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Resum 

El projecte és l’estudi dels tubs d’aspiració de turbines hidràuliques d’acció i la definició d’un 
procediment per realitzar la geometria i el mallat del tub d’aspiració de forma parametritzada, 
d’aquesta manera s’aconsegueix reduir el temps d’execució del procés actual. 

En la primera part del projecte hi ha una explicació teòrica dels diferents tipus de turbines 
hidràuliques, de les parts d’una central hidroelèctrica i de diversos paràmetres relacionats 
amb les turbines hidràuliques. Posteriorment, s’exposa el funcionament dels tubs d’aspiració, 
la seva geometria, els paràmetres de disseny i els fenòmens hidràulics que s’hi produeixen. 

A continuació, s’ha construït la geometria del tub d’aspiració i s’han provat diverses 
estratègies de mallat. Una vegada escollida la millor estratègia, en la qual els elements 
segueixen la direcció del flux, s’ha procedit a realitzar una nova geometria a partir d’unes 
seccions de referència, les quals s’han obtingut seccionant la geometria inicial. A 
continuació, s’ha mallat la segona geometria amb l’estratègia escollida. 

Amb la necessitat de comprovar el mallat s’han realitzat diverses simulacions. Primerament, 
s’han construït deu mallats amb diferents nombres d’elements, s’ha simulat cadascun d’ells i 
amb aquestes simulacions s’ha elaborat un anàlisi de sensibilitat a partir de la variació de 
pressió total entre l’entrada i la sortida. Amb l’anàlisi de sensibilitat s’ha escollit el mallat de 
menor nombre d’elements que presenta uns resultats correctes, el qual ha sigut el mallat de 
139524 elements. A partir de la simulació d’aquest mallat s’ha fet un estudi dels fenòmens 
que es poden observar dins del tub d’aspiració. 

A partir de la geometria formada per seccions de referència es crea una geometria 
parametritzada, la qual es pot regenerar en una nova geometria canviant els valors dels 
paràmetres de les seccions. El mallat no s’ha pogut parametritzar com la geometria, així que 
s’ha definit un procediment que redueix el temps d’execució en alguns passos ja que utilitza 
parts d’un mallat ja existent. 

Posteriorment, s’han valorat els costos associats al projecte, així com l’impacte ambiental 
produït per aquest. Finalment, s’han exposat les conclusions extretes del procés d’elaboració 
de la geometria, del mallat i de la simulació i s’ha reflexionat sobre les millores que aporta el 
procediment de parametritzat i les perspectives de futur. 
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1. Glossari 

Y   Grau de reacció [-] 

Ecinètica   Energia cinètica [J] 

Epressió   Energia de pressió [J] 

Z1   Cota del dipòsit d’aigües amunt [m] 

Z2   Cota del dipòsit d’aigües avall [m] 

Hb   Salt brut [m] 

H = Hn   Salt net [m] 

Ehident   Energia hidràulica específica a l’entrada de la turbina [J/kg] 

Ehidsor   Energia hidràulica específica a la sortida de la turbina [J/kg] 

g   Gravetat [m/s2] 

ηturbina   Rendiment de la turbina [-] 

P = Pm   Potència mecànica produïda [W] 

Phid   Potència hidràulica consumida [W] 

T   Parell mecànic [N·m] 

ω   Velocitat angular de l’eix [rad/s] 

ρ   Densitat de l’aigua [kg/m3] 

Q   Cabal d’entrada a la turbina [m3/s] 

n   Velocitat de gir de l’eix [rpm] 

ns   Velocitat específica [rpm] 

n11   Velocitat de gir reduïda [rpm] 

Q11   Cabal reduït [m3/s] 
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P11   Potencia reduïda [kW] 

v   Velocitat [m/s] 

v
r

 = (vx,vy,vz)  Vector velocitat [m/s] 

vr   Velocitat reduïda [m/s] 

D   Diàmetre del rodet [m] 
   Per una turbina Francis és el diàmetre de la sortida del rodet. 

Hs   Alçada estàtica d’aspiració o submergència [m] 

αcon   Semiangle del con del tub d’aspiració [º] 

∆h   Pèrdua de càrrega al tub d’aspiració [m] 

Ptotal   Pressió total [Pa] 

Pest   Pressió estàtica [Pa] 

Pdin   Pressió dinàmica [Pa] 

vent   Velocitat mitjana a l’entrada del tub d’aspiració [m/s] 

vsor   Velocitat mitjana a la sortida del tub d’aspiració [m/s] 

Pent   Pressió estàtica mitjana a l’entrada del tub d’aspiració [Pa] 

Psor   Pressió estàtica mitjana  a la sortida del tub d’aspiració [Pa] 

w   Vorticitat [1/s] 

y+   Distància adimensional a la paret [-] 

N, O, P, Q, R ,S, T, U, V, Z  Principals dimensions del tub d’aspiració [m]  [3] 

HC, RM, R1, DE1, R2, DE2, RS3, RI3, L3, H3, Cotes del tub d’aspiració utilitzades en 
DE3, RS4, RI4, L4, H4, DE4, RS5, RI5, L5, H5, la parametrització [mm]  
DE5, RS6, RI6, L6, H6, DE6, L7, H7, DE7, LED,  
HED, L8, H8, L9, H9 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Durant la rehabilitació d’una central hidràulica s’ha de comprovar si el tub d’aspiració existent 
és adequat o no per a la turbina nova que s’hi instal·larà. Els criteris que es segueixen a 
l’hora d’estudiar el tub d’aspiració i com afecta a la turbina tenen en compte qüestions 
econòmiques i els fenòmens que es produeixen dins del tub d’aspiració que poden reduir el 
rendiment de la central hidràulica. Aquests fenòmens poden ser la cavitació, les 
recirculacions, entre d’altres. 

El mètode emprat per elaborar aquest estudi es realitza mitjançant Computational Fluid 
Dynamics (CFD), és a dir, simulació del fluid en moviment quan passa a través del tub 
d’aspiració. Per fer l’estudi s’utilitzen programes de disseny gràfic i programes de simulació 
en fluids. Amb les conclusions de la simulació es determina si el tub d’aspiració compleix o 
no els requeriments establerts i si no els compleix s’ha de fer un altre estudi per determinar 
quins canvis s’han efectuar al tub d’aspiració perquè els compleixi. 

Tot aquest procés té un temps d’execució alt ja que l’elaboració del volum a partir dels 
plànols i el seu posterior mallat són processos lents. Amb la necessitat de reduir el temps 
d’execució es proposa l’elaboració d’un procediment que permeti crear el volum a partir de 
seccions de referència per a tubs d’aspiració de forma estàndard i que, a més a més, permeti 
mallar el volum. 

 

2.2. Motivació 

En una empresa la reducció del temps d’execució d’un procés implica una reducció de 
costos. Davant aquesta situació és indispensable l’elaboració d’un projecte de les 
característiques que té aquest. A un estudiant d’enginyeria aquest projecte li proporciona una 
experiència relacionada amb un problema del món laboral, el qual pot assimilar-se a 
qualsevol problemàtica que trobarà en un futur. 
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Actualment la simulació CFD comença a tenir molta importància a nivell empresarial pel que 
fa a turbines hidràuliques ja que permet calcular fenòmens hidràulics sense realitzar anàlisis 
experimentals, a la pràctica però es verifiquen els resultats de les simulacions amb resultats 
experimentals. Per tant, per un enginyer l’aprenentatge i la compressió de les simulacions és 
important ja que li proporciona una eina per poder estudiar el funcionament i els fenòmens 
que passen dins les turbines hidràuliques per diferents condicions de funcionament. 

 

2.3. Requeriments previs 

Per l’elaboració d’aquest projecte ha sigut necessari l’aprenentatge de tres programes que 
s’han utilitzat per fer la geometria, el mallat i la simulació. El primer programa és el 
ProEngineer, el qual és un programa que permet el disseny de peces 3D. Per l’aprenentatge 
d’aquest s’ha efectuat un curs de ProEngineer al Centre de Disseny d’Equips Industrials 
(CDEI), el qual és un centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El segon 
programa és el ICEM, el qual és un programa que permet fer el mallat de peces en 3D. Per 
l’aprenentatge d’aquest s’ha seguit el tutorial del programa, és a dir, s’ha fet en forma 
d’autoaprenentatge. El tercer programa és el Fluent, el qual permet la simulació de CFD. 
L’aprenentatge d’aquest darrer programa ha sigut força reduït ja que s’ha limitat a les 
instruccions bàsiques d’un expert en el programa. 

Un altre aspecte a tenir en compte és la necessitat de fer una bona interpretació de mapes 
de turbines per poder fer un bon disseny 3D del tub d’aspiració. Aquest aprenentatge es va 
adquirir amb la realització de l’assignatura Turbines i Instal·lacions Hidroelèctriques, la qual 
forma part de la titulació d’enginyer industrial en la intensificació de fluidotècnia. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius principals del projecte són elaborar un estudi dels tubs d’aspiració de turbines 
hidràuliques d’acció i definir un procediment per passar des d’unes seccions de referència 
del tub d’aspiració a un volum mallat, sense passar pel procediment habitual que consisteix 
en fer la geometria i el mallat del tub d’aspiració partint de zero. 

El projecte té altres objectius secundaris com són estudiar diverses estratègies de mallat, 
estudiar la simulació de diverses mides d’elements del mallat per trobar el nombre mínim pel 
qual es pot considerar que la simulació és correcta, estudiar la simulació del mallat òptim i 
observar els fenòmens que s’hi produeixen, parametritzar la geometria i trobar un procés que 
permeti parametritzar part del mallat. 

 

3.2. Abast del projecte 

A l’any 2006 l’energia elèctrica produïda al món mitjançant energia hidràulica va representar 
un 16’4% del total de l’energia elèctrica produïda  [6]. La societat cada cop té més 
consciència de la utilització d’energies renovables i per aquest motiu fer un projecte 
relacionat amb una d’aquestes energies té una gran importància. Si es té en compte que el 
consum d’energia elèctrica al món va en augment, fer un estudi d’una part de la turbina 
hidràulica, com és el tub d’aspiració, que pot augmentar el rendiment de la turbina hidràulica, 
pot ser un avenç en la producció d’energia elèctrica. 

Aquest projecte pretén ser una eina per una empresa del sector de les turbines hidràuliques, 
com és ALSTOM, per reduir el temps d’execució del procés d’elaborar una geometria, mallar-
la i fer simulació amb ella. A qualsevol empresa el temps té un cost i reduir el temps d’una 
tasca és equivalent a disminuir els costos. 

L’estudi dels tubs d’aspiració permetrà donar una visió general, teòrica i pràctica, de la 
simulació amb CFD de tubs d’aspiració de turbines hidràuliques, la qual serà una base per la 
persona que hagi d’utilitzar el procediment de la parametrització i l’utilitzi per fer simulació del 
tub d’aspiració. 
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4. Anàlisi teòrica dels tubs d’aspiració de turbines 
hidràuliques 
Anàlisi teòrica dels tubs d’aspiració de turbines 
hidràuliques 

4.1. Turbines hidràuliques  4.1. Turbines hidràuliques  

Una turbina hidràulica és una turbomàquina que transforma l’energia hidràulica de l’aigua en 
energia mecànica  [4]. Aquesta energia mecànica és una energia de rotació que es transmet 
a través d’un eix, generalment a un generador, el qual la transforma en energia elèctrica. 

Una turbina hidràulica és una turbomàquina que transforma l’energia hidràulica de l’aigua en 
energia mecànica  [4]. Aquesta energia mecànica és una energia de rotació que es transmet 
a través d’un eix, generalment a un generador, el qual la transforma en energia elèctrica. 

Les turbines hidràuliques es poden classificar en dos grups: les turbines d’acció i les turbines 
de reacció. Cal definir el grau de reacció com la relació entre l’energia transferida en forma 
de pressió i l’energia total transferida, és a dir, l’energia cinètica més l’energia de pressió, a 
l’equació  s’exposa la seva expressió  [4]. 

Les turbines hidràuliques es poden classificar en dos grups: les turbines d’acció i les turbines 
de reacció. Cal definir el grau de reacció com la relació entre l’energia transferida en forma 
de pressió i l’energia total transferida, és a dir, l’energia cinètica més l’energia de pressió, a 
l’equació  s’exposa la seva expressió  [4]. (Eq.  4.1)(Eq.  4.1)

  
pressiócinètica

pressió

total

pressió

EE
E

E
E

Y
+

==        (Eq.  4.1)

Les turbines d’acció es caracteritzen per tenir un grau de reacció igual a zero (Y=0). Un 
exemple de turbina d’acció és la turbina Pelton. En aquest tipus de turbina la pressió de 
l’aigua a l’entrada i a la sortida del rodet és la mateixa, normalment és igual a la pressió 
atmosfèrica, per aquest motiu no es transmet energia en forma de pressió. 

Les turbines de reacció es caracteritzen per tenir un grau de reacció superior a zero (Y>0). 
Les turbines Kaplan i les Francis són turbines de reacció. En aquest tipus de turbines la 
pressió de l’aigua és superior a l’entrada que a la sortida del rodet, normalment la pressió a 
la sortida és inferior a la pressió atmosfèrica. 

Els elements principals d’una turbina hidràulica de reacció són  [5] [9] [10]: 

• La cambra espiral, la qual distribueix el flux d’aigua uniformement cap a les directrius 
fixes i canvia la direcció del flux que prové de la canonada forçada a la direcció radial. 

• Les directrius fixes, les quals són uns àleps fixes distribuïts en una circumferència i 
acaben de direccionar el flux cap a les directius mòbils. 

• Les directrius mòbils, les quals són àleps que podem canviar la seva inclinació i 
permeten regular el cabal que entra a dins de la turbina. 

 



pàg. 12  Memòria 

• El rodet, el qual transforma l’energia hidràulica de l’aigua que passa a través dels 
àleps en energia mecànica de rotació. El moviment dels àleps es produeix per la 
força de l’aigua i per la diferencia de pressions entre l’entrada i la sortida del rodet. 

• El tub d’aspiració, el qual és un conducte que redueix la velocitat de l’aigua que surt 
del rodet convertint l’energia cinètica en energia de pressió. 

Es poden observar aquestes parts a la Figura  4.1 per a una turbina Francis: 

 

Figura  4.1. Elements principals d’una turbina Francis  [5] 

A les centrals hidroelèctriques existeixen altres elements que interaccionen amb la turbina 
 [4] [5]: 

• La canonada forçada, la qual transporta l’aigua del dipòsit d’aigües amunt a la 
cambra espiral i té una certa inclinació. Si la distància entre la central i el dipòsit 
aigües amunt és gran, normalment acostuma a haver-hi un túnel que uneix el dipòsit 
amb la canonada forçada. 

• El dipòsit d’aigües avall, el qual emmagatzema l’aigua que surt del tub d’aspiració. 

• El dipòsit d’aigües amunt, el qual emmagatzema l’aigua que entra a la canonada 
forçada. 

• El generador, el qual transforma l’energia mecànica de rotació del eix en energia 
elèctrica. 
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• Les juntes, les quals tenen la funció de reduir el cabal de les fuites d’aigua. 

• Els coixinets, els quals són elements que mantenen la posició de l’eix respecte les 
parts fixes, minimitzen la fricció entre aquests i suporten les càrregues. 

• El sistema de regulació, el qual està format per un sistema oleohidràulic que acciona 
el moviment de les directrius mòbils mitjançant servomotors. 

• La xemeneia d’equilibri, la qual està situada al final del túnel i la serva funció és 
disminuir l’efecte del cop d’Ariet. 

• La vàlvula, la qual està normalment situada al final de la canonada forçada i serveix 
per tancar el subministrament d’aigua a la turbina. A vegades hi ha una comporta al 
final del tub d’aspiració i després del dipòsit d’aigües amunt. 

• La reixa no permet que elements sòlids de grans dimensions entrin a la central 
hidroelèctrica. 

A la Figura  4.2 es poden veure les diferents parts de la central hidroelèctrica. 
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Figura  4.2. Esquema d’una central hidroelèctrica  [5] 

A les centrals hidroelèctriques es pot definir el salt brut Hb com la diferència de cotes entre el 
dipòsit d’aigües amunt (Z1) i el d’aigües avall (Z2), el qual està definit a l’equació  
 [4] [5] 

(Eq.  4.2)

           21b ZZH −=

El salt net Hn és la diferència entre l’energia hidràulica específica a l’entrada i l’energia 
hidràulica específica a la sortida expressat en termes d’alçada. El salt net es defineix com el 
salt brut menys les pèrdues hidràuliques, el qual està definit a l’equació (Eq.  4.3)  [5] [1]. 

 
g

EE
H HidSorHidEnt

n
−

=         (Eq.  4.3) 

(Eq.  4.2) 

on g és la gravetat en m/s2, Ehident és l’nergia hidràulica específica a l’entrada de la turbina en 
J/kg i Ehidso és l’energia hidràulica específica a la sortida de la turbina en J/kg. 
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Es defineix el rendiment hidràulic d’una turbina com la relació entre l’energia hidràulica 
consumida i l’energia mecànica produïda, les definicions d’aquestes energies són exposades 
a l’equació . Aquest rendiment té en compte les pèrdues d’origen mecànic i els 
cabals de fuites  [4]. 

(Eq.  4.4)

 
nhid

m
turbina H·Q·g·

·T
P
P

ρ
ω

==η        (Eq.  4.4)

on T és el parell mecànic en N·m, ω és la velocitat angular de l’eix en rad/s, ρ és la densitat 
de l’aigua en kg/m3, g és la gravetat en m/s2, Q és el cabal d’entrada en m3/s i Hn és el salt 
net en m. 

En el disseny de turbines hidràuliques es fa referència a diversos paràmetres com són la 
velocitat específica ns, la velocitat de gir reduïda n11, el cabal reduït Q11 i la potencia reduïda 
P11. L’expressió de la velocitat específica és a l’equació  (Eq.  4.5)

 25'1

5'0

s H
P·nn =          

on n és la velocitat de gir de l’eix en rpm, P la potència mecànica produïda en kW i H el salt 
net en m. 

La velocitat reduïda de gir n11 és la velocitat de gir que tindria un rodet de diàmetre D=1m i 
salt net H=1m, el cabal reduït Q11 és el cabal que tindria un rodet de diàmetre D=1m i salt net 
H=1m i la potencia reduïda P11 és la velocitat que tindria un rodet de diàmetre D=1m i salt net 
H=1m. Les seves definicions estan exposades a les equacions ,  i . 
Els paràmetres reduïts s’utilitzen per poder aplicar semblança als estudis realitzats. 

(Eq.  4.6) (Eq.  4.7) (Eq.  4.8)

 5'011 H
D·nn =          (Eq.  4.6)

(Eq.  4.5)

 5'0211 H·D
QQ =         (Eq.  4.7)

 5'1211 H·D
PP =          (Eq.  4.8)

Existeix també el concepte de velocitat reduïda vr, el qual té unitats de m/s i té l’expressió de 
l’equació :  (Eq.  4.9)

 5'0r H
vv =          (Eq.  4.9)
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4.2. Funcionalitat dels tubs d’aspiració de turbines 
hidràuliques de reacció 

El tub d’aspiració, com s’ha exposat en l’apartat  4.1, és un conducte situat entre la sortida del 
rodet i el dipòsit d’aigües avall. El tub d’aspiració té diverses funcions, les quals són  [8]: 

• Conduir el flux d’aigua de la sortida del rodet al dipòsit d’aigües avall. 

• Recuperar l’alçada estàtica d’aspiració Hs, també anomenada submergència, és a dir, 
augmentar la pressió del fluid que surt del rodet fins a la pressió atmosfèrica del nivell 
del dipòsit aigües avall. La submergència es defineix com la diferencia de cotes entre 
el distribuïdor i el nivell d’aigües avall. Un tub d’aspiració amb una geometria cilíndrica 
compliria amb aquesta funció. 

• Recuperar l’alçada dinàmica, és a dir, reduir la velocitat del flux d’aigua que surt del 
rodet fins una velocitat baixa a l’arribada del dipòsit. Si es volgués que la velocitat a 
l’arribada del dipòsit fos zero, el tub d’aspiració hauria de ser infinitament llarg, per 
aquest motiu, sempre hi haurà una velocitat romanent del fluid a la sortida del tub 
d’aspiració. Per aconseguir que el tub d’aspiració faci aquesta funció ha de ser de 
forma troncocònica, ja que les seccions transversals a la direcció del flux han d’anar 
augmentant perquè hi hagi una disminució de la pressió 

En el cas de turbines Francis amb velocitat de gir baixa la funció de recuperar l’alçada 
estàtica predomina sobre la funció de recuperar l’alçada dinàmica i en les turbines Francis 
amb velocitat de gir alta i en les turbines Kaplan la funció que predomina és recuperar 
l’alçada dinàmica  [8]. 

Normalment el tub d’aspiració en forma troncocònica exigeix una gran excavació a l’hora de 
construir la central hidroelèctrica, això implica un augment del cost de l’obra, per aquest 
motiu els tubs d’aspiració acostumen a estar format per tres parts: Una part en forma de con 
(troncocònica), una part en forma un colze i una darrera part en forma de difusor. 

 

 

 

 

 

 



Estudi dels tubs d’aspiració de turbines hidràuliques  pàg. 17 

4.3. Característiques de disseny i dimensions dels tubs 
d’aspiració 

Com s’ha exposat a l’apartat anterior  4.2, el tub d’aspiració està format per tres parts: El con, 
el colze i el difusor. El con té les seccions circulars que augmenten de diàmetre en la direcció 
del flux. El colze pot tenir seccions circulars o ovalades segons si l’última secció és circular o 
rectangular. Pel que fa a les seccions del difusor poden ser rectangulars, circulars o 
ovalades. 

Existeixen moltes geometries de tubs d’aspiració. La majoria estan formats per les tres parts 
mencionades però hi ha tubs únicament troncocònics, hi ha tubs que la zona del colze és 
rectangular, altres tenen el difusor bifurcat o dividit en tres. En diverses ocasions ela 
geometria del tub d’aspiració la determina l’espai existent a la central o, fins i tot, el 
pressupost de la seva construcció. A la Figura  4.3 s’observen dos tipus diferents de tub 
d’aspiració. 

 

Figura  4.3. Exemples de geometries de tubs d’aspiració  [7] 

El principal paràmetre de disseny dels tubs d’aspiració és el semiangle del con αcon, el qual 
és pot observar a la Figura  4.4. Aquest angle és important ja que la major part de la 
disminució de la velocitat s’efectua en aquest tram. Un con amb un angle αcon petit 
necessitaria tenir una longitud elevada per assolir la disminució de velocitat desitjada, el qual 
implicaria un cost de la construcció del tub d’aspiració, en canvi, un con amb un angle αcon 
gran pot presentar problemes de despreniment de la capa límit, el qual implicaria una 
disminució del rendiment del tub d’aspiració. Existeix un angle òptim el qual és l’equilibri 
entre els dos casos i es determina amb dades experimentals. 
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Figura  4.4. Esquema de la part del con 

A mitjans la dècada dels 70 es van fer estudis estadístics de les dimensions de les turbines 
Francis fabricades en els 15 anys anteriors. Aquestes estudis també feien referència a les 
dimensions dels tubs d’aspiració  [3]. Les conclusions extretes van ser que la mida del tub 
d’aspiració estava relacionada amb la mida del rodet. També es va trobar una relació 
d’aquesta velocitat amb la velocitat específica. Es varen determinar relacions de les 
principals dimensions en funció del diàmetre màxim de sortida del rodet i de la velocitat 
específica. Aquestes relacions es poden veure de l’equació  a l’equació  
 [3] i a la Figura  4.5 es pot veure l’esquema de les dimensions principals. 

(Eq.  4.10) (Eq.  4.19)
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Figura  4.5. Principals dimensions del tub d’aspiració  [3] 
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(Eq.  4.11)
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4.4. Fenòmens hidràulics que es poden produir dins d’un tub 
d’aspiració. 

En el tub d’aspiració d’una turbina hidràulica poden aparèixer diferents fenòmens segons el 
punt de funcionament de la turbina o la pròpia de la geometria del tub. Aquests fenòmens 
són la cavitació, el despreniment de la capa límit i l’aparició de fluxos secundaris. 

La cavitació és un fenomen que es produeix quan la pressió del fluid, en aquest cas l’aigua, 
és inferior a la pressió de vapor i es generen bombolles de vapor. Aquestes bombolles quan 
arriben a una part de fluid on la pressió és més elevada col·lapsen produint un augment de la 
pressió  [4]. 

El tipus de cavitació que es produeix al tub d’aspiració és la torxa de cavitació i es produeix 
en condicions de funcionament fora del punt de disseny de la turbina. En aquests casos la 
velocitat de la sortida del rodet no és axial, com seria teòricament en el punt de disseny, sinó 
que té una component tangencial, Afegit a la baixa pressió a la sortida del rodet provoca una 
torxa de cavitació  [4]. 

En el cas que el punt de funcionament sigui en càrrega parcial el cabal és inferior al de 
disseny, la torxa gira en el sentit de gir del rodet i té una forma d’hèlix, és a dir, la torxa gira 
sobre ella mateixa i té una precessió, com es pot observar a la Figura  4.6 a). En el cas que el 
funcionament sigui en sobrecàrrega el cabal és superior al de disseny, la torxa gira en el 
sentit contrari al gir del rodet i té una forma de columna que va augmentant i disminuint de 
diàmetre, és a dir, té oscil·lacions verticals, com es pot observar a la Figura  4.6 b). 

(Eq.  4.18) 

(Eq.  4.19) 
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Figura  4.6. Torxa de cavitació a) en càrrega parcial i b) en sobrecàrrega  [10] 

El despreniment de la capa límit es produeix quan existeix un gradient de pressió advers, és 
a dir, la pressió es redueix a mesura que avança el fluid, les partícules de fluid perden 
velocitat fins que són arrossegades pel flux advers. Com s’ha exposat a l’apartat  4.3, aquest 
fenomen condiciona l’elecció del semiangle del con. 

Els fluxos secundaris són fluxos que no segueixen la direcció del flux principal. Es 
produeixen quan hi ha un canvi en la direcció del flux i es poden evitar si la turbina treballa en 
condicions de disseny i el disseny del tub d’aspiració és l’idoni. 
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5. Anàlisi teòrica del mallat de peces per la 
posterior simulació 

5.1. Tipus de mallat 

El programa de mallat ICEM permet realitzar varis tipus de mallats. Els dos més importants 
són els mallats estructurats amb elements hexaèdrics i els mallats no estructurats amb 
elements tetraèdrics. 

Els avantatges del mallat hexaèdric respecte al tetraèdric són que requereix menys memòria 
de processament, que produeix resultats més acurats i que permet obtenir un millor càlcul de 
la capa límit. A més a més, permet obtenir una solució més acurada per elements amb una 
relació d’aspecte elevat, a l’apartat  5.3 s’exposa en que consisteix aquest criteri de qualitat 
del mallat. En el cas de geometries molt complexes s’utilitza mallat tetraèdric ja que el mallat 
hexaèdric és difícil de crear  [2]. 

En el camp de les turbomàquines s’acostuma a utilitzar el mallat hexaèdric i en el cas del tub 
d’aspiració com que la geometria no és molt complexa també és el més habitual  [2]. 

 

5.2. Mida del mallat 

El nombre d’elements del mallat d’una peça depèn de la simulació posterior que es vulgui 
realitzar. Per una simulació de flux turbulent el nombre habitual d’elements és 
aproximadament 100000, sempre que no es vulgui fer una simulació acurada dels vòrtexs i 
els fluxos secundaris, en aquest darrer cas el nombre d’elements és aproximadament 
400000  [2].  

Per introduir la mida del mallat en el programa ICEM cal definir un conjunt de paràmetres, els 
més importants per un mallat hexaèdric són  [1]: 

• Mida màxima: És la superfície màxima de l’element a la superfície 

• Alçada: És l’alçada de la primera capa d’element a la superfície. 

• Proporció d’alçada: És la relació entre l’alçada dels elements de la primera capa 
d’elements i l’alçada dels elements de la següent capa d’elements.  
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5.3. Criteris de qualitat del mallat 

Existeixen múltiples criteris per avaluar la qualitat d’un mallat, el programa de mallat ICEM 
disposa de molts d’ells. S’ha consultat amb un expert en simulació quin són els criteris 
habituals i en el cas de en turbines hidràuliques són la relació d’aspecte (aspect ratio) i el 
determinant 3x3x3. 

La relació d’aspecte en el cas d’elements hexaèdrics és la relació entre les distàncies de 
vèrtex oposats, és a dir, la diagonal de menor longitud entre la diagonal de major longitud. En 
el cas d’un hexaèdre perfectament regular la relació d’aspecte val 1. Si aquesta val zero 
l’element no té volum  [1]. 

El determinant 3x3x3 és la relació entre el determinant de la matriu Jacobiana menor i el 
major. Aquests determinants es calculen a cada node, en el cas de 3x3x3 s’afegeixen els 
valors dels punts intermedis de les arestes dels elements. En el cas d’un mallat 
completament regular el valor del determinant és 1 i es pot considerar que un mallat és 
correcte si el valor és superior a 0’3  [1]. La matriu Jacobiana es defineix com la matriu 
formada per les derivades parcials de primer ordre d’una funció.  
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6. Construcció del volum mallat del tub d’aspiració 

El procés de construcció del volum mallat del tub d’aspiració consta de dos grans passos. El 
primer consisteix en crear en volum en tres dimensions i el segon consisteix en utilitzar les 
superfícies del volum per crear un mallat interior. Aquest passos serien els passos previs 
necessaris per fer una simulació de CFD. 

 

6.1. Geometria del tub d’aspiració preliminar 

Els plànols dels tubs d’aspiració actuals són informació confidencial per les empreses que 
fabriquen turbines hidràuliques, per tant, ha sigut impossible disposar d’aquests. Davant 
aquest fet hi ha dues possibles solucions per elaborar la geometria: La primera és utilitzar 
dades estadístiques de tubs d’aspiració antics, les quals estan exposades a l’apartat  4.3, i la 
segona és utilitzar les dimensions d’una geometria ja existent.  

La solució aplicada és aquesta darrera ja que la primera fa referència a tubs d’aspiració que 
no són actuals. La utilització d’una geometria ja existent  [9] ve caracteritzada per la falta de 
dimensions, per tant, les dimensions no existents es determinaran a partir de propietats 
geomètriques de les dimensions conegudes o es mesuraran directament sobre el plànol a 
escala. A la Figura A.1 de l’annex es pot veure la geometria ja existent utilitzada, la qual 
pertany a un tub d’aspiració d’una turbina Francis, i a la Figura  6.1 les dimensions extretes 
d’aquesta geometria afegint aquelles calculades per relacions geomètriques. 
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Figura  6.1. Principals dimensions del tub d’aspiració 

A partir de la Figura  6.1 s’ha elaborat el volum del tub d’aspiració mitjançant el programa 
ProEngineer. La geometria d’aquest tub d’aspiració està formada per tres parts: Primerament 
hi ha el con d’entrada, en segon lloc hi ha el colze, el qual inclou la zona de transició, i 
finalment hi ha el difusor. 

Per facilitar la creació del volum la primera part que s’ha realitzat és el difusor. L’amplada de 
tot el difusor és contant i totes les seccions d’aquest són rectangulars. S’ha creat mitjançant 
la funció de mescla de protrusió. Per definir-la s’ha esbossat la secció d’entrada i la de 
sortida, també s’ha definit la longitud d’aquest. Es pot veure la geometria del difusor a la 
Figura  6.2 
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Figura  6.2. Geometria del difusor 

La segona part creada ha sigut la zona de transició del colze al difusor. Tots els centres de 
les seccions transversals d’aquesta zona segueixen una trajectòria circular. Aquesta zona 
s’ha construït mitjançant dues funcions: Primer s’ha creat una extrusió i després un tall 
d’extrusió. Per crear l’extrusió s’ha utilitzat com a referència la secció d’entrada del difusor i la 
corba circular que defineixen els centres de les seccions en el colze, mitjançant tangències 
amb l’eix central del difusor s’ha acabat de definir. Amb la dimensió de l’amplada d’entrada a 
la zona de transició i la tangència amb la zona del difusor s’ha definit el tall. La Figura  6.3 
representa la part del difusor i la part de transició d’aquest al colze. 

 

Figura  6.3. Geometria del difusor i la transició 
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Sabent que l’eix del colze és circular de radi igual a l’eix de la transició i que l’angle entre la 
secció d’entrada i la sortida del colze és de 90º es pot determinar el pla de la base del con. 
Sobre el pla frontal i tenint com a referència aquest pla es crea un trapezi, les bases del qual 
seran els radis d’entrada i sortida del con. Aquest trapezi serà la secció de revolució per 
crear el con. A la figura 6.5 es poden veure les parts realitzades fins al moment 

 

Figura  6.4. Geometria del difusor, la transició i el con 

La part més complexa d’elaborar és el colze, per això, ha sigut l’última a realitzar-se. Un altre 
motiu per deixar el colze pel final és que s’ha creat mitjançant una funció de mescla 
escombrada, la qual requereix l’existència de dues seccions que correspondran a l’entrada i 
a la sortida del colze, aquestes dues coincideixen amb la secció de sortida del con i la secció 
d’entrada a la zona de transició. Aquesta funció té la restricció que les seccions que utilitza 
han de tenir el mateix nombre de punts, és a dir, com que una secció és un rectangle té 
quatre punts, per tant, l’altra secció que és una circumferència s’haurà de dividir en quatre 
arcs concèntrics i d’igual radi, així és com si es creessin quatre punts. El volum del tub 
d’aspiració complert és a la Figura  6.5.  
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Figura  6.5. Geometria completa del tub d’aspiració 

Per exportar la geometria al programa de mallat s’ha de guardar en format .igs. Aquest 
format guarda únicament les superfícies exteriors del volum. 

 

6.2. Mallat del tub d’aspiració preliminar 

El mallat s’ha realitzat amb el programa ICEM. Aquest programa permet crear geometries 
però aquesta funció és limitada, per això també permet importar-les en diversos formats. 
S’ha importat la geometria en format .igs i s’observa que està formada per 20 superfícies, les 
quals corresponen a les 20 superfícies exteriors del volum inicial. 

Per l’elaboració correcte del mallat la geometria ha d’estar formada per: 

• Superfícies que han d’estar delimitades per corbes. 

• Corbes que han de pertànyer a les dues superfícies que la delimiten, és a dir, les 
corbes han de ser corbes dobles. 

• Punts que delimitin els extrems de les corbes, és a dir, els punts han de delimitar les 
interseccions de corbes. 
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El programa té codificat amb colors el tipus de corba: Les corbes dobles, és a dir, que 
pertanyen a dues superfícies, es representen en color vermell, les corbes simples, és a dir, 
que pertanyen a una superfície, es representen en color groc i les corbes que no pertanyen a 
cap superfície es representen en color verd. 

Per aconseguir la geometria amb aquestes propietats s’utilitza la funció de reparar 
superfícies ja que inicialment la geometria només té superfícies perquè l’hem importat en 
format .igs. Per definir aquesta funció cal indicar la tolerància de la construcció topogràfica.  

Primer es defineix una tolerància petita 0.001. La geometria obtinguda de la reparació té 20 
superfícies, 89 corbes i 59 punts. Es pot observar que el nombre de superfícies és correcte ja 
que correspon a les que es tenien inicialment. La Figura A.2 de l’annex correspon a aquesta 
geometria i amb els colors de les corbes es pot concloure que n’hi ha moltes que són 
simples, per tant, hi ha superfícies que no estan delimitades correctament per corbes. També 
es pot veure a l’ampliació, Figura A.3, que hi ha punts al mig de les corbes, això implica que 
en realitat hi ha més d’una corba on caldria esperar-ne només una. 

Davant aquesta geometria s’hauria de esborrar tots els punts i diverses superfícies perquè 
no quedés cap superfície contigua a una altra, les corbes que delimiten les superfícies que 
no s’han eliminat també s’haurien d’esborrar. A partir de les superfícies existents es crearien 
les corbes que les delimiten amb la funció d’extreure corbes de les superfícies. Amb les 
corbes creades i les que no s’havien esborrat es crearien les superfícies, d’aquesta manera 
les corbes serien dobles. Posteriorment s’hauria de tornar a fer una reparació i en aquesta es 
crearien els punts. 

El procés descrit anteriorment és massa extens en el temps, així que es proposa l’alternativa 
d’augmentar la tolerància a la reparació. Es torna a importar la geometria i ara es fa una 
reparació de les superfícies amb tolerància 1. La geometria obtinguda de la reparació té 20 
superfícies, 38 corbes i 20 punts. Com s’ha comentat anteriorment el nombre de superfícies 
és correcte. A la Figura  6.6 es pot veure que totes els corbes són dobles, per tant, el nombre 
de corbes és correcte. Si es conten els punts es pot observar que el nombre d’aquest és 
correcte amb les corbes obtingudes. 
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Figura  6.6. Geometria reparada amb tolerància 1 

La geometria de la que es disposa actualment està formada per superfícies externes, com 
que el que es vol és mallar el volum interior el que es fa és crear un cos dins de les 
superfícies, d’aquesta manera s’està definint com si fos un volum. Per facilitar la posterior 
simulació es separa la geometria en diferents parts, les quals es poden veure a la Figura A.4 
en diferents colors: 

• CORB, formada per les 38 corbes. 

• PUNT, formada pels 20 punts. 

• ENT, formada per la superfície d’entrada del tub d’aspiració que correspon a la 
superfície d’entrada al con. 

• SOR, formada per la superfície de sortida del tub d’aspiració que correspon a la 
superfície de sortida del difusor. 

• SUP, formada per les 18 superfícies laterals. 

• FLUID, formada pel cos. 

El mallat que es realitzarà serà un mallat estructurat format per elements hexaèdrics, el qual 
ja ha estat exposat a l’apartat  5.1. Per utilitzar aquest tipus de mallat s’han de definir els blocs 
que permetran el posterior mallat, és a dir, s’ha de definir una estratègia de mallat en funció 
dels blocs que representen les diferents parts a mallar. 
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El primer pas és inicialitzar els blocs, la inicialització es realitza amb la funció d’inicialitzar 
blocs, la qual crea un bloc que rodeja tot el tub d’aspiració. A partir d’aquest bloc inicial el que 
es fa és dividir-lo en diferents blocs interiors amb la funció fragmentació del bloc. Aquesta 
divisió ja forma part de l’estratègia que es vol seguir. S’han realitzat diferents mallats seguint 
diferents estratègies. 

 

6.2.1. Primer mallat preliminar 

En aquest cas l’estratègia consisteix en dividir-lo en 12 blocs, per fer-ho es divideix el bloc 
verticalment en tres divisions i horitzontalment en quatre divisions. D’aquest 12 blocs 
s’esborren 6 amb la funció d’esborrar blocs, el motiu pel qual es realitza aquesta operació és 
que es vol assimilar un bloc al difusor, un bloc a la part de transició, un bloc al con i tres blocs 
a la part del colze. 

El següent pas és associar els blocs a la geometria existent, per facilitar l’explicació 
s’enumeren els blocs i les cares a la Figura  6.7. 

 

Figura  6.7. Geometria amb els blocs i les seccions enumerades que s’associaran 

Primer s’associen les arestes dels blocs a les corbes de les diferents seccions del tub 
d’aspiració, per fer-ho s’utilitza la funció d’associar arestes a corbes. S’associa les arestes de 
la cara 1 a la circumferència de la secció d’entrada del con, les arestes de la cara 2 a la 
circumferència de la secció de sortida del con, les arestes de la cara 5 a les arestes del 
rectangle de la secció d’entrada a la zona de transició, les arestes de la cara 6 a les arestes 
del rectangle de la secció d’entrada del difusor i les arestes de la cara 7 a les arestes del 
rectangle de la secció de sortida del difusor. 
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Seguidament s’associen les seccions dels blocs a les seccions del tub d’aspiració mitjançant 
la funció d’associar cares a superfícies. S’associa la cara 1 a la secció d’entrada del con, la 
cara 2 a la secció de sortida del con, la cara 5 a la secció d’entrada a la zona de transició, la 
cara 6 a la secció d’entrada del difusor, la cara 7 a la secció de sortida del difusor i les cares 
laterals dels diferents blocs a les superfícies laterals del tub d’aspiració. Les cares 3 i 4 no 
s’associen a res ja que no hi ha definida cap secció intermèdia del colze. 

Finalment es mouen els vèrtexs dels blocs amb la funció de moure vèrtexs fins als punts 
definits a les diferents seccions del tub d’aspiració, per realitzar-ho s’han de visualitzar els 
punts. A la Figura  6.8 es poden veure els blocs associats a la geometria. 

 

Figura  6.8. Blocs associats al tub d’aspiració 

Amb la finalitat de millorar el mallat en les superfícies corbes es creen blocs interiors. A 
continuació, es mouen els vèrtexs del blocs interiors de tal forma que aquests pertanyin a les 
seccions que pertanyen els vèrtexs dels blocs exteriors. També s’ha tingut en compte que les 
cares dels blocs interiors han de ser seccions rectangulars. Els blocs interiors estan 
representats a la Figura  6.9. 
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Figura  6.9. Blocs interiors i exteriors 

Quan ja s’han creat els blocs es procedeix a fer el pre-mallat. Per realitzar-lo cal definir la 
mida dels elements, aquesta depèn de la simulació que es vulgui realitzar, com s’ha exposat 
a l’apartat  5.2. Aquest estudi no pretén fer un càlcul exacte dels vòrtexs i els fluxos 
secundaris, és per això que s’ha utilitzat un nombre d’elements al voltat de 100000. Amb 
aquesta dada es defineix la mida màxima, l’alçada i la proporció d’alçada dels elements. 

S’han realitzat diverses proves amb diferents mides per trobar la que més s’ajusti al nombre 
d’elements necessaris. Pel que fa a la relació d’alçada no s’ha modificat el valor per defecte, 
és a dir, zero, ja que implica que l’alçada dels elements de la primera capa sigui igual a 
l’alçada dels elements de les següents capes. Com que l’alçada depèn de la mida màxima 
de l’element també s’ha deixat en el seu valor per defecte, és a dir, zero, d’aquesta manera 
el paràmetre que determina el nombre d’elements és la seva mida màxima. 

Primer s’ha efectuat un pre-mallat amb una mida màxima d’element de 50 i el nombre 
d’elements obtingut ha sigut 474480. Aquest valor supera el nombre desitjat així que s’ha 
augmentat la mida. En el segon pre-mallat s’ha considerat una mida màxima d’element de 
100 i el nombre d’elements s’ha reduït a 60408. S’ha realitzat un tercer pre-mallat amb una 
mida màxima de 85 i el nombre d’elements obtinguts ha sigut 104256. S’observa que aquest 
darrer és el que s’apropa més al valor desitjat. 
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A continuació s’ha realitzat una millora del mallat a les zones properes a les parets ja que així 
es podrà estudiar d’una forma més precisa el fenomen de la capa límit. Aquesta millora 
consisteix en augmentar el nombre de nodes a les arestes que uneixen els blocs interiors i 
els blocs exteriors, una de les quals es mostra a la Figura  6.10. S’ha realitzat amb la funció 
de modificar els paràmetres del pre-mallat, la qual defineix el nombre de nodes distribuïts al 
llarg de l’aresta segons una llei determinada. S’han distribuït 10 nodes mitjançant una llei 
hiperbòlica que permet posicionar els nodes de tal forma que en les zones més pròximes a la 
paret aquests són més propers entre si. La distància del primer node a la paret s’ha definit de 
5 i la de l’últim al final de l’aresta de 15, el criteri per l’elecció dels valors ha sigut visual 
considerant que els elements han d’anar disminuint de dimensió a mesura que s’apropen a 
la paret. 

 

Figura  6.10. Posició de l’aresta d’unió entre un bloc interior i un bloc exterior 

La qualitat del pre-mallat s’ha estudiat mitjançant els dos criteris exposats a l’apartat  5.3. El 
valor obtingut pel criteri de la relació d’aspecte màxim és de 31 i l’obtingut pel criteri del 
determinant 3x3x3 és de 0’502. El primer valor, tot i ser una mica elevat, es considera 
correcte i el segon valor està dins del rang desitjat.  

Amb la millora realitzada, el nombre d’elements ha augmentat considerablement, així que és 
necessari fixar la mida de l’element a un valor superior al determinat anteriorment, es pren 
una mida màxima de 100. Amb aquest paràmetre s’obté un nou valor de 116226 elements. 
Finalment es transforma el pre-mallat a mallat i la Figura  6.11 representa el primer mallat 
obtingut. 
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Figura  6.11. Primer mallat preliminar 

Aquest primer mallat presenta un inconvenient: Els elements no segueixen les possibles 
línies de corrent del flux. Aquest fet porta lloc a la realització d’un segon mallat. 

 

6.2.2. Segon mallat preliminar 

El procés de realització del segon mallat té molts paral·lelismes amb el primer mallat i per 
aquest motiu s’exposarà de forma més reduïda. 

En aquest segon cas l’estratègia consisteix en dividir el bloc inicial en 7 divisions verticals. 
D’aquesta manera s’obtenen 8 blocs, el quals corresponen: El primer al con, els cinc 
següents al colze, el setè a la part intermèdia i el vuitè al difusor. 

Amb l’objectiu d’aconseguir una definició dels blocs més exacta s’han creat punts a la 
geometria de tal forma que cada un serà associat a cada un dels vèrtexs dels blocs exteriors 
i interiors. Per crear aquests punts es creen 4 corbes mitjançant la funció de crear la corba 
intermèdia entre dues altres corbes, aquestes s’han creat amb les 8 corbes que defineixen 
les superfícies que formen el colze. Posteriorment s’han projectat aquestes corbes a les 
superfícies del colze corresponents, eliminant les corbes intermèdies inicials. 

El següent pas ha sigut crear els punts que s’associaran als blocs exteriors. Primer s’ha creat 
4 punts a les corbes de la superfície superior del con mitjançant la funció de crear punts 
sobre una recta mitjançant un paràmetre, aquest és un valor entre 0 i 1 que fa referència a la 
longitud relativa respecte a un dels costats. En aquest cas els punts estan a 1/4 i 3/4 en les 
dues corbes d’aquesta secció. 
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Amb la mateixa funció utilitzada anteriorment s’ha creat 4 punts equidistants en cada una de 
les corbes intermèdies projectades. A la Figura  6.12 estan representades les corbes 
intermèdies projectades en color blau clar i els punts afegits en color taronja. El següent pas 
és eliminar les corbes intermèdies. 

 

Figura  6.12. Geometria amb les corbes intermèdies projectades i els punts afegits 

Mitjançant la funció de crear un punts a partir de dos punts i mitjançant un paràmetre s’ha 
creat, a les dues seccions del con i a les quatre del colze, 4 punts interiors on aniran 
associats els vèrtexs dels blocs interiors. Els punts s’han creat a 1/10 i a 9/10 de cada parella 
de punts. Pel que fa a les tres seccions restants de la part intermèdia i el difusor es crearan 
els 4 punts interiors, mitjançant la funció de crear punts a partir de la distància respecte un 
punt, en cada un dels eixos de coordenades. Per la secció de sortida la distància en els dos 
eixos plans serà 150, des de qualsevol dels 4 vèrtexs del rectangle, que representa 
aproximadament un 10% de l’alçada de la sortida, i en les altres dues seccions seran de 100, 
que també representa un 10% aproximadament del diàmetre d’entrada al con, ja que si 
agafem el 10% de l’alçada serà massa petit i els elements del costat tindran menys qualitat. 
Tots els punts inicials (color rosa), tots els punts exteriors afegits (color taronja) i tots els 
punts interiors afegits (color verd) estan representats a la Figura  6.13. 
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Figura  6.13. Geometria amb els punts inicials, els punts exteriors afegits i els punts interiors 
afegits 

Com en el primer mallat, s’han associen totes les arestes dels blocs a les corbes de les 
seccions de la geometria, les seccions d’entrada i sortida del tub d’aspiració a les cares dels 
blocs corresponents i les cares laterals de tots els blocs a la superfície lateral del tub 
d’aspiració. Seguidament s’han associat els vèrtexs dels blocs als punts exteriors. El següent 
pas ha sigut crear els blocs interiors i associar els vèrtexs als punts interiors. A la Figura  6.14 
es por veure la geometria amb tots els blocs associats. 

 

Figura  6.14. Blocs interiors i exteriors 
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Per decidir la mida dels elements s’ha seguit el mateix criteri que en el primer pre-mallat, per 
tant, la mida màxims de l’element serà 100. També s’ha aplicat la millora del pre-mallat que 
consisteix en tenir més elements al costat de les parets. En aquest cas s’ha utilitzat una llei 
hiperbòlica amb 12 nodes, començant per una distància de 5 i acabant a una distància de 
15. El nombre d’elements totals ha sigut 115368, el qual és aproximadament el valor desitjat. 

A continuació, s’ha estudiat la qualitat del pre-mallat mitjançant els criteris de la relació 
d’aspecte i del determinant 3x3x3. Els resultats obtinguts són 32’9 a la relació d’aspecte 
màxim i 0’515 al determinant 3x3x3 mínim. Com en el cas del primer mallat aquests valors es 
prenen com a correctes. S’ha creat el mallat a partir del pre-mallat. Aquest segon mallat es 
pot veure a la Figura  6.15. 

 

Figura  6.15. Segon mallat 

 

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

A partir de la geometria obtinguda a l’apartat  6.1 s’ha creat una nova geometria formada per 
seccions de referència. El motiu de l’elaboració d’aquest nou tub d’aspiració és obtenir una 
geometria formada per seccions que es puguin parametritzar. 
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El procés ha consistit en realitzar talls en el tub d’aspiració inicial obtenint 9 esbossos de les 
diferents seccions. Els quals es poden veure a l’annex de la Figura A.15 a la Figura A.23. 
S’ha dibuixat per cada tram entre seccions l’eix que uneix el centres d’aquestes. En el primer 
i en el darrer tram, és a dir, al con i al difusor respectivament, l’eix és una recta. En el primer 
cas és vertical i en el segon cas té una certa inclinació respecte l’horitzontal. En els altres 
trams, els quals representen el colze, l’eix descriu una corba de radi conegut. Mitjançant la 
funció mescla escombrada, partint de dues és representada a la Figura  6.16. 

 

Figura  6.16. Geometria del tub d’aspiració format a partir de superfícies de referència 

Com en el cas de la geometria preliminar és guarda en el format .igs, compatible amb el 
programa de mallat. 

 

6.4. Mallat del tub d’aspiració format per seccions de 
referència 

El primer pas per mallar és reparar al geometria, com s’ha vist anteriorment la tolerància de 
la reparació ha de ser 1. En la geometria reparada existeixen corbes simples i més punts 
dels esperats, així que s’ha de modificar per fer que totes les corbes sigui dobles i hi hagi el 
nombre correcte de punts. 
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Les corbes simples estan aparellades i fan referència a les 6 superfícies triangulars. S’ha 
eliminat aquestes 6 superfícies i de cada parella de corbes s’ha esborrat la corba interior, la 
qual s’ha convertit en una corba que no pertany a cap superfície. A la Figura  6.17 es pot 
veure una parella de corbes i una superfície triangular abans d’efectuar cap funció 
d’esborrar. A continuació, s’han tornat a crear les superfícies triangulars amb les 3 corbes 
que les delimiten. Mitjançant la funció d’esborrar un punt i concatenar les corbes que el 
delimiten s’esborren tots els punts sobrants que hi ha i d’aquesta manera el nombre de 
corbes és el correcte segons la geometria. 

 

Figura  6.17. Una parella de corbes simples i una superfície triangular 

S’ha comprovat que el nombre de superfícies és 56, el nombre de corbes és 110 i el nombre 
de punts 56. Aquests valors són els calculats per aquesta geometria. Seguidament, s’ha 
creat un cos i s’ha anomenat FLUID. Com s’ha exposat a l’apartat  6.2 es separa la geometria 
en les següents parts: ENT, SOR, PUNT, CORB, SUP i FLUID. 

Mitjançant la funció de crear un punts a partir de dos punts i mitjançant un paràmetre, s’ha 
creat a les dues seccions del con i a les quatre del colze del colze no rectangulars 4 punts 
interiors. Els punts s’han creat a 1/10 i a 9/10 de cada parella de punts, sempre s’ha utilitzat 
els punts de les seccions de la part superior i la part inferior, les quals estan indicades a la 
Figura  6.18, de tal forma que cada parella de punts sigui un de la part inferior i un de la part 
superior i que delimitin una diagonal a la secció.  
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Figura  6.18. Indicació de les superfícies de la part superior i inferior 

Pel que fa a les tres seccions rectangulars que pertanyen a la sortida del colze i al difusor es 
crearan els 4 punts interiors, mitjançant la funció de crear punts a partir de la distància 
respecte un punt en cada un dels eixos de coordenades. Per la secció de sortida la distància 
en els dos eixos plans és 150 i en les altres dues seccions és de 100, igual que en el segon 
mallat preliminar corresponent a l’apartat  6.2.2. 

Per realitzar el mallat de la geometria anterior s’ha seguit la mateixa estratègia que en el 
segon mallat preliminar. S’ha creat un bloc inicial, s’ha dividit en 7 divisions verticals, obtenint 
8 blocs, s’ha associat els punts de les superfícies de la part inferior i la part superior als 
vèrtexs de, s’ha associat les corbes de cada secció amb les arestes dels blocs i finalment, 
s’ha associat les cares dels blocs corresponents a les superfícies d’entrada, sortida i laterals. 
A continuació, s’ha creat els blocs interiors i s’ha associat els vèrtexs als punts interiors. A la 
Figura  6.19 es pot veure els blocs associats a la geometria incloent els punts interiors creats 
anteriorment. 
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Figura  6.19. Geometria amb els blocs associats 

Per decidir la mida dels elements s’ha seguit el mateix criteri que en els pre-mallats anteriors 
aquest cop s’ha escollir una mida màxima de l’element de 100. També s’ha aplicat la millora 
del pre-mallat que consisteix en tenir més elements al costat de les parets. En aquest cas 
s’ha utilitzat una llei hiperbòlica amb 12 nodes, començant per una distància de 5 i acabant a 
una distància de 15. El nombre d’elements totals ha sigut 106560, el qual és 
aproximadament el valor desitjat. 

Finalment s’ha estudiat la qualitat del pre-mallat mitjançant els criteris de la relació d’aspecte i 
del determinant 3x3x3. La relació d’aspecte màxima ha sigut 21’4 i el determinant 3x3x3 
mínim 0’608. Aquests valors són els millors si els comparem amb els altres mallats. S’ha 
passat el pre-mallat a mallat i aquest mallat definitiu es pot veure a la Figura  6.20. 
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Figura  6.20. Mallat definitiu 

Per utilitzar aquest mallat en una futura simulació amb Fluent cal exportar-lo en un format 
compatible. El programa ICEM ja inclou una funció a la barra de sortida la qual permet 
seleccionar el programa de simulació i aquest inclou el FLUENT. Una vegada seleccionat el 
programa de simulació s’exporta la malla en format .msh. 
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7. Comprovació del mallat mitjançant simulació 

Els estudis de qualitat fets al mallat anterior són de característiques geomètriques, per 
assegurar la bona qualitat del mallat cal elaborar una simulació per comprovar-ne els 
resultats i verificar el mallat. 

El programa que s’utilitzarà per fer la simulació del tub d’aspiració serà el Fluent. Aquest 
programa permet importar la geometria mallada obtinguda en el programa de mallat ICEM. 
Els paràmetres que s’han definit durant la simulació han estat obtinguts de la consulta amb 
diversos experts en simulació. 

 

7.1. Procediment de simulació 

7.1.1. Primera simulació 

El primer pas ha sigut importar el mallat en format .msh. Abans de realitzar la simulació s’ha 
realitzat una simulació fictícia sense introduir cap paràmetre per extreure el format del perfil 
de velocitats a l’entrada, el qual inclou les coordenades dels nodes dels elements del mallat 
de la secció d’entrada i les tres components del vector velocitat, tot en coordenades 
cartesianes. 

El perfil de velocitats a l’entrada que s’ha simulat a sigut cedit per ALSTOM. Aquest perfil de 
velocitats correspon a un perfil real en una condició de funcionament a prop del punt de 
disseny, els valors de les tres components de la velocitat estan en coordenades cilíndriques i 
són valors per un radi donat. Aquest perfil és per un tub d’aspiració amb un diàmetre 
d’entrada d’1 m, com que és el cas d’aquest projecte no cal modificar-lo en aquest aspecte. 
Aquest perfil s’ha adequat al format del perfil de velocitats que accepta Fluent, és a dir, s’ha 
passat a coordenades cartesianes i s’ha tingut en compte que el perfil és el mateix a cada 
radi. A l’apartat B.1 de l’annex es pot veure el procediment de canvi de coordenades i 
l’elaboració de la distribució de velocitats per tota la secció d’entrada.  

Com ja s’ha exposat al primer paràgraf d’aquest apartat el primer pas per elaborar una 
simulació és importar el mallat, aquest és el mallat de l’apartat  6.4. A continuació s’ha 
verificat, s’ha traslladat el mallat perquè el centre de coordenades estigui al centre de la 
secció d’entrada i s’ha canviat l’escala ja que les unitats de la geometria original són en mm i 
el Fluent les considera m. 
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La geometria està composta per cinc parts: 

• ent, la qual correspon a la secció d’entrada del tub d’aspiració. 

• sor, la qual correspon a la secció de sortida. 

• fluid, la qual correspon al tipus de fluid, en aquest cas és l’aigua. 

• int_fluid, la qual correspon a l’interior del tub d’aspiració on hi ha el fluid. 

• sup, la qual correspon a les superfícies laterals del tub d’aspiració. 

El següent pas ha sigut definir els models. S’ha definit el model del solucionador deixant els 
valors per defecte, els més importants dels quals són un model en 3D i estacionari. S’ha 
definit el model de turbulència, s’ha optat pel model més senzill, Spalart-Allmaras, amb 
l’opció d’estar basat en la pressió i la vorticitat, s’ha escollit aquest model amb aquesta opció 
ja que ha estat aconsellada per un expert. Posteriorment, s’ha definit el material de l’interior 
del tub, el qual és aigua líquida, i la pressió d’operació, la qual es deixa el valor per defecte 
que correspon a la pressió atmosfèrica.  

S’ha introduït al Fluent el perfil de velocitats format per les coordenades cartesianes dels 
punts que corresponen als nodes dels elements del mallat i les components del vector 
velocitat en coordenades cartesianes relatives. Per fer-ho s’ha utilitzat la funció de llegir el 
perfil de velocitat des d’un text en format .txt. 

El següent pas ha sigut definir les condicions de contorn. A cada part de la geometria s’ha 
definit les següents condicions de contorn: 

• ent: S’ha definit una velocitat d’entrada formada per les components de la velocitat en 
les coordenades cartesianes. 

• sor: S’ha definit una pressió de sortida igual a la pressió atmosfèrica, com que no hi 
ha coneixement de la instal·lació, no es pot conèixer el nivell del dipòsit d’aigües avall 
i, per tant, com que la pressió a l’entrada calculada estarà condicionada a aquesta 
pressió de la sortida s’haurà de treballar en diferencies de pressions. 

• fluid: S’ha definit com a aigua líquida. 

• int_fluid: S’ha definit com a interior del fluid. 

• sup: S’ha definit com les parets. S’ha deixat els valors per defecte de les 
característiques de la paret. 
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A continuació, s’ha definit la solució amb una discretització de segon ordre, per consell d’un 
expert. Posteriorment, s’ha inicialitzat la simulació a l’entrada i s’ha definit un conjunt de 
pantalles que s’han visualitzat durant la simulació. Aquestes pantalles són els residus de la 
simulació, els quals són el criteri de convergència de la solució, s’ha deixat els valors per 
defecte, i la pressió total a l’entrada i a la sortida mitjançant una mitjana de la cares, és a dir, 
fa una mitjana dels valors a totes les cares dels elements que formen la superfície. S’ha 
comprovat que el perfil de velocitats a l’entrada és l’introduït. Per realitzar una visualització 
més acurada del perfil de velocitats s’ha definit dues rectes corresponents a dos diàmetres 
de la secció d’entrada. A la Figura  7.1 s’observen dos diàmetres del perfil de velocitats. 
Finalment, s’ha començat la iteració. 

 

Figura  7.1. Perfil de velocitats [m/s] de dos diàmetres de la secció d’entrada 

Una vegada la simulació ha convergit, s’ha visualitzat els diferents resultats de las simulació. 
Per realitzar una visualització més acurada s’han definit quatre plans corresponents a 
diverses seccions del tub d’aspiració. A la Figura  7.2 i Figura  7.3 es pot veure la pressió 
estàtica i la velocitat a les seccions d’entrada, de sortida i als quatre plans creats. També 
s’ha calculat la variació de pressió total entre l’entrada i la sortida del tub que és 64’33 Pa. 
Aquesta variació de pressió total, la qual inclou pressió estàtica i pressió dinàmica, 
representa la pèrdua de càrrega del fluid que passa a través  tub d’aspiració en termes de 
pressió. 
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Figura  7.2. Pressió estàtica [Pa] en termes de pressió relativa a diferents seccions de tub 
d’aspiració 

 

Figura  7.3. Velocitat [m/s] a diferents seccions de tub d’aspiració 
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7.1.2. Anàlisi de sensibilitat 

Des d’un principi s’ha suposat que el nombre d’elements és correcte per aquest tipus de 
simulació però s’ha de comprovar mitjançant un anàlisi de sensibilitat. Aquest anàlisi 
consisteix en agafar un paràmetre consistent com pot ser la diferencia de pressió total entre 
l’entrada i la sortida del tub d’aspiració i comprovar que augmentant i disminuint el nombre 
d’elements arriba un punt que la variació de pressió total es manté constant encara que 
s’augmenti el nombre d’elements. 

Per canviar el nombre d’elements s’ha tornat a l’arxiu del mallat amb ICEM i s’ha canviat la 
mida dels elements i els paràmetres de la llei hiperbòlica que defineix la millora a prop de les 
parets. S’ha fet un total de 10 mides diferents de mallat. En cada cas s’ha hagut de refer el 
perfil de velocitats a l’entrada ja que els punts que corresponen als nodes dels elements han 
canviat, pel que fa als altres paràmetres de la simulació, el procediment és igual que al 
exposat a l’apartat  7.1.1. A la Taula  7.1 hi ha un resum dels 10 mallats i les seves 
simulacions. 

 

Llei hiperbòlica mallat a prop de la 
paret 

Mida màxima 
element [mm2] Nº nodes 

Espai inicial a 
prop de la 
paret [mm] 

Espai 
final 
[mm] 

Nº 
elements 

∆Ptotal [Pa] 

200 8 10 20 16796 64.33 

150 8 10 20 31000 60.49 

120 12 5 15 71982 61.21 

100 12 5 15 106560 56.70 

90 12 5 10 139524 44.76 

80 12 5 10 178020 42.60 

70 15 3 8 287664 44.86 

60 15 3 8 408700 42.50 

55 20 2 5 598752 44.38 

50 25 2 5 887400 44.23 

Taula  7.1. Taula resum dels 10 mallats amb les seves mides i el resultat de la simulació de la 
variació de la pressió total 
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Un criteri experimental per la comprovació de perfils amb velocitats reduïdes és que la 
pèrdua de càrrega en % del salt net H ha de ser aproximadament el valor Q11

2. Pel perfil de 
velocitats donat el Q11 = 0’822 m3/s, per tant, ∆h ≈ 0’676 % H. Per passar els valors de la 
variació de pressió total ∆Ptotal [Pa] a valors de pèrdua de càrrega ∆h [%] s’ha aplicat 
l’equació , la qual menysprea la diferència de cotes entre l’entrada i la sortida del tub 
ja que el terme és molt petit en comparació amb el terme de variació de pressió total, la qual 
inclou la variació de pressió estàtica i la variació de pressió dinàmica, com s’indica a 
l’equació . 

(Eq.  7.1)

(Eq.  7.2)

 [ ] 100·
H
g·

P

%h

total

ρ
Δ

=Δ         

 ( ) ( sorent
2

sor
2

entestcintotal PPvv
2

PPP −+−
ρ

=Δ+Δ=Δ )   

on ρ és la densitat de l’aigua que per una temperatura de 20ºC ρ = 998’2 kg/m3, g és la 
gravetat en m/s, H és el salt net, el qual val 1m ja que es tracta de velocitats reduïdes, vent i 
vsor són les velocitats mitjanes en m/s a l’entrada i la sortida del tub d’aspiració i Pent i Psor són 
les pressions estàtiques mitjanes en Pa a l’entrada i la sortida del tub d’aspiració. 

A la Figura  7.4 es pot veure la pèrdua de càrrega en funció del nombre d’elements. Es pot 
observar que cap a 140000 elements el valor s’estabilitza i, per tant, s’ha d’estudiar les 
simulacions a prop d’aquest valor i trobar el nombre d’elements mínim pel qual és pot 
considerar la simulació correcte. Els casos que s’estudiaran són els marcats en color taronja 
a la Figura  7.4 i corresponen a mallats de 106560, 139524, 178020 i 287664 elements. 

(Eq.  7.2)

(Eq.  7.1)
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Figura  7.4. Pèrdua de càrrega en % del salt net per diferents nombres d’elements 

En els quatre mallats d’estudi s’ha tornat a verificar el perfil d’entrada per dos diàmetres de la 
secció d’entrada. Per comparar els diferents mallats i determinar quin és el nombre mínim 
d’elements s’ha visualitzat diferents resultats. A la Taula  7.2 es pot veure un resum dels 
valors numèrics resultants, els quals són calculats amb la funció de mitjana de les cares dels 
elements que formen part de la superfície. 
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Nº elements 106560 139524 178020 287664 

ent 86.04 73.85 73.23 77.66 

pla 1 71.45 62.68 62.18 66.57 

pla 2 61.72 55.11 55.09 59.13 

pla 3 48.35 44.89 45.60 49.33 

pla 4 34.26 34.08 35.55 39.02 

Ptotal [Pa] 

sor 29.34 29.09 30.63 32.80 

∆Ptotal [Pa] 56.70 44.76 42.60 44.86 

ent -523.12 -527.72 -527.56 -524.69 
Pest [Pa] 

sor 0.06 -0.04 0.07 -0.12 

ent 1.102 1.095 1.094 1.096 
v [m/s] 

sor 0.218 0.221 0.223 0.227 

ent 4.99 4.83 4.73 5.56 

sor 1.15 1.08 1.09 1.60 w [1/s] 

sup 16.38 16.75 16.69 28.54 

Taula  7.2. Resum dels resultats obtinguts en els mallats d’estudi per diferents seccions del 
tub d’aspiració 

El primer resultat és la pressió estàtica a diferents seccions del tub. Com s’observa de la 
Figura  7.5 a la Figura  7.8 en els quatre casos la distribució de pressió estàtica és semblant, 
en l’entrada, la sortida i les diferents seccions, per tant, aquest resultat no ens aporta cap 
selecció d’un mallat. 
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Figura  7.5. Pressió estàtica [Pa] en termes de pressió relativa a diferents seccions del tub 
d’aspiració pel mallat de 106560 elements 

 

Figura  7.6. Pressió estàtica [Pa] en termes de pressió relativa a diferents seccions del tub 
d’aspiració pel mallat de 139524 elements 
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Figura  7.7. Pressió estàtica [Pa] en termes de pressió relativa a diferents seccions del tub 
d’aspiració pel mallat de 178020 elements 

 

Figura  7.8. Pressió estàtica [Pa] en termes de pressió relativa a diferents seccions del tub 
d’aspiració pel mallat de 287664 elements 
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El segon resultat és la velocitat en les diferents seccions del tub, aquest resultat s’ha 
visualitzat en forma de mòdul del vector velocitat i en forma de vector velocitat, aquest darrer 
resultat es pot veure a l’apartat B.2 de l’annex. Com s’observa de la Figura  7.9 a la Figura 
 7.12, la mitjana del mòdul de velocitat a l’entrada i a la sortida del mallat de 106560 elements 
és lleugerament superior i inferior respectivament respecte als altres casos. Es pot observar 
que aquest resultat afecta directament a l’augment de la variació d’energia dinàmica i 
aquesta afecta a l’augment de la variació de l’energia tota, cosa que ja s’havia vist des d’un 
principi, per tant, es descarta aquest mallat com a mallat correcte. 

 

 

Figura  7.9. Velocitat [m/s] a diferents seccions del tub d’aspiració pel mallat de 106560 
elements 
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Figura  7.10. Velocitat [m/s] a diferents seccions del tub d’aspiració pel mallat de 139524 
elements 

 

Figura  7.11. Velocitat [m/s] a diferents seccions del tub d’aspiració pel mallat de 178020 
elements 
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Figura  7.12. Velocitat [m/s] a diferents seccions del tub d’aspiració pel mallat de 287664 
elements 

Per confirmar el motiu de descartar el mallat de 106560 elements, s’ha estudiat la variació de 
pressió total per cada tram entre les 6 seccions del tub d’aspiració estudiades i s’ha observat 
que aquest mallat dóna valors més elevats que els altres. A la Figura  7.13 es pot veure la 
diferencia de pressió total pels quatre mallats d’estudi als 5 trams entre les seccions. 
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Figura  7.13. Diferència de pressió total per cada tram entre les seccions del tub d’aspiració 

El tercer resultat és la vorticitat w, la qual representa la tendència a rotar d’una partícula 
movent-se un cert vector velocitat. A la Taula  7.2 i de la Figura B.21 a la Figura B.24 de 
l’annex es pot observar que, exceptuant al mallat de 287664 elements, els valors són 
semblants, això és degut a que a mesura que s’augmenta el nombre d’elements els valors 
d’alguns paràmetres varien ja que el càlcul és més acurat. Aquest fet no desqualifica els 
mallat de menor nombre d’elements. 

L’últim resultat és el càlcul de la distància adimensional a la paret y+. En tots els casos el 
valor màxim està per sota el valor límit que és aproximadament de 400 per aquest tipus de 
simulacions  [9]. Aquest valor es determina amb l’experiència de moltes simulacions i per 
aquest motiu s’ha utilitzat el d’un estudi ja realitzat. 

Amb els resultats anteriors s’ha conclòs que el nombre mínim d’elements del mallat que es 
pot considerar correcte és aproximadament 140000 elements. 

 

7.2. Resultats de la simulació 

A partir del mallat escollit de 139524 elements s’ha estudiat el flux i els fenòmens que s’hi 
observen.  
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Per veure si hi ha cavitació s’ha de comparar la pressió mínima amb la pressió de vapor a la 
temperatura de l’aigua, que es suposa igual a 20ºC. La pressió de valor a 20ºC val 2320 Pa. 
La pressió mínima es troba a l’entrada i val 100756 Pa, aquest resultat no es pot considerar 
correcte ja que la pressió a la sortida s’ha considerat igual a la pressió atmosfèrica i en 
realitat serà superior ja que el dipòsit aigües avall té una cota respecte la sortida del tub 
d’aspiració. Per altra banda el model utilitzat en la simulació no preveu el canvi a vapor de 
l’aigua i ,per tant, no calcula la cavitació. Es pot concloure que amb la simulació obtinguda no 
es pot conèixer l’existència o no de cavitació. El que si que es pot fer és una especulació de 
que no n’hi haurà, o la torxa serà molt petita, ja que el perfil de velocitats correspon a un perfil 
en condicions properes a les de disseny. 

A continuació s’han estudiat les línies de corrent, com es pot veure a la Figura  7.14. Al tram 
entre el pla 4 i la sortida es pot observar un vòrtex, és a dir, el flux gira sobre ell mateix. A la 
Figura  7.15 es pot veure una ampliació. 

 

Figura  7.14. Línies de corrent amb la magnitud de la velocitat [m/s] 
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Figura  7.15. Línies de corrent amb la magnitud de la velocitat al tram entre el pla 4 i la sortida 
[m/s] 

A la zona final del colze es pot observar que hi ha recirculació del flux, com es veu a la 
Figura  7.16, aquest fet era d’esperar ja que quan hi ha un canvi de la direcció del flux apareix 
aquest fenomen. 

 

Figura  7.16. Línies de corrent amb la magnitud de la velocitat al tram entre el pla 2 i el pla 4 
[m/s] 
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En la zona del con, que va des de la secció d’entrada fins una mica abans del pla 1, es pot 
observar que hi ha recirculació deguda al perfil de velocitats a l’entrada. Es pot observar que 
no hi ha despreniment de la capa límit, la qual cosa es podia preveure ja que es suposa que 
el disseny del tub d’aspiració és bo. 

 

Figura  7.17. Línies de corrent amb la magnitud de la velocitat al tram entre l’entrada i pla 1 
[m/s] 

S’ha observat que la vorticitat és més elevada a les zones de les superfícies laterals, fet que 
es podia preveure ja que el perfil de velocitats a l’entrada té una rotació a prop de les parets. 

Com s’ha exposat a l’apartat  5.2, la simulació realitzada no fa un càlcul acurat dels vòrtexs i 
els fluxos secundaris, si es volgués fer un càlcul més acurat s’hauria d’augmentar el nombre 
d’elements fins a 400000. 
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8. Parametrització del volum mallat 

Amb l’objectiu de trobar un procediment que redueixi el temps d’execució per crear un volum 
i mallar-lo es procedeix a parametritzar el volum en seccions de referència. El procés 
consisteix en parametritzar la geometria, parametritzar el mallat i establir un procediment per 
utilitzar la parametrització. 

 

8.1. Parametrització de la geometria 

La geometria que s’ha parametritzat és la geometria del tub d’aspiració format per seccions 
de referència. La geometria està formada per diverses operacions, les quals són els 
esbossos de les seccions i els eixos intermedis, els eixos i plans de referència creats i les 
mescles escombrades que formen el volum. 

Per parametritzar la geometria s’ha estudiat les cotes de totes les operacions per veure la 
dependència d’unes amb altres. El primer pas és anomenar totes les cotes de cada operació, 
per fer-ho s’ha editat les operacions i s’ha fet servir la funció d’editar les cotes. S’ha pres com 
a referència el pla frontal, el qual està delimitat pels eixos x i y, el pla superior, el qual està 
delimitat pels eixos x i z, i el pla lateral, el qual està delimitat pels eixos y i z. Les operacions i 
les seves corresponents cotes anomenades són les següents: 

• A l’eix de gir dels diferents plans del colze no hi ha cap cota ja que està a la 
intersecció del pla frontal i el pla superior. 

• Als quatre plans del colze hi ha cotes angulars les quals es mantindran constants en 
qualsevol geometria del tub. 

• El pla d’entrada del con és un pla paral·lel al pla superior a una distància HC, aquesta 
és l’alçada del con. 

• El pla de l’eix del con és un pla paral·lel a pla lateral a una distància RM, aquesta és 
el radi de gir de l’eix interior del colze. 

• La corba de la secció de l’entrada del con, és a dir, la secció 1, és una circumferència 
de radi R1 i el centre esta situat a una distància DE1 de l’eix de gir. 

• La corba de la secció de la sortida del con és a dir, la secció 2, és una circumferència 
de radi R2 i el centre esta situat a una distància DE1 de l’eix de gir. 
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• La corba de la secció 3, la qual pertany al colze, està formada per un oval el qual està 
definit per dos radis RS3 i RI3, una longitud L3 i una alçada H3. El centre d’aquest 
oval està a una distància DE3 de l’eix de gir. 

• La corba de la secció 4, la qual pertany al colze, està formada per un oval el qual està 
definit per dos radis RS4 i RI4, una longitud L4 i una alçada H4. El centre d’aquest 
oval està a una distància DE4 de l’eix de gir. 

• La corba de la secció 5, la qual pertany al colze, està formada per un oval el qual està 
definit per dos radis RS5 i RI5, una longitud L5 i una alçada H5. El centre d’aquest 
oval està a una distància DE5 de l’eix de gir. 

• La corba de la secció 6, la qual pertany al colze, està formada per un oval el qual està 
definit per dos radis RS6 i RI6, una longitud L6 i una alçada H6. El centre d’aquest 
oval està a una distància DE6 de l’eix de gir. 

• La corba de la secció 7, la qual pertany al colze, està formada per un rectangle de L7 
de longitud i H7 d’alçada. El centre d’aquest rectangle està a una distància DE7 de 
l’eix de gir. 

• Les corbes dels eixos interiors del con i els trams 2,3,4,5 i 6 estan definits per 
referències a les altres operacions, així que no tenen cap cota. 

• La corba que representa els eixos del tram 7 està delimitada per tangència amb l’eix 
del tram 6 i la corba del tram 8. Aquesta té unes distàncies de longitud LED i d’alçada 
HED. 

• Els plans paral·lels al pla lateral que representen l’entrada i al sortida del difusor 
estan delimitats per les altres operacions, és a dir, no tenen cap cota. 

• La corba de la secció 8, la qual és l’entrada al difusor, està formada per un rectangle 
de L8 de longitud i H8 d’alçada. El centre està referenciat a l’eix del tram 8. 

• La corba de la secció 9, la qual és la sortida al difusor, està formada per un rectangle 
de L9 de longitud i H9 d’alçada. El centre està referenciat a l’eix del tram 8. 

• Les mescles escombrades no tenen cap cota perquè fan referència als esbossos de 
les diferents seccions i als eixos interiors. 

 

 

 



Estudi dels tubs d’aspiració de turbines hidràuliques  pàg. 63 

En resum les cotes existents a la geometria que s’utilitzaran per la parametrització són: HC, 
RM, R1, DE1, R2, DE2, RS3, RI3, L3, H3, DE3, RS4, RI4, L4, H4, DE4, RS5, RI5, L5, H5, 
DE5, RS6, RI6, L6, H6, DE6, L7, H7, DE7, LED, HED, L8, H8, L9 i H9. Totes aquestes cotes 
estan expressades en mm. 

 

Figura  8.1. Cotes del con 

 

Figura  8.2. Cotes de la secció 1 
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Figura  8.3. Cotes de la secció 2 

 

Figura  8.4. Cotes de la secció 3 
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Figura  8.5. Cotes de la secció 4 

 

Figura  8.6. Cotes de la secció 5 
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Figura  8.7. Cotes de la secció 6 

 

Figura  8.8. Cotes de la secció 7 
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Figura  8.9. Cotes de la secció 8 

 

Figura  8.10. Cotes de la secció 9 
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Figura  8.11. Cotes de l’eix del tram 8 (entre la secció 8 i la secció 9) 

Posteriorment, s’ha estudiat la dependència entre les cotes per definir relacions entre elles. 
Aquestes relacions s’han introduït mitjançant la funció relacions i són les equacions 
següents: 

          
          
          

          
          

           

          

RM1DE =

RM2DE =

RM3DE =

RM4DE =

RM5DE =

 

RM6DE =

RM7DE =

S’ha determinat que les cotes independents són: RM, R1, R2, RS3, RI3, L3, H3, RS4, RI4, 
L4, H4, , RS5, RI5, L5, H5, RS6, RI6, L6, H6, L7, H7, LED, HED, L8, H8, L9 i H9, aquestes 
es defineixen com a paràmetres de la parametrització. 

Mitjançant la funció de taula de famílies es defineixen els paràmetres seleccionant de cada 
operació les cotes corresponents, cada paràmetre representa una columna de la taula de 
famílies. Per crear una nova geometria s’ha d’afegir una fila a la taula de família i posar els 
valors de tots els paràmetres. Aquesta funció té una funció interna que es diu verificar, que el 
que fa és verificar que la regeneració de la nova geometria sigui correcte. 

L’últim pas és passar la geometria a un format compatible amb el programa de mallat, format 
.igs, el qual ja s’ha exposat a l’apartat  6.2.1. 

(Eq.  8.2) 
(Eq.  8.3) 

(Eq.  8.4) 
(Eq.  8.5) 

(Eq.  8.7) 

(Eq.  8.6) 

(Eq.  8.1) 
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8.2. Parametrització del mallat 

El programa mallat ICEM no presenta cap eina que permeti parametritzar geometries 
mallades, així que s’ha buscat un procés que redueixi el temps d’execució del procés normal. 
Aquest mallat segueix el mateix procediment que el mallat de l’apartat  6.4, però té alguns 
canvis amb l’objectiu de reduir els passos. 

El primer pas ha sigut importar la geometria en format .igs, s’ha reparat amb tolerància 1, 
s’ha modificat la geometria com en l’apartat  6.4. D’aquesta forma s’ha aconseguit que el 
nombre de punts, corbes i superfícies sigui l’esperat, és a dir, 56, 110 i 56 respectivament. 
Aquests passos són iguals que en el procediment normal. 

S’ha creat els punts interiors seguint el procediment exposat a l’apartat  6.4. Els punts s’han 
creat a 1/10 i a 9/10 de cada parella de punts, sempre s’han utilitzat els punts de les seccions 
de la part superior i la part inferior, les quals estan indicades a la Figura  6.18, de tal forma 
que cada parella de punts sigui un de la part inferior i un de la part superior i que delimitin 
una diagonal a la secció.  

S’ha creat els punts interiors de les seccions rectangulars a partir dels punts dels vèrtexs 
d’aquestes. Per la secció de sortida la distància en els dos eixos plans serà 10% de l’alçada 
del con i en les altres dues seccions seran de 10% del diàmetre del rodet. El procediment és 
el mateix que l’exposat amb detall a l’apartat  6.2.2. 

L’estratègia de mallat és la mateixa que a l’apartat  6.4. En comptes de crear-lo partint de 
zero, s’ha importat el conjunt de blocs fet anteriorment. Quan s’importen els blocs les 
associacions s’han de tornar a realitzar, però el procés esdevé més ràpid que el procediment 
normal. 

Posteriorment, s’ha associat les corbes de la geometria a les arestes dels blocs exteriors, les 
superfícies de la geometria a les cares dels blocs a les superfícies d’entrada, sortida i els 
laterals, els punts exteriors de les superfícies de la part superior i de la part inferior als 
vèrtexs exteriors i els punts interiors als vèrtexs dels blocs interiors, com s’ha exposat a 
l’apartat  6.2.2. La geometria associada serà igual que la Figura  6.19 ja que es tracta del 
mateix tub d’aspiració i la mateixa estratègia de mallat. 
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Com s’ha exposat a l’anàlisi de sensibilitat de la simulació, el qual correspon a l’apartat  7.1.2, 
el nombre mínim d’elements pel tipus de simulació que es vol realitzar és aproximadament 
140000.Per aquest nombre d’elements la mida màxima de l’element del pre-mallat és 90. 
S’ha aplicat una millora posant més elements al costat de les parets. S’ha utilitzat una llei 
hiperbòlica amb 12 nodes, començant per una distància de 5 i acabant a una distància de 
10. El nombre d’elements total és139524. 

Finalment, s’ha estudiat la qualitat del pre-mallat mitjançant els criteris de la relació d’aspecte 
i del determinant 3x3x3 i els resultats són 19’7 i 0’625 respectivament. Amb aquests valors es 
pot considerar que el mallat és correcte. S’ha passat el pre-mallat a mallat i el mallat obtingut 
és el de la Figura  8.12. 

 

Figura  8.12. Ampliació del mallat de 139524 elements 

 

8.3. Procediment d’utilització de la parametrització 

El procediment d’utilització de la parametrització està dissenyat per dos programes en unes 
versions concretes: El primer programa de creació de peces en 3D és el ProEngineer 
Wildfire 4.0 i el segon programa de mallat és el Ansys ICEM CFD 10.0. 
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8.3.1. Procediment d’utilització de la geometria parametritzada amb 
ProEngineer Wildfire 4.0 

Els passos a seguir són els següents: 

1. Obrir el volum del tub d’aspiració: 

 Fichero > Abrir 

 Obrir l’arxiu geometriaseccions.prt i escollir la peça genèrica. 

2. Definir els valors dels paràmetres: 

 Herramientas > Tabla de familia 

 Dins de Tabla de familia: 

  Insertar Fila 

 Escriure a cada columna el valor del paràmetre corresponent.  
 (Veure de la Figura  8.1 a la Figura  8.11) 

  Verificar 

 Si diu Correcto la geometria s’ha creat correctament. En cas contrari cal repassar els 
 valors introduïts dels paràmetres. 

3. Obrir el volum del tub d’aspiració creat a partir dels paràmetres: 

 Fichero > Abrir 

 Obrir l’arxiu geometriaseccions.prt i escollir la peça que s’ha creat amb paràmetres. 

4. Exportar la geometria en format .igs: 

 Fichero > Guardar una copia 

 Escollir el format .igs, anomenar geometriaseccions.igs i exportar les superfícies del 
 volum. 
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8.3.2. Procediment d’utilització del mallat parametritzat amb Ansys ICEM CFD 
10.0 

Els passos a seguir són els següents: 

1. Importar la geometria en format .igs: 

 File > Import Geometry > STEP/IGES 

 Obrir l’arxiu geometriaseccions.igs 

2. Reparar la geometria: 

 Geometry > Repair Geometry  > Build Diagnostic Topology  
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Figura  8.13. Finestra de la funció Build Diagnostic Topology 

 Posar a la tolerància 1 i deixar els altres valors per defecte. 

3. Esborrar les superfícies triangulars: 

 Geometry > Delete Surface  

 

Figura  8.14. Finestra de la funció Delete Surface 

 Seleccionar les superfícies triangulars (Veure la Figura  6.17). 
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4. Esborrar les línies que no corresponen a cap superfície: 

 Geometry > Delete Curve  

 

Figura  8.15. Finestra de la funció Delete Curve 

5. Crear les noves superfícies triangulars: 

 Geometry > Create / Modify Surface  > From Curves  

 

Figura  8.16. Finestra de la funció From Curves 

 Seleccionar les corbes que delimitaven les superfícies triangulars esborrades. 

6. Esborrar els punts sobrants: 

 Geometry > Delete Point  

 

Figura  8.17. Finestra de la funció Delete Point 

 Seleccionar els punts que no pertanyen a cap intersecció de rectes. 

7. Comprovar el nombre de superfícies, corbes i punts: 

 Info > Geometry Info 
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 Comprovar que el nombre de superfícies és 56, el nombre de corbes 110 i el nombre 
 de punts 56. En el cas contrari tornar a reparar la geometria (pas  1) i esborrar els 
 punts sobrants (pas  6). 

8. Crear un cos: 

 Geometry > Create Body  

 Anomenar al cos FLUID. 

9. Separar la geometria en les següents parts: 

 CORB, formada per les 38 corbes. 

 PUNT, formada pels 20 punts. 

 ENT, formada per la superfície d’entrada del tub d’aspiració 

 SOR, formada per la superfície de sortida del tub d’aspiració. 

 SUP, formada per les 18 superfícies laterals. 

 FLUID, formada pel cos. 

 Polsar botó dret del ratolí sobre Parts > Create Part 

 

Figura  8.18. Finestra de la funció Create Part 

10. Crear els punts interiors de les seccions del con i del colze que no són rectangulars: 

 Geometry > Create Point  > Based on 2 Locations  
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Figura  8.19. Finestra de la funció Based on 2 Locations 

 Seleccionar una parella de punts d’una de les 6 seccions, de tal forma que un punt 
 ha de ser de les superfícies superiors, l’altre de les superfícies inferiors i la recta que 
 teòricament els uniria ha de ser una diagonal de la secció (Veure la Figura  6.18). 
 S’ha de crear 4 punts per cada una de les 6 seccions. 

 Verificar que el nombre de punts afegits és 24. 

11. Crear els punts interiors de les seccions rectangulars del colze i el difusor. 

 Geometry > Create Point  > Base Point and Delta  

 

Figura  8.20. Finestra de la funció Base Point and Delta 

 A la secció de sortida DY i DZ valen 10% de l’alçada del difusor (H9) i a les altres 
 seccions DY i DZ valen 10% del diàmetre d’entrada al con (2·REC). S’ha de crear 4 
 punts per cada una de les 3 seccions. 

 Verificar que el nombre de punts afegits és 12. 

12. Importar els blocs ja creats: 

 File > Blocking > Open Blocking 

 Obrir l’arxiu MallatDefinitiu.blk. 
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13. Associar les arestes dels blocs exteriors amb les corbes de les seccions: 

 Blocking > Associate  > Associate Edge to Curve  

 

Figura  8.21. Finestra de la funció Associate Edge to Curve 

 Seleccionar les arestes i les corbes que s’han d’associar. 

14. Associar les cares dels blocs exteriors a les parts de la geometria que són superfícies: 

 Blocking > Associate  > Associate Face to Surface  

 

Figura  8.22. Finestra de la funció Associate Face to Surface 

 Associar la cara del bloc d’entrada amb la part ENT, la cara del bloc de sortida amb
 la part SOR i totes les cares laterals amb la part SUP. 

15. Associar tots els vèrtexs dels blocs exteriors als punts de les superfícies interior i superior 
i tots els vèrtexs dels blocs interiors a tots els punts interiors: 

 Blocking > Associate  > Associate Vertex  
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Figura  8.23. Finestra de la funció Associate Vertex 

 (Veure la Figura  6.18). 

16. Definir la mida dels elements: 

 Mesh > Set Surface Mesh Size  

 

Figura  8.24. Finestra de la funció Set Surface Mesh Size 

 Posar una mida màxima inicial de 90 i deixar els altres valors per defecte a 0. En 
 cas de tornar a aquest pas augmentar o disminuir aquest valor per adaptar-lo al 
 nombre d’elements desitjat. 

17. Augmentar el nombre d’elements a prop de les parets: 

 Blocking > Pre-Mesh Params  > Edge Params  
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Figura  8.25. Finestra de la funció Edge Params 
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 Seleccionar la llei hiperbòlica, posar uns valors inicials de 5 a l’espai des de la paret, 
 de 10 a l’espai final 10 i 12 al nombre de nodes. Seleccionar copiar a les altres 
 arestes semblants. En cas de tornar a aquest pas augmentar o disminuir aquest valor 
 per adaptar-lo al nombre d’elements desitjat. 

18. Executar el pre-mallat: 

 Seleccionar Pre-Mesh i Recompute Yes. 

 Comprovar que el nombre d’elements és el nombre esperat segons la simulació 
 que es vol fer posteriorment, és a dir, 1400000 elements aproximadament. En cas 
 contrari tornar al pas  16. 

19. Comprovar la qualitat del mallat: 

 Blocking > Pre-Mesh Quality Histograms  

 

Figura  8.26. Finestra de la funció Pre-Mesh Quality Histograms amb el criteri Aspect ratio 

 

Figura  8.27. Finestra de la funció Pre-Mesh Quality Histograms amb el criteri Determinant 
3x3x3 
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 El valor del determinant mínim ha de ser superior a 0’3 i s’han d’estudiar els elements 
 amb la relació d’aspecte més gran. Si la qualitat no és bona cal verificar la geometria i 
 els blocs.  

20. Transformar el pre-mallat en mallat: 

 File > Mesh > Load from Blocking 

21. Guardar el projecte: 

 File > Save Project  

 Anomenar al projecte GeometriaMallada.prj. 

22. Seleccionar el programa de simulació: 

 Output > Select Solver  

 Seleccionar Fluent V6. 

23. Exportar el mallat: 

 Output > Write input  

 Seleccionar GeometriaMallada.uns i crear geomallada.msh. 

 

Figura  8.28. Finestra de la funció Write input 

 L’arxiu creat és el que s’ha de llegir per poder fer la simulació. 
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9. Costos 

Els costos engloben el conjunt de despeses que ha suposat l’elaboració del projecte. L’espai 
físic on s’ha desenvolupat el projecte ha sigut a una de les sales del departament de 
mecànica de fluids de l’escola ETSEIB. El lloguer d’aquesta sala durant els 5 mesos que 
aproximadament ha durat el projecte es pot quantificar en 100€/mes, el qual inclou les 
depeses d’electricitat. L’amortització de l’equip informàtic utilitzat durant el projecte és de 
20€/mes i el material d’oficina utilitzat es pot quantificar en 100€, el qual inclou les 
impressions, els fulls, entre d’altres. 

Una de les despeses més importants ha sigut el pagament de les llicències dels tres 
programes utilitzats: ProEngineer Wildfire 4.0, Ansys ICEM CDF 10.0 i Fluent 6.3.26. Les 
llicències d’aquests programes són de caràcter anual però es comptabilitzarà els 5 mesos 
d’ús. Els preus de les llicències anuals sumen un total de 1800€, que correspon a 150€/mes. 
A més a més, es va realitzar un curs per l’aprenentatge del programa ProEngineer, el qual va 
costar 300€. 

Finalment, es comptabilitzaran les hores treballades durant les 18 setmanes. Pel càlcul es 
considera 5 dies laborals per setmana i unes 6h al dia, que fan un total de 540h. Es 
considerarà que el sou del projectista és de 20€/h. 

 

 Preu mensual Preu total (5 mesos) 

Hores treballades 20€/h·540h 10800€ 

Lloguer de la sala 100€/mes 500€ 

Llicències programari 150€/mes 750€ 

Curs ProEngineer  300€ 

Material d’oficina  100€ 

Equip informàtic 20€/mes 100€ 

 Despeses totals netes 12550 € 

 +16% IVA 2008 € 

 Despesa total 14558 € 

Taula  9.1. Despeses 

El cost total del projecte és de 14558€. 
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10. Medi ambient 

L’impacte ambiental del projecte té dues parts clarament diferenciades, el que s’ha produït 
durant el seu desenvolupament i el que tindrà lloc, en un futur, si s’aplica aquest projecte en 
la rehabilitació d’una central hidroelèctrica.  

En la primera part, és a dir, en el procés de realització del projecte, l’impacte que s’ha produït 
sobre el medi ambient ha sigut petit, tot i que no es pot negligir. Aquest es pot atribuir, 
principalment, a l’ús d’energia elèctrica pel funcionament d’ordinadors i dels sistemes 
d’il·luminació i a la utilització de material divers d’oficina, en el qual s’inclouen els fulls de 
paper, els bolígrafs, entre d’altres. Es pot observar que aquesta primera part de l’impacte 
ambiental és gairebé equivalent a la que causaria el projectista encara que no hagués 
realitzat el projecte. 

Pel que fa a l’aplicació del projecte, com que es tracta d’una central hidroelèctrica 
rehabilitada l’impacte ambiental serà el mateix que la central existent. Aquest impacte inicial 
té aspectes negatius com és la construcció d’embassaments que poden afectar a la 
població, a la flora i a la fauna de la zona, així com a la variació del cabal inicial del riu aigües 
avall, però cal destacar que un embassament és una bona reserva d’aigua, el qual és molt 
necessari en època de sequera. Els aspectes positius de l’impacte inicial són la reducció 
d’emissions de gasos a l’atmosfera deguts a la utilització de combustibles fòssils per generar 
electricitat. 

En la rehabilitació d’una central hidroelèctrica s’augmenta el rendiment de la central això 
permetrà una producció més elevada d’energia elèctrica. Si es considera una demanda 
d’energia elèctrica contant, l’augment de la producció permetrà una reducció de l’ús de 
combustibles fòssils. 
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Conclusions 

Després de la realització dels diversos mallats mitjançant estratègies diferents, es pot 
concloure que el millor mallat és el que està format per 8 blocs, els quals segueixen la forma 
del tub d’aspiració, i això permet que el elements estiguin orientats en la direcció del flux. 

En la construcció de la geometria formada per seccions de referència s’ha demostrat que 
l’elaboració és més senzilla ja que consisteix en construir els trams a partir de les seccions 
que els defineixen. Si s’hagués aconseguit inicialment els plànols d’un tub d’aspiració on 
s’indiquessin aquestes seccions la complexitat de la construcció de la primera geometria 
hagués disminuït. 

El procés de simulació és molt complex, sobretot en el coneixement dels diferents 
paràmetres que cal introduir i a l’hora de verificar la bondat dels resultats. És l’experiència la 
que et dona els coneixements per poder realitzar amb èxit una simulació, és per això que 
se’n la primera simulació de l’autora, s’ha vist necessari recórrer als coneixements de 
diverses persones amb experiència en el camp. 

En l’anàlisi de sensibilitat s’ha observat que la pèrdua de càrrega en les deu simulacions 
disminueix amb l’augment del nombre d’elements, això és degut a que a mesura que 
augmenta el nombre d’elements els càlculs són més acurats. En aquesta disminució arriba 
un punt on la pèrdua de càrrega es manté més o menys constant amb l’augment del nombre 
d’elements.  

Amb l’objectiu de trobar el nombre d’elements mínim pel qual la simulació és correcte, s’ha  
comparat els quatre mallats que corresponen a la zona de transició, on la pèrdua de càrrega 
deixa de ser dependent amb el nombre d’elements. Desprès d’haver comparat els quatre 
mallats, s’ha conclòs que el mallat de 106560 elements no representa uns càlculs correctes 
ja que la velocitat mitjana a la sortida és inferior que als altres mallats, això fa augmentar la 
variació de pressió dinàmica i, per tant, fa augmentar la variació de pressió total. 

En la comparació de les velocitats, les pressions estàtiques, les vorticitats i els valors de y+ de 
les altres tres simulacions s’ha conclòs que malgrat el resultats siguin lleugerament diferents 
pel cas de 287664 elements es poden considerar correctes les tres ja que la diferència en el 
nombre d’elements dels mallats de 139524 i 178020 elements al de 287664 elements és 
molt elevada i, per tant, la millora del mallat justifica els resultats. 
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Cal remarcar que un millor coneixement de la instal·lació on està el tub d’aspiració hagués 
permès una simulació més exacta ja que la pressió estàtica a la sortida del tub es podria 
calcular amb la distància entre la cota del dipòsit aigües avall i la cota mitja de la secció de 
sortida del tub d’aspiració. 

En la simulació de 139524 elements s’ha observat diversos fenòmens. A l’entrada hi ha 
recirculació a prop de les parets, aquest fet era d’esperar ja que el perfil de velocitats introduït 
a l’entrada té components radials importants a prop de les parets. També hi ha recirculació a 
la zona del colze, quan hi ha un canvi en la direcció del flux apareix aquest fenomen. S’ha de 
comentar que la simulació realitzada no fa un càlcul acurat dels vòrtexs i els fluxos 
secundaris, si es volgués fer un càlcul més acurat s’hauria d’augmentar el nombre 
d’elements fins a 400000. 

El procediment de la parametrització és una eina útil que redueix considerablement el temps 
d’execució del procés d’elaboració de la geometria. Pel que fa al procés de mallat, la millora 
no és tan considerable però segueix sent una millora. Aquest procediment es podria 
estendre a altres geometries del tub d’aspiració però caldria modificar alguns passos en 
funció de la geometria i l’estratègia de mallat que es vulgui seguir. 

Aquest projecte pot ser la base de l’elaboració de procediments per parametritzar altres 
geometries de tub d’aspiració i, fins hi tot, altres parts d’una central hidroelèctrica. I encara 
que sigui complex d’elaborar els procediments ofereix una millora que es tradueix en una 
reducció de costos, cosa que és important per qualsevol empresa. 
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