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Resum

En  aquest  projecte  es  realitza  una  proposta  de  pràctica 
enfocada a donar realisme a allò que s'estudia en Mecànica 
de  fluids  al  Grau  d'Enginyeria  Química,  mitjançant  la 
simulació  de  xarxes  de  distribució  d'aigua  amb  el 
programa EPANET 2.0.

1. Introducció

És  molt  comú  que  durant  l'etapa  universitària  de  les 
persones es treballin  i s'estudiïn  matèries que, en la vida 
professional no tenen una aplicació directa o, la realitat de 
les mateixes, és molt diferent a allò que s'ha vist durant la  
carrera. És per aquest motiu, que és molt important enfocar 
i  donar  realisme  a  allò  que  s'estudia  mitjançant  la 
realització de pràctiques de processos reals i que els i les 
alumnes puguin fer-se una idea d'allò es poden trobar en el 
seu futur com a professionals de la Enginyeria.

En aquest projecte es realitzarà una proposta d'aquest tipus 
de pràctica.  Aquesta estarà  enfocada per  a estudiants  del 
Grau  d'Enginyeria  Química  i,  concretament,  per  a 
l'assignatura  d'Operacions  Bàsiques  i/o  de  Mecànica  de 
Fluids. 

Sota el marc del pla del 95, en l'assignatura d'Operacions 
Bàsiques, un dels tres grans blocs d'aquesta assignatura era 
la  Mecànica  de fluids,  i  el  fluid  més comú,  important  i 
necessari  en la vida de les persones és l'aigua. Per aquest 
motiu,  la  pràctica  proposada  tindrà  a  veure  amb  la 
distribució d'aigua potable a la població.

El  disseny d'una  xarxa  de distribució d'aigua potable pot 
ser  molt  complicat,  o  sigui  que  s'han  hagut  de 
desenvolupar programes informàtics per tal de facilitar  la 
feina  als  professionals  que  s'hi  dediquen.  En  aquest 
projecte  s'utilitza  un  programa,  que  es  pot  trobar  de 
manera gratuïta a la xarxa, que s'anomena EPANET.

L'aigua,  els  seus  usos  i  característiques  són  el  punt  de 
partida  d'aquest  projecte,  juntament  amb  dades  dels 
principals consums a Europa, entre d'altres.

La  descripció  d'una  xarxa  de  distribució,  les  seves 
característiques i  els diferents  tipus que existeixen  tenen 
especial  atenció,  així  com les  avantatges  i  desavantatges 
d'unes i altres.

Per  estructurar  millor  la  informació  que és  necessària  a 
l'hora de dur a terme la pràctica, hi ha una base teòrica de 
Mecànica de fluids per a la resolució de problemes i/o pel 
disseny de xarxes. 

També hi  ha  una  descripció del  programa  EPANET que 
inclou  un  parell  d'exemples  de  parts  de  xarxes  de 

distribució  reals  facilitats  per  l'empresa  Aigües  de 
Barcelona.

Finalment  hi  ha  la  proposta  de  pràctica,  així  com  la 
metodologia didàctica  que s'haurà  de seguir  per  dur-la  a 
terme. Inclourà la descripció de la base de treball i del què 
els  i  les  estudiants  hauran  de  desenvolupar,  de  com ho 
hauran de fer, del tipus d'informe que hauran d'entregar  i 
del mètode d'avaluació que s'aplicarà a aquest treball.

La pràctica està pensada per a ser realitzada en grup per tal 
de fomentar el treball en equip i de lideratge així doncs, a 
part de l'aprenentatge científic-tècnic que puguin adquirir,  
també  contribueix  al  desenvolupament  d'altres 
capacitats/habilitats que es reconeixen en les directrius del 
Pla Bolonya.

2. La importància de l'aigua

L'aigua  és  un  element  imprescindible  per  a  la  vida  en 
general  i  per  la  vida  humana  en  particular.  Ha estat,  al 
llarg de tota la història de la humanitat, un element clau en 
el desenvolupament de totes les cultures. 

La quantitat  d'aigua que consumeixen els diferents països 
està en funció del grau de desenvolupament tecnològic de 
la  societat.  Els països més desenvolupats,  com els Estats 
Units  o  la  Unió  Europea  consumeixen  grans  quantitats 
d'aigua  per  fer  front  a  l'agricultura  i  la  ramaderia 
intensiva,  a  la  generació  d'energia  i  al  desenvolupament 
d'activitats industrials.

Només un ús racional de l'aigua pot permetre que l'activitat  
de les  persones i  el  desenvolupament  siguin  compatibles 
amb els recursos existents i la natura en si mateixa. Hi ha 
d'haver  un  canvi  de  conducta  i  fer  un  ús  racional  de 
l'aigua, cal utilitzar-la sense malbaratar-la.

El desenvolupament d'un sistema de canalitzacions (xarxa 
de distribució)  que ha  suposat  la  possibilitat  de disposar 
aigua directament a les nostres llars és un progrés del que 
no  sempre  hem  gaudit  i,  això  és  un  privilegi  que,  en 
l'actualitat  i segons l'OMS, només en gaudeix un 20% de 
la població mundial.

La quantitat  d'aigua que consumeixen les persones a casa 
seva varia  segons el  nivell  de vida del  país on viuen.  A 
Europa  es  calcula  una  despesa  mitjana  d'aigua  potable 
d'entre 150 i 200 litres al dia encara que per a beure només 
és d'entre 2 i 3 litres, en canvi, un ciutadà de l'Índia té un 
consum de 25 litres al dia. 

A la  ciutat  de Barcelona  i  la  seva àrea  metropolitana  el 
consum  d'aigua  per  persona  i  dia  està  per  sota  de  la 



mitjana  europea  ja  que  s'ha  anat  moderant  al  llarg  dels 
últims anys. Segons dades d'Aigües de Barcelona (Empresa 
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua), ha 
passat  de  ser  d'uns  130  litres  de  mitjana  al  2001,  als  
actuals 105 litres. 

3. Xarxes de subministrament d'aigua potable

Una xarxa  de subministrament  és un  conjunt  d'elements 
encarregats  del  transport  de  l'aigua  des  dels  punts  de 
producció i/o emmagatzemament fins als punts de consum: 
domicilis, comerços, indústries, hidrants de reg i incendis, 
etc.

La  xarxa  està  constituïda  bàsicament  per  canonades  i 
elements especials: vàlvules,  dipòsits,  bombes, accessoris, 
hidrants,  elements  d'unió,  elements  de  mesura,  etc.  que 
han  de  ser  dimensionats  per  als  cabals  que  permetin 
mantenir  la  xarxa  a  unes  pressions  mínimes  de 
funcionament. 

Es poden classificar segons la seva tipologia:

– Xarxes ramificades o obertes

– Xarxes mallades o tancades

– Xarxes mixtes

3.1. Xarxes ramificades o obertes

Una  xarxa  de  distribució  d'aigua  potable  ramificada  o 
oberta es caracteritza per estar formada per una canonada 
principal de distribució (la que té el major diàmetre) des de 
la qual surten ramals que acabaran en punts cecs, es a dir,  
sense interconnexions amb altres canonades de la mateixa 
xarxa de distribució d'aigua potable.

La  principal  avantatge  de  les  xarxes  ramificades  és 
econòmica ja que gràcies a la simplicitat de la instal·lació 
(un nus només és alimentat per una canonada) la despesa 
és menor.

Pel  que  fa  a  càlcul,  una  petita  avantatge  que  tenen  les 
xarxes ramificades és que la seva resolució és directa.

El principal inconvenient de les xarxes ramificades és que 
davant  d'un  problema  o  una  ruptura  en  alguna  de  les 
canonades que la conformen, s'haurà de deixar sense servei 
a  tots  els  usuaris  que  estiguin  atesos  aigües  avall  de 
l'avaria, mentre que es realitzen els treballs de reparació.

3.2. Xarxes mallades o tancades

Una xarxa de distribució d'aigua potable mallada o tancada 
es caracteritza per estar formada per un conjunt de circuïts 
anomenats malles fets a través de la interconnexió entre els 
ramals de la xarxa de distribució d'aigua potable.

L'avantatge principal de les xarxes mallades és que aquest 
tipus de configuració és el més adient des del punt de vista 
de  l'eficiència  i  de  la  garantia  del  servei.  Davant  d'un 
possible  problema  o  ruptura  d'alguna  de  les  seves 
canonades, l'afectació d'usuaris serà menor ja que es poden 
establir rutes alternatives al flux a través de les malles que 
conformen la xarxa.

Pel que fa al  càlcul,  en les xarxes  mallades  és necessari 
recórrer  a  mètodes  iteratius  (com  el  mètode  de  Hardy-
Cross)  per  a  la  seva  resolució,  ja  que  són  molt  més 
complexes  que  les  ramificades.  Actualment  però,  amb 

programes  com  l'EPANET  s'ha  simplificat  el  càlcul  de 
qualsevol tipus de xarxa.

4. Coneixements previs

En  la  base  teòrica  imprescindible  per  tal  de  entendre  i 
resoldre  problemes sobre xarxes  d'aigua,  s'han  inclòs les 
equacions  de  continuïtat  i  de  Bernouilli,  bàsiques  en 
l'estudi dels fluids, conceptes com la pèrdua de càrrega i el 
seu  càlcul,  la  definició  els  tipus  de  règims  de  flux,  el 
número  de  Reynolds  i  la  seva  importància,  el  factor  de 
fricció  i  d'altres  equacions  de  càlcul  com  la  de  Darcy-
Weisbach, la de Hazen-Williams i la de Chezy-Manning, 
que són les tres opcions de càlcul que dóna el programa 
EPANET en les seves simulacions de xarxes d'aigua.  Per 
acabar  la  base  teòrica  hi  ha  una  descripció  del  mètode 
d'anàlisi de xarxes tancades de Hardy-Cross.

Les equacions bàsiques de mecànica de fluids que s'han fet 
servir per resoldre les xarxes proposades són:

4.1. Equació de continuïtat 

La conservació  de  la  massa  d'un  fluid  a  través  de  dues 
seccions d'un conducte (tals com S1 i S2) estableix que la 
massa que entra és igual a la que surt.

Q1 = Q2 (el cabal que entra és igual al que surt)

S1.v1 = S2.v2 = Q Volumètric = constant

On: 

Q = Cabal volumètric (m3/s)

v = Velocitat (m/s)

S = Àrea transversal de la canonada o conducte (m2)

4.1. Balanç d'energia

h1= h2+hc, 

on h1 i h2 són la carrega  que té el fluid en cada un dels 
punts  d'una  canonada  i hc,  les  pèrdues  de  càrrega  que 
experimenta el fluid a l'anar d'1 a 2.

-> h es pot expressar de la següent manera:

h= z+ P
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, on 

z=cota o alçada del punt considerat, 

P =pressió del fluid en aquest punt i 

ρ= densitat del fluid.

->  La pèrdua de càrrega (hc) per unitat de longitud depèn 
de la rugositat de la canonada, del seu diàmetre, del cabal  
que circula i de la seva velocitat, generalment:
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D
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on  f  depèn  del  material  de  la  canonada  i  del  règim  de 
circulació del fluid.

La pèrdua de càrrega  per  unitat  de longitud depèn de la 
rugositat  de la canonada,  del seu diàmetre,  del cabal que 
circula i de la seva velocitat



5. EPANET 2.0.

L'EPANET  és  un  programa  gratuït  que  es  pot  trobar  a 
Internet  que  realitza  simulacions  del  comportament 
hidràulic durant un període de temps i també de la qualitat  
de l'aigua en xarxes de distribució a pressió. 

Existeixen  altres  programes  de  simulació  de  xarxes  de 
distribució d'aigua com el PICCOLO, l'INFOWORKS, el 
WATERCAD, l'STONER, el MIKE URBAN, el KYPIPE, 
etc., però s'ha de pagar la llicència per poder utilitzar-los. 
Així doncs, tot i  que l'ús de l'EPANET pot partir  alguna 
manca  de  funcionalitat  respecte  als  programes  amb 
llicències  privatives,  aquest  permet  trencar  les  barreres 
econòmiques i  de format  de dades que suposen  aquestes 
llicències,  i  així  donar  accessibilitat  a  qualsevol  classe 
d'institució i/o persona.

L'empresa Aigües de Barcelona va facilitar  dos esquemes 
de trossos de xarxes reals de distribució d'aigua potable, un 
de xarxa ramificada i un altre de xarxa mallada. Tot i que 
a  la  realitat  existeixen  vàlvules,  bombes,  reductors  de 
pressió i altres elements indispensables pel  funcionament 
de  les  xarxes  de  distribució,  en  aquests  esquemes 
proporcionats  per  Aigües  de  Barcelona,  s'ha  preferit 
treure'ls per simplificar, ja que seran la base de treball de 
la  pràctica  que  es  proposarà.  Així  doncs,  els  esquemes 
només  disposen  de  canonades,  nusos  entre  canonades  i 
dipòsits.  En  les figures 1 i  2 de l'apartat  7 (Proposta de 
pràctica) es pot veure l'aspecte d'aquestes xarxes treballant  
amb EPANET.

6. Didàctica de la pràctica

Des de l'entrada en vigor del Pla Bolonya, les Universitats 
han de ser capaces de permetre el desenvolupament d'altres 
capacitats  o  competències  necessàries  per  al  futur 
professional  de  l'alumnat,  a  part  de  les  pròpiament 
acadèmiques  i/o  científiques.  En  general,  aquestes  altres 
capacitats havien estat pràcticament ignorades, però El Pla 
Bolonya les ha fet explícites i són el seu cavall de batalla 
per  tal  d'inserir  de  manera  més  òptima  els  futurs 
professionals dins el món laboral real.

6.1. Metodologia

La  metodologia  de  treball  ve  marcada  per  l'aplicació 
pràctica  dels  mètodes  teòrics  estudiats  a  l'aula  per  a  la 
resolució de problemes en xarxes d'aigua. 

Per  dur  a  terme  la  feina  proposada,  l'alumnat  haurà  de 
treballar  en  equip.  Els  equips  podran  ser  de  2  fins  a  4 
persones, i els i les estudiants hauran  de formar els grups 
de treball de previ acord.

També  hauran  de  decidir  els  aspectes  bàsics  de  la  seva 
pràctica,  ja  que  aquesta  pretén  ser  una  proposta  oberta 
sense enunciats i respostes tancades.

Hauran  de  ser  creatius  a  l'hora  de  buscar  solucions  als 
problemes que puguin anar  sorgint, tant de la pràctica en 
si,  com  als  problemes  relacionals  entre  companys/es. 
Hauran de saber arribar a consensos per anar avançant.

Hauran  de  participar  activament  durant  el 
desenvolupament del treball.

Hauran  de  presentar  una  memòria  on  exposin  tots  els 
aspectes  de  la  seva  pràctica,  decisions,  justificacions, 
explicacions,  metodologia,  presentació  de  resultats  i 
conclusions.

Hauran de realitzar una exposició de la pràctica realitzada.

Finalment, hauran d'autoavaluar-se de manera individual i 
en grup.

Durant  el  desenvolupament  de  la  pràctica  per  part  de 
l'alumnat,  hi  hauran  sessions de seguiment,  especialment 
al  principi,  per  tal  de  definir  bé  el  sistema  que  han 
d'estudiar, i ja més endavant, per resoldre qualsevol dubte 
que puguin tenir.

6.2. Objectius i competències bàsiques

Tot  i  que  hi  ha  un  clar  objectiu,  que  és  que  els  i  les 
estudiants  integrin  els  continguts  teòrics  i  els  sàpiguen 
aplicar  en  un  context  real;  també  es  pot  parlar  d'altres 
objectius:

– Posseir i comprendre els coneixements d'una àrea 
d'estudi.

– Saber aplicar  els seus coneixements al  treball  de 
manera  professional  i  posseir  les  competències 
mitjançant  l'elaboració i defensa d'arguments i la 
resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

– Capacitat  de reunir  i interpretar  dades rellevants 
per  emetre  judicis  que  incloguin  una  reflexió 
d'índole científica i/o ètica.

– Capacitat  de  transmetre  informació,  idees, 
problemes,  conclusions  i  solucions  a  un  públic, 
tant  especialitzat,  com  no  especialitzat,  d'una 
manera clara i sense ambigüitats.

– Creativitat a l'hora de resoldre problemes i buscar 
alternatives, en entorns nous o poc coneguts dins 
de  contextos  més  amplis  (o  multidisciplinars) 
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

– Capacitat de treball en equip i lideratge.

– Responsabilitat en la feina.

6.3. Criteris d'avaluació

Per una banda, el/la professor/a valorarà la feina realitzada 
per  cada  grup  mitjançant  la  memòria  presentada.  Però 
també,  per  altra  banda,  tindrà  en  compte  altres  aspectes 
d'execució de la pràctica. 

Cada  component  del  grup  haurà  de  realitzar  una 
autoavaluació tant de si mateix, com de la resta del grup,  
valorant aspectes de la feina realitzada, de relació amb la 
resta i de responsabilitat assumida. 

L'exposició  oral  també  tindrà  pes  a  l'hora  de  realitzar  
l'avaluació.

La puntuació de la pràctica dependrà de diversos factors i 
no només de la valoració del professorat,  sinó que també 
serà  el  propi  alumnat  qui  agafarà  part  de  d'aquesta 
responsabilitat. 



7. Proposta de pràctica

Les xarxes  facilitades  per  Aigües  de  Barcelona  seran  la 
base  de  treball  de  la  pràctica.  Com ja  s'ha  comentat  al 
capítol dedicat  al  programa EPANET, per simplificar  els 
esquemes,  s'han  suprimit  vàlvules,  bombes,  reductors  de 
pressió  i  altres  elements,  i,  només  s'han  mantingut  les 
canonades, nusos entre canonades i dipòsits.

El  primer  esquema  correspon  a  la  xarxa  de  distribució 
d'aigua potable d'una part  d'una urbanització de Torrelles 
de  Llobregat  anomenada  Can  Guey.  Aquesta  secció  de 
xarxa,  que Aigües de Barcelona anomena  CangueyIV, és 
alimentada  per  un  dipòsit  tancat  d'igual  nom.  Es  tracta 
d'una xarxa oberta o ramificada, que tot i ser senzilla, està 
formada  per  nombrosos  nusos  que  corresponen  a  les 
diferents demandes que hi ha a la zona.

El segon esquema correspon a una part  de la de xarxa de 
distribució  d'aigua  potable  de  la  ciutat  de  Barcelona, 
concretament  a  una  secció  que,  Aigües  de  Barcelona, 
anomena  Universitat.  Aquesta  secció,  com  el  seu  nom 
indica,  està  situada  a  la  plaça  Universitat  de l'Eixample 
Barceloní,  i  està  formada  per  l'illa  de  l'UB i  dos  illes 
adjacents  a  aquesta.  Es  tracta  d'una  xarxa  tancada  o 
mallada, composada per tres malles. L'esquema, al tractar-
se d'una secció de la xarxa de Barcelona, i concretament a 
una zona cèntrica de la ciutat, no té cap dipòsit aprop. És 
per  aquest  motiu,  que  s'ha  suposat  que  la  secció  està 
alimentada  mitjançant  un  dipòsit  tancat  virtual.  També 
s'ha  fet  així  perquè  a  l'hora  de  crear  una  xarxa  amb 
EPANET, aquesta s'ha d'alimentar, com a mínim, amb un 
dipòsit o bé un embassament.

Fig. 1. Esquema Xarxa Can Guey a EPANET

Fig. 2. Esquema Xarxa Universitat a EPANET

7.1. Simplificació de les xarxes

Les xarxes facilitades per Aigües de Barcelona no són molt 
complicades  ja  que  són  parts  petites  de  xarxes  de 
distribució d'aigua potable reals. A més se'ls han suprimit  
elements  que les  compliquen  com vàlvules,  reductors  de 
pressió i  d'altres  elements.  Tot  i  això disposen  de molts 
nusos i canonades i per tant,  per facilitar  la pràctica, s'ha  
cregut  convenient  que  la  primera  tasca  de  la  mateixa 
pràctica sigui simplificar el nombre de nusos i canonades. 

Als alumnes se'ls hi  demanarà  que triïn  una  de les dues 
xarxes que tenim com a base de treball i ho portin a terme.

En el cas de la xarxa oberta o ramificada de Can Guey, per 
exemple,  es podria  simplificar  la  xarxa  sumant  totes les 
demandes de tots els nusos que hi ha a la canonada fins el 
nus  d'on  surt  una  ramificació  i  adjudicant  el  valor 
d'aquesta suma a aquest últim nus. En el cas que hi hagi  
un  diàmetre  diferent  de  canonada  abans  d'arribar  a  una 
ramificació,  s'han  sumat  les demandes  fins  a  l'últim  nus 
abans del canvi de diàmetre. 

En el cas de la xarxa tancada o mallada d'Universitat, s'ha 
fet el mateix però la simplificació no és tan intuïtiva com 
en una xarxa ramificada.

Fig. 3. Xarxa Can Guey simplificada

Fig. 4. Xarxa Universitat simplificada

7.2. Desenvolupament de la pràctica

Després  de  la  simplificació  de  la  xarxa  escollida  pels 
diferents  grups  de  treball,  començarà  el  propi 
desenvolupament  de la  pràctica.  La proposta que es farà 



vol ser oberta, per tal de facilitar la presa de decisions i la 
creativitat de l'alumnat a l'hora de treballar-la.

En el cas de la xarxa  ramificada de Can Guey es podria  
treballar a partir del següent esquema:

Fig. 5. Diagrama Can Guey simplificat

A partir  del conjunt  de dades del que disposem es poden 
determinar  alguns paràmetres, com per exemple, cabals o 
pressions. El cabal ve determinat  per la demanda,  amb la 
qual cosa, es pot trobar directament.  La pressió serà més 
complicat. Sabent la pressió es pot dimensionar el dipòsit o 
saber si una pot funcionar o no.

Amb la demanda base (m3/h), la longitud de les canonades 
(m)  i  el  seu  diàmetre  (mm),  es  pot  obtenir  la  velocitat 
utilitzant la següent fórmula:

Q=v.S=v.π . D
2

4
=> v= 4.Q

π . D2

Després s'haurà de calcular f a partir de:

f = 13.69.g

c1.85 . v0.15. D0.17

El  valor  de  f  s'haurà  substituir  a  l'equació  de  Darcy-
Weisbach per tal d'obtenir la pèrdua de càrrega (hc) a cada 
canonada del sistema:

hc=f.
L

D
. v

2

2.g
Eq. general de Darcy-Weisbach

Un cop fet això, s'hauran de realitzar els balanços d'energia 
a cada nus per tal de poder deduir els seus valors. S'haurà  
de complir que:

Qentrada=∑Qsortida+demanda(q ) , on Q = cabal

i també que

hfinal branca=hinicibranca−∑hc

Començarem  a  partir  del  nus  més  allunyat  del  dipòsit 
d'alimentació de la xarxa: 

h11=h12+hccanonada13

h10=h11+hccanonada12

h9=h10+hccanonada11

h8=h9−hccanonada10

h7=h6−hccanonada8

h6=h9+hccanonada9

h5=h3−hccanonada5
−hccanonada6

h4=h6+hccanonada7

h3=h4+hccanonada4

h2=h1−hccanonada2

h1=h3+hf canonada3

A partir d'aquí suposarem la pressió a l'últim nus, el 12, i 
anirem  buscant  les  diferents  pressions  dels  altres  nusos, 
aïllant-les en l'equació:

h= z+ P

ρ . g
+ 1

2
. v

2

g

Aigües de Barcelona ha de garantir  una pressió de servei 
d'entre 2 i 13 bar, així que la primera suposició que s'ha fet 
és dir  que al  nus 12 la  pressió serà  de 2 bar,  que és la 
mínima  pressió per  donar  servei als  usuaris.  Al realitzar  
els  càlculs  de les pressions  en  els altres  nusos,  se n'han  
obtingut  de  negatives,  per  tant  el  sistema  no  podria 
funcionar  si  no  s'instal·la  una  bomba.  Com que,  per  no 
complicar,  s'ha  preferit  mantenir  el  sistema  sense  cap 
element a banda de nusos, canonades i dipòsits, s'ha buscat 
una  pressió mínima per  tal  que el sistema funcioni,  és a 
dir, que garanteixi pressions positives a tots els nusos sense 
la instal·lació d'una bomba.

En  el  cas  de  la  xarxa  mallada  d'Universitat,  podria 
treballar-se a partir  del diagrama que hi ha a continuació, 
que és una reducció de la simplificació que ja s'ha realitzat:

Fig. 6. Diagrama Universitat simplificat

Per resoldre el sistema, primer de tot s'ha de complir que la 
suma dels cabals d'entrada i sortida d'un nus i la demanda 
del nus ha de valer zero, és a dir, que tot el que entra en un 
nus, ha de ser igual a tot el que surt. Així doncs, aplicarem 
l'equació de continuïtat (balanç de matèria) per a cada nus 
de la xarxa.



Malla 1

NUS 1: q11=q1+d1

NUS 2: q1=q2+d2

NUS 3: q2=q3+q10+d3

NUS 9: q9+q10=q11+d9

Malla 2

NUS 9: q9=q10+q11+d9

NUS 3: q2+q10=q3+d3

NUS 4: q3=q4+q7+d4

NUS 7: q6+q7=q8+d7

NUS 8: qdipòsit+q8=q9

malla 3

NUS 7: q6=q7+q8+d7

NUS 4: q3+q7=q4+d4

NUS 5: q4=q5+d5

NUS 6: q5=q6+d6

on q=cabal de la canonada, i d=demanda en el nus

qdipòsit=∑di ,  on  di és  la  demanda  dels  nusos  1, 
2,3,..., i

Un cop fet això, també s'ha de complir que la suma de totes 
pèrdues de càrrega a una malla ha de ser igual a zero, és a 
dir:

∑
malla k

=Ki Qi∣Qi∣ per totes les malles k = 1, 2, 3, ..., kL,

on

Qi = cabal de sortida de la canonada

Ki=
8fi Li

π2 gDi
5 ,  on i= nombre de canonades que s'han  de 

sumar a la malla k.

Així doncs, si fem el balanç d'energia a les malles:

Malla 1

hcCanonada1
+hcCanonada2

+hcCanonada10
+hcCanonada11

=0 , substituint:

8f1 L1

π2
gD1

5
Q1∣Q1∣+

8f2 L2

π2
gD 2

5
Q2∣Q2∣+

8f10 L10

π2
gD 10

5
Q10∣Q10∣+

8f11 L11

π2
gD 11

5
Q11∣Q11∣=0

Malla 2

hcCanonada10
+hcCanonada3

+hcCanonada7
+hcCanonada8

+hcCanonada9
=0

Malla 3

hcCanonada7
+hcCanonada4

+hcCanonada5
+hcCanonada6

=0

A partir  d'aquí,  el sistema s'ha  de resoldre mitjançant  el 
mètode  Hardy-Cross  per  xarxes  mallades  o tancades,  el 
qual indica que s'han de suposar alguns dels cabals, tants 
com siguin  necessaris  per  tal  que el  sistema d'equacions 
tingui  una  única  solució.  Normalment  no  és  possible 
satisfer a la primera  que la suma de totes les pèrdues de 
càrrega  a  una  malla  sigui  igual  a  zero.  Així  doncs  els 
cabals s'hauran  d'anar  modificant fins que la suma de les 
pèrdues de càrrega en una malla sigui pràcticament zero. 
La modificació es farà aplicant la correcció ΔQk als cabals 
suposats inicialment de la següent manera:

∑
malla k

Ki (Qi+ΔQ k)∣Qi+ΔQk∣=0 ,  on 

ΔQk=
− ∑

malla k
Ki Qi∣Qi∣

2 ∑
mallak

Ki∣Qi∣

En  aquest  cas,  al  tractar-se d'un  sistema  de 3 malles  és 
força complicat  de calcular.  Es podria  fer amb una taula  
d'excel però igualment segueix sent força complicat. Els i 
les estudiants, al tractar-se d'una pràctica oberta, cada grup 
la  plantejarà  i  resoldrà  fins  allà  on  vulguin  i  puguin 
arribar,  evidentment,  amb  uns  mínims,  com  són  els 
plantejats en aquest exemple.

7.3. Informe de la pràctica

A banda de la feina de simplificació, càlcul i simulació de 
les xarxes plantejades en la pràctica, els diferents grups de 
treball,  hauran  de presentar  un  informe.  Aquest  informe 
haurà  d'incloure,  com a  mínim,  un  petit  capítol  sobre 
l'aigua, com a recurs, un altre sobre xarxes de distribució 
d'aigua potable, l'explicació de tot el procés de treball i les 
conclusions a les quals han arribat.

El format de l'informe haurà  de seguir,  en la mesura que 
sigui  possible,  les recomanacions  d'elaboració de treballs 
acadèmics. Aquestes recomanacions es poden consultar a: 
http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/tfg/recomanacions#2 

7.4. Exposició de la pràctica
A la  final  de la  pràctica,  els grups  de treball  hauran  de 
realitzar  una exposició oral de tot el procés i de les seves 
impressions, davant els/les seus/ves companys/es de classe. 
No ha de tenir una durada molt llarga (uns 10-15 minuts) i 
es valorarà que intervinguin tots els membres del grup i la 
seva  capacitat  de  transmissió  d'informació,  idees, 
problemes, conclusions,etc. de manera clara i concisa.

8. Conclusions

Amb  la  realització  d'aquest  projecte,  s'ha  pogut  definir  
material didàctic per poder fer un proposta de pràctica per 
a  estudiants  del  Grau  d'Enginyeria  Química,  que  ha  de 
permetre contribuït a aclarir els conceptes de Mecànica de 
Fluids  que generalment  són  costosos d'entendre,  sobretot 
quan es surt del que es fa típicament a classe.

En  l'elaboració  del  projecte  també  s'ha  considerat  la 
metodologia.  S'ha  aprofitat  el  fet  de ser  una  pràctica  en 
grup,  per  fomentar  el  desenvolupament  de 
capacitats/habilitats  (a  banda  de  les  científico-tècniques) 

http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/tfg/recomanacions#2


reconegudes en  les  directrius  del  pla  Bolonya que seran 
indispensables en la incorporació en el món laboral com a 
futurs  Enginyers.  El  model  didàctic  proposat  es  podria 
també adoptar per altres assignatures.

S'ha  pogut  trobar  un  programa,  l'EPANET,  per  poder 
realitzar aquesta proposta sense que això suposi un cost per 
a la universitat,  ja que no és necessari  comprar  llicències 
privades  com  pot  passar  amb  altres  programes  de 
pagament que hi ha al mercat. I tot això sense escatimar en 
qualitat, ja que és un programa que s'utilitza habitualment 
en l'estudi i simulació de xarxes de d'aigua. 

La utilització del programa EPANET, ha permès que els i 
les  estudiants  es  familiaritzin  amb  programari  lliure  i  
gratuït d'ús professional i que puguin fer-se una idea d'allò 
que es poden trobar en el seu futur com a Enginyers,  un 
cop hagin acabat la carrera. 

S'ha  obert  una  via  de  contacte  molt  interessant  amb 
l'empresa  Aigües de Barcelona,  que sempre  s'ha  mostrat 
molt  receptiva  i  pacient  a  les  trobades  que  hem  tingut. 
Això es molt  important  ja que per  la  seva part  han  vist 
l'interès que té la universitat  per  apropar  els estudiants  a 
l'empresa i en un futur aquest fet podria permetre ampliar  
aquest contacte a altres nivells.
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