’aigua, en sortir de la canonada passa a ser una fase dispersa, per tant el 
model VOF potser seria vàlid si l’objecte d’estudi fossin les partícules individualment que 
conformen el raig a la sortida de l’injector. 

La conclusió d’aquest apartat és que el model de mescla o el model Eulerià són els que 
s’ajusten més adequadament a les bases del problema. 
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4.4.3. Model de mescla (Mixture) vs Eulerià 

FLUENT proposa una sèrie de consideracions a tenir en compte per a prendre 
adequadament aquesta decisió, basant-se en una sèrie de factors que afavoreixen un o altre 
depenent de unes característiques determinades que descriuen a continuació[3]: 

 

- Si la fase dispersa es troba àmpliament distribuïda, és més recomanable el model Mixture. 
Però si en canvi la fase dispersa es troba concentrada en zones ben determinades del 
domini, és més recomanable utilitzar el model Eulerià. 

 

- Si s’ha de donar un paper rellevant a la interacció entre fases, el model Eulerià aporta 
resultats més precisos en aquesta qüestió. El model de mescla o Mixture, pot tractar aquesta 
interacció de forma semblant al Eulerià però ho recomana més aviat si aquest és un punt 
menys rellevant de l’estudi. 

 

- El model Mixture requereix un cost computacional inferior, doncs resol menys equacions 
que l’Eulerià, però amb la conseqüent pèrdua de precisió respecte el segon model. En cas 
de ser suficient la precisió del càlcul amb el model de mescla, s’ha de tenir en compte que el 
model Eulerià és més inestable computacionalment. 

 

- Observar els paràmetres definits a l’apartat 4.3.4 com la càrrega de partícules, β, o el 
nombre de Stokes si és necessari. 

4.4.4. Selecció del model 

Es pot fer una estimació del paràmetre β, representatiu de la càrrega de partícules, a partir 
de les dades rellevants exposades anteriorment: 

 

 

ρc = ρaire = 1.225 kg/m3 

ρd = ρaigua = 998.2 kg/m3 



 

Suposant que si es considera tot l’entorn, la fracció de volum total entre les dues fases sigui 
semblant, aleshores: 

 

cc

dd

ρα
ραβ =  ≈ 1000 

 

Es pot considerar una càrrega molt elevada de partícules, ja que la densitat de les partícules 
en fase dispersa, aigua, és aproximadament 1000 cops més gran que la del gas. En tal cas 
el programa no ens deixa opció, al tractar-se d’un problema englobat dins la tercera 
categoria, segons lo exposat a l’apartat 4.3.4.  

Això implica per tant, decantar-se per la opció més complexe, fer servir el model Eulerià 
(AnnexC) per a portar a terme les simulacions. 
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5. Definició del model de simulació 

El problema del qual es vol estudiar la solució simulada mitjançant CFD en aquest projecte, 
és massa complex per a poder-ne definir les condicions directament. S’ha de tenir en compte 
que es pretenen obtenir uns resultats mitjançant simulació a partir de una geometria real molt 
complexa.  Intentar simular la geometria proposada directament amb CFD i en tres 
dimensions, sense assegurar-se de prèviament haver definit correctament el model i les 
seves condicions de contorn adequades, pot fer que no s’arribi mai a trobar un resultat. 
També pot comportar una necessitat de temps exageradíssima, ja que s’ha de tenir en 
compte que la simulació d’una geometria 3D, utilitzant models complexes de càlcul que 
incloguin un elevat nombre d’equacions, pot arribar a durar dies, setmanes i fins i tot un mes 
fins que la solució convergeix en un resultat.  

La simulació en 2D implica molt menys esforç computacional i es port portar a terme sense 
problemes amb un pc. Allà on es perdrien dies sencers per a obtenir un resultat, amb aquest 
model senzill es pot aconseguir en qüestió minuts, fins a una hora o dues com a molt. Els 
resultats obtinguts són també perfectament vàlids per comparar-los amb resultats teòrics i 
fins i tot el codi utilitzat permet extrapolar algun d’aquests a 3D.  

 

5.1. Simulació en 2D de l’impacte d’un raig d’aigua contra una 
placa plana 

Es pretén comprovar la viabilitat del model portant a terme la simulació d’un cas prou senzill 
per a poder-lo contrastar fàcilment amb una resolució teòrica. Ha de complir una sèrie de 
requisits: 

 

- Ha de ser en 2D. 

 

- Convé que tingui una escala semblant a la dels casos posteriors, que seran més 
complexes. 

 



- S’ha de situar dins un entorn semblant al que es vol estudiar. Amb l’entrada i sortides de 
flux corresponents, i una superfície d’impacte. 

 

- Ha de tenir una forma molt senzilla, per a que la seva etapa de preprocessament no sigui 
excessivament complicada i a la vegada es pugui disposar un mallat d’una certa qualitat. 

 

- Ha de tenir una forma simple per a poder-ne trobar fàcilment els resultats teòrics d’un model 
ideal estacionari, i així poder-los compara amb els resultats obtinguts. 

5.1.1. Definició del model 

Es simularà en 2D el cas de una placa plana quadrada de 300 mm d’amplada i 3  mm de 
gruix. 

 

Fig 5.1Placa 2D 
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Les dimensions de l’entorn estaran formades per una superfície rectangular de 400 mm 
d’amplada i 303 mm de llargada. A un dels costats d’aquesta superfície i centrat, tal i com es 
mostra a la figura 5.1, es disposarà un costat (edge) que serà representatiu de l’entrada del 
flux, i tindrà 50 mm de llargada. La placa es disposarà al centre del domini, per tant hi haurà 
una distància de 150 mm entre aquesta i el costat on s’injectarà el flux en 2D. 

El mallat que s’aplicarà a la superfície de l’entorn es procurarà que sigui més fi al voltant de 
la placa i el costat de l’entrada del flux. Al ser un cas en 2D, més fàcil de mallar, es pot 
disposar de l’eina de GAMBIT que enganxa un mallat quadrat ideal a una superfície 
(Boundary Layers). Aquesta eina normalment s’utilitza per a l’estudi de la capa límit. Potser 
no es necessita tant detall en aquest estudi, però a la pràctica significa tenir un mallat més fi 
envoltant la superfície que es vol estudiar i per tant més cura de cara als gradients de pressió 
grans que hi haurà en aquesta zona. 

 

   

Fig 5.2 Malat placa 2D                                                                                                          Fig 5.3 Detall Mallat i bounday layer 

 

 



 

Exceptuant la superfície al voltant de la placa, per a la resta de l’entorn es disposa un mallat 
triangular. Això és en previsió de futur, ja que tot i ser una geometria molt senzilla, a la qual 
segurament es podria disposar un mallat de geometria quadrada, als models més complicats 
que s’estudiaran posteriorment, sobretot el real, no serà possible aplicar-hi un mallat quadrat 
o hexaèdric. Per tant, per evitar possibles petites diferències en els resultats globals, també 
s’hi aplicarà en aquest cas un mallat triangular.  

GAMBIT incorpora una eina que permet visualitzat la qualitat del mallat, tal i com es comenta 
 al capítol 3. Una visió global de la qualitat del mallat d’aquest cas, utilitzant el criteri de 
EquiAngleSkew es mostra a la figura 5.4. On es pot fer una valoració qualitativa del mallat. 
Amb una mica més de detall, GAMBIT permet conèixer el percentatge d’elements amb un 
valor de qualitat entre 0-0.4, que és del 99.25 %. Recordar que segons lo descrit al capítol 3, 
el valor 0 correspondria a un element ideal, i el valor 1 a un element totalment irregular i 
inacceptable. En aquest cas el pitjor element retorna un valor de 0.63. 
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Fig 5.4 Qualitat criteri EquiAngleSkew 

 

 

Un cop mallat el model, s’ha d’exportar amb les condicions de contorn adequades al codi 
que es farà servir, en aquest cas FLUENT 5/6. Es definiran les següents condicions de 
contorn (fig 5.5): 

 

- Velocity Inlet: per al costat d’entrada del flux. Permet definir un flux d’entrada a partir de la 
seva velocitat en un costat o superfície, la qual s’haurà d’especificar a FLUENT. 

 



- Pressure Outlet: per a tota la resta del perímetre de l’entorn en 2D, exceptuant el tram 
corresponent al l’entrada de flux. Permet la sortida de flux a través d’un costat o superfície i 
imposa la condició de pressió constant per al seu entorn, la qual s’haurà d’especificar a 
FLUENT. 

 

- Wall: per a la placa. Defineix un costat, superfície o volum com a solid o fluid que el flux ha 
de evitar. 

 

Es definirà la següent condició de continuïtat (fig 5.6): 

 

- De tipus fluid: per a tota la superfície que forma l’entorn.  Definirà el conjunt de cel·les que 
formen l’entorn com una zona de fluid, on totes les equacions actives hi seran resoltes. La 
única condició que s’haurà d’especificar a FLUENT serà el tipus de fluid que la forma. 
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                               Fig 5.5. control Boundary tpes                                       Fig. 5.6.Control Continuum Types 

 

Un cop definides les condicions, finalment es pot procedir a exportar la malla. Cal notar que 
de cara al codi de simulació, només s’exporten el mallat i les condicions de contorn. En 
aquest cas s’ha d’especificar que es tracta d’un model en 2D, per a la correcta interpretació 
de FLUENT (Fig. 6.7). 

 

Fig. 5.7Control Exporta mallat 



5.1.2. Descripció de la metodologia per a definir el model de 
simulació en FLUENT 

 

Abans de importar el mallat a FLUENT s’ha d’especificar si aquest haurà de treballar en 2D o 
3D i si interessa utilitzar el mode de doble precisió, comentat al capítol 3. En aquest cas es 
treballarà en mode de precisió simple, segons lo exposat anteriorment al capítol 3, i en 2D. 

Un cop importat el mallat, es procedeix a fer un diagnòstic per a comprovar que aquest sigui 
correcte. Principalment que no existeixi cap volum mínim de cel·la negatiu. De totes formes si 
això es donés, fluent retorna una avís just quan acaba de carregar el mallat aconsellant fer 
un diagnòstic. El procediment a la interface de FLUENT: 

 

GRID    CHECK... 

 

 

 

No és el cas com es mostra a continuació en el resultat del diagnòstic, que retorna el 
següent text a la patalla: 

 

Grid Check 

 

 Domain Extents: 

   x-coordinate: min (m) = -1.515000e+002, max (m) = 1.515000e+002 

   y-coordinate: min (m) = -2.000000e+002, max (m) = 2.000000e+002 

 Volume statistics: 

   minimum volume (m3): 7.721481e-001 

   maximum volume (m3): 3.256465e+002 
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     total volume (m3): 1.203000e+005 

 Face area statistics: 

   minimum face area (m2): 1.000000e+000 

   maximum face area (m2): 3.076924e+001 

 Checking number of nodes per cell. 

 Checking number of faces per cell. 

 Checking thread pointers. 

 Checking number of cells per face. 

 Checking face cells. 

 Checking bridge faces. 

 Checking right-handed cells. 

 Checking face handedness. 

 Checking element type consistency. 

 Checking boundary types: 

 Checking face pairs. 

 Checking periodic boundaries. 

 Checking node count. 

 Checking nosolve cell count. 

 Checking nosolve face count. 

 Checking face children. 

 Checking cell children. 

 Checking storage. 

Done. 



 

A continuació es procedeix a modificar l’escala del mallat (fig. 5.8), ja que la geometria s’ha 
creat en mil·límetres per a facilitat el seu disseny, però el càlcul es porta a terme en valors del 
SI. Això no afectarà a la forma del mallat, ja que simplement en varia l’escala, per tant el 
diagnòstic fet al principi continuarà essent igualment vàlid.  

També es pot visualitzar el mallat importat per FLUENT amb el Display. 

 

Display  Grid... 

 

 

Fig. 5.8 Mallat vist amb Fluent 

 

Un cop importat el mallat i comprovat que això s’ha fet correctament, es pot procedir a definir 
el model de simulació. Es farà tot a partir de l’opció de la barra Define, i el primer pas és 
seleccionar l’algoritme de resolució, habilitar el model multifase i seleccionar el model de 
turbulència. 

 

Per a definir el l’algoritme de resolució (fig. 5.9): 
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Define  Models...  Solver...    

 

 

Fig. 5.9 Selecció Solver 

 

Es deixen les opcions per defecte que proposa FLUENT. El solver segregated  linealitza les 
equacions de forma implícita respecte les variables dependents. L’altre opció coupled no 
està disponible a la versió que es troba instal·lada a la unitat de càlcul del departament, que 
es farà servir posteriorment, al ser diferent de la utilitzada en el pc on s’han portat a terme les 
primeres simulacions. Això és degut a diferències entre les llicències de utilització per a un 
equip o un altre, però aquest fet no ha d’afectar mentre es procuri que coincideixi el model 
utilitzat en les dues versions que es fan servir. 

Es selecciona doncs la resolució del problema en estat estacionari i en 2D, deixant les altres 
opcions per defecte. El model s’agafarà com a estat estacionari, prescindint de l’acceleració 
de la pala de la turbina. Es prendrà com a velocitat d’entrada del flux la velocitat relativa 
calculada anteriorment del raig respecte la cullera, v2, per tant al no considerar l’acceleració 
directament en el model de càlcul, aquest es simplifica i basta seleccionar la formulació de la 
velocitat absoluta (velocity formulation absoulute). Respecte la porous formulation es deixa 
l’opció per defecte al ser indiferent, ja que no interessa i es troba desactivada per defecte a la 
zona de continuïtat fluida que defineix el domini, és a dir l’entorn. 

 



Tot seguit es defineix el model multifase que es farà servir (fig. 5.10). Com es justifica al 
capítol 4, es tria el model multifase Eulerià, per a estudiar la interacció de tipus fluid-fluid 
entre l’aire i l’aigua. 

 

Define  Models...  Multiphase...    

 

 

 

Fig. 5.10 Selecció multifase 

 

El següent pas és definir el model de turbulència (fig. 5.11). Amb lo exposat als capítols 3 i 4 
respecte el models disponibles, s’activa la opció k-ε Standard i es deixen totes les opcions 
per defecte per aquest model. 

 

Define  Models...  Viscous...    
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Fig. 5.11 Selecció k-ε 

 

Amb aquests tres passos ha quedat definida la formulació per al càlcul, ara simplement 
queda carregar al model les dades corresponents als materials de l’estudi, indicant a quina 
fase correspondrà cadascun; i configurar les condicions de contorn importades de GAMBIT 
amb el mallat. 

 

Els materials que es carreguen són l’aire i l’aigua. L’aire està definida per defecte, per tant 
només cal carregar l’aigua al model (fig. 5.11). Es poden definir les propietats del fluid de 
manera manual, però FLUENT compta amb una base de dades prou àmplia on evidentment 
s’hi troba l’aigua líquida. Per a carregar-ne les dades es segueix: 

 

Define  Materials...  FLUENT Database...  

 



 

Fig. 5.11 Materials, aigua 

 

Es veu a la figura 5.11, que FLUENT carrega uns valors per defecte per a la densitat i la 
viscositat del fluid. En el cas de l’aire aquest valors són de 1.225 Kg/m3 per a la densitat i 
1.7894·10-5 per a la viscositat cinemàtica. 

 

Un cop carregats els materials que es faran servir s’han de definir les fases del model 
multifase.  

 

Define  Phases...  

 

El programa retorna la següent finestra: 
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Fig.56.12 Selecció de fases 

 

Aquí s’ha de indicar una fase primària (fig. 5.13), que ha de correspondre a la fase contínua, i 
una fase secundària (fig. 5.14) que sempre correspondrà a la dispersa. A més del tipus de 
interacció que hi haurà entre elles (fig. 5.15).  

 

Define  Phases...  Set...  

 

 

Fig. 5.13 Selecció fase primària 

 



 

Fig56.14 Selecció fase discreta 

 

La fase discreta té la opció Granular disponible, que permet tractar aquesta fase com a gotes 
o partícules amb propietats ben definides, com el diàmetre, la viscositat granular, la seva 
temperatura o mòdul d’elasticitat. Útil si es vol donar importància al comportament individual 
de les partícules, per exemple si es tracta de  una fase sòlida o d’estudiar el comportament 
de llits fluïditzats. Però aquest no és el cas de l’estudi tractat en aquest projecte, per tant 
aquesta opció romandrà desactivada. 

 

 

Define  Phases...  Interaction...   
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Fig.5.15 Interacció entre fases 

 

La interacció que es defineix entre les dues masses és la marcada Schiller-Naumann, 
respecte al coeficient de resistència (Drag), com s’exposa anteriorment al capítols 4 i 5, i a 
l’Annex C. La opció de Virtual Mass es deixa desactivada per defecte, com s’explica a 
l’Annex C, i al no haver donat un tractament específicament granular a les partícules no és 
necessari indicar cap interacció respecte la sustentació (Lift),  collisions i slip. Es 
consideraran dues fases immiscibles, aleshores no s’ha de indicar cap model de 
transferència de massa. No s’ha activat el model d’energia per a la simulació i per tant 
tampoc es necessari habilitar aquest tipus de interacció.  

 

Abans de definir les condicions de contorn, FLUENT permet definir valors constants de cara 
a les operacions de càlcul, com per exemple el valor de la pressió de referència, 
l’atmosfèrica, per als càlculs de la pressió en totes les equacions o la gravetat. 

 

Define  Operating Conditions...  

 

La darrera part de la configuració del model és acabar de definir les condicions de contorn, 
les quals s’han carregat amb el mallat des de GAMBIT. Per a cada element s’ha de 
seleccionar la fase que pertoca i especificar-ne els valors de les variables pertinents. La 
següent sèrie de figures mostra el procés. 



 

Define  Boundary Conditions...  entorn 

 

Es selecciona la fase definida com a aire i es segueix com mostren les figures 5.16 i 5.17. 

 

Define  Boundary Conditions...  entorn  Set...    

 

 

 

Fig. 5.16 Condicions de contorn 

 

 

Fig. 5.17Condicions de l’entorn 
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El següent correspon a l’injector: 

 

Define  Boundary Conditions...  injector 

 

Es selecciona la fase definida com a aigua i es procedeix com mostren les figues 5.18 i 5.19. 

 

Define  Boundary Conditions...  entorn  Set...    

 

 

 

 

Fig.5.18 Condicions Injector 

 



 

Fig. 5.19 Definir condicions de l’ injector 

 

En aquest apartat s’han d’especificar una magnitud per a la velocitat d’entrada del flux i una 
fracció de volum. Segons la definició del problema, s’estableix la velocitat amb el valor de la 
velocitat relativa, v2, del raig respecte la pala de la turbina Pelton. Respecte a la fracció de 
volum no es disposa de cap estudi concret ni de mapes de fluxos per al cas estudiat, però 
segons lo exposat al capítol 4 se suposarà que la fracció d’aigua al flux d’entrada serà 
elevada. El valor indicat és simplement representatiu d’aquesta suposició, posteriorment 
s’estudiarà com afecta aquest valor als resultats i s’intentarà trobar un valor més ajustat. 

 

Seguidament es defineix la condició de contorn per al perímetre de sortida de flux del domini.  

 

Define  Boundary Conditions...  outs 

 

Es selecciona la fase mixture per indicar que aquesta condició de contorn afectarà a ambdós 
fases. Es procedeix com mostren les figues 5.20 i 5.21. 

 

Define  Boundary Conditions...  entorn  Set...    
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Fig. 5.20 Condicions sortides 

 

 

Fig.5.21 Definir les condicions de les sortides 

 

En aquesta condició cal definir la pressió relativa que caracteritza aquesta condició de 
contorn , que en aquest cas s’indica és l’atmosfèrica, per tant 0 pascal. Cal recordar que 
anteriorment s’ha definit la pressió de referència a les Operating Conditions amb un valor de 
101325 pascal, és a dir el valor de la pressió atmosfèrica. La resta de condicions es deixen 
per defecte, ja que estan predefinides amb el model de resolució prèviament configurat. 

 



5.1.3. Inicialització del procés de simulació 

Un cop ben definit el model de simulació, els materials i les condicions de contorn, s’ha de 
inicialitzar la simulació.  El procés consta de tres passos: 

 

-Especificar els elements de control de la simulació (fig. 5.22). També es poden modificar els 
límits de la solució. 

 

  Solve  Controls...  Solution... 

 

 

Fig5.22 Control de simulació 

 

Aquí es poden modificar els factors de relaxació i l’esquema de discretització utilitzat. Segons 
el manual del codi FLUENT, es recomana començar la simulació amb els valors per defecte, 
ja que són acceptables per a la majoria dels casos. En cas de tenir problemes amb la 
convergència del procés, recomana aleshores disminuir els factors de relaxació 
corresponents. També comenta que l’esquema de discretització de segon ordre pot ajudar a 
convergir en resultats més precisos per a mallats tetraèdrics complexes, però en tot cas 
recomana que inicialment es comenci sempre la simulació amb l’esquema First Order 
Upwind i si posteriorment si apareixen problemes de convergència de la solució, canviar al 
de segon ordre. 
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-Inicialitzar el model. 

 

Solve  Initialize  Initialize... 

 

S’inicialitzen els valors de la solució a partir de la condició de contorn més adequada des de 
la qual es començarà el càlcul. En aquest cas s’inicialitzen els valors del injector com es 
mostra a la figura 5.23. 

 

 

Fig. 5.23 Inicialització desde l’injector 

 

-Definir les variables que es volen monitoritzar per a comprovar la convergència del procés, 
com per exemple els residus de les equacions (fig. 5.24). 

 

 Solve  Monitors  Residuals... 

 



 

Fig. 5.24 Monitorització 

 

Aquí s’ha de marcar la opció plot perquè durant els procés es mostri per pantalla la 
monitorització. Es poden seleccionar les variables que es volen monitoritzar, i es poden 
ajustar els criteris de convergència per als residus respectius d’aquestes variables en les 
equacions. Per defecte es deixa el criteri establert per FLUENT de 0,001 per als residus. 
Aquest criteri pot afectar la solució final i es podria ajustar en posteriors simulacions, per a 
cada cas, segons la valoració de la validesa dels resultats obtinguts a criteri de l’usuari. 

 

Un cop portats a terme aquests tres passos, es procedeix a iniciar la simulació (fig. 5.25): 

 

Solve  Iterate 

 

Fig. 5.24 Començar les iteracions 
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S’ha de definir el nombre de iteracions que es volen utilitzar per a fer la simulació. És molt 
difícil conèixer d’entrada les iteracions que seran necessàries. Es recomana començar amb 
un nombre petit de iteracions, que pot ser de 75, per a comprovar la tendència de les 
variables monitoritzades. Un cop portades a terme aquestes iteracions es pot veure la 
monitorització i valorar si la solució està convergint o sí té dificultats. Si la tendència és 
l’adequada, aleshores se li pot sol·licitar un nombre de iteracions més gran. És molt útil saber 
també que en qualsevol moment de la simulació es pot interrompre el càlcul i desar les 
dades en un arxiu .dat, per a poder modificar les variables de control o els criteris de 
convergència si així s’escau durant el procés. 

5.1.4. Post-processament 

En aquesta etapa es visualitzen els resultats obtinguts un cop ha convergit la simulació. 
Quan s’arriba als criteris de convergència FLUENT guarda com a solució final els resultats 
de les equacions de la darrera iteració. Aquests resultats es poden visualitzar mitjançant els 
gràfics de contorns o de vectors (fig. 5.25). Els gràfics de contorns dibuixen línies (isotermes, 
isòbares, etc.) o perfils de contorn sobre una superfície del domini d’estudi (fig. 5.26 i 5.27). 
Els perfils de contorn dibuixen sobre cada punt de la superfície un valor a partir d’un vector 
de referència. Mitjançant els gràfics de vectors (fig. 5.28) es poden representar vectors a tot 
el domini, els quals per defecte es dibuixen al centre de cada cel·la. La llargada i color de les 
fletxes és representativa del seu valor. Aquestes dues opcions les trobem a través de l’eina 
Display.  

 

 



 

Fig.5.25 Panell Display 

 

 

Fig.5.26 Línies isobàtiques de pressió estàtica 
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Fig. 5.27 Fracció de volum, aigua 

 

 

Fig.5.28 vectors de velocitat, pantalla original 

 

 



5.1.5. Exposició de resultats 

Per al model simulat s’obtenen les següents gràfiques de contorn de la pressió estàtica del 
conjunt bifàsic (fig. 5.29) i de la pressió dinàmica de l’aigua (fig 6.30). 

 

 

Fig. 5.29 Contorns pressió estàtica 

 

 

 

Fig. 5.30 contorns pressió dinàmica 
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Els gràfics de fracció de volum aire-aigua, i dels vectors de velocitat corresponen 
respectivament a les figures 5.27 i 5.28. 

 

A partir de la solució trobada FLUENT pot calcular quantitats de les integrals referides a 
superfícies i contorns. Això vol dir que amb l’eina anomenada Alphanumeric Reporting es 
poden conèixer valors com la força i el moment aplicades una superfície de contorn. També 
pot calcular el valor del corresponent paràmetre adimensional cp. Fluent el calcula dividint la 
força total aplicada sobre la superfície per 0.5·ρvA; ρ, v i A són la densitat del fluid incident, la 
seva velocitat i a la secció de la superfície, que prèviament es fixen com a valors de 
referència per al càlcul (Reference values). En el cas de que el model sigui en 2D, FLUENT 
habilita el valor de referència de profunditat. A la figura 5.31 es mostren els valors introduïts 
per a aquest cas. 

 

Report  Reference values... 

 

Fig. 5.31 Valors de referència 



 

Per aquest cas, el càlcul de la força aplicada sobre la placa plana retorna els següents 
resultats: 

 

Força total sobre la placa de 25125.1 N 

 

Coeficient adimensional cp de 0.214 

5.1.6. Valoració dels resultats 

 

Per a valorar-ne els resultats, es compararan amb la resolució d’un cas teòric ideal per a un 
raig d’aigua que xoca amb una placa plana de les mateixes dimensions i a la mateixa 
velocitat. 

 

De lo exposat al capítol 2: 

 

F=ρQvr(1-cosθ)= ρQvr 

 

On θ=90º i el cabal Q: 

 

Q=u·S 

 

On u és la velocitat del flux i S la superfície. Per tant: 

 

F=ρuSvr 
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En el model que s’ha simulat es considera u=vr i S la superfície d’impacte. Cal considerar 
que si es vol comparar el resultat teòric amb el obtingut amb FLUENT s’ha de tenir en 
compte el valor de referència (Reference values) de la profunditat introduït al model. Això 
implica que de cara als resultats és com si agaféssim la superfície i la projectéssim en la 
profunditat indicada per a obtenir-ne la tercera dimensió. Per tant: 

 

F=ρSu2 = 39191,1 N 

 

on 

 

S = 0.05mx0.3m = 0.015 m 

ρaigua = 998.2 kg/m3 

u = vr = 51.161 m/s 

 

2

2
1 Au

Fcp

ρ
= =0.33 

 

El resultat és molt semblant a l’extret amb FLUENT. Aquest només implica una diferència del 
35.9 % respecte a la força i del 35.8 % respecte al coeficient adimensional.  

Si comprovem els valors de la pressió a partir de l’equació de Bernoulli: 

 

                                                          p/γ+0.5u2/g+z = k                                    (Eq. 5.1-1) 

 



Suposant que en el punt d’estancament al centre de la placa la velocitat sigui zero, és a dir, 
tota la pressió dinàmica hagi passat a pressió estàtica. Aquesta pressió estàtica 
correspondria de forma teòrica a tota la pressió dinàmica del flux quan entra al domini: 

 

p = 0.5ρu2 = 1.31·106 pascal 

 

FLUENT retorna un valor al voltant d’aquest punt per a la pressió estàtica, considerant les 
dues fases, de 8.02·105 pascal. Això significa un error del 38.8%. 

 

S’ha de intentar ajustar més el model, ja que la solució simulada difereix bastant de la 
teòrica. Es porten a terme diverses simulacions variant la fracció de volum d’aigua, per veure 
com varien aquests paràmetres teòrics en FLUENT. Els resultats s’exposen a la següent 
taula: 

 

Frac. Volum  F (N) ε Cp ε pestàtica(pascal) ε 

0,700 19265,8 50,84 0,164 50,75 8,17E+05 37,63 

0,800 25125,1 35,89 0,214 35,74 8,02E+05 38,78 

0,950 35825,5 8,59 0,305 8,41 1,15E+06 12,21 

0,980 38388,1 2,05 0,327 1,80 1,26E+06 3,82 

0,982 38557,7 1,62 0,328 1,50 1,27E+06 3,05 

0,985 38740,8 1,15 0,329 1,20 1,28E+06 2,29 

Taula T5.1 

Es comprova que la fracció de volum realment afecta a la resolució del problema. Com era 
d’esperar com més s’acosta a la fracció unitat, és a dir, que el flux d’entrada estigui compost 
per un 100 % d’aigua, el resultat es va apropant al teòric. Segons lo exposat al capítol 5 no 
interessa tampoc que el flux d’entrada sigui ideal, ja que s’intentarà simular un flux multifase 
que s’assembli al real, el qual se suposa no està compost en la seva totalitat per d’aigua. 
Però cal mantenir-se dins uns marges que assegurin la fiabilitat dels resultats. Per tant 
s’agafarà el valor de fracció de volum de 0,98 per a portar a terme les posteriors simulacions. 
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Aquest valor implica un flux multifase que s’avé amb els criteris exposats anteriorment i a la 
vegada sembla retornar un error inferior al 5 % en les variables aquí estudiades, respecte el 
càlcul teòric.  

Sembla doncs que aquest model convergeix adequadament i dona resultats prou 
interessants com per intentar aplicar-lo als següents casos una mica més complicats. Si els 
resultats per aquests resulten ser també satisfactoris, es podrà considerar aquest model per 
a l’estudi del cas molt més complet que implica la geometria real en 3D. 

 

5.2. Simulació en 2D de l’impacte d’un raig d’aigua envoltat 
d’aire contra una superfície corba simple 

En aquest apartat es portarà a terme la simulació també en 2D, però amb una geometria 
diferent. La finalitat és acabar de validar el model en 2D, aplicant-lo a una geometria 
igualment senzilla  per a poder disposar de dades teòriques fàcilment. Es simularà una 
superfície corba simple, cas molt senzill d’estudiar també, però que a diferència de l’anterior 
força el raig a descriure una trajectòria de més de 90º quan es troba amb la superfície. 
També s’intentarà visualitzar més clarament si l’efecte de la interacció entre les dues fases 
és important. Els resultats d’aquest cas acabaran de mostrar si el mo 

 

5.2.1. Definició del model 

Es simularà en 2D la geometria de una corba simple, de 180º i radi,r, 300 mm dins un domini 
similar al del cas anterior. La geometria es mostra a la figura 5.32. 

 



 

Fig. 5.32 Corba simple 

 

El centre del radi de curvatura es troba a 300 mm de l’entrada del flux, indicada com Injector. 
Aquest costat (edge) que es definirà com a Injector, representatiu de l’entrada del flux 
d’aigua, té les mateixes dimensions que en el cas anterior, 50 mm de llargada. 

 

El mallat s’ha fet amb elements triangulars i mides semblants, seguint un procediment similar 
al cas anterior per que aquest factor no interfereixi massa en la solució. En aquest cas però, 
al ser més  llarg el costat que rebrà l’impacte del raig i haver-se mallat respectant les 
mateixes mides, en resulta més densa la malla a prop de la corba. Això és perquè els 
elements propers a la paret es veuen forçats a adaptar-se a la mida definida més petita dels 
de la corba, i la superfície que ho obliga és més gran que abans. Però s’ha procurat que els 
elements directament enganxats a la corba siguin idèntics als utilitzats a la geometria de la 
placa plana. La figura 5.33 mostra el mallat d’aquest model. 
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Fig. 5.33 Mallat amb boundary layer 

 

5.2.2. Exposició i valoració dels resultats 

Tot el procediment en FLUENT és idèntic a l’apartat anterior, exceptuant que aquest cop es 
defineix directament a les condicions de contorn una fracció de volum de 0,98 per al contorn 
d’entrada de flux (Injector). Es procedeix a fer la simulació, que convergeix una mica més 
tard que en el cas anterior, i se n’obtenen els gràfics de contorn i vectors. 

 

 

 

 

 

 

 



La fracció de volum d’aigua: 

 

 

Fig.5.34 Fracció volum aigua 

 

S’observa que a l’estar la zona de impacte més lluny de la zona on s’injecta, el raig comença 
a desfer-se dintre del medi continu i no arriba a impactar exactament igual que abans contra 
la placa plana. S’observa també que el raig es divideix perfectament en dos i segueix 
enganxat a la superfície fins que se’n desprèn pels extrems de la corba. 

La pressió estàtica del sistema: 

 

 

Fig.5.35 Pressió estàtica del sistema 
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Aquest cop el valor més elevat de la pressió són 6, 73·105 pascal. Molt inferior del que es 
podria esperar degut a la distància extra entre l’injector i la corba. 

 

Els vectors de velocitat per l’aigua es mostren: 

 

 

Fig. 5.36 Vectors velocitat per l’aigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definint els valors de referència adequats: 

 

 

Fig. 5.37 Valors de referència 

 

es pot sol·licitar a fluent els valors de la força sobre la superfície corba i el coeficient 
adimensional corresponent. Resulten: 

 

F = 69464.2 

 

cp = 0.188 

 

Ara cal compara aquests resultats amb uns valors teòrics que es calculen de forma semblant 
a l’apartat anterior. Segons lo exposat al capítol 2: 
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F=ρQvr(1-cosθ)= ρvr(Q - Q/2 cosθ - Q/2 cosθ ) 

 

agafant θ=180º, u=vr i Q=S·u resulta: 

 

F = 2ρSu2 = 78382,1N 

 

anàlogament al cas anterior es calcula: 

 

2

2
1 Au

Fcp

ρ
= =0.212 

 

A = 0.2827 m2 resultat de la projecció de la corba en la tercera dimensió. 

 

En aquest cas la diferència amb els valors teòrics és del 12,4 %. Però en el cas de la pressió 
estàtica (fig. 5.35) sí que difereix bastant del valor teòric, que en principi hauria de ser 
1,27·106 com abans. Això te a veure amb la geometria corba, ja que no queda ben definit un 
punt d’estancament clar i el raig es divideix de forma irregular. 

Però també pot sorgir la pregunta: “Hi te alguna cosa a veure l’efecte de la interacció entre 
les dues fases, pel fet de que la distància entre l’injector i la corba sigui més gran que en el 
cas de la placa?”  

És força probable, ja que en el càlcul teòric no es tenen en compte aquest ni d’altres factors 
com la turbulència. Per exemple el model multifase incorpora la resistència (drag) entre les 
dues fases (Schiller-Naumann). 

 

Si s’escurça la distància entre l’injector i la corba (fig. 5.38), el model es mostra: 

 



 

Fig. 5.38 Nova corba simple 

 

Ara la distància entre el centre del radi de curvatura i l’injector s’ha reduït a la meitat, fins a 
150 mm. El radi de curvatura i les dimensions de l’injector són les mateixes. 
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Fig. 5.39 Pressió estàtica 

 

La variació amb els valors obtinguts de Força i cp és menyspreable, en canvi la pressió 
estàtica no. A la figura 5.39 s’observa que la pressió estàtica ha augmentat fins a 7,58·105 
pascal, un 11,3 % més. Aquest fet sí que es podria atribuir a la interacció entre les dues 
fases i és una variació prou significativa, considerant la gran diferència de densitats entre les 
dues fases. Cal notar però, que la distància segueix essent molt més gran que en cas de la 
placa plana. 

 

Així doncs queda definit un model que sembla donar un solució prou satisfactòria per als 
casos exposats i convergeix sense problemes, almenys per aquests casos. Aquest model 
pot ajudar a solucionar problemes per fluxos multifase de característiques i condicions de 
contorn similars, utilitzant aquest codi CFD. Es posa a disposició del lector el fer-lo servir i 
adaptar-lo a conveniència a la resolució de problemes relacionats amb aquest estudi. 

 

 

 

 

 

 



6. Simulació en 2D de l’impacte d’un raig d’aigua 
envoltat d’aire contra la secció d’una turbina 
Pelton 

Un cop considerat vàlid el model de simulació, aquest es pot aplicar a portar a terme un breu 
estudi en 2D sobre els paràmetres de la geometria d’una secció d’àlep, que poden afectar a 
la força resultant sobre la superfície d’aquesta. Aquest estudi no és gaire extens, ja que no 
és l’objectiu principal d’aquest projecte definir amb detall aquests paràmetres de disseny. 
Sinó comprovar que el model de simulació definit és apte per a portar a terme estudis 
d’aquest tipus, en casos de fluxos multifase i en condicions de contorn similars. 

Es partirà de una geometria basada amb la secció de la pala d’una turbina real. La turbina en 
qüestió és la descrita al capítol 2, a l’apartat de definició del problema. D’aquesta turbina se’n 
disposen les dades tècniques, incloses a l’annex A. 

6.1. Geometria de la secció 

A la figura 6.1 es mostra qualitativament la geometria de la secció real disposada. 
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Fig. 6.1 Geometria de la secció 

 

 

El mallat per a aquesta geometria es fa de forma semblant al cas de corba simple.  



 

Fig. 6.2 Mallat amb boundary layer 

 

La simulació d’aquesta secció de base, utilitzant el model definit anteriorment i amb les 
mateixes condicions de contorn respecte la velocitat de injecció de l’aigua i la pressió a 
l’entorn, dona els següents resultats: 

 

-Gràfic de contorn de la pressió estàtica: 

 

 

Fig.6.3 Pressió estàtica 
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-Gràfic de distribució de fases per l’aigua: 

 

 

Fig. 6.4 Fracció volum de l’aigua 

 

-Gràfic de vectors de velocitat per a l’aigua: 

 

Fig.6.5 Vectors de velocitat 



 

 

Fig. 6.6 Detall vectors de velocitat 

 

A la figura 6.6 es mostren els vectors per a l’aigua a la zona d’atac del perfil i a la zona de 
sortida. S’observa bé com es divideix el flux d’aigua al topar amb la punta d’atac, i com 
abandona la secció després de recórrer tota la curvatura. 

 

Per a aquest model FLUENT s’estableixen els valors de referència corresponents i 
s’extrapola la secció a una profunditat orientativa de 300 mm. Els resultats per a la força i el 
coeficient adimensional, que s’agafaran com a referència de cara a la simulació de les 
diferents variacions resulten: 

 

F = 70946,5 N 

 

cp = 0,241 

6.2. Paràmetres que poden influir en les forces que actuen 
sobre la secció 

S’han de triar una sèrie de paràmetres de la geometria que puguin influir en les forces que 
actuen sobre la superfície. L’efecte d’alguns d’aquests paràmetres ha de ser prou intuïtiu, per 
a poder observar si es compleix la variació esperada. Per exemple, en variacions de l’angle 
de sortida de l’aigua a la cullera. Aquest és un paràmetre que en turbines Pelton pot oscil·lar 
entre 165º i 176º, i es pot deduir que com més pròxim sigui a 180º més gran ha de ser el 
valor de la força sobre la superfície. La limitació d’aquest valor ve donada per la necessitat 
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de desallotjar l’aigua correctament de la cullera on impacte sense que aquesta interfereixi en 
el pas de la pròxima cullera. 

 

Els paràmetres que s’estudiaran seran: l’angle de sortida, l’angle d’atac, la profunditat de la 
cullera, l’amplada de la cullera, s’arrodonirà la punta d’atac i la sortida, la curvatura interior. 

 

Es faran només dues simulacions respecte a la geometria original, simplement per 
comprovar que es compleix la tendència esperada. Com ja s’ha indicat al principi d’aquest 
capítol, no és l’objectiu principal d’aquest projecte estudiar amb detall els paràmetres de 
disseny. Aquesta tasca es deixa per a posteriors estudis o interès especial del lector, qui 
vulgui fer servir lo exposat en aquest estudi com a punt de partida. 

6.2.1. Variacions sobre la secció d’estudi en funció dels 
paràmetres 

Es comença per variar l’angle de sortida de la secció, per a valors de α 165º, 170º i 175º. Es 
mostren els resultats obtinguts per a la força i la pressió al punt d’estancament a la taula 
següent: 

 

 

 

 

α F (N) cp 

165º 70115,7 0,240 

170º 70946,5 0,241 

175º 71041,1 0,239 

T.6.1 

La variació és poca però es veu que la força sobre la superfície efectivament és més gran 
com més pròxim es troba l’angle de sortida del raig a 180º.  Per a observar de forma més 



significativa l’efecte de l’angle de sortida, es prepara un model on s’arrodoneix la sortida, com 
mostra la figura 6.7. 

 

 

 

Fig. 6.7 Variació puntes de sortida 

 

 

 

 

 

La força varia significativament en aquest cas: 

 

F = 59936,8 N 

 

cp = 0,197 
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Respecte l’angle d’atac β, és a dir l’angle que divideix el raig a la zona d’atac del perfil, la 
bibliografia indica que com més pròxim a 0º, més ideal és la geometria. A la realitat angles 
tan petits no són possibles, degut a la resistència dels materials enfront l’impacte d’un raig a 
tanta velocitat. A la secció representada aquest angle és molt proper a 5º. Es farà una 
simulació amb un angle de 1,5º i una altra amb un angle de 10º. Els resultats es resumeixen 
a continuació: 

 

β F (N) cp 

1,5º 77141,6 0,253 

5º 70946,5 0,241 

10º 70443,6 0,231 

T.6.2 

Es comprova que no hi ha una diferència gaire substancial entre els valors de la força per als 
angles de 10º i 5º. Tot i així es compleix la tendència esperada, que s’acaba confirmant amb 
el valor de 1,5º, bastant més elevat. 

 

Es varia la profunditat de la secció de la cullera en tres mostres; la base que té una 
profunditat de 120 mm, una altra a 110 mm i una tercera a 130 mm. Aquest factor no té 
perquè influir significativament en el resultat. Els resultats obtinguts són: 

 

Profunditat (mm) F (N) cp 

110 72154,8 0,237 

120 70946,5 0,241 

130 71741,4 0,236 

T 6.3 

En aquest cas no s’observa una tendència clara i de fet tampoc s’esperava. Les diferències 
es podrien deure al fet que el mallat interior de la cullera pot variar per a les diferents 
profunditats, ja que l’àrea compresa dins de les cavitats serà diferent. Aquesta n’és la font 



més probable d’aquesta petita discrepància. Tot i així es deixa obert el dubte a possibles 
estudis futurs que es vulguin fer servir d’aquest exemple. 

 

En quan a l’amplada de la cullera,  tampoc hi hauria d’haver-hi una discrepància gran entre 
els valors de la força. Si més no sí que pot variar amb una tendència determinada el valor del 
coeficient, ja que aquest depèn de la secció i aquesta sí que varia acusadament amb 
l’amplada. Els resultats que ho verifiquen es mostren a continuació: 

 

Amplada 
(mm) F (N) cp 

475 70778,1 0,246 

495 70946,5 0,241 

515 70565,6 0,234 

T. 6.4 

A més d’aquestes variacions, es poden observar si afecten altres canvis en la geometria, 
com per exemple l’arrodoniment de la punta d’atac. La finalitat d’aquesta en principi és dividir 
el raig, i la disminució de l’angle d’atac s’ha vist que en millora el resultat. Es de suposar que 
el desgast d’aquesta punta d’atac fa que a la llarga aquesta s’arrodoneixi (fig. 6.8). Una punta 
arrodonida també podria ajudar a separar el raig amb més facilitat a l’oferir menys 
resistència. Es fa un model amb aquesta característica que retorna els valors: 

 

F = 70625,1 N 

cp= 0,239 
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fig. 6.8  Detall pressió estàtica punta d’atac 

 

Ha disminuït una mica el valor de la força aplicada, però de forma molt poc significativa. Per 
tant sí que és cert que la punta arrodonida ofereix menys resistència al raig, però en el 
resultat global sembla ser poc important. 

6.3. Valoració dels resultats 

Segons els resultats exposats a l’apartat anterior s’ha comprovat que el model respon bé a 
les variacions que s’hi poden fer, retornant resultats coherents. Es pot doncs acceptar el 
model com a vàlid, per a fer-lo servir en simulacions més complicades per a resoldre 
problemes semblants amb condicions de contorn similars en 2D. Tot i no ser l’objectiu 
d’aquest estudi, amb aquest model s’ha vist que efectivament paràmetres com l’angle de 
sortida del raig i l’angle d’atac influeixen significativament en la força resultant sobre a la 
secció. Es considera per tant s’ha posat a disposició del lector la metodologia correcte per a 
fer servir un model de simulació CFD que és perfectament apte per a resoldre problemes  en 
2D  de fluxos multifase i característiques similars al que s’està estudiant en aquest projecte. 

 

 

 

 

 



7. Simulació en 3D de l’impacte d’un raig d’aigua 
envoltat d’aire contra una placa plana 

Un cop validat el model de simulació, es pot provar d’aplicar per a portar a terme simulacions 
més complicades, que s’apropin més a un entorn real en 3D. Essent fidel al procediment 
d’aquest projecte fins ara, abans d’aplicar el model de simulació a la geometria real 
proposada, primer es provarà de validar amb un cas teòric senzill en 3D. Aquest es basarà 
en el cas de la placa plana, ara en 3D. Es contrastaran els resultats com en el cas anterior 
amb un càlcul teòric. 

7.1. Definició del model 

La geometria a estudiar serà una placa plana quadrada de 300 mm x 300 mm i 3 mm de 
gruix, dins un entorn format per un cub de 500 mm x 500 mm x 500 mm. En 3D es pot definir 
l’entrada del raig d’aigua correctament a través de una secció circular. S’aprofitarà doncs per 
fer que ara les dimensions d’aquesta secció coincideixin amb la del cas real de l’injector per a 
la turbina Pelton, amb un diàmetre Ø = 138,5 mm i a una distància de 250 mm de la placa. 
La següent figura mostra el disseny en 3D: 

 

 

Fig. 7.1 Vistes de la geometria 
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El mallat els fa amb elements tetraèdrics (fig. 7.2) ja que la placa constitueix un espai buit al 
mig del domini, i això en dificulta el mallat utilitzant esquemes de mapa que permetrien fer-ho 
a base d’elements hexaèdrics. La figura 7.2 mostra una part del mallat observada en un pla 
horitzontal de referència mitjançant l’eina Examine Mesh, amb la metodologia 
EquiAngleSkew (cap.3). El pitjor element del mallat té una qualitat, segons aquest criteri, de 
0,8. El 88,41 % es comprenen en valors entre 0 – 0,5. És un mallat amb una qualitat 
acceptable tot i ser format íntegrament per elements tetraèdrics. 

 

 

 

Fig. 7.2 Secció del mallat, representació de la qualitat 

 

Al voltant de la placa i de la superfície circular que representa l’injector el mallat s’ha refinat 
més. Tot i així es pot considerar que és un mallat gruixut, i s’hauran de valorar els resultats 
posteriors per si cal refinar-lo més. Si és així s’ha de tenir en compte que com més refinat 
sigui el mallat, més complicada serà la simulació i al tractar-se d’un model en 3D aquesta pot 
assolir un cost en temps i computació inassequible.  



7.2. Simulació 

Es porta a terme la simulació fent servir el model multifase definit fins ara. Aquest cop es 
treballarà en 3D, i això implica unes consideracions una mica diferents. D’entrada s’ha de 
iniciar el programa FLUENT amb ell mode 3d.  

Seguidament es procedeix a definir el model exactament igual com en els casos anteriors, 
seguint tots els passos explicats amb detall en el capítol que exposa el cas de la placa plana 
en 2D. Les diferències principals en aquest cas vindran a l’hora d’arrancar la simulació i en 
l’etapa de post-processament i anàlisi dels resultats. 

Abans de començar la simulació s’ha de considerar el fet de que s’està a punt de començar 
un càlcul per un model 3D, i això implica que la simulació serà molt més complexa i 
necessitarà molta més capacitat de computació.  

Cal tenir en compte doncs una sèrie d’aspectes com per exemple els criteris de convergència 
a utilitzar. Si es disposés d’una computadora amb capacitat infinita, els residus estudiats de 
cara a la convergència (Annex D) podrien arribar a ser zero, però com que no és el cas s’ha 
de fixar un valor raonable per veure la tendència de la simulació. Segons la capacitat 
computació els residus tendiran a un valor determinat que estarà limitat per aquesta 
capacitat. 

 

 Una estratègia proposada és: 

 

- Iniciar la simulació amb el criteri de convergència que ve per defecte, que és de 10-3. 

 

- Observar la tendència de les primeres 10 iteracions. Si és l’adequada prosseguir amb la 
simulació. Si s’observés que els residus augmenten el seu valor en comptes de disminuir, es 
pot revisar si la discretització utilitzada és l’adequada per la simulació que s’està fent o bé 
reduir el valor d’alguns paràmetres de relaxació [3]. En principi per aquest model això no 
hauria de passar. 
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- Portar a terme la simulació observant que la tendència no sigui augmentar fins que 
s’observi que els valors dels residus s’estabilitzen a uns certs valors (fig. 7.3). Aquest fet pot 
reflectir el límit per a la simulació amb la capacitat de computació disponible.  

 

- S’ajusten els valors dels criteris de convergència segons els valors dels residus observats 
en la primera simulació i es torna a arrancar la simulació, fins que convergeix amb els nous 
criteris. Si els criteris són massa exigents per la capacitat de computació, i s’arriba al límit 
d’aquesta el programa atura el procés i retorna un error de coma flotant. 

 

- Es valoren els resultats. Si no són satisfactoris, es poden reajustar de nou ells valors dels 
criteris de convergència d’alguns residus, tornar a llençar la simulació i observar-ne els nous 
resultats. 

 

 

Fig. 7.3 Monitorització dels residus 

 

 

 

 

La simulació es porta a terme amb un pc Dell Precision M70, amb un processador Intel 
Pentium Centrino Mobile de 1,73 GHz i 1 GB de memòria RAM. Amb aquest equip s’arriba a 
la convergència la simulació amb un criteri de 5·10-3 i després de 552 iteracions. Queda a 



disposició del lector valorar els resultats obtinguts si es disposa de un equip amb més 
capacitat. 

 

Un cop ha convergit la simulació es poden visualitzar gràfics de contorn i vectors per a 
valorar la solució. La diferència és que ara la visualització és en 3D, i s’han de seleccionar 
amb cura els plans que interessa observar sinó és impossible visualitzar una informació 
comprensible.  

- Gràfic de contorn de pressió estàtica  sobre la placa i un pla d’observació a Y=0: 

 

 

Fig. 7.4 Pressió estàtica placa i un pla 
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- Gràfic de contorn de la fracció de volum per l’aigua sobre la placa i un pla Y=0: 

 

 

Fig. 7.5 Fracció d’aigua, placa i un pla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Gràfic de vectors de velocitat per l’aigua per a la placa i els plans Y=0 i Z=0: 

 

 

Fig. 7.6 Vectors velocitat, 2 plans i placa 

7.3. Valoració dels resultats 

Es porta a terme una valoració dels resultats obtinguts semblant a la que es fa en el cas en 
2D. Els resultats obtinguts de la simulació respecte la força aplicada sobre la placa i el 
respectiu coeficient de pressió són: 

 

F = 33777,0 N 
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cp = 0,287 

 

De lo exposat al capítol 2: 

 

F=ρQvr(1-cosθ)= ρQvr 

 

On θ=90º i el cabal Q: 

 

Q=u·S 

 

On u és la velocitat del flux i S la superfície del raig. Per tant: 

 

F=ρuSvr 

 

En el model que s’ha simulat es considera u=vr i S la superfície d’impacte.  

Per tant: 

 

F=ρSu2 = 39191,1 N 

 

on 

 

S = π (Ø/2)2 = 0.015 m 

ρaigua = 998.2 kg/m3 



u = vr = 51.161 m/s 

 

2

2
1 Au

Fcp

ρ
= =0.33 

 

El resultat és molt semblant a l’extret amb FLUENT. Aquest només implica una diferència del 
13,8 % respecte a la força i del 13 % respecte al coeficient adimensional.  

 

Si comprovem els valors de la pressió a partir de l’equació de Bernoulli (Eq. 5.1-1): 

 

p/γ+0.5u2/g+z = k 

 

Suposant que en el punt d’estancament al centre de la placa la velocitat sigui zero, és a dir, 
tota la pressió dinàmica hagi passat a pressió estàtica. Aquesta pressió estàtica 
correspondria de forma teòrica a tota la pressió dinàmica del flux quan entra al domini: 

 

p = 0.5ρu2 = 1.31·106 pascal 

 

Del gràfic de contorn de la pressió estàtica per ambdues fases FLUENT retorna un valor 
màxim de la pressió dins el domini de 1,32·10-6, que coincideix amb un 99,9 % amb ell teòric. 

 

El model de simulació mostra de forma coherent doncs també en el cas 3D, el comportament 
de l’impacte d’un raig d’aigua contra una placa plana. La discrepància amb els resultats 
teòrics es pot considerar per tant deguda a la inserció del model multifase. La 
comptabilització de la interacció entre les dues fases implica un resultat lleugerament inferior 
al teòric, fet coherent i previsible que segurament s’ajusti més a la realitat que no pas el 
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càlcul teòric. Queden doncs aquests resultats a disposició del lector i a la seva contrastació 
en estudis posteriors amb models físics, si això fos possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Simulació de l’impacte d’un raig d’aigua envoltat 
d’aire contra l’àlep d’un exemple real de turbina 
Pelton 

Aquesta és la darrera fase del projecte, que comporta la validació final del model de 
simulació utilitzat. Es simularà l’impacte d’un raig d’aigua amb la geometria real de la cullera 
de la turbina Pelton citada al capítol 2 i descrita a l’Annex A. La complexitat de la geometria 
de la cullera posarà a prova el model i la capacitat de computació de l’equip utilitzat. 
L’especificació gradual del model de simulació al llarg d’aquest estudi té la funció doncs de 
descartar que es puguin atribuir a l’especificació d’aquest, els errors o imprevistos en la 
simulació 3D del disseny real. Així un cop assegurat que el model especificat és correcte per 
a la simulació que es vol portar a terme, s’assegura que només caldrà mallar correctament el 
domini, especificar correctament les condicions de contorn i ajustar els criteris de 
convergència adequats. 

8.1. Definició del model 

 

                                        Fig. 8.2   Qualiltat en un pla                                                         Fig.8.3 Vista general mallat 

 

És molt complicat que tots els elements de la malla tinguin una elevada qualitat en 
geometries tan complexes com la que es vol estudiar. Però s’ha de intentar que la majoria 
d’elements tinguin un factor de qualitat entre 0-0.5 perquè ell mallat sigui acceptable i que si 
hi ha elements de poca qualitat, no superin el valor màxim de 0,97. En cas d’haver-hi 
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elements amb un factor de qualitat superior 0,97, GAMBIT avisa del fet i cal refer el mallat, ja 
que sinó FLUENT no l’acceptarà. Igualment si la qualitat de la majoria d’elements és dolenta, 
pot afectar negativament a la convergència de la solució. En aquest cas s’ha aconseguit que 
el 85,35 % dels elements compleixin aquesta condició d’estar entre 0 i 0,5. 

 

Es defineixen les mateixes condicions de contorn que per al cas de la placa plana per a 
l’injector, la superfície de la cullera i l’entorn. 

8.2. Simulació 

Es seguirà el mateix procediment que al capítol 8 per a portar a terme la simulació. Tenint en 
compte que aquesta geometria, a més de ser també en 3D, és encara més complexa. Es 
tractarà amb un domini format per 77649 elements tridimensionals, o cel·les, que requerirà 
una capacitat de càlcul força elevada. Per això convé tenir ben definit ell model de simulació, 
ja que amb una geometria tan complicada una sola iteració pot tardar de segons fins 
diversos minuts. Això implica que es poden tardar   hores fins a arribar a un resultat. La 
simulació es porta terme seguin l’estratègia proposada al capítol 7 i s’aconsegueix la 
convergència amb criteris de 2,5·10-3 per als residus de totes les variables, exceptuant la k 
que s’estableix en 3,5·10-3 i la continuïtat en 1,3·10-3. La simulació s’ha portat a terme amb el 
mateix equip que en el cas de la placa plana del capítol 8. Els resultats de la darrera iteració 
s’exposen a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gràfic de contorn de pressió estàtica per l’aigua sobre la superfície de la cullera: 



 

 

Fig. 8.4 contorn pressió estàtica 

 

- Gràfic de contorn de lla pressió estàtica per l’aigua sobre diversos plans: 

 

Fig 8.5 pla y=0  
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Fig.8.6 pla z 

- Gràfic de contorn de la fracció de volum per a l’aigua sobre la cullera: 

 

 

Fig. 8.7 Contorn fracció d’aigua a la cullera 



 

Fig. 8.8 sobre pla y=0 

- Gràfics de vectors de velocitat per l’aigua sobre diversos plans: 

:

 

Fig. 8.9 sobre plans y=0 i z=0 
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Fig. 8.10 Vista dels vectors en un pla 

8.3. Valoració dels resultats 

Els resultats obtinguts de la simulació respecte la força aplicada sobre la cullera i el respectiu 
coeficient de pressió són: 

 

F = 73355,1 N 

 

cp = 0,169 

 

De lo exposat al capítol 2: 

 

F=ρQvr(1-cosθ)= ρQvr 

 

On θ=170º i el cabal Q: 



 

Q=u·S 

 

On u és la velocitat del flux i S la superfície del raig. Per tant: 

 

F=ρuSvr(1-cos170º) 

 

En el model que s’ha simulat es considera u=vr i S la superfície d’impacte.  

Per tant: 

 

F = 78127,4 N 

 

on 

 

S = π (Ø/2)2 = 0.015 m 

ρaigua = 998.2 kg/m3 

u = vr = 51.161 m/s 

 

2

2
1 Au

Fcp

ρ
= =0.179 

 

on A és l’àrea frontal de la cullera que suma 0.33 m2. 
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El resultat és semblant a l’extret amb FLUENT. Aquest implica una diferència del 6,1 % 
respecte a la força i del 5,58 % respecte al coeficient adimensional.  

 

Si comprovem els valors de la pressió a partir de l’equació de Bernoulli (Eq.5.1-1): 

 

p/γ+0.5u2/g+z = k 

 

Suposant que en el punt d’estancament al centre de la placa la velocitat sigui zero, és a dir, 
tota la pressió dinàmica hagi passat a pressió estàtica. Aquesta pressió estàtica 
correspondria de forma teòrica a tota la pressió dinàmica del flux quan entra al domini: 

 

p = 0.5ρu2 = 1.31·106 pascal 

 

Del gràfic de contorn de la pressió estàtica per ambdues fases FLUENT retorna un valor 
màxim de la pressió dins el domini de 0.91·10-6, que dista un 30,5 % del valor teòric. 

 

Cal recordar que per portar a terme la simulació s’ha suposat un sistema estacionari i en un 
sistema de referència relatiu a l’àlep. Per a tenir en compte el moviment del flux relatiu a 
l’àlep s’ha pres l’aproximació vr=v2 com a vàlida. Per a poder considerar la potència a partir 
de la força obtinguda a la simulació s’ha de canviar de sistema de referència, per a poder 
considerar el moviment de la cullera (fig. 2.1). Considerant els valors en el sistema de 
referència absolut per a v2, vr i u. Segons lo exposat al capítol 2: 

 

v2’ = 100,80 m/s 

vr = 51,16 m/s 

u’ = 49,64 m/s 

 



A partir de l’equació 2.3-5 de la Força es pot desfer el canvi de referència respecte l’àlep, 
expressat: 

 

F’ = ρQ(vr-vrcosθ) = ρ π  (Ø/2)2 v2’ (vr-vrcosθ) = F · v2’/v2 = F·100,80/51,16 

 

L’adaptació del valor obtingut a la simulació resulta: 

 

F’ = 144525,1 N 

 

A partir d’aquest valor es pot calcular la potència mecànica simulada, Pm,s, de l’expressió: 

 

Pm,s = ω·F’·2· Øpelton/2 = 14,4 MW 

 

A partir d’aquest resultat i de la potència elèctrica coneguda del grup hidroelèctric, es poden 
tornar a calcular els rendiment a partir de les equacions 2.3-10 i 2.3-11 s’obté: 

 

ηe = 94,0 % 

 

ηh = 90,3 % 

 

El rendiment global de la instal·lació segons els resultats de la simulació és: 

 

η  = 84,9 % 
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 Aquests resultats disten una mica dels teòrics. Sens dubte aquí hi han intervingut no només 
el fet que s’hagi incorporat el model multifase, sinó segurament també que es pugui refinar 
aquest càlcul amb un mallat encara més fi i disposant d’una capacitat de computació 
superior. Tot i així com en el cas de la placa plana, els resultats no són incoherents, abans el 
contrari, i és més que probable que s’ajustin a la realitat més que els càlculs teòrics. Aquesta 
hipòtesi s’hauria de comprovar al mateix lloc de la instal·lació hidroelèctrica, fet que escapa a 
les possibilitats d’aquest projecte i es deixa a estudis posteriors que es puguin basar en la 
informació exposada en aquest projecte. 



9. Estudi econòmic 

Es portarà a terme un estudi econòmic del projecte, simulant la creació d’una petita empresa 
que podria estar dedicada a vendre simulacions realitzades amb aquest codi CFD. Es farà 
un càlcul hipotètic de la inversió inicial i un balanç econòmic de la inversió estimant uns 
costos i ingressos ficticis anuals. 

9.1. Inversió inicial 

A la següent taula es mostra una hipotètica inversió inicial, per a posar en marxa una petita 
oficina on es portessin a terme simulacions en CFC amb el codi comercial FluentINC. 

 

Elements físics Preu (€) 

WorkStation HP xw9400                    3.782,00 €  

Ordinadorsx5                    7.000,00 €  

Mobiliari oficina                    3.000,00 €  

Impressorax2                    1.000,00 €  

Fax                       100,00 €  

Telefonx2                       100,00 €  

Centraleta telf.                       380,00 €  

Router                       130,00 €  

Material oficina                    1.500,00 €  

Subtotal                  16.992,00 €  

Elements no físics   

Llicències FLUENT+GAMBIT                       925,00 €  

Antivirus                          75,00 €  

Alta internet                              -   €  
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Alta 2 línies telèfon                              -   €  

Lloguer de oficina                    3.000,00 €  

Subtotal                    4.000,00 €  

Despeses financeres   

Constitució de societat limitada                    3.411,00 €  

Despeses gestor                       600,00 €  

Subtotal                    4.011,00 €  

Total                  50.006,00 €  

Taula  9.1 

 

Per a finançar aquesta inversió es recorrerà a un préstec bancari amb un tipus d’interès del 
5,5 % i un horitzó de 5 anys. Les anualitats es calcularan amb la següent expressió[9]: 
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n

i
iiCA                                         Eq. 9.1-1 

 

Essent C0 la inversió inicial, les condicions del préstec queden: 

 

A = 11710.23 €  

 

 

 

 

L’avaluació del préstec es mostra: 



 

Préstec  Interès  Retorn cuota anual Deute 

0             50.006,00 €  

1 
                   
2.750,33 €     8.959,90 €  

                
11.710,23 €           41.046,10 €  

2 
                   
2.257,54 €     9.452,69 €  

                
11.710,23 €           31.593,41 €  

3 
                   
1.737,64 €     9.972,59 €  

                
11.710,23 €           21.620,81 €  

4 
                   
1.189,14 €   10.521,09 €  

                
11.710,23 €           11.099,73 €  

5 
                      
610,49 €   11.099,74 €  

                
11.710,23 €                       -   €  

Taula 9.2 

 

Resultant un cost total del préstec de 8545.13 €. 

 

9.2. Balanç econòmic 

Es fa una estimació dels costos anuals de l’activitat, representats en la taula següent: 

 

Costos d'explotació cost 

Personal   

2 Enginyers          56.000,00 €  

1 Informàtic          18.000,00 €  

1 Becari            9.000,00 €  
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Serveis   

Aigua               960,00 €  

Electricitat            1.300,00 €  

Telèfon/mòbils            3.600,00 €  

Internet               720,00 €  

Neteja            2.400,00 €  

Gestor               800,00 €  

Actualització software               350,00 €  

Lloguer oficina          12.000,00 €  

Total         105.130,00 €  

Taula 9.3 

 

Tots els costos es veuran augmentats per l’IRPF cada any, que es prendrà amb un valor del 
3 %. 

Els ingressos de l’empresa seran en funció del nombre de simulacions que es puguin portar 
a terme. Tenint en compte que la unitat de treball (workstation) pugui calcular 4 simulacions 
simutàniament, s’ha de intentar que estigui tota l’estona treballant a ple rendiment. Depenent 
de la complexitat de l’estudi es pot establir un temps aproximat de 2 mesos per cada 
simulació, aleshores si l’estació de treball està sempre ocupada implica que a l’any es portin 
a terme aproximadament unes de 24 simulacions. El preu d’aquestes serà de 5800 € i 
s’augmentarà cada any en un 4 %. La següent taula mostra el càlcul del moviment de fons 
per aquesta inversió: 

 

 

 

 

 



Any 0 1 2 3 4 5

Inversió -  50.006,00 €                 -   €          

Ingressos               -   €    139.200,00 €   144.768,00 €   150.558,72 €     156.581,07 €    162.844,31 €  

Cost d'explotació -  50.006,00 €  - 105.130,00 €  -108.283,90 €  -111.532,42 €  -  114.878,39 €  - 118.324,74 €  

Resultat explotació -  50.006,00 €      34.070,00 €     36.484,10 €     39.026,30 €       41.702,68 €     44.519,57 €  

Costos financers               -   €  -     2.750,33 €  -    2.257,54 €  -    1.737,64 €  -      1.189,14 €  -       610,49 €  

Amortització informàtica               -   €  -     2.382,40 €  -    2.382,40 €  -    2.382,40 €  -      2.382,40 €  -    2.382,40 €  

Resultat abans impostos -  50.006,00 €      63.007,27 €     68.328,26 €     73.932,57 €       79.833,82 €     86.046,25 €  

Impost de societats (35%)               -   €  -   22.052,54 €  -  23.914,89 €  -  25.876,40 €  -    27.941,84 €  -  30.116,19 €  

Flux efectiu -  50.006,00 €      40.954,73 €     44.413,37 €     48.056,17 €       51.891,98 €     55.930,06 €  

Flux acumulat -  50.006,00 €  -     9.051,27 €  -    5.592,63 €  -    1.949,83 €         1.885,98 €       5.924,06 €  

Taula 9.4 

 

 

A partir de les dades es pot calcular el VAN de la inversió, que es defineix com[9]: 
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On St representa el flux efectiu en el període t i k és el tipus de interès real, o cost del diner 
en unitats monetàries constants. En aquest cas s’agafarà un valor de k = 5 %. Per a un 
horitzó de T=5 anys i les dades presentades a la taula 9.4, s’obté un VAN de: 

 

VAN = 149818 
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Un altre indicador que es pot valorar és el TIR[9], que representa el valor de k pel qual el 
VAN es fa 0. Utilitzant les possibilitats de Microsoft Excel es pot calcular fàcilment aquest 
valor: 

 

TIR = 84 % 

 

L’altre paràmetre a considerar és el període de retorn, que indica a partir de quin moment 
l’empresa ha pagat el seu deute i comença a tenir beneficis. En aquest cas el període de 
retorn es situa en 3,5 anys. 

 

Així doncs si les expectatives en quan a ingressos i la resta de suposicions es 
mantinguessin, aquesta sembla ser una inversió interessant i que seria viable 
econòmicament. 



10. Impacte ambiental 

L’energia hidràulica és una font renovable, que no produeix gasos d’efecte hivernacle i 
representa el 19 % d’energia elèctrica produïda al món. S’ha de tenir en compte que es 
generen aproximadament 0,355 kg CO2 per cada kWh d’energia elèctrica produïda. La 
central hidràulica del projecte evita generar aproximadament unes 42000 tones de CO2 
anuals, que si la mateixa energia es generés cremant fonts no renovables.  Es pot fer el 
mateix raonament per a d’altres tipus d’emissions i es reflecteix a la taula següent[10]: 

 

tipus d'emissions emissions (kg/kWh) estalvi (t/any) 

CO2 0,355 41982,30 

SO2 0,799 94489,74 

Nox 0,553 65397,78 

Taula 10.1 

 

Qualsevol estudi que es faci per ajudar a promoure i desenvolupar les tecnologies de 
producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, és interessant des del punt de vista 
ambiental. 

Aquest en concret obre una via d’estudi molt econòmica i sostenible. L’estudi d’una turbina 
podria tenir un impacte ambiental considerable, tenint en compte la fabricació dels 
components metàl·lics i el seu posterior mecanitzat, encara que es tractés d’un model a 
escala. La instal·lació d’una hidroelèctrica també comporta canvis importants a l’entorn, 
sobretot a l’ecosistema dels rius i embassaments. Fins i tot en algunes ocasions provoca 
desplaçaments forçats de la població. Poder estudiar aquest tipus de tecnologia sense 
necessitat de construir un model físic, és prou interessant des del punt de vista ambiental per 
seguir desenvolupant aquesta via d’anàlisi.  

 

 

 





Conclusions 

S’ha proposat en aquest projecte una via per solucionar problemes amb flux multifase, a 
partir d’un cas pràctic. Desenvolupant una metodologia que ha permès definir correctament i 
de forma gradual, un model de simulació vàlid per a solucionar problemes concrets de flux 
multifase. S’ha detallat aquesta metodologia i contrastat els resultats amb valors teòrics, 
intentant comprendre i justificar cada cas. El model definit ha demostrat que pot ser una eina 
útil per a estudiar els paràmetres de disseny, en casos de flux multifase. Finalment s’ha 
enfrontat el model a un cas pràctic real, que s’ha aproximat amb bastant precisió tot i les 
limitacions de l’equip informàtic utilitzat. 

S’ha procurat exposar de forma clara la metodologia emprada, i intentat justificar de forma 
senzilla i entenedora cada pas en la definició del model. Així doncs, a més d’haver assolit els 
objectius del projecte, s’espera haver estat fidel a la finalitat principal de l’estudi:  

 

“ser un punt de partida de cara a futurs estudis que tinguin relació amb el cas descrit. Una 
eina que basant-se en la descripció d’un cas concret i partint d’un exemple senzill, permeti la 
utilització de la metodologia emprada per a profunditzar en la temàtica tractada mitjançant el 
tipus de simulació numèrica CFD” 

 

S’espera que aquest estudi doncs, sigui una guia interessant per a tota persona encuriosida, 
o bé necessitada, d’introduir-se en el camp de la simulació CFD de cara a resoldre 
problemes amb fluxos mutlifase semblants al que s’ha estudiat aquí.  

 

El projecte també ha brindat al seu autor la possibilitat de aprendre a fer servir una eina molt 
interessant des del punt de vista tècnic, en el camp de la mecànica de fluids. És difícil entrar 
en contacte i poder utilitzar aquestes eines, normalment reservades a la investigació, ja que 
les llicències de utilització són cares i es fan servir només en projectes tècnics molt 
específics que requereixin el seu ús. Ha estat una molt bona oportunitat per introduir-se i 
conèixer algunes possibilitats de la simulació CFD, que li han despertat molt  d’interès i 
produït una gran satisfacció.  
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