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5. DESCRIPCIÓ DEL MODEL 

5.1. PROTOTIP I ESCALAT 

S’està construint en una localitat de les Terres de l’Ebre, un dipòsit 
d’abastament d’aigua, que recull aigua del Riu Ebre per abastar la comarca del 
Tarragonès. Aquest dipòsit té una planta rectangular amb unes dimensions de 
200x150metres i permet un volum màxim de fins a 5 metres d’alçada, bombejat amb 
un cabal màxim de 5 m3/s. 

El projecte inicial considera dues aportacions d’aigua diferents, en funció de 
l’alçada d’aigua que hi hagi en el dipòsit. Fins a 2.5 metres el dipòsit s’omple a través 
d’una canonada alimentada per una bomba, però a partir d’aquest punt i fins als 5 
metres d’alçada l’aportació d’aigua es fa a través de 4 cargols d’Arquímedes situats 
a la meitat del costat llarg de la planta rectangular. Figura 5-1. 

 

Figura 5-1 Planta proposada 
 

Aquest dipòsit treballarà habitualment amb una capacitat d’entre el 70% i el 
90%, cosa que descarta directament l’ús de la canonada que omple fins a 2.5 metres 
i està situada a la cantonada sud-est. 

Es vol estudiar la variació de l’eficiència de la mescla si es canvia l’entrada de 
projecte, posant-la a la meitat del costat curt de la planta, i també fent que la 
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canonada entri directament en direcció perpendicular per aquest mateix punt de la 
planta. 

Un altre dels motius que afecten a la mescla de l’aigua entrant és l’existència 
de les columnes que aguanten la llosa de formigó lleuger amb la qual es cobreix el 
dipòsit. 

Aquest estudi, proposa fer-se a través de la construcció d’un model físic a 
escala que compleixi les condicions d’ompliment i buidatge que es donaran en el 
prototip. Les condicions a l’hora d’escollir l’escala al qual es construirà el model són 
les següents: 

− Limitacions d’espai al Laboratori. 

− Assegurar una escala prou gran perquè les condicions continuïn 

sent turbulentes1. 

Les magnituds característiques del prototip són les següents: 

Geomètriques 

Longitud (L)= 200 metres 

Amplada (B)= 150 metres. 

Alçada (H)= 5 metres. 

Canonada 

Diàmetre (φ)= 2 metres   Àrea (Ac)= 3.14 m2  

Cinemàtiques 

Cabal (Q)= 5m3/s 

Velocitat (v)= 1.59 m/s 

Dinàmiques 

Reynolds (Re)= 
·V φ

υ
= 3.18·106 

Temps de permanència (Tp)= 30000 seg= 8.3 hores 

                                                
1 S’asseguren les condicions turbulentes en el cas de l’entrada en jet a través de la canonada entrant 
en direcció perpendicular a la paret. 

Àrea (A)= 30000 m2 

Volum (V)= 150000 m3 
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Suposant una escala geomètrica λλλλg=80 les magnituds geomètriques anteriors 

en el model, són les següents: 

Geomètriques 

Longitud (L)= 2.5 metres 

Amplada (B)= 1.875metres. 

Alçada (H)= 6.25 centímetres. 

Canonada 

Diàmetre (φ)= 2.5 cm  Àrea (Ac)= 4.9·10-4 m2 

Pel què fa a les magnituds cinemàtiques cal establir, abans de decidir-ne 
l’escala, un seguit de discussions per assegurar la fiabilitat dels resultats en el 
model. 

Com que estem parlant d’un model turbulent, cal recórrer a la Semblança 
turbulenta que assegura el mateix nombre de Reynolds en el model que en el 
prototip. Donat que les magnituds físiques de l’aigua (densitat i viscositat cinemàtica) 
no s’escalaran, per mantenir aquesta semblança caldria subministrar l’aigua a una 
velocitat molt elevada. Degut a les limitacions constructives, això no és possible i cal 
renunciar a mantenir la Semblança de Reynolds. Mantenint una proporcionalitat 
entre el valor de Reynolds al model i al prototip, fent a la vegada que en el model es 
continuï donant un procés suficientment turbulent, podem assegurar que els resultats 
seran fiables. 

Seguint les instruccions ja detallades en l’apartat 3. Antecedents i Estat de l’Art, 
amb un Reynolds superior a 10000 es manté l’autosimilitud del jet i, per tant, la 
suficiència turbulenta de la que es parla en el paràgraf anterior. 

Per a un Reynolds de 10000 el cabal d’entrada al model és de 11.8 l/min, però 
com que el màxim que ens proporciona l’energia subministrada, és de 15 l/min a 
l’entrada A, aquest és el cabal que es fixa per a complir les condicions anteriors. 
S’aconsegueix un Reynolds superior a 10000 i les característiques cinemàtiques són 
les següents: 

Cinemàtiques 

Cabal (Q)= 2.5·10-4 m3/s= 15 l/min 

Velocitat (v)= 2.5·10-4 m/s 

Àrea (A)= 4.688 m2 

Volum (V)= 293 l 
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Dinàmiques 

Reynolds (Re)= 
·V φ

υ
=  12700 

Temps de permanència (Tp)= 1171.8 seg 

Per tant la relació entre els nombres de Reynolds és la següent: 

 
6

Re 4

Re 3.18·10
250

Re 1.27·10
m

λ = = =  (5.1) 

Finalment, un cop determinades les escales geomètriques i cinemàtiques, cal 
veure quina és l’escala temporal. A continuació es defineix l’escala temporal en 
funció de tres fenòmens diferents: 

1. Relació de cabals: 

 

3
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g
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2. Relació de temps de permanència: 

 
( )

3 2

Re Re
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t
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T VolQ
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λ λ
λ
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= = = =  (5.5) 

3. Relació de temps de difusió: 
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En els tres casos s’obté el mateix resultat per a l’escala temporal, que caldrà 
calcular en cadascun dels assajos que es facin. 

La Taula 5.1-1 és una taula resum dels valors geomètrics del prototip i del 
model: 

λλλλg=80

Longitud -L- 200 (m) 2.5 (m)
Ample -B- 150 (m) 1.875 (m)
Alçada -H- 5 (m) 6.25 (cm)
Àrea dipòsit -A- 30000 (m2) 4.7 (m2)
Volum dipòsit -V- 150000 (m3) 293 (l)
Diàmetre canonada -Φ- 2 (m) 2.5 (cm)

Mides Prototip Mides Model

 

Taula 5.1-1 Taula de valors de construcció 

5.2. INSTAL·LACIONS 

L’espai físic on s’ha realitzat els assajos pertany al Departament d’Enginyeria 
Hidràulica, Marítima i Ambiental, de la UPC. El model reduït en estudi, s’inclou dins 
el Laboratori de Morfodinámica Fluvial del Grup d’Investigació en Transport de 
Sediments –GITS-. 

El model es troba situat en planta, entre el Canal Marítim del Laboratorio de 
Ingeniería Marítima i el Canal de Alta Pendiente del Laboratori de Morfodinàmica 
Fluvial; a més, en alçat, està just a sobre del model d’Erosió en Piles de Ponts, 
també del Laboratori de Morfodinàmica Fluvial. 

Es constitueix pel següent material: 

− 4 bigues IPN 120 de diferent longitud. 

− 2 dipòsits de PVC de 750 litres de capacitat. 

− Bastida d’alumini. 
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− Un dipòsit de metacrilat (8mm) de 20x40x200cm. 

− 1 placa de metacrilat incolor 2050mmx3050mmx30mm. 

− 4 plaques de metacrilat incolor d’espessor 9mm i alçada 200mm de 

diferent longitud. 

− Neoprè de 10 mm de gruix. 

− 4 Tubs de metacrilat (4 mm) incolor 20 mm de diàmetre. 

− 2 caixes de metacrilat (3 mm) de 200x200x160mm. 

− Canonada rígida de color negre, Φ= 1’’. 

− Canonada flexible de color groc, Φ= 2’’. 

− Canonada de jardí, transparent, Φ= 3/4’’. 

− 5 vàlvules papallona de 1’’. 

− 1 vàlvula de precisió CR-100 1”BSP. 

− 3 colzes PVC 1”. 

− 3 enllaços T metàl·lics. 

− 1 mesurador de cabal model B110-500 

− 1 Bomba  MH 10-3M. 

− 475 columnes de metacrilat incolor 5x5x10mm. 

− 6 metres de canonada de PVC de 12 cm de diàmetre. 

− 8 metres de tela blanca. 

Les figures Figura 5-2 i Figura 5-3 són un esquema del model construït. En 
l’Annex es poden veure a escala. 
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Figura 5-2 Alçat esquemàtic del model 
 

 

 

Figura 5-3 Planta esquemàtica del model 
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5.2.1. SISTEMA DE BOMBEJAT 

De cada dipòsit de mescla en surt una canonada rígida d’1” que s’uneix a la 
que prové de l’altre dipòsit mitjançant una unió T metàl·lica, connectada a la 
canonada que va directa a la bomba del sistema. Es bombeja l’aigua fins al dipòsit 
de capçalera situat a 5 metres d’alçada respecte al terra, amb la bomba a través de 
canonada flexible d’1”. 

 

Imatge 5-1 Vista dels dipòsits de mescla i la canaleta de retorn 
 

El blau s’afegeix a un dels dipòsits de mescla, mentre l’altre resta sempre amb 
aigua transparent. En el nostre cas, el dipòsit de la dreta de la foto és el considerat 
com a dipòsit blau de manera permanent, mentre el de la dreta conté aigua 
transparent. 

5.2.2. DIPÒSIT DE CAPÇALERA 

El dipòsit de capçalera té unes dimensions de 20x40x200 cm. Totes les 
entrades i sortides d’aigua estan situades a la base del dipòsit i es fan a través de 
canonada flexible –Imatge 5-2-. L’aigua entra per una canonada d’1.5” a 10 cm de la 
paret (Imatge 5-2-A), surt per una altra amb les mateixes dimensions, situada a un 
terç de la mateixa paret (Imatge 5-2-B) i, finalment, hi ha una canonada de retorn del 
cabal exedent, de 2” de diàmetre, a 10 cm de la paret oposada (Imatge 5-2-C). Una 
placa de metacrilat d’1 cm de gruix (Imatge 5-2-i), situada a 20 cm de la paret de 
referència i foradada de manera uniforme (5mm de diàmetre), dissipa les 
oscil·lacions que provoca l’entrada de l’aigua bombejada, aconseguint que el nivell 
d’aigua a continuació sigui suficientment estable; finalment, una altra placa de 
metacrilat –sense foradar- actua de sobreeixidor per al cabal sobrant de bombeix 
(Imatge 5-2-ii). Degut al baix mòdul elàstic del metacrilat, cal assegurar les parets del 
dipòsit amb dos sergents col·locats en els punts on hi ha les plaques verticals. 
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Imatge 5-2 Dipòsit de capçalera 
 

A= Entrada. 

B= Sortida al model. 

C= Retorn de cabal sobrant. 

i= Placa de dissipació. 

ii= Sobreeixidor. 

5.2.3. EQUIPS DE MESURA 

Abans d’arribar al model, la canonada que surt del dipòsit de capçalera, es 
canvia a canonada rígida del mateix diàmetre, a través d’un connector de PVC. En la 
Imatge 5-3 es pot veure aquesta connexió, com també el cabalímetre i la vàlvula de 
precisió situats a continuació. El cabalímetre rep l’aigua i la recircula mitjançant 
canonada rígida, la vàlvula té l’entrada d’aigua a través de la canonada rígida i la 
sortida és a través de canonada flexible –ambdues d’1”- direccionada ja, 
directament, al model. 

 

Imatge 5-3 Equips de mesura: cabalímetre –esquerra-, vàlvula de precisió –dreta. 

i ii 

A 

C B 
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5.2.4. MODEL 

Construït amb una placa de metacrilat de 3 cm de gruix com a base, i amb 
plaques de metacrilat de 9 mm de gruix actuant de parets, el plànol següent mostra 
les mides i les situacions tant d’entrades com de sortides. 

 

Figura 5-4 Plànol del dipòsit model 
 

ENTRADES 

Entrada A: també anomenada Entrada de Projecte, la Imatge 5-4 mostra 
l’existència d’un recipient cúbic, extern al dipòsit central, que actua com a 
receptor de l’aigua provinent del dipòsit de capçalera i esmorteeix la influència 
del flux concentrat, que arriba per la canonada flexible. Degut a problemes que 
més endavant es detallen, fa falta augmentar l’esmorteïment amb una placa de 
metacrilat col·locada en direcció perpendicular al flux d’entrada al dipòsit; així 
s’aconsegueix més uniformitat en l’espai previ a l’entrada a través dels cargols i 
per tant menys influència del raig d’aigua de la canonada de transport. Els 
cargols es simulen amb 4 tubs de metacrilat, inclinats 30º respecte l’horitzontal, 
que concentren en 4 sub-fluxes la caiguda lliure. 
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Imatge 5-4 Entrada A 
 

Entrada B: Entrada de Modificat -Imatge 5-5,Imatge 5-6- en aquest cas, 
les característiques constructives obliguen a simular l’aportació d’aigua uns 
centímetres més endavant respecte la paret, però també a través de cargols. 
Ara, la simulació dels cargols d’Arquímedes es redueix a col·locar una placa de 
metacrilat foradada, a l’entrada de l’aigua al dipòsit, fent que la concentració del 
flux en quatre sub-fluxes s’aconsegueixi a través dels quatre forats del mateix 
diàmetre que els cargols de l’entrada de projecte. Com en el cas anterior, 
també cal esmorteir la influència de l’entrada a la caixa externa amb una placa 
de metacrilat col·locada en direcció perpendicular al flux d’entrada al dipòsit. 

 

Imatge 5-5 Entrada B 
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Imatge 5-6 Entrada B –superior- entrada C –inferior. 
 

Entrada C: Entrada Proposada Imatge 5-6; directament de la primera 
unió en T metàl·lica en surt la derivació que permet aquesta tercera entrada 
(Imatge 5-5). Es vol simular una entrada en jet a través d'una canonada de 
PVC totalment rígida, de 50 cm de longitud. La problemàtica, que es detalla 
més endavant, obliga a col·locar primer una creu de plàstic de 20 cm de 
longitud a l'interior d'aquesta canonada -Imatge 5-7-, per disminuir la vorticitat i 
més endavant a col·locar palletes de plàstic omplint tot el diàmetre -Imatge 5-8. 
Les fotografies següents mostren els detalls d'aquesta tercera entrada. 

 

Imatge 5-7 Creu de plàstic a l’Entrada C 
 

 

Imatge 5-8 Palletes a l’Entrada C 
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SORTIDES 

L’aigua que surt del model ho fa a través de 4 canonades de jardineria, 
transparents de 3/4”, Imatge 5-9, que serveixen per saber la quantitat de cabal 
sortint, un cop calibrades. Aquests trams de canonada tenen un colze de PVC a la 
punta que canvia la direcció del flux de manera perpendicular i s’enganxen amb 
velcro a la placa de PVC transparent, aguantant-se també gràcies a cordills, Imatge 
5-10. La placa d’uralita s’aguanta sobre mitja canonada de 12 cm de diàmetre, està 
connectada a una canaleta de recirculació que retorna l’aigua als dipòsits inicials o 
l’envia al clavegueram depenent de la situació per gravetat.   

 

Imatge 5-9 Sortides del dipòsit 
 

 

Imatge 5-10 Calibració de les sortides 
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5.3. EQUIPS DE MESURA 

Existeixen dos equips de mesura diferents: 

Mesura de les característiques hidràuliques de l'assaig. 

Captura d'imatges per a postprocessat i mesura d'altres variables a través 
d'aquest.  

La mesura de les característiques hidràuliques de l'assaig es fa a través del 
mesurador de cabals. De la marca Blancett, el model és el B110-500 (B28SLM-HB), 
i és alimentat, teòricament per piles petites. Degut a les oscil·lacions que feia al 
principi el cabalímetre, es va creure oportú canviar l'alimentador a un extern, per 
comprovar que aquestes no eren degudes a l'energia subministrada. Un cop 
solucionades aquestes oscil·lacions, l’alimentador es va quedar de manera 
permanent al model, per evitar una parada inesperada, del mesurador de cabal, 
durant la realització d'un assaig. La precisió és de l’ordre de les centèsimes i cal tenir 
en compte que les pèrdues d'energia de l'aigua circulant, augmenten molt degut a 
aquest aparell, perquè la turbina per mesurar té un diàmetre molt reduït respecte al 
de la canonada que prové del dipòsit de capçalera. 

La vàlvula de precisió situada a continuació (model CR-100 1”BSP) és la que fa 
la funció de regular el cabal de manera precisa. En general, aquestes vàlvules també 
produeixen grans pèrdues d’energia degut a l’estretament del diàmetre existent. 

La captura d’imatges es fa a través d’una càmera Nikon amb un objectiu SP 
AF17-50 mm F/2.8 amb lent esfèrica situada a 3.2 metres de la base del dipòsit. A 
través d’una connexió USB, la càmera és manipulada mitjançant un ordenador 
portàtil amb sistema Linux. S’ha utilitzat aquest sistema operatiu per les facilitats que 
oferia de manipulació de les característiques de la càmera –obertura, ISO, temps 
d’exposició- però sobretot perquè el software disponible a l’inici dels assajos, per a 
disparar la càmera, només estava disponible en aquest sistema operatiu. 

L’obertura utilitzada és de 140, el temps d’exposició és de 1/8” per fotografia i la 
sensibilitat lumínica de 1600. El programa utilitzat permet la captura d’una imatge 
cada 1.4 segons de manera regular. 

A la  es pot veure les 
característiques constructives del 
sistema de captura d’imatges. La 
càmera està col·locada a l’extrem 
del braç encastat a un màstil 
d’alumini. El màstil, a l’hora, està 
subjecte a un sistema mòbil de 
rodetes, encarrilat als extrems de 
la rasa que forma el model 
d’Erosió en Piles de Ponts; de fet 
aquest és un sistema reaprofitat 
d’aquest model. 

Imatge 5-11 Sistema de captura 
d’imatges 
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5.4. IL·LUMINACIÓ 

La il·luminació és un factor important i sobretot decisiu a l’hora de capturar les 
imatges i extreure’n els resultats.  

La intensitat de la llum, la col·locació dels focus i la direcció d’aquests fan que 
els colors siguin captats per la càmera d’una manera o una altra, en funció de 
l’obertura i el temps d’exposició d’aquesta. Per això és important mantenir el mateix 
esquema d’il·luminació en tots els assajos. 

En tots els assajos s’ha utilitzat els següents focus, tots de 500 Watts: 

6 focus de terra. 

3 focus dobles de peu2. 

Figura 5-5 Esquema d’il·luminació. 
 

La inclinació també és determinant, i en el plànol anterior es marca els dos 
tipus d’inclinació utilitzats, amb un cercle o un quadrat si es tracta de terra o 
inclinació recta respectivament. 

Per millorar la difusió de la llum situada sota el dipòsit, es col·loca una tela 
blanca, aguantada amb velcro i ben tensada. Inicialment s’havia pensat que amb la 
lona de plàstic blanc del terra ja n’hi hauria prou, però diferents proves de llum 
demostren que no és així, i es decideix que la millor solució serà la tela blanca. 
Degut a les sortides del dipòsit, es col·loca primer la tela sota d’elles, sense tallar-la; 
                                                
2 En un d’ells, un focus ha estat apagat durant tot el procés, i per tant no s’ha de tenir en compte. 

llum de terra

llum de peu

terra

recta

tipus de llum inclinació

sense el foco esquerre funcionant (mirat en planta) 

0.36 0,68

0,2

0,9

0
,6

0,37 0,88 0,88

0
,3
6

0
,3
6

0
,5
6

0
,8
6

llums penjant del terra

1

2

3

cota llums de peu

1

2

3

1.10

1.70

1.70 (respecte la taula de l'ordenador)
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però, de nou, les proves de llum mostren que és millor posar la tela el més a prop 
possible de la placa de metacrilat. La composició final queda de la següent manera –
Imatge 5-12- 

 

Imatge 5-12 Il·luminació del model 
 

Com es pot veure, la intensitat de llum no és constant en tot el dipòsit, però 
aquesta és, probablement, la millor conformació de la il·luminació que es pot 
aconseguir en aquest cas. 

5.5. CONSTRUCCIÓ DEL MODEL 

La construcció d’un model físic és un procés que requereix molta precisió. Un 
petit error de construcció pot modificar els resultats en el model de manera més o 
menys important, però pot traduir-se en un gran error en el prototip. Malgrat això, 
existeixen molts errors que només es poden detectar un cop construït i utilitzat el 
model, i per aquest motiu molts dels retocs que s’expliquen a continuació s’han anat 
fent un cop acabat el procés constructiu principal. 

Aquest model comença a construir-se el setembre de 2007 i, com s’ha dit 
anteriorment, està situat a sobre d’un altre model físic d’erosió en piles de pont. Per 
permetre la utilització en el futur del model d’erosió en piles de pont, cal protegir bé 
els elements que el conformen i per això, es tapa la sorra de la rasa amb taulons i es 
neteja la plataforma de formigó que posteriorment es tapa amb una lona de plàstic 
blanc. 

La construcció s’inicia pintant les bigues IPN per evitar-ne la corrosió, i 
col·locant-les en la posició adequada, sobre de les guies del model d’erosió en piles 
de pont. Per augmentar la rigidesa del conjunt, es solden les bigues entre si en 
diferents punts. No es solden amb les guies del model de sota per permetre, en el 
futur, desmuntar el model del dipòsit. 



Estudi experimental de l’eficiència de la mescla en dipòsits d’abastament d’aigua. 

 

46 

 

Imatge 5-13 Inici de la construcció del model 
 

De manera paral·lela es comença el muntatge dels dipòsits de mescla i 
l’entramat de canonades que portaran l’aigua des d’aquests fins al model. S’adequa 
el dipòsit de capçalera, foradant les entrades i sortides previstes, construint la placa 
de dissipació i enganxant la placa que farà la funció de sobreeixidor. El dipòsit de 
capçalera es posa, inicialment, sobre una estructura metàl·lica de menys de dos 
metres d’alçada –Imatge 5-14- però, un cop muntat tot el model. es comprova que a 
aquesta alçada el cabal entrant no és l’esperat i per tant fa falta augmentar l’alçada 
del dipòsit de capçalera. Finalment s’opta per utilitzar una bastida d’alumini de 3.5 
metres d’alçada que augmenta el cabal d’entrada al model, gràcies a l’augment 
d’energia potencial. 

 

Imatge 5-14 Situació inicial del dipòsit de capçalera 
 

Per reduir les pèrdues i augmentar, també, el cabal entrant, es canvia el 
diàmetre de la canonada que transporta l’aigua del dipòsit de capçalera al model de 
¾” a 1”.  
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El muntatge del dipòsit en estudi es fa amb molta cura, començant pel trasllat i 
col·locació de la placa de metacrilat de 3 cm de gruix. La placa està posada sobre 
les bigues IPN però no de manera directa, ja que per millorar el repartiment de 
càrregues sobre els suports, es posa una tira de neoprè de 10 mm de gruix per 12 
cm d’ample. Finalment es fixa la placa am sergents que agafen la placa, la tira de 
neoprè i el cap de la biga IPN. 

Les parets s’enganxen a la placa amb cloroform, utilitzant angles metàl·lics per 
assegurar l’angle recte a les cantonades. Al cloroform cal afegir-li una tira de silicona 
transparent per assegurar que el dipòsit és completament estanc. 

Les entrades al dipòsit es munten de manera separada i s’afegeixen abans de 
construir els cargols. La modificació de les condicions de les entrades es va fent a 
mesura que es veu que, en condicions de flux entrant al dipòsit, però no sortint-ne, el 
colorant no entra de manera simètrica. Inicialment es creu que la influència d’un 
error de l’ordre de pocs mil·límetres en la realització dels forats d’entrada és el 
causant d’aquesta desviació, però diferents proves demostren que la influència del 
raig entrant a la caixa de metacrilat externa, concentrat en un sol punt és el factor 
determinant. Per això es procedeix a posar una placa de metacrilat de 20x20cm just 
a l’entrada del raig a la caixa externa, en direcció perpendicular al flux d’entrada al 
dipòsit. Així, es corregeix de manera significativa els errors en les entrades al dipòsit. 

Un cas especial representa l’entrada C on, en les mateixes condicions anteriors 
de flux entrant al dipòsit però no sortint-ne, el jet es desvia cap a la dreta (mirat des 
de l’entrada -Imatge 5-15). Això és degut a la vorticitat que provoca la poca distància 
entre l’entrada del jet al dipòsit i els colzes de les canonades. Inicialment es 
corregeix aquest fenomen amb la construcció d’una creu com la que mostra la 
Imatge 5-7. Després de diferents assajos, es torna a fer la comprovació i es veu, de 
nou, com el jet es desvia cap al mateix costat. Es canvia la creu per una de 20 cm de 
longitud, i torna a passar el mateix al cap d’uns assajos. Finalment, es canvia la creu 
per 10 palletes de plàstic de 5 mm de diàmetre i 20 cm de longitud, Imatge 5-8. Així 
es corregeix definitivament la desviació degut a la vorticitat. Probablement, la 
fragilitat de les creus i, sobretot, la inestabilitat de la posició de les dues barretes que 
la formen, fan que aquestes variïn la posició en el seu extrem més proper als colzes 
a mesura que es van fent assajos. 

 

Imatge 5-15 Desviació de l’Entrada C. 
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La construcció de la tela difusora, requereix la unió de dues teles de 2.5 m 
d’ample. S’aguanta a través de tires de velcro blanc, enganxades directament a les 
bigues. Posteriorment cal augmentar l’adherència amb agulles d’estendre de fusta, 
ja que el velcro no s’enganxa bé en algunes zones. 

 

 

Finalment es construeixen les sortides del dipòsit i 
es calibren. Al final de les canonades de sortida es 
col·loca un colze de 90º, al qual se li enganxa velcro per 
permetre que aquests s’adhereixin a la placa de PVC en 
les alçades necessàries. Es munta la canaleta de retorn i 
es calibren les sortides.  

 

 

Imatge 5-16 Calibració de les sortides 
 

La construcció de les columnes de metacrilat és l’últim procés constructiu 
important que es porta a terme; per evitar enganxar-les directament sobre la placa 
s’enganxen les columnes a unes tires horitzontals que posteriorment s’aguantaran 
en uns suports situats a les parets del costat llarg del dipòsit (Imatge 5-17). Com que 
un cop col·locades, quan el dipòsit està molt ple, la força de l’empeta d’Arquímedes 
fa que es moguin, s’acaba enganxant unes tires perpendiculars a les anteriors i 
enganxades a les parets del costat curt. 

 

Imatge 5-17 Construcció i col·locació de les columnes 
 


