
Estudi dels tubs d’aspiració de turbines hidràuliques  pàg. 1 

Resum 

Aquest document pretén ser un complement a la memòria del projecte. Bàsicament, està 
format per figures que amplien la informació dels passos seguits en el transcurs del projecte. 

El primer apartat fa referència a l’apartat 6 de la memòria, en el qual s’exposa la construcció 
del volum mallat del tub d’aspiració. Primerament, hi ha figures que representen 
acuradament els diferents passos seguits en la creació dels diferents mallats, també hi ha els 
gràfics que representen els anàlisis de qualitat segons els criteris de la relació d’aspecte i del 
determinant. A continuació, hi ha els esbossos de les diferents seccions que formen la 
segona geometria realitzada i els detalls del mallat definitiu. 

El segon apartat fa referència a l’apartat 7 de la memòria, en el qual s’exposa la comprovació 
del mallat mitjançant simulació CFD. A l’inici hi ha una explicació teòrica del canvi de 
coordenades cilíndriques a cartesianes, el qual ha sigut útil per transformar els perfils de 
velocitats a formats compatibles amb el programa Fluent. 

Posteriorment, s’han especificat les característiques dels plans que s’han creat per les 
visualitzacions. S’han exposat els conceptes de vorticitat i de y+. Finalment, s’ha visualitzat 
diferents resultats complementaris de la simulació. 

El tercer apartat fa referència a l’apartat 8 de la memòria, en el qual s’exposa el procediment 
de parametrització. En aquesta part hi ha els gràfics que representen els anàlisis de qualitat 
del mallat segons els criteris de la relació d’aspecte i del determinant. 

En el darrer apartat hi ha la llista dels arxius més importats creats per l’elaboració del 
projecte. 
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A. Construcció del volum mallat del tub d’aspiració 

Aquest apartat fa referència a l’apartat 6 de la memòria. 

 

A.1. Geometria del tub d’aspiració preliminar 

 

Figura  A.1. Croquis del tub d’aspiració existent [9] 
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A.2. Mallat del tub d’aspiració preliminar 

 

Figura  A.2. Geometria reparada amb tolerància 0.001 

 

Figura  A.3. Ampliació de la geometria reparada amb tolerància 0.001 
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Figura  A.4. Geometria amb el cos i separada per parts 

 

Figura  A.5. Bloc inicial amb la geometria representada amb les corbes 
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A.2.1. Primer mallat preliminar 

 

Figura  A.6. Bloc inicial dividit en 12 blocs interiors 

 

Figura  A.7. Bloc inicial dividit en 12 blocs interiors sense els 6 blocs esborrats 

 



Estudi dels tubs d’aspiració de turbines hidràuliques  pàg. 9 

 

Figura  A.8. Blocs associats al tub d’aspiració amb les associacions indicades 

 

Figura  A.9. Qualitat del primer mallat preliminar segons el criteri de la relació d’aspecte 
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Figura  A.10. Qualitat del primer mallat preliminar segons el criteri del determinant 3x3x3 

 

Figura  A.11. Ampliació del primer mallat preliminar 
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A.2.2. Segon mallat preliminar 

 

Figura  A.12. Qualitat del segon mallat preliminar segons el criteri de la relació d’aspecte 

 

Figura  A.13. Qualitat del segon mallat preliminar segons el criteri del determinant 3x3x3 
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Figura  A.14. Ampliació del segon mallat preliminar 

 

A.3. Geometria del tub d’aspiració format per seccions de 
referència 

 

Figura  A.15. Esbós de la secció 1 
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Figura  A.16. Esbós de la secció 2 

 

Figura  A.17. Esbós de la secció 3 
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Figura  A.18. Esbós de la secció 4 

 

Figura  A.19. Esbós de la secció 5 
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Figura  A.20. Esbós de la secció 6 

 

Figura  A.21. Esbós de la secció 7 
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Figura  A.22. Esbós de la secció 8 

 

Figura  A.23. Esbós de la secció 9 
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A.4. Mallat del tub d’aspiració format per seccions de 
referència  

 

Figura  A.24. Geometria reparada 

 

Figura  A.25. Geometria actualitzada separada per parts 
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Figura  A.26. Punts interiors afegits a la geometria en color verd 

 

Figura  A.27. Qualitat del mallat segons el criteri de la relació d’aspecte 
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Figura  A.28. Qualitat del mallat segons el criteri del determinant 3x3x3 

 

Figura  A.29. Ampliació del mallat 
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B. Comprovació del mallat mitjançant simulació 

Aquest apartat fa referència a l’apartat 7 de la memòria. 

 

B.1. Canvi de coordenades del perfil de velocitats 

El perfil de velocitats donat correspon a un perfil de velocitats d’un radi de l’entrada d’un tub 
d’aspiració d’1m de diàmetre d’entrada, com que aquest és el cas d’estudi no s’haurà de 
modificar. Si el diàmetre d’entrada fos diferent caldria assimilar el mateix perfil al diàmetre, de 
tal forma que la forma de perfil es mantingués. A la Figura  B.1 i a la Taula  B.1 es pot veure el 
perfil de velocitats cedit per ALSTOM. 
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Figura  B.1. Perfil de velocitats en coordenades cilíndriques per un radi de la secció d’entrada 

 

 



Estudi dels tubs d’aspiració de turbines hidràuliques  pàg. 21 

 

r [m] vr [m/s] vt [m/s] va [m/s] 

0.00000 0.00000 0.00000 -1.05270 

0.02381 0.00000 0.01053 -1.13165 

0.04762 0.00000 0.00737 -1.12849 

0.07143 0.00000 0.01053 -1.11481 

0.09524 0.00000 0.00737 -1.09691 

0.11905 0.00000 0.00737 -1.08007 

0.14286 0.00000 0.02842 -1.06954 

0.16666 0.00000 0.03895 -1.05270 

0.19048 0.00000 0.03895 -1.04217 

0.21429 0.00363 0.05579 -1.02849 

0.23810 0.00726 0.08422 -1.02428 

0.26190 0.01331 0.10106 -1.01796 

0.28571 0.01694 0.14211 -1.01375 

0.30952 0.02420 0.16843 -1.01375 

0.33334 0.03630 0.20107 -1.01375 

0.35714 0.04840 0.23265 -1.02849 

0.38095 0.06050 0.28739 -1.04217 

0.40476 0.07260 0.37371 -1.05270 

0.42857 0.08470 0.47793 -1.06639 

0.45238 0.09680 0.59583 -1.11060 

0.47619 0.11979 0.58214 -1.11797 

0.50000 0.08833 0.45477 -0.87900 

Taula  B.1. Taula de velocitats en coordenades cilíndriques per un radi de la secció d’entrada 

Les velocitats estan definides per als eixos de coordenades cilíndriques relatius al punt de 
radi r, és a dir, els eixos r, t i a. Al Fluent s’ha d’introduir les coordenades del punt en els 
eixos cartesians absoluts, és a dir, els eixos X, Y i Z, i s’ha d’introduir les components del 
vector velocitat per als eixos de coordenades cartesianes relatius al punt, és a dir, els eixos 
x, y i z. Una representació d’aquests eixos situats a la secció d’entrada es troba a la Figura 
 B.2.  
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Figura  B.2. Esquema del canvi de coordenades de cilíndriques a cartesianes 

Les coordenades de cada punt són x, y i z. El centre de coordenades s’ha considerat situat al 
centre de la secció d’entrada, per tant, tots els punts tenen una coordenada y = 0. Les 
components del vector velocitat v

r
 són vx, vy i vz en coordenades cartesianes locals i vr, vt i va 

en coordenades cilíndriques locals.  

El procediment per obtenir el perfil de velocitats ha consistit en que per cada punt de la 
secció d’entrada, els quals corresponen als nodes dels elements del mallat, s’ha calculat el 
radi r i l’angle θ amb les equacions  i . Amb el valor del radi r s’ha calculat 
les components de la velocitat vr, vt i va interpolant entre els valors de la Taula  B.1. 

(Eq.  B.1) (Eq.  B.2)

 22 zxr +=          

 ⎟
⎠
⎞

⎜
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xarctg          (Eq.  B.2) 

(Eq.  B.1) 
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S’ha definit el vector velocitat  que correspon a les dues components en el pla r-t ja que la 
component axial va és igual a la component en la direcció y, com es mostra a l’equació 

. El mòdul i l’angle d’aquest vector són v’ i φ respectivament i es calculen segons les 
equacions  i . 

'v
r

(Eq. 
 B.3)

(Eq.  B.4) (Eq.  B.5)

          ay vv =
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El vector  té components vx i vz en coordenades cartesianes locals. Com que el perfil inicial 
està definit per un radi que gira s’ha de diferenciar els càlculs entre punts amb z positiva i 
punts amb z negativa, com s’indica de l’equació   a l’equació . 

'v
r

(Eq.  B.6) (Eq.  B.9)

• z ≥ 0 

         ( ϕ+θ= '·sinvv x )

)

)

)

         ( ϕ+θ= '·cosvv z

• z < 0 

         ( ϕ+θ−= '·sinvv x

         ( ϕ+θ−= '·cosvv z

 

 

 

 

 

 

(Eq.  B.3)

(Eq.  B.7)

(Eq.  B.8)

(Eq.  B.9)

(Eq.  B.6)

(Eq.  B.5)

(Eq.  B.4)
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B.2. Procediment de simulació 

 

 Punt 1 [m] Punt 2 [m] Punt 3 [m] 

Línia 1 (0’5,0,0) (-0’5,0,0) - 

Línia 2 (0,0,0’5) (0,0,-0’5) - 

Pla 1 (0’01975,-0’98574,0) (0’11823,-0’96838,0) (0’01975,-0’98574,0’1) 

Pla 2 (0’38076,-1’67924,0) (0’45147,-1’60853,0) (0’38076,-1’67924,0’1) 

Pla 3 (1’3,-2’06,0) (1’3,-2,0) (1’3,-2’06,0’1 

Pla 4 (2’8,-1’1,0) (2’8,-1,0) (2’8,-1’1,0’1) 

Pla simetria (0,0,0) (0,-0’76,0) (1’3,-2’06,0) 

Taula  B.2. Punts que defineixen les línies i els plans utilitzats en la visualització dels resultats 

 

Figura  B.3. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel mallat 
de 106560 elements 
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Figura  B.4. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel mallat 
de 16796 elements 

 

Figura  B.5. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel mallat 
de 31000 elements 
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Figura  B.6. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel mallat 
de 71982 elements 

 

Figura  B.7. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel mallat 
de 139524 elements 
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Figura  B.8. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel mallat 
de 178020 elements 

 

Figura  B.9. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel mallat 
de 287664 elements 
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Figura  B.10. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel 
mallat de 408700 elements 

 

Figura  B.11. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel 
mallat de 598752 elements 
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Figura  B.12. Vectors velocitat [m/s] a l’entrada, a la sortida i a les superfícies laterals pel 
mallat de 887400 elements 

 

Nº elements ∆h [%] 

16796 0.657 

31000 0.618 

71982 0.625 

106560 0.579 

139524 0.457 

178020 0.435 

287664 0.458 

408700 0.434 

598752 0.453 

887400 0.452 

Taula  B.3. Pèrdua de càrrega en % del salt net per diferent nombre d’elements 
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Figura  B.13. Perfil de velocitats [m/s] de dos diàmetres de la secció d’entrada pel mallat de 
106560 elements 

 

Figura  B.14. Perfil de velocitats [m/s] de dos diàmetres de la secció d’entrada pel mallat de 
139524 elements 
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Figura  B.15. Perfil de velocitats [m/s] de dos diàmetres de la secció d’entrada pel mallat de 
178020 elements 

 

Figura  B.16. Perfil de velocitats [m/s] de dos diàmetres de la secció d’entrada pel mallat de 
287664 elements 
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Figura  B.17. Perfil de velocitats [m/s] a diferents seccions pel mallat de 106560 elements 

 

Figura  B.18. Perfil de velocitats [m/s] a diferents seccions pel mallat de 139524 elements 

 



Estudi dels tubs d’aspiració de turbines hidràuliques  pàg. 33 

 

Figura  B.19. Perfil de velocitats [m/s] a diferents seccions pel mallat de 178020 elements 

 

Figura  B.20. Perfil de velocitats [m/s] a diferents seccions pel mallat de 287664 elements 
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El vector vorticitat w  es defineix com el rotacional del vector velocitat, com s’exposa a 
l’equació  i el seu mòdul és la vorticitat w, com es calcula a l’equació  [2]. 

r

(Eq.  B.10) (Eq.  B.11)
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Figura  B.21. Vorticitat pel mallat de 106560 elements 

(Eq.  B.11) 
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Figura  B.22. Vorticitat pel mallat de 139524 elements 

 

Figura  B.23. Vorticitat pel mallat de 178020 elements 
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Figura  B.24. Vorticitat pel mallat de 287664 elements 

En la simulació de fluxos turbulents no s’acostuma a fer una resolució acurada de la capa 
límit ja que allargaria el temps de la simulació. Per calcular la capa límit s’utilitzen unes 
funcions analítiques basades en la Llei de la Paret [2]. La Llei de la Paret determina que per 
un flux turbulent la velocitat adimensional u+ és funció la distància adimensional a la paret y+. 
Les definició dels nombres adimensionals són [2]: 

 
ρ
τ

= w*u           

 *u
u =+ u           

 
ν

=+
*u·yy            

on u* és la velocitat de fricció adimensional, ρ és la densitat del fluid en kg/m3, u és la 
velocitat local en m/s, y és la distancia a la paret en m, ν és la viscositat cinemàtica del fluid 
en m2/s i τw és la tensió de cisalla de la paret, que es defineix [2]: 

 
0y

w y
u·

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

μ=τ         

on μ és la viscositat dinàmica del fluid en kg/(m·s). 

 

(Eq.  B.15) 

(Eq.  B.14) 

(Eq.  B.13) 

(Eq.  B.12) 
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Figura  B.25. Valors de y+ a les parets pel mallat de 106560 elements 

 

Figura  B.26. Valors de y+ a les parets pel mallat de 139524 elements 
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Figura  B.27. Valors de y+ a les parets pel mallat de 178020 elements 

 

Figura  B.28. Valors de y+ a les parets pel mallat de 287664 elements 
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C. Parametrització del volum mallat 

Aquest apartat fa referència a l’apartat 8 de la memòria. 

 

C.1. Parametrització del mallat 

 

Figura  C.1. Qualitat del mallat de 139524 elements segons el criteri de la relació d’aspecte 
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Figura  C.2. Qualitat del mallat de 139524 elements segons el criteri del determinant 3x3x3 

 

Figura  C.3. Ampliació del mallat de 139524 elements 
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D. Suport informàtic 

El conjunt d’arxius més importants que s’han elaborat en la realització del projecte són: 

 

Nom Carpeta Descripció 
Apartat de 
la memòria 

geometriainicial.prt.1 Geometries Geometria inicial 6.1 

geometriaseccions.prt.1 Geometries 
Geometria creada a partir de 
seccions de referència 

6.3 

Geometries.idx Geometries 
Arxiu necessari pel funcionament 
dels arxius .prt 

6.1 i 6.3 

Mallat139524Elements Mallats 
Arxius del mallat de 139524 
elements 

8.1 i 8.3 

MallatDefinitiu Mallats Arxius del mallat definitiu 6.4 

PrimerMallatPreliminar Mallats Arxius del primer mallat 
li i

6.2.1 

SegonMallatPreliminar Mallats Arxius del segon mallat preliminar 6.2.2 

cas106560 Simulacions
Arxius de la simulació del mallat 
de 106560 elements 

7.1.2 

cas139524 Simulacions
Arxius de la simulació del mallat 
de 139524 elements 

7.1.2 

cas178020 Simulacions
Arxius de la simulació del mallat 
de 178020 elements 

7.1.2 

cas287664 Simulacions
Arxius de la simulació del mallat 
de 287664 elements 

7.1.2 

perfilcas106560.txt Simulacions
Perfil de velocitats pel mallat de 
106560 elements 

7.1.2 

perfilcas139524.txt Simulacions
Perfil de velocitats pel mallat de 
139524 elements 

7.1.2 

perfilcas178020.txt Simulacions
Perfil de velocitats pel mallat de 
178020 elements 

7.1.2 

perfilcas287664.txt Simulacions
Perfil de velocitats pel mallat de 
287664 elements 

7.1.2 

Taula  D.1. Arxius més importants que s’han elaborat en la realització del projecte 
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