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RESUM  

Aquest projecte tracta sobre el disseny i construcció d’una minicentral 
hidroelèctrica, situada en el riu Manyanet (Lleida), afluent del Flamisell. 

En aquest projecte es duu a terme el disseny del assut de derivació, la presa 
d’aigua les canonades de derivació i la casa de maquines. 

RESUMEN  

Este proyecto trata sobre el diseño y construcción de una minicentral 
hidroeléctrica, situada en el río Manyanet (Lleida), afluente del Flamisell. 

En este proyecto se lleva a cabo el diseño del azud de derivación, la toma de 
agua las tuberías de derivación y la casa de máquinas

ABSTRACT 

.  

This project concerns the design and construction of a small hydropower station, 
located on the river Manyanet (Lleida), a tributary of Flamisell. 

This project carries out the design of the diversion damn, the water intake, the 
pipes and the house of turbines. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Definició del projecte 
El nostre objectiu es escollir i calcular els paràmetres constructius més 
adequats per al disseny del la minicentral hidroelèctrica (es considera 
minicentral hidroelèctrica si té una potencia instal·lada de fins a 10MW, 
Segons el ministeri d’indústria comerç i turisme, la nostra serà una central 
amb regim especial b.4. al ser una central hidroelectrica que no supera els 
10MW), d’acord al nostre cas i als resultats esperats, una minicentral  que 
funcioni de manera autònoma, amb el millor rendiment possible tenint en 
compte la seva ubicació i amb el menor cost, amb les solucions tant 
constructives com de funcionament que siguin més convenients. 

1.2. Justificació 
La realització de projectes sobre energies renovables, com la mini 
hidràulica, pren especial importància en el context global actual. La 
necessitat de reduir la dependència del petroli i el canvi climàtic són 
objectius que cal aconseguir , així doncs l’energia mini hidràulica es postula 
com a un recurs òptim des del punt de vista medi ambiental que cal 
aprofitar. 

Amés la realització del projecte d’una minicentral hidroelèctrica presenta 
varies vessants temàtiques, com són la planificació i construcció de petites 
preses,  canalització d’aigües,  la construcció de l’edifici de la central amb 
les corresponents instal·lacions i el càlcul i selecció de la maquinaria de 
generació tan mecànica (turbines, generadors) com elèctrica 
(transformadors sistemes de control, etc...) i la realització del projecte de 
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seguretat i salut, fan aquest projecte molt atractiu al tractar diverses 
vessants de la enginyeria. 

1.3. Abast del projecte 
Aquest projecte té com a objectiu el disseny complet d’una minicentral 
hidroelèctrica. 

Es planificarà la construcció de: 

• Un assut per augmentar el nivell de l’aigua i facilitar la seva 
derivació. 
 

• Canal de derivació, que inclou pressa d’aigua, canal de derivació, 
cambra de carga i canonada forçada fins a la casa de maquines. 
 

• Casa de maquines. 
 

• Estudi de seguretat i salut. 
 

• Plec de prescripcions tècniques de la central. 
 

• Pressupost. 
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CAPÍTOL 2: 

CONTEXTUALITZACIÓ 

2.1. Context global 
La necessitat d’augmentar el percentatge d’energia generada mitjançant 
energies renovables es evident actualment, degut a la conscienciació 
generalitzada sobre la necessitat de combatre el canvi climàtic.  

L’energia mini hidràulica és l’energia més respectuosa amb el medi ambient 
segons l’estudi Impactos Ambientales de la Producción Eléctrica, Análisis de Ciclo 

de Vida de ocho tecnologías de generación eléctrica (IDAE 2000), on es tenen en 
compte paràmetres com la seva contribució al escalfament global, la 
disminució de la capa d’ozó, l’impacta sobre l’entorn, els residus que 
genera. 

La no generació de residus, especialment gasos d’efecte hivernacle, i el baix 
impacte sobre l’entorn (a diferencia de les centrals hidroelèctriques, que 
requereixen la construcció de grans presses, les minicentrals 
hidroelèctriques tenen un impacte molt petit sobre el medi ambient i 
l’entorn) són els punts clau que fan de l’energia mini hidràulica un recurs 
òptim per a la generació d’energia de manera ecològica. 

Els objectius dels governs sobre aquest tema són cada vegada més 
ambiciosos,  les mesures i incentius adoptats per promocionar aquest tipus 
d’energies fan que la idoneïtat de la planificació de centrals com les 
minihidràuliques prenguin força tan a nivell de necessitat ambiental com pel 
que fa a la seva rendibilitat i facilitats per part de l’administració. 
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També hem de tenir en compte que la promoció d’energies renovables 
redueix la necessitat de petroli, el qual esdevindrà un be escàs i car en un 
futur no massa llunya, reduint a la vegada la dependència exterior de 
l’estat. 

2.2. Generació d’energia 
A continuació es representen dos gràfica on podem veure la potencia 
instal·lada i l’energia generada per cada tipus d’energia a l’estat espanyol a 
data de 31/12/2009.  

 

Figura 2.1. Potencia Instal·lada, sistema peninsular. 

 

 

 

Figura 2.2. Cobertura de la demanda anual d’energia elèctrica, sistema 
peninsular. 

 

Com podem veure l’energia hidràulica representa un percentatge important 
de la potencia instal·lada, encara que no tant en el global de l’energia 
produïda, això no obstant no la fa menys important, ja que per les seves 
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característiques mediambientals la converteixen en una energia molt 
necessària. 

En el següent gràfic s’hi representa l’evolució de la potencia instal·lada de 
les diverses energies. 

 

Figura 2.3. Evolució de la potencia instal·lada en GW. 

 

Podem apreciar que la potencia instal·lada d’energia hidràulica es manté 
constant, això es degut a que els grans rius i els principals rius de 
muntanya ja estan aprofitats, ja sigui amb centrals en el propi riu o amb 
grans presses. 

Es per aquest motiu que es tan recomanable la promoció de les minicentrals 
hidroelèctriques. Aquest tipus de centrals son ideals per instal·lar en petits 
rius o canals desaprofitats o en preses ja construïdes per a la producció 
d’energia o d’altres usos. 

Dins de l’energia hidràulica, la mini hidràulica representa un percentatge 
més petit, però per la seva capacitat d’aprofitament , es una energia a tenir 
en compte. En les taules següents podem veure la potencia hidràulica (>10 
MW) i mini hidràulica (<10MW) instal·lada el 2004 i les seves previsions 
d’increment entre el 2005 i el 2010.  
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Taula 2.1. Potencia mini hidràulica, per comunitats. 

 

 

Taula 2.2. Potencia hidràulica, per comunitats. 
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CAPÍTOL 3: 

MINICENTRALS 

HIDROELECTRIQUES 

 

3.1. Tipus de minicentrals hidroelèctriques 
Existeixen dos criteris basics per classificar una minicentral hidroelèctrica. 

Segons el salt d’aigua que aprofiten: 

• d’Alta caiguda: més de 150m de salt d’aigua. 
 

• de Mitja caiguda: entre 50 i 150m. 
 

• de Baixa caiguda: menys de 50m. 

El criteri més important però és segons el tipus d’aprofitament amb el qual 
s’abasteixen: 

• Aprofitaments d’aigua fluent. 
 

• Centrals a peu de presa. 
 

• Centrals en canal de reg, canonada d’abastiment d’aigua o en planta 
de tractament d’aigües residuals. 



Jordi Blanch  

- 14 - 

 

3.1.1. Aprofitaments d’aigua fluent 

Són aquells aprofitaments que no disposen d'embassament regulador, de 
manera que la 
central treballa mentre el cabal que circula pel riu és superior al mínim 
tècnic de les turbines instal·lades, i deixa de funcionar quan descendeix per 
sota d'aquest valor.  

Dins d’aquest tipus de centrals podem dividir-les en central de mitja i alta 
caiguda i centrals de baixa caiguda. 

En aquests aprofitaments es deriva l’aigua del curs del rius, per 
posteriorment, retornar-la al seu curs. Es construeix un assut o presa de 
baixa altura per derivar l’aigua cap a una estructura de captació. Des de la 
pressa de d’aigua, aquesta es sol conduir per un canal amb una lleugera 
pendent fins a la cambra de carrega, i des d’aquesta cambra l’aigua discorre 
per una canonada a pressió fins a la turbina. 

 

Figura 3.1. Esquema d’un aprofitament d’aigua fluent en muntanya. 

 

3.1.2. Centrals a peu de pressa 

Són aprofitaments on s’aprofita una pressa existent, donat que el cost 
massa elevat d’una gran pressa no justifica la instal·lació d’una minicentral 
hidroelèctrica, d’aquesta manera s’aprofita una pressa destinada a reg o 
consum d’aigua, per generar energia elèctrica, turbinant l’agua que s’hi 
utilitza. 
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Si la central posseeix un desaigua de fons la solució es senzilla i es pot 
veure en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Central a peu de pressa, amb desaigua de fons. 

 

Si no existeix un desaigua de fons, la solució més senzilla acostuma a ser la 
instal·lació d’una pressa de sifó, aquesta solució no requereix obres en la 
pressa i es pot instal·lar muntada des de fabrica. 

 

 

Figura 3.3. Pressa de sifó. 

 

3.1.3. Centrals integrades en xarxes d’aigua 

En aquest apartat incloem les centrals en canals de reg, en canonades 
d’abastiment d’aigua i en canalitzacions i centrals de tractament d’aigües 
residuals. 

Aquestes centrals aprofiten estructures ja existents o planificades i 
s’integren en el conjunt. Al haver una canalització d’aigua ja existent, 
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s’abarateix el cost del projecte, es redueix l’impacta de les obres i es facilita 
la obtenció de permisos. 

En la figura 3.4 es pot veure l’esquema d’un aprofitament en un canal de 
reg, on si a realitzat una derivació d’aigua cap a la turbina, a la vegada que 
es deixa circular una certa quantitat d’aigua per un conducte lateral 
(bypass),  per canalitzar-la si s’hagués d’aturar la central. 

 

 

Figura 3.4. Central en un canal de reg. 

 

Les construccions a realitzar en aquestes minicentrals són les següents: la 
presa del canal amb un alleugeridor, la canonada forçada, l'edifici de la 
central amb l'equipament electromecànic, l'obra d'incorporació al canal o al 
riu (depenent del tipus d'aprofitament) i la subestació i línia elèctrica. 

3.2. Elecció del tipus de central 
En el nostre cas, la central estarà construïda en un tram de muntanya. 
Tindrem llavors un tram de riu on podrem aconseguir un gran salt però amb 
una variació substancial del seu cabal. 

Al no haver cap pressa en el nostre riu la única solució serà construir una 
central d’aigua fluent, derivant l’aigua amb una canonada fins a una cambra 
de carrega des de on sortirà per una canonada forçada fins a la casa de 
maquines, llavors una vegada turbinada, l’aigua serà retornada al riu. 
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CAPÍTOL 4: 

OROGRAFIA, 

SITUACIÓ I 

EMPLAÇAMENT 

 

4.1. Situació general 
El Manyanet neix a 2075m sobre el nivell del mar, a la comarca del Pallars 
Jussà (Lleida). Es forma al nord del Serrat de Pleta Pelada per la unió de 
dos barrancs: el barranc del Cap de Llevata, que procedeix del nord-est, i el 
barranc Gros, que ho fa des del nord-oest.  El riu recorre 10,5 km fins a la 
seva desembocadura al riu Les Esglésies que posteriorment aflueix en el 
Flamisell. 

L’assut i la pressa d’aigua estarà situat a mig camí entre Manyanet i el 
Mesull en el terme municipal de Sarroca de Bellera (coordenades UTM31 
X:326055 Y:4698940). 

L’edifici de la central estarà situat 2km avall del riu, en el mateix municipi 
(coordenades UTM 31 X:325130 Y:4697000). 

Les imatges del emplaçament es troben al annex 1. 
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4.2. Elecció del tram del riu 
El tram s’ha elegit tenint en compte diferents punt: 

-Salt: En el tram seleccionat aconseguim un salt de 150m d’alçada en un 
tram relativament curt del riu. 

Economia: El canal de derivació transcorrerà al costat d’una carretera, i 
acabarà en un barranc des del qual es farà caure la canonada forçada fins a 
la central. Amb aquesta configuració abaratim el costos que suposarien 
construir un camí fins a la central a través del bosc. La proximitat a una 
carretera també simplifica la construcció de la canonada de derivació i des 
d’un barranc es fa més fàcil fer baixar la canonada forçada, ja que es una 
canonada força costosa i així reduïm dràsticament la seva llargada. 
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CAPÍTOL 5:     

CABALS 

 

5.1. Mesura de cabals 
El cabal es un paràmetre fonamental per saber la potencia de la nostra 
central, es per això que es vital tenir un bon coneixement sobre els 
diferents cabals que es registren, no només al llarg de l’any, sinó també el 
cabal d’aigua que pot arribar a portar el riu en períodes excepcionals de 
crescudes. Tenint dades fiables i precises podrem escollir millor tant la 
potencia de la nostra turbina, les dimensions dels canals i les mesures de 
protecció contra grans crescudes del riu. 

5.2. Mètodes de mesura 

5.2.1. Estacions d’aforament 

Les estacions d’aforament, són instal·lacions pertanyents al organisme que 
administra la conca del riu, el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas) o al Ministeri de Foment i Medi Ambient, en les quals es 
registre el cabal del riu en qüestió.  

Aquestes dades són públiques i qualsevol pot consultar-les. 

Aquests mesuraments en les estacions d’aforament consisteixen bàsicament 
en el càlcul del cabal mitjançant les dades de l’àrea del riu i la seva 
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velocitat. Per calcular la velocitat amb la que discorre l’aigua, es poden 
utilitzar diferents aparells mecànics o electromagnètics. 

5.2.2. Estudi teòric 

Si no disposem de dades d’estacions d’aforament, ja sigui perquè no 
existeixen estacions en el nostre riu o les dades d’aquestes no son suficients 
pel que fa al temps de mesurament, haurem de recorre a la realització d’un 
estudi teòric per determinar els cabals del nostre riu. 

Aquest estudi es basa en dades de precipitacions de la zona i en aforaments 
existents de conques que tinguin alguna correlació amb la nostra. Llavors 
hem d'obtenir i analitzar les dades pluviomètriques disponibles completant 
els períodes en els quals faltin dades utilitzant una correlació de conques. 
Per fer la correlació de conques necessitarem conèixer les característiques 
físiques de les conques a estudiar com poden ser els índexs de forma, la 
superfície i el relleu de la superfície. Una vegada hem obtingut aquestes 
dades, les relacionem en funció de les precipitacions, la superfície i factors 
de vessament , tenint en compte els índexs de compacticitat i de pendent. 
Una vegada obtinguda aquesta relació podem determinar un factor 
corrector que ens permet obtenir les dades de cabal de la conca estudiada 
mitjançant els valors d’altres conques semblants. 

5.2.3. Corba de cabals classificats 

Una vegada hem acabat tot l'estudi hidrològic, bé sigui per un mètode o per 
un altre, obtindrem una sèrie anual que ens permetrà realitzar una 
distribució estadística i podrem classificar els anys segons siguin anys molt 
secs, secs, mitjans, humits o anys molt humits. 
Amb aquesta distribució prendrem un any mitjà que sigui representatiu. En 
aquest gràfic tindrem representats els valors de cabal màxim, mitjà i 
mínim, llavors amb el cabal mitjà diari obtindrem la corba de cabals 
classificats. 

Aquesta gràfica s'obté agrupant els dies que se sobrepassa un valor de 
cabal determinat. 

Amb aquest gràfic posseïm tota la informació hidrològica necessària del riu 
a estudiar com pot ser el volum d'aigua existent, el volum turbinat i el 
volum abocat per servitud, mínim tècnic o cabal ecològic.  

Els paràmetres que podem trobar en aquesta gràfica són els següents: 

• QM: representa el cabal màxim aconseguit l'any o cabal de crescuda. 
 

• Qm: cabal mínim de l'any o estiatge. 
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• Qsr: cabal de servitud que és necessari deixar en l llera del riu per a 
mantenir el seu curs normal. Inclou el cabal ecològic i el necessari 
per a altres usos.  
 

• Qmt: cabal mínim tècnic. És el cabal mínim amb que pot funcionar la 
turbina directament proporcional al cabal d'equipament amb un factor 
de proporcionalitat que depèn del tipus de turbina. 

El cabal ecològic és fixat per l'organisme de la conca i en cas de no 
conèixer-se es pot fer l'estimació d'un 10% del cabal mitjà interanual. 

Per obtenir el valor del cabal d’equipament (Qe) hem de fer el següent: 
descomptem el cabal de servitud de la corba de cabals classificats i triem el 
cabal que trobem entre el Q80 i el Q100 . 

 

Figura 5.1. Classificació dels anys hidrològics. 

 

 

Figura 5.2. Corba de cabals classificats. 
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5.3. Estudi del cabal en el nostre cas 
En el nostre cas només coneixem l’aforament d’un any del riu, per tant 
haurem de treballar amb aquestes dades encara que puguin ser insuficients. 

Per aconseguir uns valors més precisos farem una correlació entre els 
cabals al punt calculat i els cabals en el punt on situarem la pressa d’aigua. 
Per fer aquesta correlació haurem de calcular l’àrea de conca que alimenta 
el riu en cada punt. 

L’aforament d’aquest riu esta pres en les coordenades UTM31 X:326482 
Y:4699657. 

La pressa d’aigües s’ubicarà on el riu passa per la cota 1250m (coordenades 
UTM31 X:326055 Y:4698940). 

 

La correlació serà la següent:           (1) 

Les dades de cabals estan exposades en l’annex 2. 

5.4. Cabal ecològic 
El cabal ecològic es el cabal que hem de garantir que deixem circular pel 
riu, per tal de mantenir la fauna i la flora i d’aquesta manera reduir 
l’impacte que produeix la central hidroelèctrica sobre el riu. 

Tot projecte que comporti la derivació d'aigua dels recursos hídrics naturals 
(aigua potable, reg, hidroelèctriques, etc.), han de considerar la conservació 
del cabal ecològic aigües a baix de les obres, per evitar l'alteració dels 
corredors ecològics constituïts per aquests recursos hídrics. 

Seguint les indicacions de la Confederación Hidrográfica del Ebro agafarem 
com a cabal ecològic el 10% del cabal mig anual, que es 0,01636 m3/s. 
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CAPÍTOL 6:     

EQUIPS                       

ELECTROMECANICS 

6.1. Turbines hidràuliques 
Les turbines hidràuliques tenen com a missió transformar l'energia potencial 
i cinètica de l'aigua en energia mecànica de rotació. Intentarem explicar el 
funcionament i les característiques més rellevants de cada turbina. En tot 
cas convé subratllar que no hi ha informació tan fiable com l'oferta pels 
propis fabricants de turbines als quals convé recórrer. Una vegada hàgim 
triat la turbina necessària, ens centrarem en aquesta concretament. 

6.1.1. Tipus de turbines 

Actualment disposem de diferents turbines segons les característiques del 
recurs que vulguem aprofitar. Per això és convenient classificar-les 
degudament i així serà més fàcil la seva elecció. 

 
L'energia potencial de l'aigua, es converteix en energia motriu en la turbina, 
mitjançant dos mecanismes bàsicament diferents: 
 

En el primer, l'energia potencial es transforma en energia cinètica, 
mitjançant un doll de gran velocitat, que és projectat contra unes 
cassoletes, fixes en la perifèria d'un disc. A aquest tipus de turbines se les 
coneix com a turbines d'acció. 
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En el segon, la pressió de l'aigua actua directament sobre els àleps del 
rodet, disminuint de valor a mesura que avança en el seu recorregut. A 
aquest tipus de turbines se les coneix com a turbines de reacció. 

 

6.1.2. Turbines d’acció 

 

• Turbines Pelton 

 
Són turbines d'acció en les quals la tovera o toveres transformen l'energia 
de pressió de l'aigua en energia cinètica. Cada tovera produeix un doll 
regulat per un vàlvula d’agulla accionada per un servomotor, a fi 
d’aconseguir un regim de revolucions constant. En general porten instal·lat 
un deflector, la missió del qual és desviar el doll per evitar que s'embali la 
turbina, sense haver de tancar bruscament la vàlvula d'agulla, maniobra 
que podria produir un cop d'ariet. S'utilitzen en salts entre 40 i 1200 m. 
L'eix de les toveres està sempre situat en el pla meridià del rodet. L'aigua 
surt de les cassoletes a velocitats molt baixes (idealment a velocitat zero) 
amb el que la carcassa que envolta el rodet no ha de resistir cap pressió.  

Aquestes turbines tenen una alta disponibilitat i baix cost de manteniment. 
Es caracteritzen també per tenir un rendiment bastant alt (superior al 90% 
en condicions de disseny: presenta una corba de rendiment bastant plana 
amb un rendiment superior al 80% per a un cabal del 20% del nominal). 
Les possibilitats que ofereix aquest tipus de turbina fan que sigui molt 
apropiada per operar amb càrrega parcial, a més de permetre una àmplia 
variació de cabals en el seu funcionament. 
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Figura 6.1. Rendiment d’una turbina Pelton. 

 
• Turbines Turgo 
 

Aquestes turbines poden treballar en salts amb altures compreses entre 15 i 
300 metres. Com la Pelton, es tracta d'una turbina d'acció, però els seus 
àleps tenen una forma i disposició diferent. El doll d’aigua incideix amb un 
angle de 20º respecte al plànol diametral del rodet, entrant d'una banda del 
disc i sortint per l'altre. A diferència de la Pelton, en la turbina Turgo el doll 
incideix simultàniament sobre diversos àleps. El seu menor diàmetre 
condueix, per a igual velocitat perifèrica, a una major velocitat angular, la 
qual cosa facilita el seu acoblament directe al generador, eliminant així el 
multiplicador, que redueix el preu del grup i augmenta la seva fiabilitat. 

 

• Turbines de flux creuat 

 

Coneguda també amb els noms de Michell-Banki, en record dels seus 
inventors, i Ossberger, en el de la companyia que la fabrica des de fa més 
de 50 anys, s'utilitza amb una gamma molt àmplia de cabals (entre 0,02 i 
10 m3/s) i una varietat de salts d’entre 1 i 200 metres. El seu rendiment 
màxim és inferior al 87%, però es manté gairebé constant quan el cabal 
descendeix fins al 16% del nominal, i té un mínim tècnic inferior al 10% del 
cabal de disseny. 
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L'aigua entra en la turbina a través d'un distribuïdor, i passa a través de la 
primera etapa d’àleps del rodet, que funciona gairebé completament 
submergit (fins i tot amb un cert grau de reacció). Després de passar per 
aquesta primera etapa, el flux canvia de sentit en el centre del rodet i torna 
a creuar-ho en una segona etapa totalment d'acció. Aquest canvi de direcció 
no resulta fàcil i dóna lloc a una sèrie de xocs que són la causa del seu baix 
rendiment nominal.  
El rodet consta de dos o més discos paral·lels, entre els quals es munten, 
prop de la vora, unes làmines corbades que fan el paper d’àleps. 

 

Figura 6.2. Rendiment d’una turbina de flux creuat. 

 

6.1.3. Turbines de reacció 

 

• Turbines Francis 

 
Són turbines de reacció de flux radial i admissió total, molt utilitzades en 
salts d'altura mitjana, equipades amb un distribuïdor d’àleps regulables i un 
rodet d’àleps fixos. 
En les turbines Francis ràpides l'admissió segueix sent radial, però la sortida 
tendeix a ser axial.  
En aquestes turbines l'aigua es desplaça com canalitzada en una conducció 
forçada, passant del distribuïdor fix, al rodet mòbil on cedeix la seva 
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energia, sense entrar en contacte amb l'atmosfera. 
El rendiment de les turbines Francis és superior al 90% en condicions 
òptimes de funcionament. Permet variacions de cabals entre el 40% i el 
105% del cabal de disseny, i en salt entre 60% i el 125% del nominal. 
 

Les turbines Francis poden ser de càmera oberta, generalment per a salts 
de poca altura, o de càmera en espiral. En les turbines amb càmera en 
espiral, la carcassa, generalment, es construeix en formigó armat, en acer 
soldat o en ferro colat. 
 
Generalment en les turbines de reacció, busquem un aprofitament de 
l'aigua a la sortida del rodet i es fa passar per un tub d'aspiració o difusor, 
per recuperar part de l'energia cinètica a la sortida del rodet ja que té una 
velocitat elevada. 
Amb la intenció de disminuir la velocitat de l'aigua que arriba al canal de 
descàrrega, s'instal·la un difusor cònic, ja que la major obertura de la 
sortida ens donarà velocitats més petites 

 

Figura 6.3. Rendiment d’una turbina Francis. 

 

• Turbines Kaplan i hèlix 
 

Són turbines de reacció de flux axial. Aquestes es caracteritzen per tenir els 
àleps del rodet sempre regulables i els àleps dels distribuïdors poden ser 
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fixos o regulables. En cas que aquests últims siguin fixos llavors passem a 
parlar d'una Semi-Kaplan. Per tant la turbina Kaplan purament té tots els 
àleps regulables. La regulació dels àleps del rodet, es fa mitjançant unes 
manovelles que són solidàries a unes bieles articulades a una creuera, que 
es desplaça cap amunt o cap avall per l'interior de l'eix buit de la turbina. 
Les turbines Kaplan són d'admissió radial mentre que les Semi-Kaplan 
poden ser d'admissió radial o axial. 

Les turbines d'hèlix es diferencien de les dos anteriors per que tots dos 
àleps, tan els del rodet com els del distribuïdor són fixos. Llavors podem dir 
que la seva utilització es reserva a casos on l'altura del salt i el cabal són 
generalment constants. 
La variació admesa en el salt en aquests tres tipus de turbina és del 60% al 
140% del disseny, i en cabal, del 40% al 105% del cabal nominal per la 
d'Hèlix, del 15% al 110% per les Kaplan i les Semikaplan adopten valors 
entre ambdues. 

 

Figura 6.4. Rendiment de turbines Kaplan, Semikaplan i Hèlix. 

 

• Bombes treballant com a turbines 

 

Les bombes centrífugues poden treballar com a turbines simplement 
invertint el seu sentit de gir i fer entrar l'aigua per la sortida i evacuant-la 
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per l'entrada. Aquestes també, al no tenir la capacitat de ser regulades, han 
de proveir-se amb cabals i salts d'aigua pràcticament constants. 

En la imatge següent es mostra un gràfics de rendiment de cadascuna 
d'elles. 

 

Figura 6.5. Selecció de turbines. 

 

6.1.4. Paràmetres de les turbines 

Quan anem a escollir una turbina, estem condicionats pels següents factors, 
tots ells importants i a tenir en compte: 

• Altura de salt. 
 

• Cabals a turbinar. 
 

• Velocitat especifica. 
 

• Problemes de cavitació. 
 

• Velocitat de rotació. 
 

• Velocitat de embalament. 
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Altura de salt: 

Diferenciem l'altura de salt depenent si la turbina és d'acció o de reacció, en 
aquestes últimes el salt brut és la distància vertical mesura des de la 
captació de l'aigua fins al canal de descàrrega. En les d'acció és la mesura 
vertical des de la presa fins a l'eix de les toveres. Una vegada tenim aquest 
valor, ens queda deduir les pèrdues de càrrega al llarg del recorregut per 
trobar el salt net. 

 

Tipus de turbina Altura del salt (m) 

Kaplan y hèlix 2 < H < 20 

Francis 10 < H < 350 

Pelton 40 < H < 1300 

Michell-Banki 1 < H < 200 

Turgo 15 < H < 300 

Taula 6.1. Turbines recomanades segons altura de salt. 

 

Cabal: 

Un valor de cabal instantani, no ens aporta cap significat al nostre estudi. El 
que veritablement ens interessa és el règim de cabals representat per la 
corba de cabals classificats (CCC).  

Velocitat específica: 

La velocitat específica constitueix un excel·lent criteri de selecció, per les 
dades dels fabricants tindrem les velocitats de rotació de cada turbina i amb 
un simple càlcul, podrem observar que tipus de turbina hem d'instal·lar o 
pel contrari si la turbina triada s'ajusta a la velocitat prèviament calculada. 

 
 

    (2) 
 

 
ns = velocitat específica. 
n = velocitat de la turbina en rpm. 
P = potència de la turbina en kW. 
H = l'altura del salt en m. 

25,1H
Pnns =
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Els càlculs relatius a la velocitat especifica necessària es desenvolupen en 
l’annex 9. 

Cavitació: 

La cavitació és un procés de formació de petites bombolles que es produeix 
quan la pressió exercida sobre un líquid en moviment descendeix per sota 
de la seva pressió de vaporització. Aquestes bombolles quan són 
arrossegades a una altra zona amb una major pressió, produeixen una 
explosió. Aquestes explosions generen impulsos de pressió molt elevats i 
també forts sorolls. Si en una turbina tenim aquests impulsos repetidament, 
es genera una corrosió en el metall de la turbina en forma de picadures.  

Amb el temps aquestes picadures, degeneren en veritables esquerdes. Un 
alep sotmès a cavitació apareix al cap de cert temps ple de cavitats, la qual 
cosa obliga a substituir-lo. 
Per evitar aquest problema, s’ha de determinar la posició de la turbina per 
sobre de la làmina d'aigua del canal de descàrrega. Aquesta altura ve 
donada per la següent equació: 
 

HHHZ Tvapatmp σ−−= ..                    (3)
 

 
On Zp és la mínima altura de la instal·lació de la turbina sobre el canal de 
descàrrega. 

Hatm. és l'altura en metres de la columna d'aigua equivalent a la pressió 
atmosfèrica del lloc on està la central. 

Hvap. és la pressió del vapor d'aigua, en metres de columna d'aigua, al seu 
pas per la turbina. 

σT paràmetre en funció de la velocitat específica i que s'haurà de demanar 
al fabricador. 

H altura del salt en metres. 
 
En alguns casos el valor de Zp pot ser negatiu, això ens indica que la 
turbina s'ha d'instal·lar per sota del canal de descàrrega. Per a això haurem 
de fer l'excavació pertinent. 

Velocitat de rotació: 

La velocitat de rotació d'una turbina es la velocitat a la que gira l’eix de la 
turbina. Una vegada sabem la velocitat de rotació, també hem de conèixer 
la velocitat del nostre generador. En el cas que ambdues velocitats siguin 
iguals, podrem acoblar directament la turbina al generador. Però en cas 
contrari instal·larem un multiplicador per aconseguir la velocitat de 
sincronisme. 
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Velocitat de embalament: 

Quan en treballar a plena potència hidràulica, desapareix sobtadament la 
càrrega exterior, bé sigui per un tall de l'interruptor o per fallada en 
l'excitació de l'alternador, llavors la turbina augmenta la seva velocitat fins 
a assolir el que es coneix com a velocitat de embalament.  

Aquesta velocitat canvia segons el tipus de turbina, l'angle d'obertura del 
distribuïdor i l'altura de salt. En les turbines Kaplan la velocitat de 
embalament pot arribar al valor de 3,2 vegades superior que el nominal. En 
les Francis, Pelton, Banki i Turgo, aquesta relació varia entre 1,8 i 2. Aquest 
factor s'ha de tenir en compte ja que en augmentar la velocitat de 
embalament s'encareixen el multiplicador i el generador en haver de 
dissenyar-se per poder resistir les forces d'acceleració centrífuga 
corresponents. 

6.1.5. Selecció de la turbina 

Després de tenir en compte tots els paràmetres, ens decidim per una 
turbina Pelton,  degut als següents criteris: 

• Posseïm una gran altura de salt (201m) constant, trobant-se aquesta 
dins dels paràmetres de les turbines Pelton. 

• Les turbines Pelton ens permeten turbinar un regim de cabals molt 
fluctuants, com es el nostre cas, al construir-se la central en un rierol 
de muntanya.  

La resta de paràmetres els adequarem a la turbina dissenyada. 

Els càlculs relatius a la turbina es desenvolupen en l’annex 9. 

6.2. Multiplicador de velocitat 
Els multiplicadors de velocitat serveixen per adequar la velocitat de gir de la 
turbina amb la del generador. Sovint el generador es asíncron, això significa 
que només pot funcionar connectat a la xarxa elèctrica i per tant ha de 
funcionar amb la mateixa freqüència que de la xarxa (50 Hz), es per això 
que es necessita un multiplicador de velocitat per aconseguir que l’eix del 
generador giri a aquesta velocitat. 

En el nostre cas dissenyarem la turbina amb una velocitat especifica de tal 
manera que no ens faci falta un multiplicador de velocitat.  

Estalviar-nos la col·locació d’un multiplicador de velocitat no ens estalviarà 
només diners, sinó que amés també ens evitarà pèrdues mecàniques 
degudes a la transmissió per engranatges del multiplicadors, sorolls i 
possibles averies. 
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6.3. Generador 
La funció del generador és transformar l'energia mecànica que li 
subministra la turbina després de passar pel multiplicador (en cas que fos 
necessari), en energia elèctrica. Actualment s'utilitzen generadors de 
corrent altern trifàsics. El seu funcionament està basat en la inducció 
electromagnètica. 

Els principals elements que componen el generador o alternador són els 
següents: 

• Rotor o inductor mòbil: la seva funció és generar un camp magnètic 
variable en girar arrossegat per la força mecànica de la turbina. 
 

• Estátor o induït fix: sobre ell es genera el corrent elèctric aprofitable. 
En funció de la xarxa que hagi d'alimentar la central hem d'escollir 
entre: 

Alternadors síncrons: 

Són aquells que estan equipats amb un sistema d'excitació associat a un 
regulador de tensió. La seva finalitat és que abans de ser connectats a la 
xarxa generin energia elèctrica amb el mateix voltatge, freqüència i angle 
de desfasament i també l'energia reactiva requerida pel sistema. 
La conversió d'energia mecànica a elèctrica es produeix a velocitat constant 
anomenada velocitat de sincronisme. Aquesta velocitat ve donada per la 
fórmula: 

               (4) 

 

ns és la velocitat de sincronisme en rpm. 
f és la freqüència en Hz. 
p nombres de parells de pols del generador. 
 

Les bobines es troben enrotllades i creen un camp magnètic en els pols del 
rotor. Perquè succeeixi això per les bobines ha de circular un corrent 
continu. Aquest corrent està produït per un sistema d'excitació, que pot ser 
una d’autoexcitació estàtica , una excitació auxiliar o una excitació amb 
díodes giratoris .Aquests generadors tenen la característica que poden 
funcionar aïllats de la xarxa. S'utilitzen per a potències superiors als 5.000 
kVA. 

Alternadors asíncrons: 

Aquests són simples motors d'inducció amb rotor de gàbia d'esquirol. No 
tenen la possibilitat de regular la tensió i giren a una velocitat relacionada 

p
fns ⋅

=
60
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amb la freqüència de la xarxa a la qual estan connectats. Sempre han 
d'estar connectats a una xarxa elèctrica, ja que d'aquesta obtenen l'energia 
reactiva necessària per al seu funcionament. És necessària la incorporació 
d'una bateria de condensadors per contrarestar l'energia reactiva generada. 
Els alternadors asíncrons s'utilitzen per a potències inferiors als 500 kVA. 
Per a potències compreses entre el rang de 500 i 5.000 kVA l'elecció d'un o 
un altre ve donada per la capacitat de la xarxa de distribució. 
 
Els alternadors síncrons són més cars que els asíncrons, i aquests s'utilitzen 
per alimentar xarxes petites en les quals la seva potència representa un 
valor important de la càrrega del sistema. D'altra banda els asíncrons 
s'utilitzen en grans xarxes, on la seva potència no representa un valor 
important. El rendiment dels alternadors asíncrons és inferior a la dels 
síncrons en la mesura d'un dos a un quatre per cent. 
La tensió a la qual es genera l'electricitat ve donada per la potència del 
generador. Es tendeix a generar a 400V quan la potència és inferior als 
1.400 kVA i passem a generar tensió a 6000/6600 per a tensions majors. 
Generar a 400 V té l'avantatge que amb transformadors normalitzats de 
distribució podem extreure l'electricitat necessària per al funcionament dels 
serveis auxiliars de la pròpia central. Quan generem a tensions elevades, la 
potència per als serveis auxiliars s'ha d'extreure de la línia a través d'un 
transformador AT/BT. 

Els generadors asíncrons són més fiables que els síncrons i per això 
pateixen menys averies. 

Nosaltres escollirem un generador asíncron, ja que la nostra central anirà 
connectada a la xarxa elèctrica. 

6.3.1. Disposició del generador respecte de la turbina 

Els generadors per norma general se solen muntar amb la mateixa 
disposició que la turbina, encara que poden muntar-se en una altra 
disposició ja que existeixen generadors d'eix vertical i d'eix horitzontal.  
Un altre factor a tenir en compte que caracteritza els generadors és la 
disposició dels coixinets. Per exemple en les turbines Francis i en les Pelton 
se solen muntar amb dos coixinets per evitar que l'eix travessi el tub 
d'aspiració.  
Per a la seva refrigeració s'utilitza un circuit d'aire obert si no són d'una 
grandària molt gran. Per a generadors de gran grandària s'empra un circuit 
d'aigua tancat amb els seus bescanviadors d'aigua-aire. 

6.3.2. Selecció del generador 

Escollirem un generador asíncron trifàsic amb rotor en gàbia d’esquirol i 
carcassa de fosa, aquest tipus de generador es senzill i estàndard pel qual 
no ens serà gaire difícil de trobar. El generador haurà de tenir una potencia 
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al voltant de 300 kW i 6 parells de pols. Un generador possible seria el 
1LA4-450-5CN60 de la línia H-Compact de Siemens. 

Aquest motor pot treballar a 225 kW (3/4 de carrega) amb un rendiment 
del 93,7% a una velocitat de 492 rpm, té 12 pols i subministra l’electricitat 
a 6 kV i una freqüència de 50 Hz. Es de construcció IM B3 amb ventilació 
pròpia per aire. 

Càlculs a l’annex 8.  

Eix: 

La disposició del generador i la turbina serà amb eix horitzontal, ja que 
d’aquesta manera ens evitem haver de construir una casa de maquines de 
dos pisos per allotjar–hi el generador. 

Ventilació: 

El generador conté un ventilador intern per a dissipar el calor mitjançant la 
circulació d’aire. 

Bornes: 

La caixa de bornes està situada al lateral del generador. 

6.4. Equip elèctric general i línia 
Gràcies a l'equip elèctric podem distribuir l'energia generada per la central. 
També s'encarrega de transformar la tensió i és on es s’efectuen els 
diferents mesuraments dels paràmetres del corrent elèctric i de connexió de 
la línia de sortida. També compren els mecanismes a través dels quals 
protegim la central. 

Es de gran importància que els equips elèctrics ens proporcionin uns valors 
de corrent dintre d’uns límits per tal que la companyia distribuïdora pugui 
oferir un servei amb certa qualitat i seguretat, tal com li es requerit per la 
reglamentació de cada país. 

6.5. Transformadors 

6.5.1. Tipus de transformadors 

Un element de vital importància és el transformador de tensió, que 
depenent de la tensió de treball del generador canviarà de baixa tensió a 
mitjana o de mitjana a alta. L'objectiu d'aquests canvis és elevar la tensió 
de la línia existent per permetre el transport d'energia amb les mínimes 
pèrdues possibles. 
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Els transformadors tenen un sistema de refrigeració que pot ser per 
convecció natural o per un circuit tancat d’aigua o oli.  

Depenent de com estan construïts els podem classificar segons: 

• Transformador encapsulat sec: Per les seves característiques 
s'instal·len dins de la central, amb l'objectiu de minimitzar les 
construccions ja que faria falta una subestació. Tenen una menor 
capacitat de dissipar la calor de les pèrdues, per el qual és important 
en el seu disseny incloure un sistema de refrigeració mitjançant aire 
o un de forçat. 
 

• Transformador d'oli: En la seva instal·lació s'ha d'incloure un cubell 
per a la recollida d'oli en cas que es produeixi una fuga. En estar 
submergit i disposar de sistemes de radiadors per a l'evacuació de la 
calor, pot aconseguir majors potències nominals que els secs. 

Altres transformadors que ens faran falta apart del encarregat d’elevar la 
tensió per distribuir-la, són: 

• Transformadors de mesura: Amb l'objectiu d’alimentar els equips de 
mesura i protecció , a més d’aïllar el circuit de mesura del principal. 
 

• Transformadors d'equips auxiliars: Són els encarregats de 
subministrar energia elèctrica als diferents equips que operen en la 
central. 
 

La línia elèctrica té l'objectiu de transportar l'energia produïda al punt on es 
va a consumir l'electricitat o a la xarxa on es va a subministrar. Un factor 
de disseny a tenir molt en compte, ja que pot encarir notablement el 
projecte, és la longitud que ha de tenir i l'orografia per on ha de passar. 

Hem de conèixer les característiques de la xarxa, és a dir la seva freqüència 
i la seva tensió. La freqüència de la xarxa és 50 Hz. Per contra la tensió no 
pot tenir diferents valors, segons el tram de la xarxa elèctrica al que estigui 
connectada. Els valors normalitzats van des de 3 kV a que generen algunes 
centrals fins a 132 kV corresponents a una xarxa de repartiment, depenent 
de les condicions del punt de connexió. Si s'hagués de connectar a una línia 
d'alta tensió, la transformació s'encariria molt ja que representa un salt 
elevat de tensió i estem obligats a proporcionar la mateixa tensió que té la 
línia on connectem, per tant en el nostre cas, d’una minicentral 
hidroelèctrica, no considerem oportú la connexió a una xarxa d’alta tensió. 
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6.5.2. Selecció del transformador 

Estem generant una potencia d’aproximadament 225kW, per tant agafarem 
un transformador de 250 kVA ABB IP00 encapsulat al buit, que pot treballar 
fins a un voltatge de 36 kV (Endesa, l’empresa distribuïdora, ens exigeix 
elevar la tensió fins a 25 kV, tensió a la qual treballen les seves línies de 
mitja tensió), de sobres per al ús al que el destinarem. Es un tipus de 
transformador encapsulat en sec per tal de no haver de preocupar-nos pels 
nivells i qualitat de l’oli. A més és un transformador amb refrigeració 
natural, per tant, no ens haurem de preocupar d’instal·lar un sistema de 
refrigeració forçada, també esta proveït de sensor de temperatura per a 
donar l’alarma en cas de que hi hagi una temperatura per sobre de la 
recomanada. 

6.6. Equips de control, mesura i protecció 
Els equips de control de la central s’encarregaran de monitoritzar els 
següents paràmetres:  

6.6.1. Hidràulica 

• Nivell d’aigua en l’assut i en el canal de descarrega. 

6.6.2. Turbina 

• Temperatura dels coixinets. 
 

• Velocitat del eix. 
 

• Cabal i pressió. 

6.6.3. Generador 

• Temperatura dels coixinets i estator. 
 

• Intensitat i voltatge de les tres fases. 
 

• Sobrecorrent a terra. 
 

• Energia total i reactiva generada. 
 

• Factor de potència. 

6.6.4. Transformador 

• Temperatura. 
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6.6.5. Instal·lació elèctrica 

• Intensitat i voltatge de les tres fases. 
 

• Energia total i reactiva generada. 
 

• Factor de potència. 

Per a coordinar tot això instal·larem un PLC que controli tots les processos 
de manera coordinada i automàtica, connectat als sensors mitjançant 
diferents targetes que transformin els senyals dels sensors en senyals 
interpretables per el PLC. 

6.6.6. Elements PLC 

Utilitzarem un PLC amb els següents elements: 

• Una unitat CPU Omron CJ1M-CPU12-ETN.  
 

• Dos unitat E/S digitals CJ1W-IA201 de 8 entrades AC. 
 

• Una unitat E/S digitals CJ1W-ID201 de 8 sortides DC. 
 

• Una unitat E/S analògica CJ1W-TS561 de 6 entrades de temperatura 
per a termopars.  
 

• Una unitat E/S analògica CJ1W-AD04U amb 4 entrades analògiques 
universals. 
 

• Una unitat CJW1-AD041-V1 amb 4 entrades analògiques per a 
entrades de velocitat. 
 

• Una unitat de comunicació tipus serial CJW1-CSU21-V1 amb dos 
ports RS232 per a connectar a un mòdem. 
 

• Interfície home-màquina, terminal programable NQ3. 

6.6.7. Sensors i componen 

• Dos relés de seguretat G9SA . 
 

• Un encoder incremental E6B2-C, per mesurar la velocitat de l’eix de 
la turbina. 
 

• Sis sondes de temperatura PT-100 amb controlador de temperatura 
E5L . 
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• Dos mesuradors de nivell per ultrasons Azimut 600-TG amb control 
de nivell 61F-GP-N8. 
 

• Sensor de flux D6F-01/02/05. 
 

• Dos Relés de monitorització trifàsics K8AB-PM. 

6.7. Control a distancia 
Com ja hem comentat la nostra central prescindirà d’operaris que hagin 
d’estar permanentment a la central, es per això que la central haurà de 
posseir a més dels sistemes de protecció corresponents, sistemes de 
telemetria, que permetin operar la central de forma automàtica i transmetre 
les dades recollides pels aparells de mesura a un operari que no estigui 
present a la central. Encara que la central funcioni de manera automàtica, 
cal tenir en compte les següents consideracions: 

• Tots els processos s’han de poder operar i aturar manualment des de 
la mateixa central. 
 

• S’ha de poder actuar sobre la central de manera remota, anul·lant si 
s’escau les ordres preses pel sistema automàtic. 
 

• La central ha de poder connectar-se amb altres central aigües amunt 
o avall (si existissin) per tan d’optimitzar el funcionament de la 
central. 

Per a poder controlar a distancia el generador necessitarem que el nostre 
PLC posseeixi una unitat de comunicació amb port RS232 per a connectar a 
un mòdem i transmetre i rebre dades des d’un PC. Es per això que en el PLC 
inclourem la unitat de comunicació CJW1-CSU21-V1. 

6.8. Sistemes auxiliars 
Aquí s’exposen els principals elements i sistemes auxiliars per a l’adequat 
funcionament de la central: 

• Transformador de servei: Necessitarem un transformador d’aquest 
tipus per alimentar els sistemes elèctrics i mecànics de la central, a 
més d’altres aspectes com la il·luminació, etc. Estarà ubicat en una 
cel·la a l’interior de la central. 
 

• Transformador de mesura: estarà ubicat en l’interior de la central en 
una cel·la. 
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• Subministre de corrent continua: A traves de bateries de corrent 
continua alimentades pel transformador de servei. Es necessita per 
alimentar els sistemes de la central que funcionin amb corrent 
continua., estarà ubicat en una cel·la a l’interior de la central. 
 

• Bateries de condensadors: Per a connectar els nostre generador 
asíncron a la xarxa. 
 

• Registre del nivell d’aigua a l’assut i en el canal de descarrega: Que 
es durà a terme mitjançant un sensor piezoelèctric amb un 
transductor, per digitalitzar les mesures. El sensor anirà col·locat en 
un tub anclat a la paret, d’aquesta manera estarà protegit 
d’alteracions locals del nivell d’aigua o de cops produïts per qualsevol 
objecte arrossegat pel corrent. Podem utilitzar un mesurador de nivell 
continu per ultrasons Siemens 600-TG. 
 

• Netejareixes: Alimentació del netejareixes ubicat a la presa d’aigua. 
 

• Subestació: Pot estar dintre o fora de la central depenen de la mida 
d’aquesta(en el nostre cas estarà dintre, per evitar sorolls) . Si troben 
l’interruptor principal (que aïlla la central de la xarxa), la connexió 
entre el transformador i la línia exterior, les proteccions contra 
sobretensions, parallamps i el transformador.  

6.9. Fallades 
Les possibles fallades o averies de la central solen ser les següents. 

• Proteccions mecàniques. 
- Embalament de la turbina i del generador. 
- Temperatura d'eix i coixinets. 
- Nivell de circulació del fluid de refrigeració (si n’hi ha). 
- Temperatura d'oli del multiplicador de velocitat (si n’hi ha) . 
- Nivell mínim hidràulic. 
- Desconnexió de la bomba de l'oli de regulació. 
 

•  Proteccions elèctriques del generador i transformador. 
- Intensitat màxima. 
- Retorn de potència (màxima admesa 5% de la nominal). 
- Escalfament del generador i/o transformador. 
- Derivació en l'estator. 
- Producció de gasos en el transformador (efecte Buchholz). 
- Nivell de tensió (entre el 85 i el 100% de la tensió nominal). 
- Nivell de freqüència (entre 47,5 i 51 Hz). 
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• Protecció de la línia de mitja tensió. 
- Derivació d'una fase a terra. 
- Curtcircuit o inversió de fases. 
- Sobreintensitat. 
- Xarxa de terra, per limitar la tensió respecte al terreny. 

6.10. Instal·lació de baixa tensió 
A l'interior de la central s'instal·laran els panells de comandament, protecció 
i control de l'alternador i la turbina, el panell de proteccions de la 
interconnexió, el panell de serveis auxiliars i el panell de l'autòmat que 
controlarà la central. 

El comandament, control i protecció de la central estarà a càrrec del quadre 
de B.T format pels següents elements: 
 

• Panell del generador i transformador: S'instal·larà el panell del 
Sepam G87(central de mesura i protecció) amb totes les proteccions 
elèctriques del generador. 
 

•  Panell de la turbina: Contindrà tots els aparells de comandament i 
control de la turbina. 
 

• Panell general de serveis auxiliars de c.c i c.a: Contindrà els 
interruptors automàtics de tots els circuits de maniobra de la central, 
així com les proteccions d’aquests. Contindrà també les bateries 
d’acumulació de c.c que alimentaran els aparells que la necessitin, 
tant de la central com de la interconnexió i les bateries de 
condensadors per al funcionament del generador. 
 

• Panell de l'autòmat: Per al procés de funcionament en automàtic de 
la central, s'instal·larà un autòmat programable que es disposarà en 
un panell propi. Al seu càrrec correran la gestió, maniobra, control de 
la central en règim abandonat i la telemetria de la central a un centre 
remot. 
 

• Panell de comptadors: Per a la mesura de les energies generada i 
consumida. Estarà d'acord amb la normativa de la companyia 
elèctrica amb la qual s'interconnecta la instal·lació. 
 

• Panell de comportes i vàlvules. 

El règim de funcionament de la minicentral es preveu en règim abandonat i 
connectat a la xarxa general. 
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Tots els elements de tall o tancament s'activaran si falta tensió. Ha 
d'assegurar-se l'aturada davant qualsevol eventualitat. 

6.11. Panell de la turbina 
Contindrà tots els elements de comandament i control de la turbina, vàlvula 
de guàrdia, vàlvula de descàrrega, equip oleohidràulic, equip de greixatge i 
coixinets: 

• Indicador de nivell en la cambra de càrrega. Ajustable. 
 

• Indicadors de temperatura en els coixinets amb preselectors de 
valors per a alarma i activació. 
 

• Indicadors de temperatura en circuit de refrigeració d'oli de greixatge 
amb preselecció de valors per a arrencada i atur. 
 

• Indicadors d'obertura del distribuïdor, amb limitador d'obertura. 
 

• Polsador d'emergència amb llum de senyalització d'activació. 

6.12. Panell del generador i transformador 
Els valors es visualitzen directament amb questa unitat de control. Permet 
disposar localment i a distància del conjunt de valors necessaris per al 
control del generador. 

Amb aquest aparell de control es poden conèixer els següents valors bàsics: 

• Intensitat de cada una de les fases. 
 

• Major valor de corrent produït de les tres fases. 
 

• Tensió. 
 

• Potencia activa i reactiva. 
 

• Major valor de potencia activa i reactiva. 
 

• Factor de potència. 
 

• Freqüència. 
 

• Temperatura i escalfament relatiu del generador. 
 

• Energia activa i reactiva consumida i de retorn. 
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• Corrent de tall. 

 
• Corrent real eficaç. 

Amés aquest relè també ens protegeix del següent: 

• Protecció del generador i del transformador contra les fallades 
internes. 
 

• Protecció contra les fallades de la xarxa. 
 

• Protecció contra les fallades relatives a la màquina d'arrossegament. 
 

• Protecció contra les fallades del control. 
 

• Protecció interna del transformador: Termòstat/Buchholz (ANSI 
26/63). 
 

• Control de la temperatura per sondes (ANSI 38/49T). 
 

• Supervisió de les tensions i de la freqüència. 
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CAPÍTOL 7: 

CANALITZACIÓ 

7.1. Descripció 
 

En aquest volum del projecte procedirem ha dimensionar tot el tram 
necessari per conduir l'aigua des de la captació fins a la minicentral 
hidroelèctrica. 
Per a això és necessari l’ utilització de diferents tipus de construccions: 

• Assut. 
 

• Canal de derivació. 
 

• Cambra de càrrega. 
 

• Canonada forçada. 

Tots ells elements complexos que han de dimensionar-se correctament per 
evitar al màxim les pèrdues de càrrega que es puguin originar. 
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Figura 7.1. Esquema de canalització d’una minicentral hidroelèctrica. 

7.2. Pressa d’aigua 

7.2.1. Definició 

Una pressa d'aigua o assut és una estructura destinada a desviar l'aigua a 
una canonada, que la condueix sota pressió a la casa de màquines 
mitjançant diferents conduccions com són canals, túnels. 

Una presa d'aigua ha de desviar el cabal requerit, respectant el medi 
ambient en què s'integra, amb la mínima pèrdua de càrrega possible i sigui 
quina sigui l'altura de la làmina d'aigua en el riu.  

La pressa actua com a zona de transició entre un curs d'aigua, que pot ser 
un riu tranquil o un torrent turbulent, i el canal de derivació per on circula 
un cabal d'aigua, que ha d'estar controlat, tant en quantitat com en 
qualitat.  

El seu disseny, basat en consideracions geomorfològiques , hidràuliques, 
estructurals i econòmiques, requereix una cura especial per evitar 
problemes de funcionament i conservació a tot el llarg de la vida de la 
central. 

El disseny d'una pressa d'aigua obeeix a tres criteris fonamentals: 

• Hidràulics i estructurals, que són comuns a totes les presses d'aigua. 
 

• Operatius, se centra en el control del cabal, eliminació d'escombraries 
i sediments. 
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• Criteris relacionats amb el medi ambient com són les barreres per 
impedir el pas de peixos o les escales per a peixos. 

7.2.2. Tipus de presses 

El primer que cal fer és identificar el tipus de presa d'aigua que necessita 
l'aprofitament.  

Existeix una gran varietat de presses però les podem classificar segons la 
configuració de la canalització: 

• La pressa d'aigua alimenta directament la canonada forçada. 
Generalment aquestes preses d'aigua exerceixen la funció de cambra 
de càrrega, encara que aquest terme sol reservés para quan la 
captació de l'aigua està situada al final del canal de derivació. 
 

•  La pressa d'aigua alimenta una conducció d'aigua a pressió 
atmosfèrica com un canal, un túnel, una canaleta, etc., que acaba en 
una cambra de càrrega. 
 

• La central no utilitza, per desviar l'aigua, una estructura de derivació 
tipus assut, sinó que empra un altre tipus d'estructures com les 
preses de sifó o les de muntanya. 
 

• En els embassaments multiús, que són aquells embassaments 
construïts per a regadius, subministrament d'aigua potable, regulació 
d'avingudes, etc. la presa d'aigua pot construir-se en forma de torre, 
amb preses a diferent nivell per poder extreure l'aigua a diferents 
altures i conseqüentment a diferents temperatures, o utilitzant un 
desguàs de fons. 

També podem classificar les presses segons la seva tipologia: 

• Pressa lateral: Se situa la pressa a un costat del riu, normalment en 
l’exterior d’ un revolt, això fa que s’arrossegui poca brossa cap a 
l’entrada. 
 

• Pressa frontal: Es col·loca en un tram recte de riu. S’utilitza en rius 
amb pocs arrossegaments de fons. 
 

• Pressa de muntanya o tirolesa: Consisteix un canal excavat al fons 
del riu o dintre del assut, on cau l’aigua filtrant-se per una reixa. 
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Figura 7.2. Esquema de presses de muntanya. 

 

En el nostre cas, un assut derivarà l’aigua cap a una presa d’aigua amb un 
parany de sediments i cambra de carrega.  

7.2.3. Ubicació de la pressa d’aigua 

Una vegada decidit el tipus de pressa a utilitzar cal situar-la correctament 
en el curs d'aigua, pel que caldrà tenir en compte factors geotècnics, tipus 
de residus que arrossega el riu, presència o no de gel, tipus de fauna 
piscícola etc. 

L'orientació de l'entrada pel que fa a la direcció del corrent és crucial. De 
com estigui orientada dependrà que s'acumuli o no la brossa davant de la 
reixeta, la qual cosa pot originar no poques parades i elevats costos de 
manteniment.  

El millor, és disposar l'eix d'entrada a la pressa, paral·lel, o gairebé 
paral·lel, al curs del riu amb la finalitat que amb les crescudes, el corrent 
arrossegui la brossa sobre aquest.  

La pressa d'aigua no ha de situar-se en una zona morta, allunyada del 
assut, perquè els corrents paràsits propis d'aquestes zones, on l’aigua pot 
quedar frenada,  farien circular la brossa i la deixarien davant de la reixa. 

En la pressa d'aigua és aconsellable col·locar una reixa amb un 
netejareixes, automàtic en el nostre cas per no necessitar operaris que 
controlin si l’entrada esta obstruïda per la brossa arrossegada pel riu,  per 
impedir l'entrada de brossa i una comporta per poder aïllar les estructures 
situades aigües a avall. 

En el nostre cas la ubicació de la pressa d'aigua segueix les recomanacions 
anteriorment exposades, per tant la situarem en la part lateral dreta de la 
central mirant des d’aigües a baix.  

7.2.4. Disseny de la pressa d’aigua 

La nostra pressa d’aigua serà molt simple, consistirà en un marc de formigó 
que s’encastarà en la paret del riu, en aquest marc anirà encaixada la reixa 
d’acer, per evitar l’entrada de brossa (molt abundant en els rius de 
muntanya) en la canonada. De la reixa sortirà una estructura construïda en 
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xapa que agafarà forma circular amb el diàmetre de la canonada de 
derivació, per acoblar-la-hi.  

El tram de canonada sortint anirà connectat al parany de sediments, per a 
eliminar completament les partícules que poguessin danyar la turbina. 

Totes les mesures referents a la pressa d’aigua estan definides en el plànol 
corresponent i els càlculs de dimensionament de la reixa es poden veure en 
l’annex 4. 

7.3. Parany de sediments 
Amb una reixa podem impedir el pas de brossa a la canalització, per no 
podem impedir l’accés de petites partícules suspeses en l’aigua. Hem de 
afegir algun sistema per a poder eliminar aquestes partícules.  

Haurem d’incloure una obertura en el parany de sediments per a poder 
realitzar tasques de manteniment, principalment extreure’n els sediments 
acumulats.  

Els càlculs relatius al parany de sediment es duen a terme a l’annex 13. 

El parany de sediments serà construït com una gran cambra amb una porta 
per a facilitar la retirada de la sorra que s’hi acumuli amb mitjans mecànics. 

7.4. Cambra de carrega 
Per a aconseguir que no hi hagin turbulències en l’aigua que arriba a la 
turbina, que podrien ser caudat d’un funcionament irregular d’aquesta, serà 
necessària la construcció d’un element que ens ajudi a mantenir un regim 
constant que no afavoreixi les turbulències en el flux d’aigua. 

Per a tal efecte existeixen les cambres de carrega, elements que acumulen 
l’aigua recollida per la presa d’aigua i dels quals en surt una canonada amb 
tot el perímetre moll, a una certa pressió, es a dir en carrega. 

Per a facilitar-ne la construcció, aprofitarem el parany de sediments per a 
aquesta funció.  

Al estar la cambra de carrega seguidament a la presa d’aigua, tècnicament 
tota la canonada de derivació estaria en carrega i no ens haurem de 
preocupar per que hi apareixin règims transitoris. 
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7.5. Reixa 

7.5.1. Reixa instal·lada 

Per evitar que entri brossa a la turbina hem de col·locar una reixa a 
l’entrada de la pressa d’aigua. 

La configuració de la reixa ve determinada principalment per la distancia 
entre barres, que condicionarà la dimensió de la reixa, la velocitat de l’aigua 
a l’entrada a la pressa (recomanada entre 0,6 i 1,5 m/s, per no atreure la 
brossa) i la grandària de les partícules de brossa que puguin entrar. La 
grandària de brossa admesa dependrà de la turbina escollida, en el nostre 
cas, una turbina Pelton, no s’admetrà brossa de gaire grossa, es recomana 
una distancia entre barres d’entre 20 a 30 mm. 

Per facilitar el manteniment es recomana instal·lar la reixa a 30º respecte 
de la horitzontal i que els barrots siguin desmuntables. 

Nosaltres escollim pel dimensionament una velocitat d’entrada de l’aigua de 
1,5 m/s i una distancia entre barrots de 20 mm. Els càlculs de 
dimensionament i de pèrdua de carrega a la reixa es duen a terme a l’annex 
4. 

7.5.2. Netejareixes 

Per aconseguir el nostre objectiu, una minicentral hidroelèctrica amb la 
mínima intervenció d’operaris i la màxima autonomia, considerem 
imprescindible la col·locació d’un netejareixes automàtic, per d’aquesta 
manera estalviar-nos la necessitat d’un operari que vigili que la brossa no 
obstrueixi la reixa. 

Una de les configuracions típiques dels netejadors de reixes automàtic que 
pretenem utilitzar, és el model d'accionament oleo-hidràulic amb conjunt 
mòbil i rasclet basculant, la seqüència del qual comença separant el rasclet 
de la reixa, segueix fent-lo descendir, separat de la reixa fins al fons, per 
després aproximar-lo suaument fins que arribi a tocar els barrots, sobre els 
quals posteriorment lliscarà mitjançant una regleta, de la qual solament 
sobresurten les pues que queden allotjades en els buits lliures entre 
barrots. Durant el moviment de pujada, el rasclet arrossega la brossa per 
dipositar-la en un canal d'evacuació. El conjunt mòbil està accionat, tant en 
el seu moviment ascendent com en el descendent, per un llarg cilindre oleo-
hidràulic de doble efecte. Un cilindre més curt separa, en la primera part de 
la seqüència, el conjunt de la reixa. Tot el dispositiu està articulat en un 
robust bastidor fix, que suporta i pressiona alhora la reixa i la part mòbil del 
netejareixes i que serveix, addicionalment, per allotjar l'armari elèctric i 
l'equip oleo-hidràulic. 
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Com és lògic aquests equips van dotats dels dispositius de maniobra i de 
seguretat necessaris per al seu correcte funcionament. En la seva versió 
bàsica, l'equip disposa d'un programador horari que permet regular la 
freqüència d'actuació automàtica del netejador.  

7.6. Derivació 

7.6.1. Definició 

Segons el tipus de minicentral que vulguem construir, es necessita una 
xarxa major o menor de conduccions.  

Les instal·lacions situades a peu de presa no tenen cambra de càrrega, és el 
propi embassament el que regula el cabal d'entrada en la turbina, al 
contrari que les centrals en derivació on l'aigua ha de fer un recorregut més 
llarg: primer des de la presa a la cambra de càrrega, i després fins a la 
turbina.  
 

El primer tram que recorre l'aigua es realitza a través de canals, túnels o 
canonades. En el segon tram fins a la turbina, s'utilitzen sempre canonades 
forçades i no qualsevol tipus de canonades, s'instal·len canonades de grans 
grossors i habitualment d’acer per suportar les grans pressions que es 
generen a l'entrada de la turbina. 

7.6.2. Tipus de derivacions 

Els canals que transporten l'aigua de la pressa a la cambra de càrrega 
poden realitzar-se a cel obert, enterrats o en conducció a pressió.  

Les conduccions superficials poden realitzar-se excavant el terreny, sobre el 
propi sól o mitjançant una estructura de formigó. Normalment es 
construeixen sobre el propi terreny, amb molt poc pendent, ja que l'aigua 
ha de circular a baixa velocitat per evitar al màxim les pèrdues de càrrega. 
Aquestes conduccions, que segueixen les línies de nivell, tenen un pendent 
d’ aproximadament el 0,5 per mil. En realitzar aquests traçats cal procurar 
que el moviment de terres sigui el mínim possible per així adaptar-ho al 
terreny i evitar costos innecessaris.  

Els túnels són conduccions sota terra que s'excaven en el terreny i encara 
que tenen un cost més elevat, s'adapten millor a aquest. El túnel sol ser de 
superfície lliure i funciona com un canal obert, és a dir, l'aigua no circula en 
pressió. La finalitat dels túnels és escurçar el recorregut del canal de 
derivació o superar una zona per on no es podia fer la instal·lació del canal 
a causa de la seva inclinació. 
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Les canonades també s'empren en les conduccions sota terra, si el fluid 
circula sense superfície lliure, el fluid estarà sotmès a pressió. Quan la 
pressió interna és molt alta, s'inclou una armadura metàl·lica com a reforç. 

La secció transversal a adoptar en conduccions a cel obert, dependrà de la 
classe de terreny, ja que habitualment s'utilitza la secció rectangular per a 
canals en roca i la secció trapezoïdal per a canals en terra. Per a 
conduccions en làmina lliure enterrades se solen utilitzar canonades 
prefabricades de formigó.  

7.6.3. Selecció de la canonada 

En el nostre cas utilitzarem una canonada de PE de la marca Masa de 355 
mm de diàmetre exterior i 13,6 mm d’espessor de paret, soldada, en la qual 
el fluid circularà en carrega fins a la central.   

Aquest canal de derivació tindrà una llargada de 2483 m, seguint la 
carretera que passa a prop i creua el riu uns metres més amunt del assut. 

En aquest tram perdem 58,9 m d’altura de salt degut al fregament en la 
canonada. S’haurà de salvar aquesta pèrdua de carrega a fi de que en tot el 
recorregut no existeixi cap punt en que es produeixin règims transitoris. 

La canonada de derivació anirà enterrada per evitar que sigui danyada per 
qualsevol accident que pogués ocorre, que fos manipulada. La informació 
relativa al soterrament de la canonada es pot veure en el plànol 
corresponent. 

Existeixen dos trams de la canonada que han de passar per un pont, per tal 
de salvar unes riera afluents del riu Manyanet. Per a tal efecte el trossos de 
canonada que hagi de sortir a la superfície serà recoberta de formigó per a 
evitar qualsevol desperfecte que se li pogués ocasionar. 

 

La canonada forçada serà de fosa ductil k-9 de la marca Electrosteel , unida 
mitjançant junta flexible. El diàmetre exterior de la canonada forçada serà 
de 326 mm i espessor de paret de 7,2 mm. Degut a la inclinació del terreny 
es fa massa difícil de soterrar, es per això que decidim col·locar-la recolzada 
sobre el terreny, anclada amb massissos de formigó cada 10 m, els 
massissos d’anclatge estan dimensionats a l’annex 6. 

Al final de la canonada forçada s’instal·larà una vàlvula de comporta per 
controlar l’admissió d’aigua. 

7.6.4. Cop d’ariet 

Per calcular l’espessor tenim en compte els efectes que es poden produir 
per l’efecte del cop d’ariet. 
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El cop d’ariet es produeix quan al tancar ràpidament la vàlvula, l’aigua per 
efecte de la inèrcia tendeix a moure’s en el mateix sentit i s’acumula a la 
vàlvula, transformant-se així l’energia cinètica de l’aigua en energia de 
pressió. Això fa que es comprimeixi lleugerament l’aigua i es tensi la 
canonada, quan s’ha acumulat el màxim de pressió possible la pressió viatja 
en forma d’ona de pressió en sentit contrari, aquesta pressió pot ocasionar 
que la canonada rebenti. Després a l’entorn de la vàlvula queda una zona 
de depressió que pot malmetre la canonada per aixafament. La ona viatja 
d’un costat a l’altre de la canonada fins a dissipar-se. 

Nosaltres hem dimensionat la canonada per aquest cas extrem, però a la 
vegada considerem també la necessitat d’una xemeneia d’equilibri, un 
mecanisme dissenyat per a alleugerir la pressió que es pugui crear al tancar 
bruscament la vàlvula d’admissió. Aquesta xemeneia esta considerada a 
l’annex 5. 

 

Figura 7.3. Esquema d’una xemeneia d’equilibri. 

 

Segons els càlculs de l’annex, al tancar la vàlvula d’aigua que dona a la 
turbina es generaria un cop d’ariet massa fort, es per això que necessitem 
adoptar mesures per reduir-lo o evitar-lo. 

Per tant col·locarem una T on comenci la canonada forçada, d’aquí sortirà 
una canonada que desembocarà en un vessant de la muntanya, d’aquets 
manera si es produeix cop d’ariet la ona de pressió pujarà per aquesta 
canonada i l’aigua es vessarà per fins a arribar a un altre riu pròxim. 

Aquesta canonada està descrita en l’annex 5. 
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7.7. Curtcircuit de riu 
Per a la realització del assut serà necessari primer excavar una rasa i 
formigonar-la des d’aigües amunt del assut fins a aigües avall i col·locar una 
pantalla per a curtcircuitar el riu i així poder dur a terme les obres de 
realització del assut. 

Aquesta estructura un cop es col·locarà una comporta automatitzada de 
guillotina i s’utilitzarà com a desaigua, per a poder desviar el canal quan 
s’hagi de buidar l’assut per a dur a terme tasques de manteniment. 

7.8. Altura de salt 
La altura de salt es un paràmetre basic per conèixer la potencia de la 
central. 

En particular ens interessa conèixer l’altura de salt net, que es l’altura de 
salt restant-li les pèrdues degudes a fregaments o elements diversos. 

Es calcula de la següent manera: 

 

 

Figura 7.4. Esquema de càlcul de la altura de salt. 

 

h1 = pèrdua deguda al recés 

h2 = pèrdua deguda al canal 

h3 = pèrdua deguda a la cambra de pressió 
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h4 = pèrdua deguda a la turbina 

h5 = pèrdua deguda a la canonada forçada 

h6 = pèrdua deguda al tub d’aspiració 

h7 = pèrdua deguda al canal de desaigua 

H = altura de salt total 

H’ = altura de salt brut 

H’’ = altura de salt net 

 

Aquests càlculs es duen a terme a l’annex 7. 
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CAPÍTOL 8:        

ASSUT 

8.1. Introducció 

8.1.1. Descripció general 

Per a la gran majoria dels petits aprofitaments d'aigua fluent, i especialment 
els d’alta muntanya, com és el nostre cas, on generem l'electricitat mentre 
l'aigua flueix per la llera del riu, necessitem d'una estructura que ens 
permeti acumular l'aigua i dirigir-la per una canalització i permetre que una 
part continuï fluint per la seva llera natural.  

8.1.2. Construccions complementaries 

Com s'ha explicat, la funció principal del assut és acumular l'aigua per així 
poder-la canalitzar fins a la central. Per tant en un assut hem de distingir 
diferents parts, aquestes són: 

• Assut. 
 

• Pressa d’aigua. 
 

• Escala de peixos. 
 

• Alleugeridor. 
 

• Desaigua. 

En la presa d'aigua s'ha de permetre que tota l'aigua menys la del cabal 
ecològic es canalitzi fins a la central. La presa ha de construir-se per sota de 
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l'escala de peixos que serà en el cas més extrem per on circularà el cabal 
ecològic. 

L’alleugeridor, és l'estructura que corona l’assut encarregada d’evacuar 
l'aigua sobrant o l'aigua de les avingudes que no cap en l’assut.  

D'altra banda el desguàs permet evacuar aigua del nostre embassament 
prevenint cabals elevats. En el nostre cas no serà necessari ja que la missió 
del nostre assut no és emmagatzemar aigua pròpiament sinó que només 
s’encarrega de facilitar-nos la canalització d’aquesta. Però si que hem de 
construir un desguàs de fons amb la finalitat de poder buidar l’assut per a la 
seva neteja o per a altres causes. 

8.1.3. Construcció del assut 

S’ha de procurar interferir el mínim possible amb el curs normal del riu, es 
per això la necessitat de la construcció d’una escala de peixos, d’aquesta 
manera no afectem a la fauna del lloc. 

Un altre punt crític mediambientalment es la construcció dels assut, durant 
la qual haurem de procurar que els riu segueixi fluint sense interrupció. 

Una manera senzilla i adequada al nostre cas, es construir una rasa 
curtcircuitant el riu, per tal de fer-lo passar pel costat del seu curs habitual 
mentre es dur a terme la construcció de l’assut. Aquesta situació s’adequa 
perfectament al nostre cas, ja que el cabal que tenim es força reduït i per 
tant la construcció de la rasa serà molt senzilla. 

8.2. Tipus d’assuts 
Per al nostre objectiu de derivar l’aigua, podem classificar els assuts segons 
el material amb el qual estan construïts i si són mòbils o fixos. 

8.2.1. Mòbils o fixos 

Els assuts fixos són senzills però amb ells no podem regular el nivell de la 
làmina d’aigua. 

Les estructures mòbils, són preses amb comporta, d’aquesta manera podem 
regular l’aigua i en alguns fins i tot es poden evacuar els sediments 
acumulats. D’altra banda aquest tipus es més car i delicat que els fixos i 
requereix més manteniment. 

8.2.2. Segons el material 

Preses de terra: 

• Homogènies: Si esta construïda amb un mateix material (ha de ser 
terra fina per a que sigui impermeable). 
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• Per zones: El parament d’aigües amunt es construeix amb material fi 

i es completa la construcció amb roques. 
 

• Amb estanquitat artificial: Es construeix la presa amb material 
permeable (sorra, grava, roques) i s’impermeabilitza artificialment, 
normalment amb geotèxtils o amb una mescla de bentonita, ciment i 
aigua. 

Preses de formigó: 

• De gravetat: Feta de formigó en massa. El seu pes assegura la seva 
estabilitat. 
 

• De contraforts: De formigó armat, es construeix amb uns reforços 
perpendiculars al cos de la presa. 
 

• D’arc o de volta: Es construeixen en forma d’arc, de tal manera que 
la força de l’aigua es transmet cap als estreps (els cantons de la 
presa). 

8.3. Selecció de l’assut 
Per al nostre cas necessitem que es compleixin certs criteris: 

• Econòmicament ha de ser barat. 
 

• Senzillesa en l’execució. 
 

• Poc manteniment. 
 

• Espai limitat, la llera del riu es estreta. 
 

• Resistència a fenòmens com avingudes i erosió que pugui causar 
l’aigua. 

Es per tots aquest criteris que la millor solució possible, degut principalment 
a la conveniència econòmica i a la senzillesa es la de la construcció d’una 
presa de gravetat de formigó. 
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8.4. Alleugeridor 

8.4.1. Definició 

En les preses d'embassament els alleugeridors permeten evacuar l'aigua 
sobrant o l'aigua de les avingudes que no cap en el volum 
d'emmagatzematge disponible.  

En les preses de derivació permeten desviar el cabal desitjat  per tsl de que 
entri en el sistema de derivació. Normalment, el cabal excedent es pren de 
la part alta de l'embassament i es porta de nou mitjançant un canal artificial 
al riu o al curs natural de l'aigua. No és necessari subratllar la importància 
del alleugeridor; molts trencaments de preses han estat degudes a un 
disseny incorrecte d’aquest element o a la falta de capacitat del mateix. En 
preses de terra o d'escullera és de vital importància que la capacitat de 
desguàs del alleugeridor sigui àmplia, ja que podrien destruir-se si són 
depassades per l'aigua; per contra, les preses de formigó poden resistir un 
petit abocament per coronació. Normalment l'increment en cost no és 
directament proporcional a la capacitat. El cost d'un alleugeridor de gran 
capacitat sol ser solament una mica superior al d'un altre mes petit. 
A més de desguassar un cabal suficient, l’ alleugeridor ha de ser adequat, 
tant des del punt de vista hidràulic com de l'estructural i ha d'estar situat de 
manera que l'aigua abocada no produeixi erosions en el peu de la presa. Les 
superfícies en contacte amb l'aigua han de ser resistents a l'erosió que pot 
produir-se per efecte de les grans velocitats que s'originen per la diferència 
d'altura. Generalment es necessita algun element especial al peu del 
alleugeridor per dissipar l'energia. 

La freqüència de funcionament de l'abocador hauria de ser determinada per 
les característiques d’escorrentia de la conca, les quals inclouen la 
naturalesa de l'aprofitament. Usualment els cabals normals del riu són 
emmagatzemats en l'embassament, derivats per dispositius de pressa o 
evacuats a través dels desguassos, per la qual cosa els alleugeridors no 
tenen necessitat de funcionar. No obstant això, es produeixen abocaments 
per l’alleugeridor quan hi ha avingudes o períodes llargs de grans pluges, i 
els altres elements d'evacuació se saturen. Quan s'ha previst una gran 
capacitat d'embassament o quan es disposa d'elements de desguàs i 
derivació de gran capacitat, els alleugeridors requereixen molt poc ús. En 
canvi, en les presses de derivació, on el volum d'emmagatzematge és 
limitat i el cabal derivat és relativament petit en relació amb el cabal del riu, 
l’ alleugeridor s'utilitza constantment. 

8.4.2. Tipus d’alleugeridor 

Els alleugeridor solen classificar-se conforme a la seva característica més 
destacada, que pot ser l'estructura de control, el canal de desguàs o 
qualsevol un altre component.  
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Normalment es classifiquen en “controlats” i “no controlats”, segons tinguin 
comportes o no. Els tipus més comuns són els alleugeridor de caiguda lliure, 
en perfil en ogiva, laterals, de laberint, de canal obert, en conducte, en 
túnel, enterrats i en sifó. 

Aquests alleugeridors tenen un perfil en ogiva o en forma de “S” anomenat 
perfil Creager. La corba superior normalment s'adapta estrictament al perfil 
inferior que tindria una làmina d'aigua airejada abocant sobre una paret 
prima. El corrent s'adhereix d'aquesta manera al perfil amb el qual està en 
contacte, impedint-se la formació d'una capa d'aire entre tots dos. 

8.4.3. Selecció del alleugeridor 

Pel nostre assut, el més senzill i econòmic és instal·lar un alleugeridor de 
coronació amb un perfil que s'ajusti a la làmina d’aigua. 

Aquest tipus d’alleugeridors tenen un perfil en ogiva o en forma de “S” 
anomenat perfil Creager. La corba superior normalment s'adapta 
estrictament al perfil inferior que tindria una làmina d'aigua airejada 
abocant sobre una paret prima. El corrent s'adhereix d'aquesta manera al 
perfil amb el qual està en contacte, impedint-se la formació d'una capa 
d'aire entre tots dos. Quan l'abocament es realitza amb la càrrega de 
projecte, l'aigua llisca suaument sobre la cresta de l'abocador sense 
interferències amb la superfície amb que limita i gairebé s'aconsegueix la 
màxima eficiència. Després de la corba superior, es continua el perfil per 
mitjà d'una recta tangent per poder suportar la làmina vessant. En el peu 
del alleugeridor es disposa una contra corba, que condueix al canal 
desguassat fins a la solera del bol amortidor o fins al canal de desguàs. 

El perfil de l'abocador i el perfil longitudinal (perfil de caiguda de l’aigua) 
constitueixen un alleugeridor complet. A causa del gran rendiment de 
desguàs, el perfil adaptat a la làmina vessant s'empra amb molta freqüència 
en els alleugeridors de control. 

8.4.4. Forma dels abocadors ajustats a la làmina vessant 

La forma d'aquest perfil depèn de la càrrega existent, de la inclinació del 
parament d'aigües amunt de l'abocador i de l'altura del mateix sobre la 
solera del canal d'entrada.  

En l’alleugeridor podem distingir dos zones establint com a separació 
l’origen, establint aquest com el punt més alt del abocador. Aigües amunt 
d’aquest punt hi haurà una zona amb un perfil que faciliti la recepció de 
l’aigua, mitigant l’impacte de l’aigua contra l’abocador. En la zona d’aigües 
avall respecte l’origen hi trobem una zona amb un perfil tal que ens faciliti 
la baixada de l’aigua sobrant per el parament aigües avall del assut, amb 
aquest perfil volem aconseguir que la làmina d’aigua vessant s’ajusti al 
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perfil i no s’origini una capa d’aire intermèdia que provoqui pertorbacions o 
erosió.  

Seguint el model donat en el llibre “Disseño de presas pequeñas” del 
Bureau of Reclamation, la forma del alleugeridor pot observar-se en la 
figura 3.1, la part d’aigües amunt del origen està definida per una corba 
simple, amb una tangent o per una corba circular composta. La part 
d'aigües avall està definida per l'equació: 

 

                        (5) 

 

On K i n són constants els valors de les quals depenen de la inclinació del 
parament d'aigües amunt i de la velocitat d'aproximació de l'aigua. 

 

Figura 8.1. Esquema de disseny del alleugeridor. 

 

La forma aproximada del perfil de l'abocador quan el parament d'aigües 
amunt és vertical i la velocitat d'aproximació menyspreable, es una 
simplificació que podem veure en la figura 3.2. El perfil es construeix com a 
corba circular composta, els radis de la qual estan donats en funció d'H0. 
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Figura 8.2. Simplificació del disseny del alleugeridor. 

 

Els càlculs relatius al alleugeridor es duen a terme en l’annex 10. 

8.5. Dissipador d’energia 
Quan l’alleugeridor evacua l’aigua sobrant, en cas d’avingudes o períodes de 
grans pluges, aquesta aigua segueix el curs normal del riu, però hem de ser 
conscients que aquesta aigua ve amb una determinada velocitat i a més al 
baixar per la presa, que en el nostre cas fa 1,5 metres, encara n’agafa més 
d’energia. 

Aquesta aigua que baixa a gran velocitat per la presa si no la tractem de 
manera adequada pot erosionar el peu de la presa, causant greus danys a 
l’estructura, es per això que tenim la necessitat d’incorporar un element que 
ajudi a dissipar l’energia d’aquesta aigua i així garantir un bon 
funcionament de la presa en el temps. 
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Existeixen diferent dissipadors d’energia entre els quals destaquen: 

• Trampolins. 
 

• Bols amortidors. 
 

• Amortidors de trampolí submergit. 
 

• Amortidors d’impacte. 
 

• Coixí amortidor. 

Els mes habituals son els bols amortidors i els trampolins. 

Nosaltres ens decantarem per un dissipador en trampolí, els càlculs del 
quals es duen a terme a l’annex 11. 

8.6. Desaigua  
Un desaigua en una presa pot servir per regular o evacuar un cert volum 
d’aigua. 

En el nostre cas, es a dir, un assut de derivació, el desaigua servirà 
principalment per a buidar l’assut i així poder dur a terme treballs de 
manteniment, principalment la neteja dels sediments que es van acumulant 
en el parament aigües amunt del assut. 

Per a fer-ho de manera senzilla aprofitarem el canal excavat en la part 
esquerra (des d’aigües avall) per a desviar el curs del riu. Així dons 
aprofitant aquest canal, només haurem de col·locar-hi una comporta de 
guillotina per a poder obrir-la quan sigui necessari evacuar l’aigua del assut. 

8.7. Escala de peixos 
Un dels nostres objectius principals en el disseny d’un assut de derivació i 
en general de la minicentral hidroelèctrica, és la de que els elements 
projectats generin un impacte ambiental el més reduït possible. 

Així dons en aquest apartat es tracta un dels principals impactes ambientals 
que genera la minicentral, l’obstacle que suposa l’assut en el curs del riu, 
més concretament l’obstacle que suposa pels peixos la interposició d’un 
assut en el curs del riu. Es especialment preocupant ja per les espècies 
piscícoles que necessiten remuntar el riu per a realitzar la posta d’ous, per 
aquestes especies un assut que els impedís arribar al indret on realitzen la 
posta, podria significar un  greu perill per a la supervivència de la espècie, i 
per tant, un impacte en l’hàbitat natural del riu que no podem permetre. 
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Per les característiques del nostre assut, decidim la col·locació d’una escala 
de peixos d’artesa. Aquest tipus d’escala consisteix en una successió de 
vasos comunicats per unes obertures verticals que comunicaran cada vas 
amb el següent. 

D’aquesta manera els peixos podran passar d’un vas a un altre i superar 
d’aquesta manera l’altura del assut, amés d’aquesta manera els peixos 
podran descansar en un cada vas sense que sigui necessari que superin 
l’escala de peixos de cop, cosa que dificultaria el pas d’algunes especies o 
d’espessiments més petits, que no tinguessin una capacitat tan gran com un 
d’adult. 

Amés a més la nostra escala de peixos estarà dissenyada per que i passi el 
cabal ecològic, d’aquesta manera ens estalviem la construcció d’una altre 
estructura complementaria en l’assut. 

8.8. Construcció 
S’han adoptat diferents solucions constructives que passem a detallar. 

• Altura del assut de 2m. 
 

• Fundació de 75cm, les fundacions no son gaire fondes, ja que tenim 
un estrat de roca. 

L’assut quedaria de la següent manera: 

 

 

Figura 8.3. Assut. 
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8.9. Càlcul de l’assut 
En aquest apartat es procedirà a dimensionar l’assut i comprovar diferents 
paràmetres d’estabilitat, per a poder arribar a concloure si treballa 
correctament. 

8.9.1. Forces actuants 

Es de vital importància conèixer els esforços al que està sotmès el nostre 
assut, per a poder dissenyar-lo correctament. Les forces actuants seran: 

• Pressió externa o interna de l’aigua. 
 

• Força que exerceixen els sediments. 
 

• Pressió deguda al gel. 
 

• Terratrèmols. 
 

• Pes propi. 
 

• Reacció dels fonaments. 
 

• Pressió d’aigua del terreny. 

8.9.2. Descripció de les forces 

Pressió de l’aigua: 

La pressió que exerceix l’aigua sobre el parament aigües amunt del assut es 
pot representar com un trapezi, on la pressió augmenta a mesura que ens 
movem cap al fons. 

La diferencia d’aigua entre el parament aigües amunt i el d’aigües avall es 
pot manifestar com a una pressió interna. També l’aigua retinguda en porus 
o esquerdes pot crear aquest tipus de pressió. 

Força que exerceixen els sediments: 

Les partícules que arrossega l’aigua i diposita al fons de la presa poden 
exercir una pressió superior a la hidrostàtica sobre el parament aigües 
amunt del assut. 

En el nostre cas no tindrem en compte els sediments, ja que el parament 
aigües amunt es vertical i no hi haurà sediments sobre el parament. 

Pressió deguda al gel: 
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El gel si forma una capa força gruixuda pot arribar a exercir una pressió 
apreciable sobre la presa, principalment degut a la força que es genera per 
l’expansió tèrmica del gel i per l’arrossegament d’aquest contra la presa per 
mitjà del vent. 

En el nostre cas no ens trobem en una zona on es formin capes massa 
gruixudes de gel, per tant no el tindrem en compte, ja que considerem que 
el seu efecte es pot menysprear. 

Terratrèmols: 

Els terratrèmols poden causar fortes sotragades, que es tradueixen en 
forces verticals i horitzontals, que poden arribar a ser de gran magnitud. 

Per tant es necessari per a la construcció d’una presa, verificar en mapes on 
es recullin les falles existents en la zona, o els sismes ocorreguts a la zona, 
per tal de saber si ens trobem en una zona de perill sísmic. 

En el nostre cas no ens trobem en una zona de perill, per tant no tindrem 
en compte l’acció que podria causar un terratrèmol a la nostra estructura. 

Pes propi: 

Hem de considerar el pes propi del formigó de la presa. 

Reacció dels fonaments: 

Haurem de tenir en compte la pressió que es genera a la base del assut 
corresponent a les reacció que es genera en l’estructura per a mantenir 
l’estabilitat. 

Pressió d’aigua del terreny: 

Per el tipus de terreny que tenim, roca no fisurada, tampoc ens haurem de 
preocupar de la pressió que podria generar-se per infiltracions d’aigua en el 
terreny, que poguessin empènyer l’estructura i aixecar-la. 

Tots els càlculs de verificació del assut es realitzen a l’annex 12. 
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CAPÍTOL 9:CASA DE 

MAQUINES 

9.1. Introducció 
Per a la correcta operació i manteniment de la turbina i el grup generador i 
de l’aparamenta elèctrica, necessitarem de la construcció d’una petita nau. 

La nostra nau no disposarà de pont grua a diferencia de centrals més grans 
o amb més d’una turbina, d’altra banda haurem de disposar d’una porta 
amplia per la qual pugui entrar un camió per tal d’instal·lar la turbina o dur-
hi a terme tasques de manteniment. 

La nau constarà d’una única sala on s’ubicarà tot el necessari. 

9.2. Estructura 
En aquest apartat es desenvolupa tot el relatiu a la construcció de 
l’estructura de la minicentral i les solucions constructives seleccionades. 

9.2.1. Tipologia estructural 

La minicentral serà una nau a dos aigües, construïda amb pòrtics, fets amb 
perfils metàl·lics laminats en C. 

La coberts estarà formada per corretges, fetes amb perfils laminats en fred 
en forma de Z galvanitzats. 
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9.2.2. Tancaments 

La coberta serà de panell sandwich prefabricat, econòmic i proporciona un 
bon aïllament. 

Els tancaments exteriors amb panell horitzontals de formigó armat 
prefabricats llisos, de 12 cm d’espessor. 

Els tancaments tindran varies obertures: 

• Porta estàndard metàl·lica per a l’entrada de persones de 1 x 2,2 m. 
 

• Porta per a l’entrada de camions de 5 x 5 m. 

9.2.3. Paviment 

Subbase de grava compactada de 20 cm seguida d’una capa de formigó H-
25 de 20 cm amb malla, a la cara superior, electrosoldada en quadricula de 
15 x 15 cm amb barres Ø 8 mm. 

La malla es col·loca per evitar que la retracció del formigó causi fissures, la 
col·locarem a la part superior d’aquest, perquè es on més retracció es 
produeix. 

El paviment de formigó serà fratasat per a deixar-lo com a superfície vista.  

9.3. Dimensions  
La casa de màquines haurà d’allotjar la turbina, el generador, el 
transformador i els equips de mesura i control. Per aquest propòsit no 
necessitarem una casa de maquines gaire gran, serà suficient un recinte de 
5 x 7 m. 

9.4. Canal de descarrega 
Ja que a la casa de màquines i tenim instal·lada la turbina, hem de disposar 
d’algun sistema per a poder retornar l’aigua turbinada a la llera del riu, per 
a que pugui seguir el seu curs normal. 

Per a aquesta tasca, excavarem un forat de 2x1,5x1,5 m que actuarà a 
mode de cambra de carrega, a continuació disposarem d’un tub enterrat 
que portarà l’aigua turbinada fins al riu. 

El tub serà com el de la canonada de derivació, de PE, diàmetre exterior 
355 mm i espessor de 21,1 mm. 
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9.5. Fonamentació 
La fonamentació de la casa de maquines es farà amb sabates aïllades 
arrencant en cada pilar. 

Les sabates seran de formigó armat HA-25 i acer B-400S. Sota la sabata es 
col·locaran 10 cm de formigó de neteja per assegurar que la sabata recolza 
correctament contra el substrat rocós, El formigonat de la sabata es 
realitzarà amb cubilot. 

La cota de fonamentació serà de 20 cm per sota del nivell del terreny. 

Les sabates hauran d’aguantar un fort moment en relació al axil, es per això 
que tindran unes dimensions considerables. 

9.6. Moviment de terres 
Per a dur a terme l’obra correctament  haurem de realitzar un desmunt  en 
una superfície de 10 x 10 m del terreny per a poder treballar sobre una 
superfície plana. 

El terreny sobre el que es realitzarà l’obra estarà format per uns 20 cm 
inicials de terra sorrenc derivat dels sediments fluvials dipositats pel riu 
Manyanet, d’aquí en avall el terreny es rocós, concretament de roca 
calcaria, molt present a la zona. 

Encara que podem suposar una resistència teòrica molt alta de la roca que 
constitueix el terreny, agafarem un valor inferior recomanat quan es 
treballa en roca de 5 Kg/cm2. 
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9.7. Resultats  

 

 

Figura 9.1. Estructura de la casa de maquines. 

 

 

Per a calcular la casa de maquines utilitzem el software CYPE. 

A continuació es poden veure els resums d’amidament, dels pòrtics i de les 
fonamentacions. 
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Taula 9.1. Amidament de les barres. 
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Taula 9.2. Taula resum d’amidaments de l’estructura. 
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Taula 9.3. Descripció de les sabates N1 i N3. 

 

 

 

 

Taula 9.4. Descripció de les N6 i N8. 
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Taula 9.5. Descripció de les N11 i N13. 

 

 

 

 

 

Taula 9.6. Descripció de les N16 i N18. 
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Taula 9.7. Taula resum d’amidaments de les sabates. 
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