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Resum 

En el present projecte es pretén impulsar les energies renovables, en especial la hidràulica, 

davant dels combustibles fòssils i així arribar a l’objectiu marcat per la Unió Europea pel 

2020 en el que un 20% de l’energia final sigui d’origen renovable.  

S’ha aprofitat que està en fase de construcció el canal Segarra-Garrigues per dissenyar una 

minicentral hidroelèctrica. D’aquesta manera s’aprofita l’obra ja plantejada i es minimitza 

l’impacte ambiental i els costos del projecte. Cal destacar que l’estudi pot ser extrapolable a 

altres trams del canal o inclús pot servir com a referència en el disseny d’una futura 

minicentral.  

S’han dissenyat els diferents elements que constitueixen la minicentral hidroelèctrica i s’han 

elaborat els plànols, prestant especial atenció al disseny de la turbina. A més, s’han buscat 

propostes d’empreses per contrarestar-ho juntament amb els diferents equipaments 

auxiliars. 

S’han tingut en compte els possibles efectes destructius que poden tenir lloc a la minicentral 

i s’han fet els càlculs oportuns. Com a mesura de seguretat i bon funcionament s’han 

analitzat les tasques de manteniment que s’han de realitzar i quin tipus de manteniment és 

el més factible. 

S’ha fet un estudi de l’impacte ambiental que pot creat aquesta estructura i calculat l’estalvi 

d’emissions de gasos contaminats que s’hagués emès d’haver produït la mateixa energia 

mitjançant combustibles fòssils.  

Com a projecte, s’ha fet un estudi sobre la viabilitat a nivell administratiu i econòmic 

obtenint un resultat positiu que valida la possible construcció de la minicentral 

hidroelèctrica. 

Per últim, s’han confeccionat els plànols de les estructures calculades i s’han adjuntat les 

fitxes dels productes que s’han triat per la minicentral hidroelèctrica.  
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1.  Glossari 

α Inclinació canonada aigües a dalt  

α1 Angle entre C i U a l’entrada de l’àlep 

α2 Angle entre C i U a la sortida de l’àlep 

β Inclinació canonada aigües avall  

β1 Angle entre U i W a l’entrada de l’àlep 

β2 Angle entre U i W a la sortida de l’àlep 

γ Pes específic 

γ Angle d’obertura del distribuïdor  

γd Angle distribuïdor de disseny 

θ Angle desviació canonada 

σ Coeficient Thoma 

σf Límit elàstic 

ρ Densitat 

µ Viscositat 

ηTotal Rendiment total  

ηT  Rendiment turbina 

ηg Rendiment generador 

ηm Rendiment mecànic 

Δp Diferència de pressió 

A Àrea d’una secció 

At Àrea total 

Ar Àrea barres reixa 

Af Àrea lliure 

a1 Distància directrius del distribuïdor 

B Base 

b Gruix barra reixa 

 

 

 
 
b1 Alçada directrius distribuïdor  

c Amplada barra reixa 

c Excentricitat 

c Velocitat d’ona  
 
C Velocitat absoluta 

Cm Velocitat meridiana 

Cu Projecció de C sobre U 

D Diàmetre de la canonada 

Danuals Despeses anuals 

dv Punt d’aplicació de les forces verticals 

E Energia 

E Mòdul d’elasticitat material 

e Gruix canonada 

ec Sobre gruix per corrosió 

F Força 

f freqüència  

ff Freqüència del flux d’aigua 

fr Freqüència de les barres 

    Coeficient de pèrdua 

g Gravetat  

H Alçada 

Hb Alçada bruta o Salt brut 

Hu Alçada útil 

Hn  Salt net  o alçada neta  

Hp Pèrdues de càrrega 

Hcp Pèrdues de càrrega primària 

Hcs Pèrdues de càrrega secundària  
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Hd Alçada de disseny 

ha Pressió atmosfèrica  

hs Alçada de submergència 

hv Pressió de vapor 

h-d Vora lliure 

I Inversió 

K Coeficient de pèrdua 

k Rugositat absoluta d’un material 

kf Eficiència de la unió canonada 

L Longitud de la canonada 

M Moment 

NPSE Alçada d’aspiració positiva neta 

n Velocitat de sincronisme 

n Coeficient Manning 

ns Velocitat específica 

nqe Velocitat específica 

P Potència  

Pe Potència elèctrica 

Pt Potència eix turbina 

P Pressió 

Pbase Pressió a la base de l’ancoratge 

Psòl Pressió suportada pel sòl 

p Parells de pols alternador 

Pm Perímetre mullat 

P.K. Punt quilomètric 

Q  Cabal  

Qd Cabal de disseny 

Rh  Radi hidràulic 

Re Nombre de Reynolds 

S Pendent del canal  

St Nombre de Strouhal 

t Talús 

T Tirant d’aigua  

T Tensió tangencial canonada 

T Temps crític cop d’ariet 

TIR Taxa interna de retorn 

U Velocitat d’arrossegament o perifèrica 

V Velocitat del fluid  

VAN Valor actual net 

W Velocitat relativa 

Wt Pes canonada 

Wa Pes aigua 

Wb Pes de l’ancoratge 

 ̅ Coordenada x del centre de gravetat 

 ̅ Coordenada y del centre de gravetat 

z Cota d’alçada 

Z Nombre d’àleps 
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2.  Prefaci 

El projecte neix de l’interès per una producció d’energia sostenible que no empitjori les 

condicions mediambientals actuals aprofitant els estudis cursats a l’ETSEIB. Dins de 

l’especialització de Fluidotècnia, es té una gran oportunitat de prendre aquest camí fent 

servir energies com la eòlica o la hidràulica.  

Així es decideix crear una central hidroelèctrica en un canal de reg que a diferència de 

centrals ubicades en rius o presses, no es gaire freqüent.  
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3.  Introducció 

3.1 Objectius del projecte 

Els objectius que es fixen pel present projecte són, 

 

- Selecció de l’emplaçament adequat per la minicentral hidroelèctrica 

- Determinació de les condicions hidrològiques  

- Disseny i càlcul d’algunes obres civils 

- Disseny i dimensionament de la turbina així com dels altres elements mecànics  

- Estudi de fenòmens hidràulics per la seva prevenció  

- Cerca de productes de la industrial actual viables per la instal·lació  

- Selecció del tipus de manteniment 

- Estudi de l’impacte ambiental 

- Pressupost i estudi de la viabilitat econòmica 

- Descripció del procediment administratiu per obtenir el permís d’explotació 

- Elaboració dels plànols de la minicentral hidroelèctrica 

3.2 Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte consisteix en l’aprofitament d’un dels desnivells existents en el 

sistema territorial del canal Segarra-Garrigues per instal·lar una minicentral hidroelèctrica, 

que servirà per reduir una mica l’elevat consum energètic d’aquesta instal·lació (nombrosos 

sistemes de bombatge). Aquesta proximitat entre la generació i el punt de consum 

minimitzarà les pèrdues energètiques que representa el seu transport. 

La utilització d’aquests propis recursos autòctons i renovables, tot seguint el “Pla de l’Energia 

de Catalunya 2012-2020”, implicarà tota una sèrie de beneficis ambientals i soci-econòmics 

en aquest territori tot proporcionant una part de les seves necessitats energètiques. 

Per portar a terme aquest projecte es realitzaran una sèries d’estudis introductoris sobre 

aquesta temàtica, així com els estudis tècnics oportuns, on es seleccionarà el tipus de 
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turbina, així com els diferents tipus d’equipaments auxiliars i aquells paràmetres 

fonamentals pel propi disseny de la minicentral. 

Finalment s’estudiarà els aspectes econòmics, administratius i mediambientals, com poden 

ser les inversions a realitzar, els costos d’explotació o la pròpia rendibilitat de la inversió i el 

seu impacte ambiental. 
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4.  Situació energètica actual 

Un del reptes actuals més problemàtics és abastir la societat de l’energia que requereix per 

cobrir les seves necessitats de consum i benestar, a la vegada que es fa de manera sostenible 

i evitant l’augment de la contaminació ja existent. 

Actualment, la majoria de l’energia produïda en el món és principalment gràcies al petroli, 

carbó i gas. Els combustibles fòssils són limitats, concentrats en llocs determinats i la seva 

explotació no afavoreix el medi ambient. Segons Siemens, les reserves mundials de petroli 

són de 41 anys, les de gas de 65 i les de carbó 170 anys basat en la tendència anual de 

producció energètica. 

Amb una Europa que cada cop aposta més per les energies renovables podria ser clar el camí 

a seguir, reforçant les instal·lacions ja existents, construir de noves i poc a poc anar 

prescindint dels combustibles fòssils. 

Aquest compromís es recull al “Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020” inscrit dins de la 

política Espanyola en el “Plan de Energías Renovables 2005-2010” i Europea, que aposten 

per un desenvolupament sostenible sense comprometre a les generacions futures, 

augmentant la potència instal·lada i disminuint les emissions de CO2. 

Amb les millores que s’han aconseguit en aquests darrers anys, les energies renovables són 

capaces de sostenir la demanda energètica, si més no amb l’ajut d’altres tipus d’energia 

(com podria ser la nuclear, que no produeix gasos d’emissió). Una peça clau dins d’aquestes, 

és la hidràulica; que no genera residus, ni produeix gasos de combustió (com podria ser el 

CO2). Cal afegir que es tracta d’una energia barata ja que no hi ha cost de combustible a llarg 

termini. 

Finalment una característica important és la seva capacitat de cobrir pics de demanda 

energètica, gràcies a que es posen en funcionament ràpidament. D’altres com l’energia 

eòlica o la solar, depenen de variables mediambientals, de manera que no poden assegurar 

la producció d’energia en els pics de demanda. I energies com la nuclear o la tèrmica la 

produeixen de manera constant i no tenen la capacitat de parar-les quan el consum 

disminueix.  
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4.1 Energia hidràulica 

L’energia hidràulica és un recurs que s’ha utilitzat des de temps dels grecs afavorint les 

condicions de treball gràcies a la força de l’aigua. Pel que és ara quan es coneixen les 

diferents opcions de com aprofitar-la. 

Dins del món hidràulic, es tenen cinc classificacions segons la potència que s’arriba a tenir tal 

com es pot observar a la Taula 4.1. 

Classificació Rang de Potència 

Micro Hidroelèctrica Fins a 100 kW 

Mini Hidroelèctrica 100 kW a 1 MW 

Petita Hidroelèctrica 1 MW a 10 MW 

Mitjana Hidroelèctrica 10 MW a 100 MW 

Gran Hidroelèctrica Superior a 100 MW 

Encara que no hi ha un acord entre els països de la Unió Europea a l’hora de definir la petita 

hidràulica, països com Espanya, Bèlgica, Irlanda o Portugal consideren que el terme petita 

hidràulica és vàlid per totes aquelles centrals on la potencia és menor de 10 MW.  

Cal destacar que les minicentrals no són centrals convencionals (gran hidràulica) a escala 

reduïda ja que el disseny de la turbina i la central varia completament. 

4.2 Situació energètica Europea 

En el pla energètic marcat per la Unió Europea amb l’any 2010 com a objectiu, l’objectiu fixat  

era que l’energia produïda gràcies a fonts renovables fos del 12% de l’energia primària i 

concretament que es tinguessin 105.000 MW d’energia hidroelèctrica. Dels quals 91.000 

MW corresponien a Grans Centrals i els restants, 14.000 MW a Petita Hidràulica. 

Taula 4.1 Classificació de les Centrals Hidroelèctriques segons potència 
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Actualment, el Pla fixat per la Unió Europea per l’any 2020 és, 

 Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% respecte l’any 1990 

 Un 20% de l’energia final consumida sigui d’origen renovable 

 Millorar l’eficiència energètica en un 20%. 

Del compromís Europeu, Espanya és dels països que més gasos d’efecte hivernacle emet 

durant l’any només superada per Xipre, Malta i Islàndia [1]. Potser per aquest motiu, Espanya 

va votar en contra del darrer pla conjunt.  

Pel que fa a energia produïda mitjançant fonts renovables, Espanya va produir el 15,1% de la 

seva energia total a finals del 2011. Per tant, cal seguir impulsant des de l’Estat l’ús de les 

energies renovables de manera que s’arribi al 20% d’energia d’origen renovable. 

En termes de potència, Espanya es troba a la tercera posició en quant potència hidràulica 

instal·lada a Europa. La classificació l’encapçala França amb un 25,4 GW seguida de Itàlia 

amb un 21,7GW i a continuació es troba Espanya amb un 19,3 GW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Potència instal·lada a la Unió Europea. Dades del 2011 

Font: Informe del Sistema Elèctric Espanyol 2012 
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Espanya també conserva la tercera posició en quant a centrals de petita potència hidràulica, 

tal com s’extreu de les dades publicades a l’Informe Anual de l’EurObserv’ER. 

 

Finalment, els països Europeus es van comprometre a disminuir el consum energètic en un 

20% des de 1990. En aquest punt, al 2007 Espanya va registrar el major consum energètic 

fins ara que ha anat disminuint en els següents anys però que encara està lluny d’arribar al 

desitjat. 

4.3 Situació energètica a Espanya 

Actualment la demanda energètica al sistema elèctric espanyol està a nivells del 2006, al 

2012 es va tenir un descens del 1,4% respecte l’any 2011 acumulant una disminució del 5,1% 

als darrers quatre anys. Encara que la demana hagi baixat, la producció va augmentar del 

2011 al 2012 un 1,1% de la mateixa manera les exportacions d’energia a altres països. 

Gràcies a les directives espanyoles i europees cada vegada destaca més el creixement de les 

energies renovables dins de l’augment de la producció elèctrica. 

Fig. 4.2 Potència instal·lada en Petita Hidroelèctrica (<10MW) a la Unió Europea. 

Font: Eurobserv’ ER, 2012 
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L’energia hidràulica ocupa la tercera posició en quant a potència instal·lada a finals del 2012 

amb 19.803 MW seguida de les centres de Cicle Combinat (25.340 MW) i l’altre gran energia 

renovable que és la eòlica (22.573 MW).  

 

 

Degut a la sequedat de l’any 2012, la producció hidroelèctrica va generar 19.455 GWh, un 

29,2% menys que l’any anterior. Aquest fenomen provoca que la contribució hidràulica en el 

conjunt espanyol de generació passi del 15,4% (2011) al 11,1% (2012), tal com es pot 

observar a la següent gràfica. La producció hidroelèctrica anual a Espanya és variable 

depenent en gran mesura de les condicions hidràuliques. En anys humits es poden superar el 

45.000 GWh de l’any 2002 i en anys secs com al 2011 no arriba als 20.000 GWh. 

 

 

 

 

 

 

Carbó; 11% 

Nuclear; 7,70% 

Hidràulica; 19,40% 

Eòlica; 22,20% 
Solar fotovoltaica; 

4,20% 
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termoelèctrica; 

2,00% 
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Fig. 4.3 Potència instal·lada a Espanya a 31.12.2012. 

 Font: Informe del Sistema Elèctric Espanyol 2012 

Fig. 4.4 Evolució anual de la producció hidroelèctrica (GWh)  

Font: Informe del Sistema Elèctric Espanyol 2012 
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Existeixen dos règims que regulen la producció elèctrica espanyola, per règim especial es té 

tota la energia produïda en instal·lacions amb potència instal·lada inferior a 50 MW a partir 

de la cogeneració o inferior a 25 MW quan l’energia procedeix de fonts renovables no 

consumibles, biomassa o residus no renovables sempre que el rendiments de les centrals 

siguin elevats. Per règim ordinari s’entén tota la producció d’energia que no és acollida pel 

règim especial. 

 

En termes de petita hidràulica, a Espanya són al voltant de 400 companyies que generen 

treball a 1.485 persones directament. Es sap que la hidràulica és un bon recurs energètic a 

llarg termini ja que la inversió inicial és important. La inversió mitja a la mini hidràulica 

espanyola va entre 1,250 M€ i els 2,2 M€ on el cost de l’obra civil contempla el 50-70% del 

pressupost tenint uns costos d’operació i manteniment entre 1,8% i el 5% de la inversió 

inicial [2]. 

 

 

 

 

 

Taula 4.2 Evolució de la mini hidràulica a Espanya. 

Font: Small Hydropower Roadmap, ESHA. 
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4.4 Situació energètica a Catalunya 

A finals del 2012, Espanya disposa de 2042 MW distribuint-se majoritàriament en certes 

comunitats autònomes. On es té més presencia de mini hidràulica és a Galicia (493 MW) 

gràcies a la Conca del Miño seguida de Catalunya (281 MW) per la Conca de l’Ebre i la Conca 

Interior de Catalunya. També destaquen Aragó (256 MW) a la Conca de l’Ebre i Castella i Lleó 

(250MW) situada a la Conca del Duero. 

 

Fig. 4.5 Potència instal·lada en règim especial a Espanya (MW)  

Font: Informe REE, 2012 



22  Memòria 

 

5.  Situació del Canal Segarra-Garrigues 

5.1 Context històric 

La reivindicació del canal Segarra-Garrigues és present des de principis del S. XVIII quan es 

crea la necessitat d’un cultiu de regadiu (i no tant de secà) però no és fins l’any 1994 quan 

gràcies a la Llei 42/1994 del 31 de desembre (art.73) es declara d’interès general el Canal 

Segarra-Garrigues [3] inclòs dins del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que es va aprovar 

pel Reial Decret 1664/1998 de 24 de juliol.  

5.2 Plantejament del canal 

El traçat del canal està delimitat per dos embassaments, començant al de Rialb (402 Hm3) 

fins acabar a Albagés de 80 Hm3 amb una llargada de 84,7 km dividit en 5 trams. Aquest 

constitueix la columna vertebral de les obres que componen el Sistema Segarra-Garrigues on 

la finalitat és la transformació en cultiu de regadiu de 70.150 Ha amb una demanda de 342 

Hm3 a la província de Lleida, ja que actualment es tenen cultius de cereal, olivers, ametllers i 

vid.  

 

Fig. 5.1. Situació geogràfica del Canal Segarra-Garrigues a Catalunya 

Font: www.infrastructures.cat 
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A la fig. 5.2 es pot observar amb més deteniment el terreny pel que passarà el canal així com 

les zones que es veuran afectades pel canal de reg. El marge dret del canal, ombrejat de 

color blau, es té la zona de transformació i la part verda correspon al marge esquerra on es 

té el reg de suport. 

 

 

Al llarg del seu recorregut, el canal travessa les comarques de La Noguera, La Segarra, 

l’Urgell, El Pla d’Urgell, Les Garrigues i el Segrià, afectant a 75 municipis i separats en 15 

zones de regadiu. Aquest terreny que es regarà gràcies al canal, és l’equivalent a 7 vegades 

la ciutat de Barcelona. 

Per cobrir la necessitat que es té, s’estima que 273 Hm3/any seran derivats del riu Segre 

procedent de l’embassament de Rialb que regaran els sectors 1 a 11, 14 i 15. Els 69 Hm3/any 

restants procediran de dues captacions directes del riu Segre als sector 12 i 13. 

 

Fig. 5.2. Recorregut ampliat del Canal Segarra-Garrigues 

Font: www.infrastructures.cat 
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Tal com mostra la següent imatge, la superfície regada s’ha dividit 15 zones de regadiu 

adjacents al canal on es tenen tres tipus de transformacions definides per les aportacions 

d’aigua.  

En primer lloc es té el Reg de Transformació amb una dotació de 6.500 m3/Ha/any coincidint 

amb el marge dret del canal. En aquest costat de canal també es té el segon d’ells. El Reg 

d’Hivern (només present del sector 1 al 9) anomenat Canalet de Tàrrega amb una aportació 

de 3.500 m3/Ha/any i finalment el Reg de Suport amb 1.500 m3/Ha/any situat al marge 

esquerra del canal. 

En total el volum demandat d’aigua serà 306,2 Hm3, 2,1 Hm3 i 33,7 Hm3 segons els tipus de 

reg respectivament. Es veu clarament que el principal objectiu del Canal és la transformació 

del sector agrari a la província de Lleida. 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Tipus de reg al llarg del Canal Segarra-Garrigues 

Font: http://www.regadius.cat/actuacions/regadius/lleida/segarra-garrigues/  
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A continuació es pot observar amb més detall la divisió del terreny en quinze sectors de reg, 

 

 

  

Fig. 5.4.  Divisió del Canal Segarra-Garrigues en 15 sectors 

Font: http://www.regadius.cat/actuacions/regadius/lleida/segarra-garrigues/ 

http://www.regadius.cat/actuacions/regadius/lleida/segarra-garrigues/
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5.3 Orografia actual 

Actualment la zona del Canal Segarra-Garrigues es diferencia notablement d’altres parts 

regades de la província de Lleida. Tal com es pot observar a la figura 5.5, la part de cultiu 

delimitada per Lleida a l’Oest i Bellpuig a l’Est correspon a terres de regadiu que han sigut 

transformades gràcies al Canal Urgell. En contra al marge dret d’aquesta frontera, es té el 

terreny on s’està construint el Canal Segarra-Garrigues. Terreny sec, àrid on només es té 

cultiu de secà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, es pot preveure com evolucionarà la zona i quin serà l’impacte visual de 

la construcció del canal. Poc a poc, aquesta part es semblarà més als terrenys que envolten 

el canal Urgell anant del color marró al color verd característic de les zones de regadiu 

propiciat pel transport d’aigua. 

 

Fig. 5.5. Vista en planta del territori afectat pel canal amb data 01/05/2013 

Font: Google Maps 
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6.  Selecció de la ubicació 

S’ha estudiat el recorregut del canal prestant especial atenció l’altura dels desnivells 

existents ja que al tractar-se d’un canal el cabal es pot considerar constant al llarg dels trams. 

Actualment, hi ha trams del Canal Segarra-Garrigues que estan acabats i en funcionament, 

no es així en el cinquè i últim tram del recorregut que parteix del punt quilomètric P.K. 

62+530 fins acabar a la presa d’Albagés P.K. 84+757. El projecte s’ha centrat en aquest tram 

ja que encara no està finalitzat i és possible reduir l’impacte que es pot provocar en la 

construcció de la minicentral hidroelèctrica. 

Cal dir que aquest estudi és extrapolable a altres emplaçaments dins del Canal Segarra-

Garrigues gràcies a la similitud de la situació i el relleu, fent un estudi detallat de la orografia, 

altura i particularitats que es tinguin. 

En el terme municipal dels Omellons, a una distància de 10 km. de les Borges Blanques, es té 

un sifó de 830m de llargada i amb un salt brut de 49,98 m situat en el P.K. 70+270 del traçat 

previst (dit punt s’ha marcat amb un quadre a la figura 6.1). El cabal de disseny d’aquest 

tram és de 15 m3/s encara que el seu dimensionament no està delimitat per la demandes 

mensuals de reg sinó per la necessitat d’omplir l’embassament d’Albagés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 Traçat del Canal Segarra al seu pas pels Omellons. Escala 1:50.000. 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

http://www.icc.es/
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En els quilometres previs a la ubicació escollida, l’aigua és transportada pel Canal Segarra 

mitjançant un canal pel qual circulen 15 m3/s. La secció utilitzada del canal obert és de forma 

trapezoïdal amb una inclinació del 0,14%. La secció interior de la caixa amb talussos laterals 

3H:2V. Amb una base de 3m i una altura de 3,2m i un recobriment de la caixa del canal de 

formigó HM-25 de 15 cm d’espessor  reforçat amb fibres de polipropilè.  

Paral·lelament al canal de secció trapezoïdal és disposa al marge esquerra un camí de 3 

metres d’amplada i al marge dret sent de servei bidireccional de 6 metres d’amplada. Aquest 

fet facilita l’accés del personal a la zona així com el transport dels equipaments i vehicles 

necessaris. 

Abans d’arribar el sifó, una part del flux d’aigua serà desviant per mitjà d’un canal de 

derivació de secció rectangular i els restants 14 m3/s passaran a ser transportats per dues 

canonades de formigó armat amb camisa de xapa de 2,40m de diàmetre en forma de sifó [5]. 

AcuaEbro és l’empresa encarregada de la construcció  del darrer tram del canal. Consultant 

el projecte del tram V juntament amb la fitxa tècnica, es troba el següent plànol. Es tracta 

del perfil longitudinal del Canal Segarra al seu pas pels Omellons on la línia vermella 

representa la construcció del canal. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, es té el sifó d’Esperriguera que té inici al P.K. 

70+293,51. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2 Alçat esquemàtic del tram V al pas del Terme Municipals dels Omellons 

Font: AcuaEbro 
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7.  Condicions hidrològiques 

7.1  Potència 

La potència elèctrica que es pot obtenir és proporcional a l’alçada del salt d’aigua, el cabal 

utilitzat i al rendiment global de la central hidroelèctrica per el que és important determinar 

correctament aquestes variables pel disseny i dimensionament de l’equipament. 

                                  

On P és potència, Q cabal, Hn alçada neta i ηTotal el rendiment global de la minicentral. 

                

On, ηT rendiment de la turbina, ηg rendiment del generador i ηm rendiment mecànic. 

 

Els dos primers rendiments depenen del tipus d’equipament i fabricant que es tinguin i 

venen donats per l’empresa fabricant. Actualment els rendiments que es poden tenir a un 

generador són alts, al voltant d’un 95%. Pel que fa al rendiment d’una turbina, el tipus de 

turbina fa variar considerablement el rendiment que es tingui anant des de 70 al 90%. 

Com a factor d’eficiència global per una minicentral hidroelèctrica es determina al voltant 

del 85%. 

 
Juntament amb la potència d’una central, una dada important és l’energia que aquesta és 

capaç de generar al cap d’un any. L’energia generada és el resultat de multiplicar la 

potència elèctrica instal·lada pel nombre d’hores que la central hidroelèctrica està en 

funcionament.  
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7.2 Determinació del cabal 

Escollir el cabal de la minicentral és fonamental pel disseny de la planta maximitzant 

l’energia produïda. En les centrals hidroelèctriques ubicades a rius, és un pas vital ja que s’ha 

de determinar el cabal de disseny a partir dels cabals màxims, mitjos i mínims diaris recollits 

al llarg d’un gran nombre d’anys.  En aquest cas, es pot turbinar sempre i quan el cabal 

existent sigui superior al mínim fixat, en canvi si es tracta d’una central a peu de presa, el 

funcionament es veu influït per la necessitat de producció energètica puntual i de la 

disponibilitat d’aigua. 

No és així en les central situades a canals de reg degut a que el cabal present sol ser bastant 

constant sense alteracions per l’estació de l’any. El canal Segarra-Garrigues té establert 

4000h de funcionament al llarg de l’any per cobrir les necessitats de cultius de regadiu i 

abastiment d’aigua. 

En el cas del tram V del Canal Segarra-Garrigues es té un cabal de 15 m3/s constant a l’haver 

projectat obres de regulació al llarg del canal. Especialment important l’obra del P.K. 70+014 

que limita les oscil·lacions de la làmina d’aigua en el canal. El mecanisme de regulació consta 

d’uns vessadors interns de by-pass aigües a dalt de les comportes. El cos central són dues 

comportes del tipus Taintor de 2,50 metres d’amplada separades mitjançant una paret 

central accionades mecànicament i automàticament [6]. 

Del cabal que es té, es decideix desviar 1 m3/s per diversos motius. Si s’agafés major 

quantitat de flux, la resta del flux d’aigua del canal Segarra podria tenir problemes a l’hora 

de superar el sifó existent i es reduiria el volum d’aigua que ha d’acabar omplint la pressa 

d’Albagés. En canvi, si s’escollís menor cabal l’energia produïda seria menor però no es 

tindria cap efecte sobre el canal principal. 

Destacar que el fi del Canal Segarra-Garrigues és l’abastiment d’aigua sobre el territori 

recorregut. El flux d’aigua turbinat no es retornarà al canal ja que s’hauria de fer servir una 

bomba per retornar-la al canal fent ús de l’energia generada pel que no té sentit. Així, part 

de l’aigua que ja ha passat per la minicentral es desviarà a un riu que passa a la vora i part es 

desviarà a un dipòsit on els regants podran agafar aigua pels seus cultius. 
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7.3 Determinació de l’alçada Hb 

7.3.1 Classificació segons Hb 

Segons el salt hidràulic que es té, les centrals es divideixen en tres grans grups de pressió. 

 Baixa pressió (H < 20 m) 

 Mitja pressió (20 m < H < 200 m) 

 Alta pressió (H > 200 m) 

Aquest valor ha de ser el màxim possible tenint en compte les limitacions orogràfiques així 

com la viabilitat econòmica. 

En l’emplaçament escollit es parteix del salt o alçada bruta (Hb) que és l’alçada existent entre 

el punt de la presa d’aigua i el punt de descàrrega del flux turbinat. Per salt útil (Hu) s’entén 

el desnivell que hi ha entre la superfície lliure de la cambra de càrrega fins al punt de 

descàrrega de l’aigua turbinada, és a dir, és la diferencia entre el salt brut i el recorregut que 

l’aigua té entre la presa d’aigua del canal Segarra i la cambra de càrrega. 

Finalment el salt net (Hn) es tracta del salt útil un cop s’han restat les pèrdues de càrrega 

produïdes en el recorregut de l’aigua. Aquesta variable és la que representa l’energia que 

podrà ser transformada passant d’energia potencia a cinètica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1 Esquema general d’un salt d’aigua 

Font: Manuales de Energías Renovables. Minicentrales hidroeléctricas IDAE 
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Les pèrdues de carrega poden ser originades pel fregament existent del flux d’aigua amb les 

canonades i les produïdes pels diferents elements que constitueixen el circuit hidràulic. 

Segons el Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç en el manual publicat “Minicentrales 

hidroeléctricas” es pot determinar el salt brut mitjançant un plànol topogràfic inicialment i 

es poden considerar les pèrdues de càrrega com un cost del 5% al 10% del salt brut. 

7.3.2 Càlcul de l’alçada bruta 

D’acord amb el plànol de la figura 6.2 on es mostra l’alçat del canal Segarra, es té el següent 

desnivell, 

Cota superior: 395,1 m 

Cota inferior: 345,1 m 

Diferència d’alçades: 50 m  que és l’alçada bruta aprofitable en la minicentral hidroelèctrica 

 

7.4 Estimació de potència i energia 

Es fa una estimació prèvia de la potència que es pot arribar a tenir i així classificar la present 

central hidroelèctrica si no hi haguessin pèrdues al llarg del circuit hidràulic. 

Alçada bruta: 50 m 

Cabal: 1 m3/s 

Rendiment global: 0,85 

                                            

Per tant, segons la taula 4.1 es té una minicentral hidroelèctrica. 
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8.  Tipus de Centrals Hidroelèctriques 

Les centrals hidroelèctriques es poden classificar segons com estiguin constituïdes i per la 

seva ubicació. Es poden tenir de tres tipus, centrals a peu de presa, centrals d’aigua fluent o 

centrals en canal de reg o d’abastiment. 

A continuació s’explicarà breument les característiques i singularitats de cada tipus. 

8.1 Centrals a peu de presa 

La característica principal d’aquest tipus de centrals és la construcció d’una presa. Aquesta 

permet retenir l’aigua procedent dels rius i les pluges. L’acumulació d’aigua provoca la 

inundació de la vall aigües a dalt de la presa. 

Un gran tret de les centrals a peu de presa és que regulen el cabal d’entrada a la turbina, la 

qual cosa vol dir que controlen l’energia produïda en tot moment. Idònies per cobrir pics de 

demanda energètica. 

Existeixen dos tipus de centrals a peu de presa, les que disposen d’un embassament superior 

i una vegada s’ha turbinat l’aigua no torna o centrals reversibles amb dos embassaments, un 

abans i un després de la casa de màquines. 

Una central reversible, actua com a turbina quan es vol produir energia i com a bomba quan 

es vol pujar el volum d’aigua turbinat prèviament de l’embassament de sota al de dalt. En les 

minicentrals hidroelèctriques, el volum d’aigua acumulat tendeix a ser petit produint energia 

durant unes hores al dia i tornant a omplir l’embassament durant la nit. 

Per construir-les és necessita obra civil addicional que en altres tipus de central, així que  té 

un cost superior i es genera un impacte ambiental més notable. Per aquest motiu, la majoria 

del casos es tracten de grans centrals hidroelèctriques. 
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Les parts que s’han de construir són, 

 

o Adaptació o construcció de les conduccions de la presa a la minicentral 

o Presa d’aigua amb comporta i reixa 

o Canonada forçada fins la central 

o Edifici central i equipament electro-mecànic 

o Subestació i línia elèctrica 

 

 

8.2 Centrals d’aigua fluent 

Aquest tipus de centrals no disposen d’un embassament on s’emmagatzemi l’aigua. Es 

desvia una part de l’aigua del riu mitjançant un canal o una canonada forçada segons 

quina sigui la orografia, es turbina i l’aigua es retornada al riu. 

La producció d’energia elèctrica depèn de les condicions hidrològiques del riu on ha 

d’haver un cabal mínim per donar ús a la minicentral hidroelèctrica. Contràriament, 

l’alçada del salt no es veu alterada al llarg del temps. Per poder aconseguir un major 

Fig. 8.1 Central a peu de presa amb les seves components 

Font: www.ecovive.com 
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alçada de salt, a vegades es construeix un assut o una petita presa a la divisió entre riu i 

canal. D’aquesta manera millora la separació de l’aigua i permet una entrada més 

senzilla a la cambra de repòs. 

La desviació es por realitzar amb canonades de pressió que són relativament cares o una 

alternativa és emprar canals amb poca pendent que transporten l’aigua fins la cambra 

de càrrega i canalitzar-la fins l’entrada de la turbina. Aquesta segona opció s’empra quan 

les pèrdues de càrrega són petites i ajuda a conservar l’alçada. 

Depenen de l’emplaçament que es tingui serà necessari construir alguns o tots els 

elements de la següent llista: 

o Assut 

o Presa d’aigua 

o Canal de derivació 

o Cambra de càrrega 

o Canonada forçada 

o Edifici central i l’equipament electro-mecànic 
 

o Canal de descàrrega 

o Subestació i línia elèctrica 

Fig. 8.2  Central d’aigua fluent amb les seves components 

Font: www.ecovive.com 
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8.3 Centrals en Canals de reg o abastiment 

Es canalitza una part del flux d’aigua del canal de reg i es condueix fins a la casa de màquines 

de manera semblant a una central d’aigua fluent. Un cop l’aigua és turbinada cal diferenciar 

dos tipus de centrals. 

Unes retornen l’aigua al canal principal i la desviació del cabal que és necessari per la central 

és fa de manera paral·lela al canal principal i  altres centrals que aboquen l’aigua a un riu 

proper.  

Aquest projecte està centrat en una minicentral ubicada a un canal de reg així és té aquest 

cas on les parts necessàries a construir són: 

 

o Canal de derivació 

o Cambra de càrrega 

o Canonada forçada 

o Edifici de la central amb l’equipament electro-mecànic 

o Obra d’incorporació al canal o riu, depèn del tipus 

o Subestació i línia elèctrica  

8.4 Selecció del tipus de central 

En el present projecte es vol desviar part del flux d’aigua transportat pel canal Segarra-

Garrigues i turbinar-lo per produir energia elèctrica mitjançant una minicentral 

hidroelèctrica. Així es té una central en canal de reg o abastiment on s’hauran de dissenyar 

els següents elements: 

Canal de derivació, cambra de càrrega, canonada forçada amb els seus ancoratges, edifici de 

màquines amb l’equipament electró-mecànic i obra pel retorn de l’aigua. Al ser al costat el 

canal Segarra, s’aprofitarà la seva línia elèctrica on s’entregarà l’energia produïda per satisfer 

la demanda energètica del propi canal Segarra-Garrigues. 
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9.  Esquema de la central hidroelèctrica 

A la figura següent es pot veure l’esquema de la minicentral hidroelèctrica que es vol 

dissenyar. A continuació es definiran els diversos elements abans mencionats que integren la 

minicentral. 

 

 

9.1 Canal de derivació 

Es tracta d’una estructura que permet la desviació de part del cabal del canal Segarra fins a 

la cambra de càrrega. Dites conduccions poden ser mitjançant conductes oberts tals com 

canals o sèquia, o gràcies a conductes tancats com serien canonades. Aquests dos tipus de 

flux són similars però es diferencien en un aspecte important. El flux en un canal obert ha de 

tenir una superfície lliure mentre que la canonada no ho té i a més, és la manera més 

econòmica de transportar grans quantitats d’aigua (per gravetat gràcies a la petita inclinació 

que té). 

Els canals són conduccions de gran secció que transporten gran quantitat d’aigua , en canvi, 

les sèquies són canals menors que porten aigua des de l’origen fins el seu punt de destí. 

Fig. 9.1  Vista general de la minicentral hidroelèctrica 

Font pròpia 

Canal Segarra-Garrigues 

Canal de derivació 
Cambra de càrrega 

Canonada forçada 

Casa de màquines 
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Normalment s’utilitzen per sistemes de regatge ja que es poden crear branques de reg a 

partir de sèquies secundaries que parteixen de la principal. Ajuden a transportar aigua a 

zones especifiques com poden ser finques. 

El terreny adequat per instal·lar una conducció lliure són zones uniformes on no hi hagin 

grans desnivells ni que sigui molt accidentat. Si es té un terreny uniforme, l’aigua de la 

conducció lliure estarà sotmesa únicament a la pressió atmosfèrica i es mourà gràcies a la 

força de la gravetat ja que es dissenya el canal amb una petita pendent que permet el pas 

del cabal. 

En canvi, el flux en un canonada està confinat en un conducte tancat que no està sotmès 

directament a la pressió atmosfèrica sinó a la pressió hidràulica i ha de ser un conducte 

totalment ple ja que si no seria un canal encara que la superfície fos tancada.  

És comú en minicentrals d’aigua fluent que s’ubiquen en rius disposar d’un assut que 

afavoreixi la presa d’aigua però en la present minicentral no és necessari ja que es tindrà una 

entrada suau entre canals. 

Dins del canal de derivació es troben dos elements de seguretat, una reixa i una vàlvula de 

seguretat. La reixa permet la destrucció de petits remolins que es creen al desviar l’aigua 

calmant-la i a més, evita l’entrada de brossa a la minicentral. 

 

9.1.1 Geometria del canal 

Existeixen diverses geometries per la construcció de canals artificials tal com es veu a la 

imatge 9.2. 

 

 

Fig. 9.2  Seccions possibles per canals artificials 

Font pròpia 
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El trapezi és la forma més comú per canals fets sobre terra ja que degut a la seva geometria 

s’afavoreix l’estabilitat. El rectangle i el triangle són casos especials del trapezi. Els canals 

rectangulars tenen les parets verticals i es solen construir de materials estables. La secció 

triangular es reserva per la construcció de petites sèquies. El cercle s’utilitza per cabals petits 

i es comú que siguin presents en sèquies prefabricades. 

Altres formes menys freqüents són la parabòlica que és present a canals naturals de mida 

petita, el rectangle amb les vores rondejades i la secció triangular amb el fons rondejat 

s’aproxima a la paràbola. 

Encara que es tingui una secció escollida, cada una d’elles pot tenir múltiples formes al variar 

les seves dimensions. Si es té una secció rectangular, variant l’alçada i la base del canal es 

podrà passar de tenir un rectangle amb poca alçada i gran base a tenir una secció quadrada. 

En tots els casos, el que interessa és tenir la mínima superfície mullada ja que d’aquesta 

manera es redueix el fregament de l’aigua amb les parets fent que la velocitat del flux 

d’aigua augmenti. 

9.1.2 Tipus de fluxos 

El flux a canals oberts pot classificar-se segons sigui de flux permanent o no permanent, flux 

uniformes o fluxos variables. 

S’entén per flux permanent si la profunditat d’aigua no varia o es pot suposar constant 

passant a ser no permanent quan no es considera constant en el temps ocasionat per 

crescudes de cabal o ones. 

Un flux uniforme per contra pot ser permanent o no permanent segons canviï la profunditat 

al llarg del temps. Un flux uniforme permanent és l’òptim en aquest cas per tal de no variar 

el punt de funcionament de la minicentral.  

Per tal de tenir el flux uniforme en un canal obert s’han de complir  les condicions següents, 

 La profunditat (o tirant) d’aigua, el cabal i la distribució de velocitat a totes les 

secciones del canal han de romandre constants 

 La línia del nivell energètic, la superfície d’aigua i el fons del canal han de ser 

paral·lels. 
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9.1.3 Elements geomètrics d’una secció 

A continuació es detallen la nomenclatura utilitzada als canals hidràulics amb un exemple 

de perfil trapezoïdal, 

 

 

 

 

 

On, 

Símbol Definició Símbol Definició 

C Corona interior del canal h-d Vora lliure 

CE Corona exterior del canal z Cotangent θ 

b Base menor S Pendent 

B Base major N Rugositat 

d Tirant d’aigua Rh Radi hidràulic 

h Alçada del canal o vora P Perímetre mullat 

 

Àrea mullada (A): es tracta de la secció transversal perpendicular a la direcció del 

flux. S’expressa en m2. 

Rectangular         

Trapezoïdal     
   

 
  

Fig. 9.3  Dimensions d’una secció trapezoïdal  

Font: Manual de Mini y Microcentrales hidráulicas 

       Taula 9.1 Nomenclatura d'un canal. 

      Font: Manual de Mini y Microcentrales Hidráulicas 
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Semicircular     
 

 
   

 

Perímetre mullat (Pm): representa el contorn mullat de la secció del canal que està 

en contacte amb l’aigua. S’expressa en metres. 

Rectangular           

Trapezoïdal         √           

A la secció trapezoïdal el talús o inclinació t, és el quocient entre la distància 

horitzontal i l’alçada. 

 

Semicircular      
 

 
  

 

 

Radi hidràulic (Rh): quocient entre la secció mullada i el perímetre mullat. Representa 

l’eficiència del canal ja que si es té una gran secció transversal i un perímetre mullat 

relativament petit, es tindrà una vora lliure estàndard sent un canal eficient en el que 

l’aigua es mourà a la velocitat requerida sense gaires pèrdues.  

Es representa amb una Rh i s’expressa en metres sent la seva expressió, 

   
 

  
 

Tirant d’aigua (T):  també anomenat profunditat d’aigua, representa la distància vertical 

des del punt més baix d’una secció del canal fins la superfície lliure. 

Vora lliure (h-d): distància vertical que hi ha entre el nivell normal d’aigua a l’extrem 

superior de les parets del canal. El seu objectiu és evitar que l’aigua sobrepassi les parets 

del canal quan entri major quantitat d’aigua que la prevista. D’aquesta manera s’estalvien 

possibles danys provocats als vessants del canal on s’ha construït. Normalment, la vora 

lliure és 1/3 del tirant o amplada del canal encara que també és correcte fixar un valor de 

0,15m de seguretat. 
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9.1.4 Velocitat de l’aigua 

La velocitat ha de estar compresa dintre d’uns límits. Si es té una excessiva velocitat es 

pot arribar a tenir erosió amb les parets i si la velocitat és massa baixa, els llims que porta 

l’aigua es veuran depositats al fons del canal reduint la secció útil de pas. 

El límit de la velocitat inferior ve determinat per les condicions hidràuliques encara que 

també per les característiques de l’aigua. Aquestes característiques importants són el 

tipus de sòlids en suspensió, si son aigües fangoses o el tipus de duresa de les partícules 

en suspensió.  

 

Velocitats mínimes d’aigua en canals segons la composició que es tingui de l’aigua, 

 

Composició de l’aigua Velocitat mínima aconsellable (m/s) 

Canal no impermeabilitzat 0,20 

Amb llims >0,25 

Amb sorra >0,45 

En canvi, la velocitat màxima de l’aigua en un canal ve determinada pel tipus de material 

que el forma. 

Material del canal Velocitat màxima aconsellable (m/s) 

Sorra 0,5 

Argila sorrenca 0,7 

Argila 2,0 

Maçoneria 2,0 

Formigó 4,0 

 

Taula 9.2 Velocitas mínimes per canal segons composició de l’aigua 

Font: Microhydro Design Manual 

Taula 9.3 Velocitas màximes per canal segons material del canal. 

Font: Microhydro Design Manual 
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9.1.5 Rugositat 

La rugositat és la responsable de que quan l’aigua passa pel canal es perdi energia degut a 

la fricció existent entre paret i flux d’aigua. Quant més rugós sigui el material, majors 

seran les pèrdues i major serà la pendent necessària entre l’entrada i la sortida del canal. 

 

A continuació es mostren els diferents valors del coeficient de Manning n que 

representen la rugositat segons el material, 

 

Material del canal Coeficient de Manning n 

Acer llis 0,012 

Maons 0,015 

Fusta 0,014 

Formigó 0,013 

Maçoneria 0,025 

De terra recta i uniforme 0,022 

  

Taula 9.4 Coeficient Manning per a diversos materials. 

Font: Mecànica de Fluids F.M.White 

Fig. 9.4  Vista isomètrica del canal de derivació  

Font pròpia 
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9.2 Cambra de càrrega 

Un cop l’aigua es desviada al canal de derivació s’emmagatzema temporalment a la 

cambra de càrrega. Aquesta cambra té una funció doble, per una part calma el flux 

d’aigua que prové del canal on es poden tenir problemes de turbulències e irregularitats 

en el cabal, pressió o velocitat. D’altra banda, al ser un dipòsit vertical farà la funció de 

cambra de sedimentació. Les petites partícules que siguin transportades pel flux i la reixa 

no hagi frenat, es dipositaran al fons del depòsit si estan el suficient temps per la 

decantació natural per gravetat.  

Les dimensions de la cambra són essencials per un correcte funcionament de la turbina ja 

que es necessita que el cabal d’entrada al rodet sigui constant. Per això, es controlarà el 

nivell d’aigua amb un sensor de nivell. Quan aquest sensor indiqui que la làmina d’aigua 

és inferior al mínim desitjat, s’actuarà sobre la vàlvula de comporta del canal de derivació 

augmentant la secció de pas. En canvi, quan es tingui un nivell superior, la comporta 

baixarà fent que entri menys flux d’aigua al sistema.  

Aquest element pot anar soterrat o pot col·locar-se a la superfície del terreny, consta 

d’una entrada i una sortida. L’entrada d’aigua provinent del canal de derivació es situa a 

la part inferior de la cambra i la sortida d’aigua cap a la turbina es realitza mitjançant una 

canonada forçada on la boca estarà per sobre de l’entrada d’aigua amb un diferència 

d’alçada.  

D’aquesta manera, s’assegura que el flux d’aigua tingui una velocitat baixa sense gaires 

turbulències i que les partícules en suspensió que entrin al dipòsit difícilment entrin a la 

canonada forçada.  
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9.3 Canonada forçada 

La canonada forçada és l’encarregada de portar l’aigua des de la cambra de càrrega fins a 

la turbina. És fonamental que sigui capaç de suportar la pressió produïda per la columna 

d’aigua així com les sobrepressions o depressions que es pugin ocasionar un cop d’ariet 

en una parada brusca de la minicentral i el pes de la terra que està per sobre d’ella si es 

tracta d’una canonada enterrada. 

Segons la orografia del terreny i les variables mediambientals, la canonada forçada por 

estar enterrada o aèria. En el cas de que estigui a cel obert, s’ha de subjectar mitjançant 

recolzaments al llarg de la canonada així com fixacions al canvis de direcció amb juntes 

dilatació que compensin els esforços ocasionats pels canvis de temperatura. 

Si la canonada va enterrada també s’han de posar fixacions de formigó en els canvis de 

direcció encara que no de juntes de dilatació. Al anar soterrada, la canonada es col·locarà 

sobre un llit de sorra en el fons de la cavitat que farà de base. 

En aquest projecte, la canonada no seguirà el perfil orogràfic de la baixada sinó que anirà 

enterrada, fet que incrementa notablement els costos d’obra civil. Per altra banda, 

baixant amb el mateix diàmetre i amb petites inclinacions s’afavoreix notablement els 

rendiments i com a conseqüència la potència final generada.  

Cal destacar que al ser una canonada enterrada, no es precisaran treballs de 

manteniment continus com requeriria una canonada a ras de terra. A la zona dels 

Omellons on està situat aquest projecte, és especialment intensa la radiació solar que es 

té i les poques precipitacions que es registren al llarg de l’any. Aquests fets meteorològics 

provoquen que s’hagi de plantejar un manteniment constant de l’estat de la canonada 

vigilant esquerdes, pintura, suports entre canonada i sòl...  

9.3.1 Materials 

Existeixen diferents materials amb els que fabricar canonades forçades. Les variables més 

importants en la selecció del material són la rugositat del material (pèrdues per fricció), el 

pes unitari de la canonada, la corrosió, el cost i finalment un aspecte essencial és la 

pressió de treball que han de ser capaces de suportar. 
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A continuació es mostra una taula comparativa entre els materials comunament utilitzats 

que té en compte aquestes 5 importants variables, 

 

(On la pitjor valoració és 1 i Excel·lent és 5) 

 

Material 
Pèrdues per 

fricció 
Pes Corrosió Cost 

Pressió de 

treball 

Ferro dúctil 4 3 2 1 5 

Ciment 3 3 4 4 4 

PVC 5 5 4 4 4 

Acer 3 3 3 2 5 

Polietilè 5 5 5 3 4 

Hi han dos materials plàstics (PVC i Polietilè) que destaquen per la seva bona resposta 

general. Ofereixen poc fregament entre les parets i l’aigua, pesen poc, al ser plàstic no 

tendeix a patir corrosió, tenen un cost mig i suporten la pressió de treball força bé. Ara 

bé, aquests materials són relativament fràgils i poden patir danys per impactes de roca o 

cops i especialment per baixes temperatures. 

El projecte està situat a la comarca de les Garrigues, província de Lleida, on a l’hivern es 

registren temperatures baixes, de manera que es descarten aquest dos materials al 

tornar-se fràgils. 

Dels tres materials restants, el ferro es caracteritza per ser un material pesat fet que 

dificulta la instal·lació, es caracteritza per patir corrosió amb el temps i el seu cost és 

elevat. Per contra, suporta molt bé les pressions al que està sotmès i no genera grans 

pèrdues de càrrega.  

Per una altra banda, el ciment és una bona alternativa al comportar-se correctament en 

els cinc aspectes però al igual dels materials plàstics, es tracta d’una material fràgil que 

precisa de manteniment per garantir un bon funcionament. 

Taula 9.5 Qualitats de diversos paràmetres segons material 

Font: Microhydro Design Manual 
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Per últim, l’acer és un dels materials més utilitzats per canonades forçades. Ofereixen 

múltiples diàmetres i gruixos possibles i encara que el seu factor de fricció no és gaire bo 

es poden revestir d’altres materials plàstics. Són resistents a impactes relativament grans 

i aguanten la pressió de treball perfectament. Els aspectes negatius són el seu elevat pes 

que eleva els costos i la corrosió que pateixen. 

 

9.3.2 Tipus d’unió 

La canonades es poden unir de 4 formes diferents, 

 

 Embridades 

Es col·loca una brida entre els dos extrems de les canonades mitjançant una 

empaquetadora de cautxú que l’ajusta. S’utilitza a canonades d’acer i ferro dúctil i són 

de fàcil instal·lació.  

 

 

 

 

 

 

 

 Espiga i campana 

Unions prefabricades on el diàmetre intern de la campana és igual al diàmetre extern 

de la canonada. Aquestes unions comunament s’utilitzen en canonades de PVC. 

 

 

 Fig. 9.5 Unió embridada. Font: www.construmatica.com 

Fig. 9.6 Unió espiga-campana 

Font:www.construmatica.com 
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 Unions mecàniques 

 

Especialment dissenyades per unir canonades de diferents materials o quan es té una 

petita desviació o canvi de direcció. És preferible evitar aquest mètode degut al seu 

elevat cost. 

 

 

 

 

 

 Unions soldades 

Tipus d’unió relativament econòmica però que necessita de mà d’obra especialitzada i és 

la més comú quan es tenen canonades d’acer. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.7 Unió mecànica 

Font: www.construmatica.com 

Fig. 9.8 Unió soldada. Font: Noksel España 
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9.3.3 Selecció del material i unió 

S’ha escollit el mateix tipus de canonada que es té al canal Segarra al tram V que ens ocupa 

ja que es tenen les mateixes característiques. L’empresa Noksel fabrica canonades d’acer 

soldat helicoïdalment que són aptes pel transport d’aigua segons la llei EN10224.  

Aquest canonades van revestides per 3 capes de material de polietilè extruït, polipropilè, 

epoxi i poliuretà bàsiques per prevenir les substancies químiques corrosives que afecten a 

les canonades d’acer. Estan fabricades d’acer segons la norma API 5L – 0914, apte per 

canonades que transporten aigua, pressió màxima admissible de 520 PSI que equival a 

3585,3 kPa. Soldadura SAW, soldadura d’arc submergit i cada tram de canonada té 6 m de 

llarg.  

 

9.3.4 Suports, ancoratges i juntes 

Un cop s’instal·la la canonada sobre un llit de sorra a la base de la cavitat, la canonada s’ha 

de subjectar per tal de que en tot moment es mantingui fixa i no es tinguin desviacions en 

les unions de les canonades. Per fer-ho es tenen dues opcions: 

 

 Blocs de lliscament 

 

Suporten el pes de la canonada i l’aigua i restringeix els moviments vertical i lateral 

però si permet el moviment longitudinal degut a canvis de temperatura. A més, 

s’utilitza per eliminar els esforços de flexió causats pel pes de la canonada evitant l’ús 

d’un ancoratge que és més costós. 

Si la canonada és soterrada com en el cas que es té, els blocs pel lliscament són 

innecessaris encara que s’ha d’assegurar que la canonada descansi sobre un llit de 

sorra o grava consistent sense grans pedres que podrien fer malbé el contorn del 

conducte. 

 

 Blocs d’ancoratge 

 

Es tracta de blocs de formigó que impedeixen el moviment del conducte totalment. 

Un ancoratge envolta la canonada de pressió per tal de fixar-la al terreny. 
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Generalment, s’ubiquen a trams on es tenen canvis de direcció, de pendent o canvis 

de secció i sempre es col·loca un abans de l’entrada a la casa de màquines per tal de 

protegir la turbina.  

Hi han dos tipus d’ancoratges segons el canvis de pendent. Degut a que la canonada 

forçada és soterrada, s’escull aquesta opció. 

A continuació es mostren les diferents forces que es tenen i s’han de tenir en compte [7]. A 

“l’annex A. Forces d’ancoratges” es pot consultar íntegrament el càlcul i descripció de forces. 

 

Força Descripció Aplicació 

F1 Pes canonada + aigua Blocs de lliscament i ancoratge 

F2 Fricció entre canonada i ancoratge Blocs de lliscament 

F3 Canvis de direcció (pressió hidrostàtica) Blocs d’ancoratge 

F4 Pes canonada aigües avall Blocs d’ancoratge 

F5 Canvis de temperatura Blocs de lliscament 

F6 Fricció a les juntes de dilatació Blocs de lliscament 

F7 Pressió hidrostàtica dins les juntes d’expansió Blocs d’ancoratge 

F8 Canvi de direcció de la quantitat de moviment Blocs d’ancoratge 

F9 Canvi de diàmetre canonada Blocs d’ancoratge 

 

 Juntes de dilatació 

Al disposar d’una canonada d’acer soterrada, les juntes de dilatació no són necessàries al no 

haver grans canvis de temperatura. 

 

  

Taula 9.6 Taula resum de les forces que actuen sobre una canonada forçada. 

Font: Microhydro Design Manual 
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9.4 Vàlvules i reixes 

Les vàlvules són un element bàsic a qualsevol circuit hidràulic. A les centrals hidroelèctriques 

es solen col·locar al final de la canonada forçada abans de que l’aigua passi pel distribuïdor i 

posteriorment a la turbina controlant el pas d’aigua.    

A continuació s’analitzaran les vàlvules de comporta i les de papallona al ser les més comuns 

en mini hidràulica encara que hi han altres tipus. Posteriorment es mostraren els diferents 

tipus de reixes que es tenen. 

 

9.4.1 Vàlvula de comporta 

Es tracta de vàlvules senzilles on es té una comporta que llisca verticalment obstruint el pas 

del fluid. S’accionen manualment amb un volant giratori que controla el disc o 

mecànicament amb un motor elèctric.  

Quan aquestes vàlvules es troben totalment obertes, no generen una pèrdua de carrega 

gaire gran (K al voltant de 0,2) però a mesura que estan parcialment tancades el coeficient K 

s’eleva notablement. I quan estan tancades, segellen completament la canonada forçada 

sense que es tinguin fuites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.9 Vàlvula de comporta oberta i tancada  
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Si l’esforç que s’ha de fer per moure la comporta és massa elevat degut a la velocitat del 

flux o quan es té un gran diàmetre, és precís instal·lar una petita vàlvula by-pass que 

igualarà les pressions als dos costats de la vàlvula, afavorint el moviment del mecanisme. 

Els avantatges de les vàlvules de comporta és que tenen un bon tancament, són 

bidireccionals i es tenen pèrdues molt petites de pressió. Per contra, no disposen d’una 

maniobra d’obertura i tancament gaire ràpid i necessiten manteniment al llarg de la seva 

vida útil. 

9.4.2 Vàlvula papallona 

Dins de la cavitat de la vàlvula es té un disc que gira sobre un eix obstruint el pas de fluid. 

Normalment es tracta d’un gir de 90º d’eix vertical que a mesura que l’angle varia, la 

secció de pas es redueix i les pèrdues de càrrega augmenten notablement. 

Quan el disc es troba totalment obert es tenen petites pèrdues de carrega encara que 

majors a les de comporta. D’altra banda, les de papallona disposen d’una millor regulació 

per a posicions intermèdies.  

La vàlvula es troba totalment tancada quan l’angle α és nul i totalment oberta quan es té 

α = 90: amb una K de 0,40. 

  
Angle del disc K 

0:   

10: 976 

20: 160 

30: 49,6 

40: 21,6 

50: 6,89 

60: 2,40 

70: 0,98 

80: 0,49 

90: 0,40 

Taula 9.7 Coeficients K per diferents graus d’obertura d’una vàlvula papallona  

Font: Microhydro Design Manual 
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El principal inconvenient d’aquest tipus de vàlvules es que si el disc intern es troba 

lleugerament desplaçat del punt de treball, es generen fuites al no tancar del tot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3 Selecció de vàlvules 

Al llarg del circuit, es disposarà de dues vàlvules de comporta.  

La primera d’elles serà una comporta mural que té les mateixes dimensions que el canal de 

derivació . La funció d’aquesta vàlvula serà regular el pas d’aigua del canal principal al canal 

de derivació que acabarà a la cambra de càrrega. S’encarrega de permetre el pas d’aigua en 

la posada en marxa de la central, controlar el nivell de làmina d’aigua entrant durant un 

correcte funcionament de la minicentral i actuar en cas d’emergència o aturada de la planta. 

Es situa dins del canal de derivació després d’haver passat la reixa rectangular. 

El tancament de la comporta actua a 3 costats del canal (laterals e inferior) i la estanqueïtat 

de la vàlvula s’aconsegueix amb perfils de neoprè que entren en contacte amb la comporta 

al tancar-se. 

L’empresa Procesos Auto-Mecanizados fabrica les vàlvules de comporta d’acer inoxidable 

AISI-304 i 316 i les principals parts de les seves vàlvules de comporta per canal són, 

Parts Component 

1 Cos 

2 Eix 

3 Papallona 

4 Elastòmer 

5 Tancament de l’eix 

Fig. 9.10 Vàlvula papallona amb les seves components  

Font: www.bombasborja.com 
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 Marc guia, estructura fixa al canal de formigó mitjançant ancoratges que fa de marc 

de la comporta i la guia en el desplaçament vertical. 

 Pont, estructura que suporta el marc guia i la comporta equipada amb els 

diferents accionaments que es puguin tenir. 

 Tauler, peça mòbil de la comporta que té la funció d’obrir i tancar el pas d’aigua. 

Es fabrica d’acer inoxidable i té un cert gruix per tal de suporta la pressió del fluid i 

el propi pes de la comporta. 

 Juntes d’estanqueïtat, van unides al llarg del perímetre del tauler i s’encarreguen 

de garantir que no hi hagin fuites. Es fabriquen de neoprè amb la mateixa forma 

geomètrica que la comporta i és possible desmuntar-les i col·locar unes de noves 

quan es facin malbé.  

 Cargol, encarregat de transmetre el moviment giratori al tauler per tal de regular 

el pas d’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part Descripció 

1 Accionament 

2 
Pont, recolzament de 

l’accionament 

3 Marc Guia 

4 Cargol 

5 Barra de Prolongació 

6 Unió cargol-tauler 

7 Tauler 

8 Base Comporta 

9 Ancoratges 

10 Pern 

Fig. 9.11 Vàlvula de comporta mural amb les seves components 

Font: Empresa Procesos Auto Mecanizados 
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El mecanisme d’accionament d’aquestes vàlvules pot ser manual o automatitzat ja sigui 

amb sistemes motoritzats, hidràulics o pneumàtics. Per l’abast  d’aquest projecte s’escull 

una vàlvula de comporta motoritzada que gràcies a un accionador elèctric que actua 

sobre el cargol que a la vegada actua sobre el tauler de la vàlvula elevant o baixant la 

comporta segons les dimensions i la pressió hidràulica que es té a la comporta.  

 

La segona d’elles es col·loca al final de la canonada forçada regular el flux d’aigua cap a la 

turbina. Es tracta d’una vàlvula de comporta de diàmetre nominal 800mm de l’empresa AVR 

d’acer inoxidable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal prestar especial atenció, al fenomen de cop d’ariet que es produeix en un tancament 

brusc de les vàlvules que es tinguin al llarg del circuit.  

A l’annex Especificacions tècniques s’adjunta la fitxa tècnica d’ambdues vàlvules. 

Fig. 9.12 Vàlvula de comporta  

Font: Empresa AVR 
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9.4.4 Reixes 

Una reixa evita el pas de partícules petites en la cambra de càrrega, turbina i tots els 

components que formen la central aigües avall. La força amb la que impacten és 

proporcional al quadrat de la velocitat dels objectes i té especial importància el 

dimensionament del filtre o reixa ja que d’això dependrà la distància entre àleps del rodet de 

la turbina. Les reixes han de crear la mínima pertorbació possible a l’aigua fluent i evitar que 

les partícules es quedin atrapades a la reixa obstruint el pas de l’aigua. Per altre banda, els 

cables d’acer que normalment conformen les reixes suporten molt bé els esforços a tracció 

però si s’apliquen esforços de compressió aquestes barres tendeixen a partir vinclament. 

Existeixen diferents perfils de reixes tal com es pot veure a la figura inferior que són 

col·locats de forma transversal a una mateixa distància que generen una pèrdua de càrrega 

singular aigües a dalt. Sent els seus coeficients de pèrdua, 

K = 0,20 (bresca d’abella) K = 0,22 (rectangular)  K = 0,3 (circular) 

 

 

 

 

 

Reixa de filtre fi amb neteja reixes 

Existeix un altre tipus de reixa que a la vegada que deixa passar el flux d’aigua amb suavitat, 

evita el pas de objectes grans i partícules en suspensió i disposa d’un neteja reixes incorporat 

que evita que els pas d’aigua quedi obstruït per la brossa. 

Fig. 9.13 Tipus de barres per reixes  

Font: Guideline for Design of Small Hydropower Plants 

Fig. 9.14 Perfil transversal d’una reixa  

Font: Guideline for Design of Small Hydropower Plants 
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9.4.5 Anàlisi del sòl 

Gràcies a l’estudi “Limos Arcillosos colapsables” [9], es sap que el tipus de sòl que es té al 

Canal de Segarra-Garrigues junt amb la Presa de l’Albagés són llims argilencs. El sòl està 

format per sorra. Tal com es pot observar a la següent figura, les partícules de llims són d’un 

diàmetre molt petit pel que inevitablement el flux d’aigua l’arrossegarà i passarà pel rodet. 

Per aquest motiu, cal realitzar tasques de manteniment a les aturades programades pel tal 

de netejar els llims que s’hagin anat depositant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.6 Selecció de la reixa 

Primerament es va contemplar la idea de col·locar una reixa ample entre el canal principal i 

el canal de desviació de forma longitudinal per tal d’evitar el pas d’objectes grans al canal 

secundari i posteriorment a l’entrada de la canonada forçada un filtre que no deixés 

partícules amb un diàmetre superior a l’establert.  Al capítol 12.3 es troben els càlculs 

referents. 

Fig. 9.15 Granulometria del llim argilós del canal Segarra-Garrigues 

Font: Limos Arcillosos Colapsables 
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Posteriorment es va trobar la següent reixa de l’empresa Procesos Auto-Mecanizados. Es 

tracta d’una reixa de filtre fi amb neteja reixes incorporat. El mecanisme va accionat per un 

motor que activa dues cadenes que desplaça la reixa en un circuit tancat.  

A la part superior de la reixa, es troba un element amb forma de pinta que rasca els espais 

entre la reixa per tal d’endur-se la brossa existent per després llençar-la fora del canal a un 

depòsit. A l’annex Especificacions Tècniques es trobarà la seva fitxa tècnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part Descripció 

1 Accionament 

2 Xassís estructural 

3 Registre 

4 Pinta 

5 Neteja pintes 

6 Cadena 

7 Descàrrega de sòlids 

8 Potes de recolzament i ancoratges 

9 Protector de la boca de descàrrega 

10 Protector de pinta 

11 Eix d’accionament pinyons 

12 Pinyons de cadenes 

13 Rodaments 

14 Tensors de cadena 

Fig. 9.16 Reixa de filtre fi amb les seves components 

Font: Empresa Procesos Auto Mecanizados 
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9.5 Turbina 

9.5.1 Definició 

Existeixen dos tipus de màquines hidràuliques que són capaces de convertir l’energia 

hidràulica en mecànica o viceversa. Dita conversió d’energia la dur a terme l’aigua que 

intercanvia la seva energia amb un dispositiu mecànic de revolució que gira entorn d’un eix 

de simetria. Els dos tipus de màquines hidràuliques que es tenen són, 

 Turbomàquines generatrius (bombes) 

Augmenten l’energia del fluid en forma potencial o cinètica gràcies a l’energia 

mecànica que un motor subministra.  

 Turbomàquines motrius (turbines) 

Recullen l’energia cedida pel fluid i la transformen en energia mecànica. 

També es poden tenir equips mixtes que poden actuar tant com màquines generatrius com 

motrius anomenades turbomàquines reversibles (turbina-bomba o Bulbo). 

Les turbines hidràuliques són un conjunt format per una part fixe i un rodet mòbil que 

constitueixen una associació. Els òrgans més importants d’aquest unió són el distribuïdor, el 

rodet i el tub d’aspiració o difusor, sent el rodet i el distribuïdor els elements mòbils i el tub 

part fixa.  

La funció del distribuïdor és guiar l’aigua des de que arriba de la canonada forçada fins a 

l’entrada del rodet repartint-la al voltant d’aquest. Permet regular l’aigua entrant, de pas nul 

d’aigua on es té cabal zero fins al màxim cabal que es pugui tenir. A més a més, es 

l’encarregat de transformar l’energia de pressió de l’aigua en energia cinètica ja que la secció 

de passada es fa més petita. Depenen de quin tipus de turbina es tingui, el distribuïdor serà 

dins d’una cambra o voluta espiral.   

La part vital de la turbina és el rodet que està constituït d’àleps on té lloc l’intercanvi 

d’energia entre l’aigua i la màquina. Finalment, el tub d’aspiració recull l’aigua que ja ha sigut 

turbinada que surt del rodet i la condueix fins a un canal o riu. Normalment, aquests tubs 

són de eixamplament progressiu i permeten recuperar part de l’energia cinètica de l’aigua. 
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9.5.2 Classificació de turbines 

A continuació es mostren les diferents classificacions de turbines,  

9.5.2.1 Variació de pressió 

Depenent de quina variació de pressió es tingui entre l’entrada i la sortida del rodet les 

turbines es classifiquen en, 

Turbines d’acció 

No hi ha diferència depressió entre l’entrada i la sortida del rodet ja que es té pressió 

atmosfèrica des del moment que l’aigua surt del distribuïdor. En aquest cas, tota l’energia 

potencial del flux es transforma en energia cinètica. 

 

Turbines de reacció 

Es té una pèrdua de pressió entre l’entrada i la sortida del rodet. L’energia potencia del salt 

net de l’aigua es transforma una part en energia de pressió i l’altre en energia cinètica. 

D’aquest manera es té una certa pressió a la sortida del distribuïdor i un cop l’aigua surt del 

rodet la pressió serà menor que a l’entrada arribant a poder ser nul·la o negativa.  

A les turbines d’acció, l’empenta i l’acció de l’aigua tenen la mateixa direcció i sentit. En 

canvi, en les turbines de reacció els sentits són oposats. 

9.5.2.2 Direcció del fluid 

Segons la direcció de l’aigua entrant al rodet les turbines es poden classificar segons siguin 

axials, radials, mixtes (una combinació entre axials i radials) o tangencials.  

 Axials  

L’aigua entra paral·lelament a l’eix del rodet. És el cas de les turbines Kaplan, d’hèlix 

o Bulbo. 

 

 

Fig. 9.17 Turbina Axial 

Font: Turbinas Hidráulicas  
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 Radials 

L’aigua entra perpendicularment a la direcció de l’eix i surt paral·lelament. Poden ser 

centrifugues quan l’aigua va de dins a fora (bombes) o centrípetes quan l’aigua va de 

fora a fins (Francis). 

 

 

 

 

 

 Tangencials 

L’aigua entra lateralment incidint contra les culleres del rodet, és el cas de les 

turbines Pelton. 

 

 

 

 

  

Fig. 9.18 Turbina Radial 

Font: Turbinas Hidráulicas  

Fig. 9.19 Turbina Tangencial 

Font: Turbinas Hidráulicas  
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9.5.2.3 Direcció de l’eix de gir 

Segons la orientació de l’eix de gir, les turbines es poden classificar en turbines d’eix 

horitzontal o turbines d’eix vertical. 

Les turbines de gran potència solen ser d’eix vertical ja que s’obtenen majors 

rendiments encara que requereixen de més obra civil. En centrals de petita potència 

normalment es tenen turbines d’eix horitzontals que encara no tenir el màxim 

rendiment són més compactes i econòmiques. 

9.5.2.4 Alçada neta 

Les turbines venen limitades per l’alçada que es té en cada cas. Existeixen diferents 

taules com la següent en que es detallen les alçades netes que limiten les turbines. A 

continuació es mostra el criteri de l’Associació Europea de Mini hidràulica[8]. 

 

Alçada neta (m) Tipus de turbina 

2 < H < 40 Kaplan i hèlix 

25 < H < 350 Francis 

50 < H < 1.300 Pelton 

5 < H < 200 Michel - Banki 

50 < H < 250 Turgo 

9.5.2.5 Velocitat específica 

El comportament de les turbines dissenyades es proba prèviament amb models a escala 

reduïda. Basat en la teoria de l’anàlisi dimensional els fabricants de turbines utilitzen aquests 

principis per saber com funcionarà la màquina sota uns determinats paràmetres i com 

evolucionarà el seu comportament si opera amb altres paràmetres hidràulics. Per tal de que 

la turbina model i la real siguin geomètricament similars, el model ha de ser una reducció a 

escala de la turbina industrial fent servir les normes internacionals de semblança IEC 60193 i 

60041. 

La velocitat específica d’una turbina es defineix com la velocitat d’una turbina homòloga que 

produeix una unitat de potència si té una unitat d’alçada neta. Aleshores, en comptes de 

Taula 9.8 Rang d’alçades per a diferents turbines  

Font: Manual ESHA 
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comparar turbines que tenen alçades netes, potència i velocitat n diferents, es poden 

comparar entre si mitjançant la velocitat específica ns. 

 
D’acord amb aquesta definició, la velocitat específica ve definida per l’expressió segons el SI, 

   
 √ 

  

 
 

             

On, 

   velocitat específica,   velocitat sincrónica,   potència (kW) i    alçada neta (m). 

Paral·lelament existeix el concepte nqe encara que no opera en unitats del SI sent la seva 

expressió, 

    
 √ 

    
             

On, 

    velocitat específica,   velocitat sincrónica,   cabal i   energia hidràulica específica de la màquina. 

 

El dos termes referents a la velocitat específica es relacionen de la següent manera, 

           

Així, d’acord amb el valor ns que tinguin les turbines hidràuliques aquestes es poden 

classificar segons, 

 

Tipus de Turbina Rang de ns 

Pelton 10 < ns < 65 

Francis 65 < ns < 500 

Kaplan 350 < ns < 1000 

Taula 9.9 Rang de velocitats específiques per a diferents turbines  

Font: Turbinas Hidráulicas 
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Tal com s’ha recollit en el següent gràfic es pot relacionar una certa alçada neta i velocitat 

específica amb el tipus de turbina més adient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.3 Tipus de turbines 

9.5.3.1 Turbina Pelton 

Les turbines Pelton són turbines d’acció de doll lliure que s’utilitzen en grans desnivells i 

cabals relativament petits amb rendiments que poden arribar al 90%. Transformen l’energia 

potencial en energia cinètica mitjançant un doll d’aigua que impacta a gran velocitat en les 

culleres fixes que conformen l’exterior del rodet. 

La direcció del flux d’aigua és tangencial i l’element més important són les culleres 

col·locades en dos files paral·leles que reben el doll a l’aresta que separa les dues culleres, 

Fig. 9.20 Classificació de turbines en funció d’alçada i velocitat específica.  

Font: Turbinas Hidráulicas  
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circulant per les cavitats amb un recorregut de casi 180: fins sortir de les culleres. L’aigua 

surt amb molt poca energia romanent i cau lliurement fins ser recollida. 

L’òrgan regulador de la turbina Pelton és l’injector que regula el cabal del doll, aquest pot ser 

manual o automàtic gràcies a l’ús d’un servomotor. Està constituït per una vàlvula d’agulla 

que es pot moure longitudinalment variant la secció de pas de l’aigua. La carrera de l’injector 

determina el seu grau d’obertura que determina la secció de pas a la vegada que el cabal és 

regulat i és proporcional a la potència generada. 

Pot haver un sol injector (5 < ns < 30) on es tindrà un rodet d’eix horitzontal o pot haver més 

d’un fins a tenir sis injectors repartits al voltant del rodet. A partir de tres injectors (30 < ns < 

50), el rodet passa a ser l’eix vertical per evitar que l’aigua sortint de les culleres torni a 

incidir sobre el rodet. 

Una altra mesura de regulació s’aconsegueix gràcies al deflector, peça que es troba entre 

l’injector i el rodet  i permet desviar una part o la totalitat del doll d’aigua de la trajectòria 

usual. Al desviar-se, l’aigua no incideix sobre les culleres sinó que surt lateralment sense 

generar cap profit energètic ja que l’aigua és desviada i desaprofitada en la producció 

d’energia. Actua en la posada en marxa i en la d’aturada així com per evitar sobrepressions 

que puguin haver en la canonada, velocitats d’embalament i permet un tancament lent dels 

injectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.21 Turbina Pelton amb les seves components 

Font: Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas 
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On, 

 

 

 

 

 

 

A la figura anterior es té una turbina Pelton d’un sol injector d’eix horitzontal. Gràcies a les 

següents dues figures es pot observar amb més detall l’agulla i la forma de les culleres. 

 

 

 

 

 

 

 

Les turbines Pelton es caracteritzen pel seu rendiment elevat que pot ser superior al 90% si 

treballa en les seves condicions de treball i pot baixar fins al 80% operant amb tan sols el 

20% del cabal nominal. Per tant, són màquines adequades si s’ha d’operar amb càrrega 

parcial ja que permet una gran varietat de cabals per funcionar i tenen un baix cost de 

manteniment. 

  

Nombre Component Nombre Component 

1 Colze d’entrada 8 Deflector 

2 Injector 9 Doll d’aigua 

3 Tovera 10 Rodet 

4 Vàlvula d’agulla 11 Culleres 

5 Servomotor 12 Fre de turbina 

6 Regulador 13 Blindatge 

7 Comandament del deflector 14 Destructor d’energia 

Taula 9.10 Components d’una turbina Pelton 

Font: Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas 

Esq. Fig. 9.22 Injector d’una turbina Pelton. Font:http://jaibana.udea.edu.co/grupos/centrales/files/capitulo%204.pdf 

Dreta Fig 9.23 Vista lateral i planta d’una cullera de turbina Pelton. Font: Máquinas Hidráulicas 
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La gràfica del rendiment per cabal d’una turbina Pelton sol ser, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, es té la instal·lació d’una turbina Pelton d’eix horitzontal amb dos injectors pot 

ser de la forma, 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.24 Rendiment d'una turbina Pelton.  

Font: Manual de Minicentrales hidroeléctricas. IDAE 2006 

Fig. 9.25 Instal·lació de dues turbines Pelton d'eix horitzontal de dos injectors 

Font: http://www.troyer.it/ 
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9.5.3.2 Turbina Turgo 

Es tracta d’una turbina d’acció que pot treballar amb salts entre els 50 i 300 d’alçada neta. El 

doll d’aigua impacta amb un angle de 20: lateralment sobre el pla diametral del rodet 

variant la forma dels àleps en comparació amb la turbina Pelton. En aquest cas, el doll 

d’aigua incideix sobre diversos àleps.  

Per tant, es pot dir que és una turbina híbrida entre una Pelton i una Francis encara que el 

seu rendiment és inferior a qualsevol de les mencionades al voltant d’un 80%. En canvi, pot 

operar amb cabals que poden anar des del 20% fins al 100% del cabal de disseny com ho fa 

una Pelton i operant amb velocitats específiques superiors.  Té l’avantatge de poder turbinar 

més flux d’aigua que una Pelton fent servir el mateix diàmetre de rodet i no necessita d’una 

carcassa hermètica com el cas de la turbina Francis. 

El rodet només disposa d’una fila de culleres que tenen una forma diferent de la vista en una 

Pelton pel que la seva fabricació és més econòmica. L’aigua impacte en un lateral de la 

cullera que és obert, sortint pel costat contrari tancat. A continuació es pot observar amb 

més deteniment la forma dels àleps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquerra Fig. 9.26 Perfil lateral d’una turbina Turgo. Font: http://www.varspeedhydro.com/Turgo.html 

Dreta Fig 9.27 Àleps d’una turbina Turgo. Font: http://www.varspeedhydro.com/Turgo.html 
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9.5.3.3 Turbina de flux creuat 

També anomenades com turbines Ossberger, Banki o de doble impulsió. Poden ser 

utilitzades des d’alçades de 5 m fins als 200 m de salt net. L’aigua passa dues vegades pel 

rodet, en la primera d’elles l’aigua entra a la turbina a través del distribuïdor i passa pels 

àleps superiors del rodet. Més tard, el flux d’aigua canvia de sentit i torna a creuar el rodet 

com a turbina d’acció. 

 

 

 

 

 

 

La potència màxima generada és de 1 MW encara que el seu rendiment està al voltant del 

80% pot treballar amb un gran rang de cabals, des del 16% fins al 100% del cabal de disseny. 

Són turbines de construcció senzilla i no requereixen d’una gran inversió. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.28 Esquema d’una turbina de flux creuat 

Font: Guía para el desarrollo de una pequeña central hidroelèctrica. ESHA 

Fig. 9.29 Rendiment d’una turbina de flux creuat 

Font: Manual de Minicentrales hidroeléctricas. IDEA 2006 



70  Memòria 

 

9.5.3.4 Turbina Francis 

Les turbines Francis són de reacció del tipus radial amb admissió centrípeta i sortida axial i 

poden o no tenir tub d’aspiració a la sortida del rodet. Són turbines de fàcil accés al rodet, 

fàcilment regulables amb àleps fixos al rodet i pot arribar a funciona a un gran nombre de 

revolucions per minut. 

Poden ser turbines de cambra oberta i tenir una cambra espiral al voltant del distribuïdor 

unida a la canonada forçada. Aquesta cambra sol ser de secció circular encara que també 

pot ser rectangular i té forma de cargol. Està dissenyada de tal manera que la velocitat 

tangencial sigui constant a tota la voluta i reparteixi l’aigua entrant al voltant de tot el rodet. 

Es mostra el funcionament d’una central hidroelèctrica equipada amb una turbina Francis 

mitjançant l’esquema següent, 

 

 

 

 

 

 

 

El fluid que es turbinarà prové de la cambra de càrrega (punt 0) situada aigües a dalt de la 

canonada forçada. Un cop l’aigua recorre el conducte, el cabal entrant es regularà 

mitjançant el distribuïdor mòbil que controla l’angle de les pales del distribuïdor alterant la 

manera d’incidir de l’aigua així com les velocitats d’entrada i per última la potència de la 

turbina (punt 1,2).  

Fig. 9.30 Esquema d’una central hidroelèctrica 

Font: Basics Concepts in Turbomachinery 
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No és un element que generi energia però transforma energia de pressió en energia cinètica 

al reduir la secció de pas de l’aigua. Les directrius del distribuïdor es controlen mitjançant un 

anell de maniobra que va connectat a un servomotor que regula el pas d’aigua. 

Un cop l’aigua es turbina i surt del rodet (punt 3) va a parar al tub d’aspiració o difusor (punt 

4), element que recupera part de l’energia cinètica amb la que surt l’aigua del rodet i permet 

ampliar la diferència d’alçada entre la sortida del rodet i el nivell del canal de descàrrega 

aigües avall.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.31 Esquema d’una turbina Francis 

Font: Mecánica de Fluidos Incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas 

Nombre Component Nombre Component 

1 Eix d’acoblament 6 Tapa de protecció 

2 Rodet 7 Voluta espiral 

3 Junta 8 Distribuïdor 

4 Eix de turbina 9 Tub d’aspiració 

5 Junta planta d’aïllament   

Taula 9.11 Components d’una turbina Francis 

Font: Mecánica de Fluidos Incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas 
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9.5.3.4.1 Tipus de turbines Francis 

Les turbines Francis s’adapten a una gran varietat de salts possibles existint tres tipus: lentes, 

normals o ràpides depenen de les característiques que es tinguin varia la forma del rodet. El 

factor que divideix les Francis en lentes, normals o ràpides és la velocitat específica.  

Rodets lents (50 < ns < 100): s’utilitzen en grans salts on es té una diferència important entre 

el diàmetre del rodet D1 respecte al del tub d’aspiració D3. L’angle d’entrada β1 (angle que 

formen la velocitat tangencial i relativa) és inferior a 90: i les velocitats tangencials són 

reduïdes, així els àleps del rodet tenen una forma especial. Són allargats augmentant el gruix 

de l’àlep a mesura que l’aigua avança per tal d’evitar remolins i la secció de pas a l’entrada i 

a la sortida de l’àlep és similar. 

Rodets normals (100  < ns < 200): l’aigua surt amb un angle de desviació al voltant de 90: 

entrant radialment i sortint axialment. El diàmetre D1 és lleugerament superior al del tub 

d’aspiració D3. L’àlep disminueix la seva longitud respecte a una Francis lenta i varia la seva 

forma augmentant la secció de pas a mesura que l’aigua el recorre amb una forma de quart 

de circumferència.  

Rodets ràpids (200 < ns < 500): rodet usat en salts net petits on es tenen elevades velocitats 

de rotació. El diàmetre D1 del rodet és menor al D3 pertanyent al tub d’aspiració i a causa de 

la forma del rodet, l’aigua experimenta un canvi més brusc de direcció que en altres 

turbines.  

Quan major sigui la velocitat específica d’una turbina Francis, més tendirà a entrar axialment 

deixant d’entrar tant radialment con en ns baixos. A continuació, es pot observar l’evolució 

dels àleps del rodet a mesura que augmenta la velocitat específica. 

 

 

 

 

Fig. 9.32 Perfils de rodet Francis per a diferents ns 

Font: Máquinas Hidráulicas 
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Les turbines tenen una gran capacitat d’adaptació a tot tipus de salts i cabals amb 

rendiments superiors al 90% si es treballa a la zona de disseny. Permet variacions de cabal 

des del 40% fins al 105% del cabal de disseny així com salts d’entre el 60% i el 125% del salt 

net nominal. 

 

 

 

 

 

 

Finalment es mostren les dues possibles col·locacions d’una turbina Francis per a 

minicentrals, la de l’esquerra és d’eix horitzontal i la de la dreta, d’eix vertical. 

 

 

 

Fig. 9.33 Rendiment d’una turbina Francis 

Font: Manual de Minicentrales Hidroeléctricas. IDEA 2006 

Esquerra Fig. 9.34 Turbina Francis d’eix horitzontal. Font: Layman’s guide to small hydro 

Dreta Fig 9.35 Turbina Francis d’eix vertical. Font: www.troyer.it 
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9.5.3.5 Turbines Kaplan, SemiKaplan i d’hèlix 

Es tracta de turbines de reacció amb entrada i sortida axials que solen ser utilitzades amb 

alçades netes reduïdes de 2 a 30 metres però necessiten disposar de grans cabals d’aigua. 

El rodet d’aquestes turbines està format per poques pales que poden ser regulables i tenen 

la forma d’una hèlix de vaixell. Les turbines Kaplan tenen un doble sistema de regulació, el 

primer ve donat pels àleps del distribuïdor i el segon pels àleps del rodet. Si només es poden 

regular el àleps del rodet, es té una SemiKaplan i en canvi si cap dels dos sistemes regula el 

pas d’aigua, es té una turbina d’hèlix. En tots tres casos, les pales giren en un únic sentit de 

rotació pel que són turbines irreversibles.  

En el cas contrari que es tinguin els àleps del rodet orientables i es pugui treballar en els dos 

sentits de rotació, es tindrà una turbina reversible que pot treballar com a bomba 

anomenada turbina Bulbo. 

El sistema de doble regulació permet que una Kaplan pugui operar amb un gran rang de 

cabals mantenint un rendiment acceptable que poden anar des del 15% fins al 100% del 

cabal nominal. Les SemiKaplan per altra banda poden operar amb un cabal mínim del 30% 

fins al cabal nominal degut a la única regulació que disposen.  

Finalment, les turbines d’hèlix tenen un funcionament més limitat començant a funcionar a 

partir d’un 60% del seu cabal nominal fins al cabal de disseny. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.36 Rendiment d’una turbina Kaplan, SemiKaplan i d’hèlix. 

Font: Manual de Minicentrales hidroeléctricas. IDAE 2006 
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La velocitat específica d’aquest tipus de turbines són les més elevades ja que comencen a 

operar al voltant d’un ns de 450 fins arriba als 1000 i la tendència es que cada vegada siguin 

més ràpides.  

Els àleps del rodet giren al voltant de l’eix que pot ser vertical, horitzontal o tenir un 

determinat angle amb la vertical. A l’interior de la part inferior de l’eix es troba el mecanisme 

regulador dels àleps del rodet mitjançant un servomotor i un circuit oleohidràulic complex. 

 

 

  

Fig. 9.38 Disposició del cub i una pala Kaplan 

Font: Turbinas Hidráulicas 

Fig. 9.37 Esquema d’una turbina Kaplan de doble regulació 

Font: Guía para el desarrollo de una pequeña minicentral 

hidroeléctrica 
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9.5.4 Selecció de la turbina 

D’acord amb el ja mencionat es tenen diverses variables que s’han de tenir en compte a 

l’hora de escollir la turbina a instal·lar. Aquests criteris són alçada neta, cabal a turbinar, 

velocitat de rotació, problemes de cavitació, velocitat d’embalament i el cost. 

Així gràcies a la informació prèvia i juntament amb la següent gràfica es pot preveure que es 

tindrà una turbina Francis o una Ossberger sense haver calculat les pèrdues primàries i 

secundàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 9.39 Camp d'utilització dels diferents tipus de turbina.  

Font: Manual Minicentrales Hidroeléctricas IDAE 2006 
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9.6 Multiplicador de velocitat  

El multiplicador de velocitat permet elevar les revolucions per minut amb la qual gira la 

turbina amb els rpm necessaris per tal d’acoblar el generador. Si es té una turbina amb poca 

alçada neta, aquesta girarà sobre les 400 rpm i en canvi un generador estàndard sol treballar 

sobre les 1.000 – 1.500 rpm.  

Si turbina i generador treballen a la mateixa velocitat, es pot fer un acoblament directe 

reduint les pèrdues mecàniques així com els costos de manteniment. Altrament, els 

fabricants de alternadors ofereixen generadors lents que poden ser acoblats directament a 

l’eix de turbina. 

A continuació es mostren les diferents opcions, 

 Paral·lels: recomanat per instal·lacions de potència mitja constituïts per engranatges 

helicoïdals. 

 Cònics: limitats per a centrals de petita potència formats per engranatges cònics 

espirals que desplacen l’eix de turbina de l’eix de l’alternador 90:. 

 Epicicloïdals: adequats per potències superiors als 2 MW de disseny compacte i 

engranatges epicicloïdals.  

 De corretja: idonis per petita potència fent servir corretges planes o trapezoïdals de 

fàcil manteniment. 

El reductor format per engranatges o corretges ha de ser capaç de resistir grans esforços 

puntuals tal com poden ser un defecte en el sincronisme entre turbina – alternador, 

l’embalament de la turbina o un curtcircuit, a part de les esforços nominals als que està 

exposat en el normal funcionament de la central.  

En centrals de petita potència (< 1 MW), els coixinets usats en la instal·lació poden ser de 

rodets encara que si la potència augmenta s’han d’utilitzar coixinets hidrodinàmics que 

garantien una vida útil llarga sempre i quan es controlin el volum, temperatura i viscositat de 

l’oli interior.  

Deficiències en la lubrificació del circuit poden representar el 70% de les averies pel que s’ha 

de prestar especial atenció als filtres d’oli així com del lubrificant. A més, una pèrdua de 

rendiment pot ser ocasionada per fricció arribant al voltant del 2% de la potència final. 
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Per aquests motius, és preferible prescindir d’un multiplicador de velocitat fent servir un 

generador lent. 

 

9.7 Generador 

El generador és la part encarregada de transformar la energia mecànica provinent del gir de 

la turbina en energia elèctrica. El seu funcionament està basat en la inducció magnètica 

segons la llei de Faraday en el que un conductor elèctric que circula per un camp magnètic és 

capaç de produir corrent elèctric. 

Està constituït per dues parts principalment, el rotor és la part mòbil que genera un camp 

magnètic variable al ser arrossegat per la turbina i l’estator, part fixa que recull el camp 

magnètic produït pel rotor i el transforma en energia elèctrica. 

Actualment l’ús de generadors de corrent alterna predomina amb una tensió per la mini 

hidràulica d’entre 400 i 600 volts augmentant a mesura que la potència generada per la 

central augmenta. 

En funció de la xarxa que es tingui s’ha d’escollir entre generadors síncrons o generadors 

asíncrons. 

9.7.1 Alternador Síncron 

Poden funcionar aïllats de la xarxa elèctrica encara que si es connecten a ella necessiten d’un 

sistema d’excitació associat a un regulador de tensió per tal d’igualar en tot moment el 

voltatge que s’envia a la xarxa elèctrica així com la freqüència, l’angle de desfasament i 

l’energia reactiva del corrent. 

S’entén per velocitat de sincronisme, la velocitat constant en la que es genera el corrent 

elèctric definida per, 

  
    

 
                

El generador asíncron arrenca en buit actuant sobre l’admissió de la turbina per anar 

augmentat gradualment la velocitat del rodet. Quan el generador gira a una velocitat 

propera a la de sincronisme, es posa en marxa l’excitació regulant la tensió entre borns.  
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9.7.2 Alternadors asíncrons 

Necessiten estar connectats a la xarxa ja que són incapaços de generar una corrent pròpia 

d’excitació. Es tracta de motors d’inducció formats per una gàbia d’esquirol que no precisa 

d’un regulador de velocitat girant a una velocitat directament relacionada amb la freqüència 

de la xarxa. Per acoblar la turbina al generador, és precís que la turbina giri a una velocitat 

lleugerament superior a la de sincronisme, fet que genera el camp giratori excitador i es 

connecti mitjançant un interruptor automàtic. 

Normalment, per tal de compensar l’energia reactiva és necessari connectar una bateria de 

condensadors i degut a la simplicitat d’aquest tipus de generadors es solen usar en central 

de petita potència. 

Un alternador asíncron representa un cost menor que un síncron així com un rendiment 

inferior de dos a quatre punts. 

Els alternadors poden ser d’eix vertical o horitzontal seguint la direcció de l’eix de turbina. En 

una turbina Francis i Pelton, és comú fer servir un alternador horitzontal sostingut per dos 

coixinets i disposar del rotor de la turbina en voladís. Al tractar-se de generadors petits, la 

refrigeració és amb aire provinent d’un circuit obert sense aportació de refredament 

addicional.  

9.7.3 Selecció de l’alternador 

Degut a la senzillesa i al cost menor que representa un generador asíncron respecte un de 

síncron, s’escull el primer d’ells. A més, permet disposar del generador en posició horitzontal 

connectat directament a la turbina sense l’ús d’un multiplicador de velocitat. 

Es tindrà un alternador amb una tensió a la sortida de 400 V, velocitat nominal de 1000 rpm, 

freqüència 50 Hz, rendiment màxim 94% i un factor de potència de 0,85 i potència elèctrica 

aparent 329 kVA, activa 387 kW i reactiva 240 kvar. 

Degut a que es té un factor de potència de 0,85, es pot connectar el generador a una bateria 

de condensadors que compensin la potència reactiva amb 240 kvar capacitius.  
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9.8  Control 

Les centrals hidroelèctriques són gestionades mitjançant un control automatitzat que té en 

compte els diferents components. Així amb l’autòmat adequat no es necessària la presència 

d’una persona a la minicentral hidroelèctrica sinó que pot ser controlada mitjançat un 

ordinador a quilometres de distància.  

La implantació d’aquest tipus de control s’ha estès gràcies a la seva facilitat d’ús i al poc 

manteniment, fet que ha propiciat la instal·lació d’aquest aparells inclús en pico centrals 

d’energia elèctrica. 

El model escollit per la seva facilitat d’ús, dimensions compactes i fiabilitat demostrada al 

llarg d’anys, és l’autòmat LOGO! de la marca Siemens. Aquest producte ofereix una amplia 

gama de solucions en automatització d’edificis, infraestructures de climatització, domòtica, 

sistemes de vigilància, control de motors, bombes i vàlvules i un llarg etcètera.  

La programació del software és senzilla gràcies a funcions integrades, permet la visualització 

i comandament gràcies a un display i avisa dels canvis mitjançant valors de consigna i reals 

juntament amb gràfics i paràmetres d’estat. 

Degut a que el present projecte es centra en la part hidràulica de la minicentral, no 

s’aprofundirà més en el part automàtica. 

Per més informació del producte, consultar l’annex Especificacions Tècniques. 
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9.9 Taula Resum de les Seleccions 

A continuació es mostra una taula que recull les eleccions dels diferents elements, 

 

Element Tipus Escollit 

Tipus de Central Minicentral en canal de reg 

Canal de derivació Secció rectangular 

Cambra de càrrega Prisma rectangular 

Canonada forçada Acer soldat helicoïdalment amb unions soldades 

Vàlvula d’entrada al canal Vàlvula de comporta en canal 

Reixa en canal Reixa de cadenes de filtre fi 

Turbina Francis d’eix horitzontal 

Multiplicador de velocitat No és necessari 

Generador Asíncron 

Control Control automatitzat 

 

  

Taula 9.12 Taula resum de les seleccions  

Font pròpia 
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10.  Cavitació 

La cavitació és un dels principals problemes que es tenen en turbines hidràuliques encara 

que treballin en el seu punt de funcionament. Malgrat el temps que es porta estudiant 

aquest fenomen, segueix donant problemes seriosos tant en bombes com en turbines que 

alteren el correcte funcionament dels aparells. 

Fenomen present en el funcionament de les turbines hidràuliques quan la pressió baixa per 

sota de la pressió de vapor mantenint-se la temperatura constant, fet que genera  

bombolles de vapor. Aquestes bombolles es mouen pel fluid i quan arriben a una zona on la 

pressió és major col·lapsen.  

Les conseqüències de la cavitació són una disminució o bloqueig de la secció de pas del fluid 

que comporta una disminució en el rendiment hidràulic de les màquines, així com genera 

errors de mesura en els instruments. D’altra banda, degut a la implosió de les bombolles a 

l’interior del flux i a la vora de les parets, es crea soroll i vibracions que limiten el 

funcionament i generen danys per la repetició de les forces exercides en l’explosió. L’erosió 

de les superfícies és també una conseqüència, destruint parcial o totalment components de 

la màquina. És freqüent que degut a l’erosió es tinguin fuites o que la màquina no funcioni 

òptimament. 

Aquests fets provoquen que els costos de manteniment s’elevin per tal de solucionar tots els 

danys que la cavitació ha creat. És aconsellable seguir un pla de manteniment predictiu que 

ajuda a disminuir la periodicitat de les reparacions per erosió. 

10.1 Origen segons el mecanisme generador 

Existeixen dos orígens de la cavitació,  

Cavitació de vapor: degut a la disminució de la pressió en el líquid que pot ser hidrodinàmica 

on les depressions locals són creades pels camps de velocitats. Les causes que ho provoquen 

són una elevada velocitat del flux, vorticitats que estiguin presents, el despreniment de la 

capa límit, així com un desnivell insuficient entre el nivell al que es troba la turbina i el nivell 

d’aigua sortint del tub d’aspiració, i la cavitació acústica que és causada per ones de pressió. 
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Cavitació gasosa: ocasionada per aportar energia des de l’exterior provocant augments de 

temperatura o vibracions de les partícules. Aquest tipus s’anomena cavitació òptica o de 

partícules. 

10.2 Grau de desenvolupament 

Existeixen 4 graus de desenvolupament, 

Cavitació incipient: etapa inicial de la cavitació on comença a ser visible la formació de 

bombolles. 

Cavitació desenvolupada: etapa posterior a la cavitació incipient, en aquest moment ja hi ha 

un gran nombre de bombolles formades que poden alterar el camp hidrodinàmic. 

Supercavitació: apareix quan es té una superfície sòlida submergida i la cavitació ocupa tot 

l’àrea.  

Cavitació desinent: etapa final de la cavitació quan tendeix a desaparèixer sense gran 

importància. 

10.3 Cavitació segons la forma de les cavitats 

Cal destacar que existeixen diferents tipus de cavitació així com varies formes en les cavitats. 

10.3.1 Cavitació de bombolles separades 

Localitzada a la cara de succió dels àleps en la zona de pressió més baixa, és a dir, a la sortida 

del rodet. Es pot desenvolupar en el correcte funcionament de la màquina i en una turbina 

Francis pot generar pulsacions de pressió i vibracions, reducció del rendiment així com 

augmentar l’erosió. 

 

 

 

 

Esq. Fig. 10.1 Cavitació de bombolles separades sobre àlep de turbina. Font: Apunts de Màquines Hidràuliques 

Dreta Fig. 10.2 Cavitació de bombolles separades en banc d’assaig. Font: Apunts de Màquines Hidràuliques 
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10.3.2 Cavitació de làmina 

Quan es varia l’angle del distribuïdor sortint de la zona de disseny pot aparèixer aquest tipus 

de cavitació a l’entrada dels àleps. La velocitat relativa no entra paral·lelament a l’àlep creant 

cavitació de vapor a l’entrada que erosiona les zones afectades.  

Al variar l’angle del distribuïdor el perfil de velocitats no és correcte o pot estar ocasionat per 

un mal disseny del perfil de l’àlep. 

 

 

 

La zona afectada per la cavitació de làmina és una zona bifàsica coexistint règims turbulents i 

no estacionaris. Si la turbina treballa amb unes condicions determinades, la cavitat es 

converteix en inestable produint el despreniment de les cavitats aigües avall de forma 

vertical. 

Tal com es pot veure a la figura 10.4 a) es té cavitació de làmina a la part superior de l’àlep 

que retrocedeix en sentit contrari a la direcció del flux. Posteriorment a la part b), aquesta 

làmina segueix retrocedint encara que es forma una cavitat de vapor en forma de vòrtex al 

final de la làmina cavitat que es veu arrossegada pel flux. Finalment, la cavitat despresa de la 

làmina impacte sobre l’àlep en forma de vòrtex erosionant la zona i generant vibracions. 

Altrament, la làmina torna a créixer al llarg de l’àlep, procés resumit a la Figura c). 

 

 

Fig. 10.3 Cavitació de làmina sobre àlep de turbina  

Font: Apunts de Màquines Hidràuliques 

 

Fig. 10.4 Evolució de la cavitació de làmina 

sobre àlep de turbina 

Font: Apunts de Màquines Hidràuliques 
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10.3.3 Cavitació de vòrtex 

Existeixen diferents tipus de vòrtexs depenen de la zona de treball que es tingui. A 

continuació es mostraren els diferents tipus, 

10.3.3.1  Von Karman 

El despreniment de vòrtex de Von Karman té lloc als deixants de les directrius així com als 

àleps del rodet. Quan la pressió de l’aigua baixa, es generen alternativament als deixants del 

cossos, es desprenen i són arrossegats aigües avall pel fluid. 

A les figures 10.5 i 10.6, es pot observar els vòrtexs vaporitzats al deixant de l’àlep. A la 

imatge de l’esquerra no hi ha acoblament entre els flux i l’estructura del rodet, en canvi a la 

figura de la dreta es té lock-in. Efecte que es produeix quan les freqüències (la del vòrtex i la 

pròpia de l’àlep) coincideixen fent que el despreniment formi un vòrtex recte amb majors 

vibracions. 

 

Les conseqüència són importants fluctuacions de pressió i vibracions estructurals. 

 

10.3.3.2 Torxa de cavitació 

Aquestes torxes es creen quan es treballa amb cabals menors o majors al cabal de disseny 

de la turbina i són ocasionades especialment en turbines Francis. 

Esq. Fig. 10.5 Vòrtexs de Von Karman amb despreniment normal. Font: Comportament dinàmic de màquines hidràuliques 

Dreta Fig. 10.6 Vòrtexs de Von Karman amb despreniment lock-in. Font: Comportament dinàmic de màquines hidràuliques 
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Si es té un cabal menor i la pressió és baixa es creen torxes de cavitació en el tub d’aspiració 

que giren amb el mateix sentit que el rodet. Quan més s’allunya la turbina de la seva  zona 

ideal de treball, la torxa guanya importància augmentant el diàmetre d’aquesta. 

Tal com es pot observar a continuació, quan es té un cabal lleugerament inferior al de 

disseny, la torxa té forma d’espiral i té el mateix sentit de rotació que el rodet ja que el flux 

d’aigua surt amb la velocitat Cu2 del rodet amb el mateix sentit que surt la velocitat U2, la 

velocitat d’arrossegament del rodet.  

 

 

 

 

 

Quan es tenen cabals força inferiors al nominal, la torxa augmenta la seva mida encara que 

també té forma espiral desenvolupada amb un gran nucli. 

 

 

 

 

 

 

Esq. Fig. 10.7 Triangle de velocitats propi d’una torxa. Font: INTRODUCTION TO CAVITATION IN HYDRAULIC MACHINERY 

Dreta Fig. 10.8 Torxa de cavitació amb forma d’espiral. Font: Comportament dinàmic de màquines hidràuliques 

Fig. 10.9 Torxa de cavitació espiral desenvolupada  

Font: Apunts de Màquines Hidràuliques 
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Altrament, si es té un cabal superior al nominal es crea una torxa de cavitació recta i 

centrada dins del tub d’aspiració. Al sortir, la component Cu2 de la velocitat tangencial, surt 

en sentit contrari al gir del rodet fet que provoca que la torxa giri en sentit contrari. 

 

 

 

 

 

10.4 Cavitació segons les corba característica d’una turbina 

La figura següent mostra les corbes característiques d’una turbina Francis o Hill Charts que 

representen les possibles zones de treball de la turbina. L’eix d’abscisses representa el 

percentatge de cabal en el qual la turbina treballa i l’eix d’ordenades l’alçada neta. Les línies 

vermelles que creuen el gràfic simbolitzen el grau d’obertura del distribuïdor Fink i les línies 

d’isorendiment les circulars indiquen el rendiment que s’obtindrà depenen de la zona de 

treball que es tingui. 

La turbina es dissenya per un salt i cabal determinats com Hd i Qd on es tindrà un angle del 

distribuïdor γd i un rendiment òptim. En aquest cas és la zona A on Q és Qd sent Q/Qd la 

unitat així com en termes d’alçada i angle de distribuïdor amb rendiment del 100%. 

 

Esq. Fig. 10.10 Triangle de vel. d’una torxa amb cabal grans. Font: Introduction to cavitation in hydraulic machinery 

Dreta Fig. 10.11 Torxa de cavitació recta. Font: Introduction to cavitation in hydraulic machinery 

Fig. 10.12 Hill Chart d’una turbina 

Francis 

Font: Introduction to cavitation in 

hydraulic machinery 

H/Hd 

Q/Qd 

A 
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S’han marcat 4 zones de treball que presenten cavitació del diferents tipus, 

 Zona 1 

L’alçada neta és superior a la de disseny, és una zona on es tindrà cavitació de làmina 

extradós.   

Al tenir un salt major, el flux d’aigua entra amb una velocitat absoluta major i la component 

tangencial deixa d’entrar paral·lelament a l’àlep, cosa que provoca que es forma una zona de 

cavitació de làmina a la cara de succió o extradós a l’entrada de l’àlep. 

A continuació es mostra com varia el triangle de velocitats a l’entrada de l’àlep i la zona on 

es crea cavitació. 

 

 

 

 

 Zona 2 

Anàlogament a la zona 1, es té cavitació de làmina a l’entrada de l’àlep però a la cara de 

pressió o intradós. La velocitat absoluta de l’aigua entrant és menor a la nominal pel que la 

component tangencial es veu afectada entrant al revers de l’àlep. 

 

 

 

 

 

Fig. 10.13 Variació del triangle de velocitats Zona 1 

Font pròpia 

 

Fig. 10.14 Variació del triangle de velocitats Zona 2  

Font pròpia 
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 Zona 3 

El cabal disminueix fent que el distribuïdor s’hagi de tancar, al disminuir l’angle d’obertura el 

triangle de velocitats es veu afectat disminuint l’angle format entre les velocitats absolutes i 

d’arrossegament. La velocitat tangencial surt desviada creant possibles despreniments de 

vòrtex de Von Karman. 

 

 Zona 4 

Delimita les zones on es comencen a crear torxes de cavitació. Si es té càrrega parcial, serà 

possible tenir torxes de cavitació en forma espiral i pel contrari, si es té sobrecàrrega, les 

torxes seran rectes. 

10.5 Parts afectades per cavitació sobre un àlep 

Segons la forma de les cavitats, la cavitació tendeix a fer malbé unes zones determinades de 

l’àlep. 

La zona senyalada com A, a l’entrada de l’àlep, es veu afectada per la cavitació de làmina i 

segons sigui el salt que es tingui afectarà a la cara de pressió o a la cara de succió. La zona B 

pateix cavitació desenvolupada i una possible solució per evitar-la seria corregir la forma de 

l’àlep ja que depèn de la geometria d’aquest.  A la zona C, situada a la sortida de l’àlep es té 

cavitació de bombolles que erosiona la zona afectada. Finalment, la zona D senyalada en la 

imatge, té despreniment de vòrtexs entre àleps. En la part inferior de la regió C es tenen 

vòrtexs de Von Karman i a la zona marcada com E, torxes de cavitació. 

 

 

 

 

 

Fig. 10.15 Zones afectades per cavitació sobre un rodet Francis  

Font: Introduction to cavitation in hydraulic machinery 
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De les regions afectades per la cavitació, la que es més senzilla d’evitar mitjançant una 

alçada de submergència adequada, és la part C. Les bombolles que es creen a l’entrada de 

l’àlep, el recorren  i imploten a la sortida, fet que erosiona la part final dels àleps. 

10.6 Conseqüències de la cavitació en turbines 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la cavitació comporta un elevat nombre d’alteracions 

del funcionament ideal del rodet i resta de components. A continuació es detallen cadascun 

d’ells. 

Disminució de la secció de pas: l’existència de les bombolles bloqueja parcialment l’àrea de 

pas del flux d’aigua fent que a menor secció, l’aigua s’acceleri i que la pressió disminueixi 

encara més. 

 

Pèrdua de rendiment: degut a que la turbina no funciona en el seu punt més favorable, 

influeix en el rendiment final del grup hidràulic en gran part és una conseqüència de l’erosió 

provocada per cavitació. 

Vibracions i soroll: el desplaçament de les bombolles a elevada velocitat i el col·lapsen 

d’aquestes creen ones de xoc que produeixen sorolls i vibracions anormals. 

El soroll de la cavitació es pot assimilar a petites partícules dures que xoquen o reboten 

ràpidament amb les parts de la turbina, especialment els àleps.  

Fig. 10.16 Reducció de la secció degut a cavitació  

Font: www.unioviedo.es 
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Les vibracions generades es transmeten a través dels conductes o l’estructura i és 

especialment perillós quan la freqüència de la cavitació coincideix amb la freqüència pròpia 

de l’estructura ja que el conjunt entraria en ressonància.  

Erosió: la velocitat a la que les bombolles imploten és molt alta i si ho fa quan és en contacte 

amb una peça metàl·lica, aquesta explosió pot ocasionar picadures o erosions. Les picadures 

són una pèrdua de material sent els àleps la part que es veu més afectada. 

 

 

 

 

10.7 Cavitació incipient 

Amb la finalitat de reduir costos, és possible considerar una cavitació incipient a l’entrada del 

tub d’aspiració fent que la turbini es situï per sobre del nivell d’aigües avall. Els valors 

admissibles de cavitació es calculen experimentalment, fent variar el coeficient σ fins que el 

rendiment comença a disminuir. 

Mitjançant les dades recollides es crea la gràfica 10.16 que compara el rendiment que es té 

segons el valor del coeficient Thoma mantenint constant en tot moment la velocitat 

específica i l’angle d’obertura del distribuïdor. 

 

 

 

 

Fig. 10.17 Erosió de l’àlep per cavitació 
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On, 

σi   límit entre la no cavitació i la cavitació 

σ0  valor frontera en el que es té cavitació pero sense pèrdua de rendiment 

σ1  valor on es té una caiguda de rendiment d’1% 

 

Segons la gràfica quan menor és el valor σ, major importància té la cavitació als aparells 

arribant a un punt on aquest problema fa disminuir el rendiment de la central hidroelèctrica.  

Si es té un valor superior a σi no es tindrà cavitació començant a aparèixer cavitació incipient 

quan es passa per sota d’aquest nombre fins a arribar a la frontera definida per σ0. Si el 

coeficient Thoma segueix disminuint de valor fins arribar a σ1 es tindrà una caiguda de 

rendiment d’1%. 

 

Fig. 10.18 Gràfica de rendiment en funció del coeficient Thoma.  

Font: Introduction to cavitation in hydraulic machinery 
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11.  Cop d’ariet 

Es denomina cop d’ariet a l’augment o disminució de la pressió del circuit causat pel 

tancament o obertura ràpida de la vàlvula d’admissió que permet el pas d’aigua cap a la 

turbina. El tancament pot provocar una elevació anormal de la pressió a la canonada forçada 

i una depressió en el tub d’aspiració que es troba a la sortida del rodet. Les ones es generen 

al distribuïdor de la turbina i d’aquí es propaguen per la canonada forçada. 

Quan es crea un ona de pressió i es propaga aigües a dalt amb una velocitat c, la pressió 

augmenta bruscament fent que el fluid es comprimeixi i la canonada forçada tendirà a 

dilatar-se.  

11.1 Orígens del cop d’ariet 

Existeixen diferents casos de cop d’ariet segons la naturalesa del seu origen. Es tenen casos 

normals originats per l’aturada normal (sobrepressió), un canvi de càrrega i per l’arrancada 

de la minicentral que origina una depressió. Per tal d’evitar aquest darrer cas, es col·loca una 

vàlvula by-pass que iguala pressions en el dos extrems del distribuïdor. Un cop es té, s’obre 

la vàlvula de comporta, papallona... que es tingui i el distribuïdor. 

Per contra es tenen casos límits causats per una aturada d’emergència de la minicentral on 

cal comprovar si el gruix de la canonada resisteix les sobrepressions causades per un cop 

d’ariet.  

Aquest fenomen té especial pes en canonades llargues i canvis de velocitat pel que les 

propietats elàstiques del conducte i la compressibilitat del flux són importants. A igualtat de 

longitud, una canonada d’acer amb un gruix gran experimentarà una velocitat de propagació 

molt major a una canonada de PVC. 

Durant el normal funcionament de la central també es tenen ones de pressió de menor 

magnitud, com per exemple quan es tenen canvis de velocitat bruscos en canonades 

llargues. S’ha de vigilar que la freqüència de ressonància d’aquestes ones no coincideixi amb 

la freqüència pròpia d’algun element de la minicentral ja que si sinó, la canonada vibraria de 

manera oscil·latòria. 
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11.2 Conseqüències del cop d’ariet 

Les conseqüències del cop d’ariet es poden observar a la següent figura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Xemeneia d’equilibri 

Es tracta d’una conducció o depòsit d’aigua de superfície oberta que disminueix les ones de 

pressió de xoc existents a la canonada forçada. 

Si es té cop d’ariet, es recomanable instal·lar una xemeneia d’equilibri ja que absorbeix les 

sobrepressions existents en el circuit hidràulic elevant o disminuint el nivell d’aigua que es 

troba a l’interior de la xemeneia. Es tracta d’un cilindre de gran diàmetre connectat per la 

part inferior a la canonada forçada i en contacte amb l’atmosfera per la part de dalt. 

 

Fig. 11.1 Conseqüències del cop d’ariet sobre canonades  

Font: Empresa Flygt 

 

 

Fig. 11.2 Esquema d’una central hidroelèctrica amb 

xemeneia d’equilibri 

Font: Guideline for Design of Small Hydropower Plants 
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La xemeneia protegeix la part d’aigües a dalt d’on està instal·lada, així que el més 

recomanable seria instal·lar-la al costat del distribuïdor encara que no és viable per l’obra 

civil necessària.  

11.4 Altres solucions 

Altres maneres d’evitar el cop d’ariet seria la instal·lació d’un acumulador o dipòsit d’aire 

connectat a un compressor que s’activa quan el nivell d’aigua augmenta comprimint l’aire 

del dipòsit. Aquest element si és possible instal·lar-lo al costat del distribuïdor però resulta 

un mètode molt car i poc freqüent ja que l’aire tendeix a dissoldre obligant a instal·lar un 

segon compressor en by-pass per seguretat.  

 

 

També es pot fer ús d’una vàlvula de descàrrega síncrona en paral·lel amb la turbina de 

manera que quan es tanqui l’entrada d’aigua a la turbina, s’obri donant sortida a l’aigua que 

és present al circuit hidràulic encara que es tracta d’un aparell adequat per a centrals amb  

Hn > 50 m. 

 

Fig. 11.3 Esquema d’un dipòsit d’aire  

Font: Guideline for Design of Small Hydropower Plants 
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12.  Càlculs de la instal·lació 

12.1 Càlcul de l’alçada neta 

12.1.1 Pèrdues primàries 

Segons la equació de Darcy-Weisbach les pèrdues primàries en canonades de diàmetre 

constant són directament proporcionals a la llargada de la canonada i al quadrat de la 

velocitat mitja i inversament proporcionals al diàmetre d’aquesta. 

      
 

 

  

  
              

On, 

Hcp pèrdues de càrrega primària,  p coeficient de pèrdua, L longitud de la canonada, D diàmetre de la 

canonada i v velocitat mitja del fluid a l’interior de la canonada. 

 

            
   

 
  

   

 
 

      
 

 

 

  

  

  

  

  
   

  

  

  

   
          

  

  
       

 

La rugositat relativa és adimensional sent la relació entre el valor típic de la rugositat 

absoluta del material i el diàmetre de la canonada forçada. 

                   
 

 
 

   

   
           

On,  

   rugositat del material (mm). Per acer soldat nou k = 0,6 mm i D  diàmetre intern de la canonada 

forçada (mm). 
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Valors de rugositat absoluta per a diferents materials de canonada, 

 

 

 

 

 

 

 

Per calcular les pèrdues de càrrega primàries és necessari conèixer el nombre de Reynolds, 

Re relació adimensional entre les forces d’inèrcia i les forces de viscositat que serveix per 

quantificar el règim d’un flux. Segons el valor d’aquest variable es classifica el flux en 

laminar, de transició o turbulent. 

   
                

                    
 

   

 
 

              

     
          

Amb aquestes dades fent servir l’àbac de Moody obtenim el coeficient de pèrdua, 

          (Valor típic per aquest tipus de canonades) 

Finalment les pèrdues de càrrega primàries són, 

             
  

  
                 

  

      
         

 

 

Material de la canonada Rugositat absoluta k (mm)  

Polietilè  0,003 

Fibra de vidre amb epòxid 0,003 

Acer estirat sense costura (nou) 0,025 

Acer estirat sense costura (lleugerament oxidat) 0,250 

Acer estirat sense costura (galvanitzat) 0,150 

Acer soldat 0,600 

Ferro fos  0,120 

Uralita 0,025 

Fusta 0,600 

Formigó colat 0,360 

Taula 12.1 Valors de rugositat k per diferents materials de canonada.  

Font: Guía para el desarrollo de una pequeña minicentral hidroeléctrica 
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Existeixen altres fórmules empíriques per determinar les pèrdues primàries en canonades 

forçades, 

Manning 

    
             

     
 

    
                   

         
        

On, 

   longitud de la canonada forçada (m),    coeficient Manning per acer soldat        ,    cabal 

d’aigua (m3/s) i D  diàmetre intern de la canonada forçada (m). 

Hazen-Williams 

 

    
      

      
(
 

 
)
    

 

 

    
        

          
(
    

   
)
    

        

On, 

   longitud de la canonada forçada (m),    velocitat de l’aigua dins la canonada forçada (m/s), D  

diàmetre intern de la canonada forçada (m) i    coeficient Hazen Williams,       per acer.  

 

D’acord als càlculs anteriors, s’estima que les pèrdues primàries representen 3,14 m de 

l’alçada bruta.  Així, fent ús del valor més elevat de pèrdues primàries que són les que 

predominen a canonades llargues, és tindrà una millor aproximació de l’alçada neta. 

12.1.2 Pèrdues secundàries 

Pèrdues originades per elements que constitueixen el circuit hidràulic, tal com poden ser 

colzes, vàlvules o canvis en el diàmetre de la canonada. Tenen importància en trams curts de 

canonada i perden rellevància a mesura que el circuit és més llarg. 
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En general, les pèrdues es calculen a partir d’un coeficient adimensional K obtingut 

experimentalment multiplicat per l’alçada cinètica. 

     
  

  
  

Es comptabilitzaran a partir de la cambra de càrrega ja que encara que es tenen pèrdues de 

càrrega al canal de derivació, aquestes es veuen compensables a l’arribar al dipòsit i 

estabilitzar el flux d’aigua. 

Així es tindran les pèrdues carrega causades pel pas d’aigua de cambra de càrrega a 

canonada forçada, els canvis de direcció i les ocasionades per la vàlvula de comporta. 

Sortida del dipòsit 

 

 

 

 

 

S’escull el segon tipus ja que la sortida de flux d’aigua des de la cambra de càrrega es farà 

mitjançant una canonada forçada on es té un coeficient de pèrdua secundaria de 0,8. 

     
  

  
    

     

      
        

 

 

 

Fig 12.1 Coeficient K segons l’entrada dipòsit-canonada forçada 

Font: Microhydro Design Manual 
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Canvis de direcció  

Es tenen 5 canvis de direcció al llarg de la canonada forçada pel que les pèrdues ocasionades 

s’expressen de la següent forma. 

 

 

 

 

S’ha escollit un coeficient K de 0,20 ja que el màxim angle de canvi que es té, és menor a 20º. 

     ( 
  

  
)   (    

     

      
)         

Vàlvula de comporta 

Tal com s’ha vist anteriorment, s’escull una vàlvula de comporta que és capaç de segellar 

totalment el pas de fluid en cas d’aturada. En el punt de funcionament de la minicentral, la 

vàlvula es trobarà totalment oberta pel que es tindrà un coeficient de pèrdua secundaria de 

K = 0,2. 

     
  

  
    

     

      
        

12.1.3 Alçada neta 

Finalment l’alçada neta resulta, 

              

                                          

 

Angle de desviació k  

Θ=20º 0,20 

Θ=45º 0,30 

Θ=90º 0,40 

Esq. Fig 12.2 Esquema d’un canvi de direcció en una canonada forçada. Font: Microhydro Design Manual 

Dreta Taula 12.2 Coeficient de pèrdua K segons angle de canvi de direcció. Font: Microhydro Design Manual 
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12.2 Càlcul del canal de derivació 

En el nostre cas per la presa d’aigua des del canal principal, es tindrà un canal obert amb 

secció rectangular ja que al tenir un cabal d’1 m3/s afavoreix la senzillesa del disseny així com 

abarateix el cost de l’obra civil.  

Determinació de l’angle del talús 

Al haver escollit una secció rectangular, les parets laterals del canal són verticals sent nul 

l’angle del  talús.  És recomanable que la base del rectangle sigui el doble que l’alçada per 

minimitzar el fregament amb les parets i tenir la secció optima.  

Selecció de la rugositat de la superfície mullada (n) així com la vora lliure 

Es decideix construir el canal de derivació del mateix material que s’ha dissenyat el canal 

Segarra. D’aquesta manera, s’assegura que el canal tindrà les mateixes característiques que 

han sigut analitzades en profunditat en el projecte de disseny i construcció del canal 

principal. 

El material escollit en la construcció del canal és formigó. Mitjançant la taula 9.4, es té un 

coeficient de Manning n de 0,013. 

 
Càlcul de la base, alçada, àrea de la secció transversal A, perímetre P, radi hidràulic Rh i pendent S 

El cost del canal com a obra civil és una despesa important dins del projecte, per aquesta raó 

es dimensionarà el canal tenint en compte una possible ampliació de cara al futur. Si es 

limités el seu ús a un cabal d’un metre cúbic per segon i més endavant es volgués ampliar la 

minicentral, s’haurien de destinar esforços i pressupost per poder transportar l’augment de 

cabal. 

Així, es pren el valor de 2 m3/s com a cabal nominal i a continuació es calculen les 

dimensions del canal de derivació. 

En el cas que ens ocupa, al tenir un flux uniforme és preferible dissenyar el canal amb una 

secció rectangular. La secció optima d’un perfil rectangular és aquella on la base és el doble 

que l’alçada al minimitzar el perímetre mullat i a la vegada les pèrdues per fricció amb les 

parets. 
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Utilitzant la formula de Manning per a fluxos uniformes en canals oberts en seccions 

rectangulars,  

  
 

 
   

   
     

   
 

 
 

  

    
 

    

     
 

   

  
  

 

 
 

I imposant una pendent S de 1/1000 com a baixada suau sense crear fortes               

turbulències i un coeficient n de 0,013 corresponen a formigó es té, 

  
 

 
  (

 

 
)
   

     
 

 
    (

 

 
)
   

     
    

 
         

             

              

                 

              

    
 

 
         

Càlcul de la velocitat del flux d’aigua (v) procurant que no sobrepassi les velocitats màximes i 

mínimes establertes 

 

El tipus de sòl que es té a la Comarca del Segarra és de sorra amb llims argilencs pel que s’ha 

de tenir cura de que els llims no es quedin dipositats ni al canal ni als elements d’aigües avall 

fet que obstruiria el pas de l’aigua. 

Així la velocitat mínima ha de ser superior a 0,45 m/s al tenir sorra i llims argilencs i la 

velocitat màxima ha de ser menor a 4 m/s. 

                   
 

 
          

Es té una velocitat compresa entre els límits inferior i superior en quan al material de 

construcció com del tipus de sòl que l’aigua transporta. 
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Pèrdues per filtració  

S’ha de tenir en compte el tipus de sòl existent a la zona ja que si té sorra, podria ser 

necessari revestir el canal per evitar una pèrdua d’aigua (fuites) per filtració. 

Les taxes de filtració varien notablement depenen del tipus de material que es tingui. A 

continuació, a la taula 12.3 es troben dits valors de filtració, 

 

Tipus de sòl Taxa de Filtració (mm/h) 

Sorra 30 + 

Sorra argilosa 20 – 30 

Fang argilós 5 - 10 

Argila 1 - 5 

Al tenir un sòl de sorra amb llims argilencs, la taxa de filtració és d’entre 5 i 10 mm per hora. 

Amb aquesta valor, no és necessari revestir el canal ja que es té un valor prou baix. 

 

 

12.3 Càlcul de la reixa 

A continuació es detallaran els càlculs relatius a la reixa de l’entrada del canal de derivació 

que impedirà l’entrada de brossa al circuit hidràulic. 

Al canal de derivació es té una velocitat de 1,37 m/s i un cabal de disseny de 2 m3/s encara 

que a l’inici es turbinarà 1 m3/s s’ha augmentat per possibles ampliacions de la minicentral. 

  

Taula 12.3 Taxes de filtració en funció del tipus de sòl 

Font: Microhydro Design Manual 
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El canal de derivació és una estructura de secció rectangular de les següents dimensions 

amb un àrea de 1,45 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels diferents tipus de reixes de la figura 12.6, s’escull una reixa amb barres rectangulars de 

longitud 0,85 m dalt, una amplada de barra c de 15 mm, un gruix b = 2,8·c = 42 mm i una 

distància entre barres de 0,28m. 

                 

Fig. 12.3 Secció rectangular del canal de derivació 

Font pròpia 

 

 

Esq. Fig. 12.4 Visualització de dues barres. Font: Guide for Design of Small Hydropower Plants  

Dreta Fig. 12.5 Esquema d’una reixa. Font: Guide for Design of Small Hydropower Plants 

 

 

Fig. 12.6 Relació de dimensions i nombre de Strouhal per diferents tipus de barres  

Font: Guide for Design of Small Hydropower Plants  
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(

 

   
)

 

  
 

 

   
(

     

          
)

 

    
         

On, Ar l’àrea ocupada per les reixes en m2, c el gruix de les barres (mm), a la seva separació (mm), Q el 

cabal (m3/s) i vo (m/s) la velocitat del flux d’aigua a l’entrada de la reixa. El coeficient k és un 

coeficient que si es té un neteja reixes automàtic val 0,80. 

Finalment es determina Af l’àrea lliure per la qual passarà el flux, 

                           

Per tal d’evitar la major entrada de brossa a la central, es decideix col·locar una reixa amb 

forma de prisma amb el perfil que s’ha calculat prèviament. Es disposaran 5 reixes 

distanciades l’una de l’altre per 0,28m i dues barres horitzontal distanciades amb valor 

0,28m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.7 Vista isomètrica de la reixa calculada  

Font pròpia 
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12.3.1 Anàlisis de vibracions 

Cal comprovar que el flux que travessa la reixa no indueixi vibracions degut a remolins. Per 

això es calcula la freqüència dels flux d’aigua ff  que ha de ser diferent de la freqüència de les 

barres de la reixa fr per d’evitar aquest problema. El criteri a seguir per tenir un marge de 

seguretat és,  

          

Cabal d’1 m3/s 

  
 

  
 

 

    
          

   
    

 
 

          

     
         

      
 

      √
   

   
 
  

    
     

         √
             

      
    
     

     
          

Així, 

          

               

                OK 

Cabal de 2 m3/s 

  
 

  
 

 

    
          

   
    

 
 

          

     
          

      
 

      √
   

   
 
  

    
     

         √
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12.3.2 Pèrdues secundàries 

Degut a que la reixa és aigües a dalt de la cambra de càrrega on el flux d’aigua romandrà 

calmat, les pèrdues de càrrega que es puguin tenir a la reixa no són comptabilitzables. 

 

12.4 Càlcul de la cambra de càrrega 

Abans de calcular les dimensions de la cambra, s’ha de tenir en compte la grandària i 

longitud de la cambra per permetre que els sediments es depositin a la base del dipòsit 

procurant reduir el màxim possible el volum. A part, els sediments emmagatzemats han de 

ser eliminats de la cambra mitjançant una petita vàlvula de purga. 

La forma prismàtica del dipòsit amb una certa longitud garanteix que els sediments es 

dipositin. La longitud ve definida per, 

        
 

                 
          

L’amplada W ha de ser entre 5 i 15 vegades l’amplada del canal i la velocitat vertical de les 

partícules depèn del  seu diàmetre. Al haver establert un diàmetre màxim de 0,3mm, vvertical 

és de 0,03 m/s i el cabal d’1 m3/s. 

 

Mida partícula (mm) vvertical (m/s) 

0,1 0,02 

0,3 0,03 

0,5 0,10 

1,0 0,40 

Per tal de tenir una profunditat suficient del dipòsit, s’escull una amplada 6 vegades superior 

a l’amplada del canal i es dissenya tenint en compte una possible ampliació de la minicentral 

pel que el cabal entrant és de 2 m3/s. 

Taula 12.4 Velocitat de caiguda de les partícules segons mida 

Font: Microhydro Design Manual 
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Així, 

        
 

                 
  

 

         
       

 

Un cop es té la base de la cambra definida, falta per conèixer l’alçada del dipòsit. El cabal 

nominal del rodet és de 1m3/s pel que si es té una alçada útil de 5 metres, el volum 

emmagatzemable serà de 331,5 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vàlvula de purga 

No es necessària ja que es tindrà una cambra de càrrega oberta i per tant accessible per a 

una persona que s’encarregarà de netejar el dipòsit quan la central estigui en funcions de 

manteniment. 

 

  

Fig. 12.8 Vista isomètrica de la cambra de càrrega  

Font pròpia 
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12.5 Càlcul de la canonada forçada 

12.5.1  Càlcul del diàmetre 

Un factor important en el disseny de la central es escollir el diàmetre que s’adapti millor a les 

característiques donades i que concordi amb el pressupost del projecte.  

La canonada forçada té una longitud de 470m i baixarà en quatre trams amb diferents 

angles d’inclinació sobre la horitzontal. 

Segons la gràfica de diàmetres estàndard del Ministeri, amb un cabal d’un metre cúbic per 

segon es necessita un diàmetre de canonada forçada de 0,75m. Consultant el diàmetres 

interns estàndard que ofereix Noksel, el valor queda en mig dels valors oferts. Per tant, 

s’escull el diàmetre justament superior al necessari de 762mm o 0,762m. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Per una altra banda, segons el Manual ESHA, limitar les pèrdues de càrrega en el 4% de la 

potència generada és un valor raonable. Es calcula el diàmetre necessari segons aquest 

raonament a continuació, 

  (
            

  
)

      

            

 

               Fig. 12.9 Diàmetre de canonada en funció del cabal 

              Font: Manual Minicentrales Hidroeléctricas IDAE 2006                                                                               



110  Memòria 

 

Limitant les pèrdues al 4%, 

      (
       

 
)

      

        

On n és el coeficient de Manning que depèn del material de la canonada, 

 

Material N Manning 

Acer Soldat 0,012 

Polietilè PE 0,009 

PVC 0,009 

Uralita 0,011 

Fusta 0,014 

Fundició 0,015 

Ferro dúctil 0,024 

 

Es comparen les velocitat del flux d’aigua per tots dos casos, 

              
 

  
  

 

 

   
 

  
      

 

     
 

 
 

   
 

  
      

 

     
 

 
 

Donat que la diferència és escassa sense variar la velocitat del flux de l’aigua i el diàmetre 

immediatament superior ja és de 813 mm, s’escull el diàmetre extern estàndard de 762 mm.   

Taula 12.5 Coeficient n de Manning per a materials emprats en canonades forçades. 

Font: Guía para el desarrollo de una pequeña minicentral hidroeléctrica, ESHA 2006 
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12.5.2  Càlcul del gruix  

A continuació, s’ha de determinar el gruix de la canonada que depèn de la pressió interna de 

la canonada i del material amb la que està fabricada. Per raons de seguretat, es pren un 

coeficient de seguretat 1,5 i sent    el límit elàstic de l’acer 210 MPa, es té una tensió de 

treball, 

  
  

  
                        

La tensió que suporta la paret de la canonada degut a la pressió de l’aigua s’obté de la 

següent expressió, 

Segons ESHA, 

  
    

       
                   

On,  

   gruix de la paret de la canonada (mm),   Pressió hidrostàtica (N/mm2),     Diàmetre intern de la 

canonada (mm),     Tensió de treball (N/mm2),     Eficiència de la unió (1 per canonades sense 

soldadura, 0,9 per unions soldades) i     Sobre gruix a tenir en compte per la corrosió (mm). 

 

Consultant el catàleg de Noksel s’escull un gruix de 4mm que és el mínim ofert. Per tant, es 

tindrà una canonada Noksel d’acer soldat helicoïdalment per soldadura d’arc submergit 

amb, 

- Diàmetre extern de 762 mm   

- 4 mm de gruix 

Així, la velocitat que es tindrà dins de la canonada forçada és de,  
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12.5.3  Càlcul de la Tensió superficial  

En condicions normals d’operació on no es tenen sobrepressions degudes al cop d’ariet, la 

canonada ha de suportar unes certes càrregues (pes propi, pes de l’aigua i pes del sòl que 

està per sobre de la canonada). Es calcula dita pressió, 

  
   

   
 

  
       

    
           

On, 

T  tensió tangencial màxima (MPa), P  Pressió de treball (bar), D  diàmetre exterior de la canonada 

(mm) i E  gruix de la canonada (mm). 

Tenint en compte que el límit elàstic de l’acer és de 210 MPa i la tensió tangencial 46,67 

MPa, la tensió superficial en condicions normals d’operació representa el 22,22% del límit 

elàstic. 

 

12.5.4 Càlcul dels ancoratges 

La canonada forçada té 470 metres de longitud dividits en 4 trams amb diferents 

inclinacions. Tal com es pot veure en el perfil alçat de la figura 12.9 es diferencien els canvis 

de direcció. 

És per això que pel càlcul dels ancoratges, s’ha dividit la canonada en tram 1, 2, 3 i 4 de 

manera que els blocs d’ancoratge seran diferents entre trams. 

 

 

 

 

Fig. 12.10 Alçat de la canonada forçada 

Font pròpia 
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Es col·locaran ancoratges en cada canvi de direcció i cada unió de canonades (6 m de 

llargada). Prèviament es calcularà la resultant de forces i dissenyarà el bloc conseqüentment. 

Finalment es comprovarà que el sòl que sustenta l’estructura és capaç de suportar-ho.  

Es mostra el càlcul d’un d’ells i una taula resum amb els resultats de tots els altres 

ancoratges. 

A l’annex Càlcul d’Ancoratges es tenen tots els càlculs. 

12.5.4.1 Enllaç Cambra de Càrrega - Canonada Forçada 

La canonada que pren l’aigua de la cambra de càrrega té una longitud de 2m i a la canonada 

forçada es tenen trams de 6m de longitud. Segons diversos escrits per raons de seguretat es 

recomanable col·locar un fixament entre trams per tant, així s’ha dimensionat. 

Component del pes de la canonada amb aigua perpendicular a ella F1 

                                                 

    
  

 
          

      

 
                    

    (     )           (              )                    

 

    (     )            (              )                           

On, Wt és el pes de la canonada, Wa pes de l’aigua de l’interior, D el diàmetre de la canonada, L1u 

longitud de la canonada aigües a dalt, L1d longitud de la canonada aigües avall, α angle d’ inclinació 

canonada aigües a dalt i β angle d’inclinació canonada aigües avall. 

Força en els canvis de direcció degut a la pressió hidrostàtica F3  

 

                  (
   

 
)                    (

     

 
)      

On hz és l’alçada d’aigua que es té per sobre del punt. 

Component del pes de la canonada que actua aigües avall de la canonada F4 
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On,  L4u longitud de la canonada aigües a dalt i L4d longitud de la canonada aigües avall. 

Força deguda al canvi de direcció de la quantitat de moviment F8  

 

      (
 

 
)
 

   (
   

 
)      (

 

     
)
 

    (
       

 
)       

On, Q representa el cabal d’aigua. 

Disseny de l’ancoratge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                            

On, Wb és el pes del bloc, Vb volum del bloc, ρciment densitat del material de construcció 

 

 

 

Fig. 12.11 Disseny de l’ancoratge cambra de càrrega-Tram1 

Font pròpia 
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Descomposició de les forces 

 

 

 

 

On, db és distància entre el punt de referència i el centre de gravetat, d1u distància entre el punt 

d’aplicació de F1u i punt de referència, d1d distància entre el punt d’aplicació de F1d i punt de 

referència i d4d distància entre el punt d’aplicació de F4d i punt de referència. 

Resultant de forces 

 

Forces en Newtons (N) Eix X Eix Y 

F1u = 10412 0 10412  

F1d = 15563 F1d sin 4,8: = 1302 F1d cos 4,8: = 15508 

F4d = 184 F4d cos 4,8: = 183 F4d sin 4,8: = 15 

F8 = 18 F8 sin 2,4: = 1 F8 cos 2,4: =18 

Wb = 11507 0 11507 

Total ∑H = 1486 ∑V = 37460 

Centre de gravetat 

 ̅  
         

     
 

                   

         
        

 ̅  
         

     
 

                   

         
        

On,  ̅ component horitzontal del centre de gravetat i  ̅ component vertical del centre de gravetat. 

Fig. 12.12 Esquema de forces ancoratge  

Font pròpia 

Taula 12.6 Descomposició de forces ancoratge cambra de càrrega-Tram1 

Font pròpia 
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Càlcul de moments 

                                            

                                                                 

Excentricitat 

Així amb el moment calculat i les forces verticals que es tenen, es té la distància vertical des 

de l’origen del punt d’aplicació de   . 

 

   
  

  
 

       

     
       

 

Calculant la distància existent entre el centre de gravetat del cos i el punt d’aplicació de la 

nova força vertical, es té l’excentricitat c. 

   ̅             

Estabilitat del sòl 

Es calcula la pressió que la base del bloc dissenyat fa sobre el sòl que el sosté. Aquesta 

pressió exercida ha de ser menor a la pressió màxima que el terra pot suportar. En el cas de 

sorra amb llims argilencs, 350 MPa <      < 650 MPa. 

                         
  

     
(  

  

     
)            

      
     

    
(  

       

 
)                        OK 

On,    sumatori de moments, dv punt d’aplicació de la resultant de forces verticals respecte el punt 

de referència , c excentricitat, Psòl pressió que el sòl és capaç de suportar i Pbase, la pressió que es té a 

la base del bloc. 

Fig. 12.13 Alçat de l’ancoratge cambra de càrrega-Tram1 

Font pròpia 
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12.5.4.2 Taula resum dels ancoratges 

Taula resum dels ancoratges situats als enllaços entre trams i els que suporten la canonada 

forçada al llarg de trams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, tots els blocs d’ancoratges suporten la canonada forçada i a la vegada també ho fa 

el sòl. 

  

Taula 12.7 Taula resum dels ancoratges 

Font pròpia 
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12.6 Càlcul de la turbina 

12.6.1 Velocitat específica 

Es calcula la velocitat específica,  

     
  

   

  
   

                           
  

   

  
   

       

En l’apartat 9.5.4 es va constatar que es podia tenir una turbina Francis i un Ossberger. Així, 

s’ha consultat amb dues empreses fabricants d’aquests tipus de turbines. 

L’empresa Ossberger proposa una instal·lació amb turbina Ossberger d’eix horitzontal 

acoblada a un multiplicador de velocitat que a la vegada es connectat amb l’alternador 

asíncron. La segona empresa consultada, Andritz, ha proposat una turbina Francis normal 

d’eix horitzontal connectada directament a un generador asíncron. Degut a que el cost de 

ambdues és semblant, s’escull la turbina Francis ja que dóna un rendiment superior a una 

Ossberger. 

Així, es tindrà una turbina Francis ja que segons alçada, cabal i velocitat específica és la més 

idònia.  

Tipus de Turbina Velocitat específica ns 

Pelton 10 < ns < 65 

Francis 65 < ns < 500 

Kaplan 350 < ns < 1000 

12.6.2 Velocitat de sincronisme 

Paràmetres que es tenen 

- Cabal: 1 m3/s 

- Alçada neta: 46,4 m  

- Rendiment total: 0,85 

- Rendiment generador 0,94 

- Velocitat de sincronisme: 1000 rpm 

Taula 12.8 Tipus de turbines segons velocitat específica 

Font: Máquinas Hidráulicas 
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S’escull aquesta velocitat de sincronisme ja que es pot aconseguir amb un generador 

estàndard i per tant la turbina s’acobla directament al generador sense necessitat d’utilitzar 

un multiplicador de velocitat. 

  
    

 
 

     

 
         

  L’alternador tindrà 3 parell de pols, és a dir, 6 pols. 

 

12.6.3 Pèrdua de pressió 

Pèrdua de pressió al creuar la turbina Francis, 

            ;        
  

 
 

        

      
           

 

12.6.4 Càlcul del rodet, cambra espiral i tub d’aspiració 

En el disseny de la turbina Francis s’ha seguit l’article “Modern trends in selecting and 

designing Francis turbines” [10] ja que s’ha corroborat entre diverses guies de mini hidràulica 

que són vàlides en el camp. 

Un rodet Francis té 3 diàmetre característics, el d’entrada i sortida del rodet i el diàmetre del 

tub d’aspiració i dues alçades que marquen la distància entre la part superior del rodet amb 

el punt mig del distribuïdor i des d’aquest punt fins la part final de l’àlep. 

A continuació es té l’esquema del rodet Francis juntament amb les dimensions calculades, 

 

 

 

 

 

Fig. 12.14 Rodet Francis amb les seves dimensions 

Font: Modern Trends in selecting and designing Francis turbines  
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Taula resum de les dimensions del rodet, 

 

Cota Valor (mm) 

D1 (diàmetre rodet entrada) 400 

D2 (diàmetre rodet sortida) 404,8 

D3 (diàmetre tub d’aspiració) 414,4 

H1 ( distància inici rodet-distribuïdor) 56,3 

H2 (distància distribuïdor-sortida àlep) 140,8 

Càlcul de la cambra espiral 

La cambra espiral distribueix l’aigua al voltant del rodet uniformement. Té forma de cargol i 

secció circular. 

 

 

 

Taula 12.9 Dimensions del rodet Francis 

Font pròpia 

Esq. Fig. 12.15 Planta de la cambra espiral. Font: Modern Trends in selecting and designing Francis turbines  

Dreta. Fig. 12.16 Vista lateral de la cambra espiral. Font: Modern Trends in selecting and designing Francis turbines 
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Taula resum amb les dimensions calculades, 

 

Cota Valor (mm) 

A 448,9 

B 591,4 

C 668,9 

D 742,3 

E 563,5 

F 739,5 

G 607,5 

H 529,6 

I 86,6 

L 398,7 

M 249,7 

Càlcul del tub d’aspiració 

El tub d’aspiració recull l’aigua ja turbinada i la transporta fora de la minicentral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12.10 Dimensions de la cambra espiral 

Font pròpia 

Fig. 12.17 Dimensions del tub d’aspiració 

Font pròpia 
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Taula resum amb les dimensions del tub d’aspiració, 

 

Cota Valor (mm) 

N 1140 

O 692 

P 528,9 

Q 296,3 

R 663 

S 2130 

T                            634,8 

U 162,8 

V 588,7 

Z 1170 

A l’annex Càlcul de la Turbina es tenen tots els càlculs. 

 

  

Taula 12.11 Dimensions del tub d’aspiració 

Font pròpia 



Minicentral hidroelèctrica per l’aprofitament energètic al canal Segarra-Garrigues  123 

 

12.6.5 Nombre d’àleps 

Un cop es tenen les dimensions del rodet, es calcula el nombre d’àleps que té el rodet 

Francis. Fent ús de la següent gràfica [11] es determina el nombre Z d’àleps introduint la 

velocitat específica de la turbina ns = 167,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així es té un rodet Francis que consta de 16 àleps repartits uniformement que tenen un 

diàmetre d’entrada de 0,4m i un diàmetre de sortida de 0,405 m. 

  

Fig. 12.18 Paràmetres pel disseny d'una turbina Francis segons la velocitat  

Font: : Mecánica de Fluidos Incompresibles y Turbomáquinas 
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12.6.6 Triangle de velocitat a l’entrada al rodet 

El triangle de velocitats es compon de la velocitat absoluta d’entrada de l’aigua al rodet C1, la 

velocitat perifèrica o d’arrossegament U1 i la velocitat relativa W1. Així, a la vegada es tenen 

2 angles definits per les velocitats a destacar dos d’ells. L’angle α1, és l’angle que formen les 

velocitats U1 i C1 i correspon a l’obertura del distribuïdor. I l’angle β1 és l’angle format per les 

velocitats U1 i W1 i defineix l’angle d’entrada a l’àlep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocitat absoluta C1 

Equació de Bernoulli entre els punt 0 corresponent a la cambra de càrrega i al punt 1 situat 

abans de passar pel distribuïdor per tal de conèixer la velocitat absoluta a l’entrada del 

rodet. 

  

 
    

   
 

  
 

  

 
    

   
 

  
    

 

Fig. 12.19 Triangles de velocitats per una turbina Francis a l’entrada i sortida del rodet  

Font: : Mecánica de Fluidos Incompresibles y Turbomáquinas 
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Sent      al tenir règim turbulent, 

   √  (
  

 
    

   
 

  
 

  

 
      )  √      (                 )            

Que si es compara amb l’aproximació [12], 

     √         √                        

Velocitat amb la que l’aigua surt del distribuïdor i entra al rodet. Entre els dos càlculs 

anteriors es té una petita variació però que no és gaire significativa al tenir un error del 3%. 

Velocitat tangencial u1, angles α1 i β1 i velocitat relativa w1 

 

   
    

  
 

          

  
           

Que comparat amb la següent equació vàlida també per calcular la velocitat [13], 

       √         √                    

Es passa a calcular els altres paràmetres, 

   
       

       
 

         (
       

    
)        (

              

           
)        

 

                                    

    √  
     

  √                        

                                

   √   
     

  √                       
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Finalment, el triangle de velocitats a l’entrada del rodet queda conformat de la següent 

manera tenint la típica forma d’un triangle corresponen a una turbina Francis Normal (100  < 

ns < 200). 

 

 

 

 

 

12.6.7 Triangle de velocitats a la sortida del rodet 

 

   
    

  
 

            

  
           

 

                  

 

S’ha de procurar que la velocitat absoluta C2 de l’aigua a la sortida del rodet sigui 

perpendicular a la velocitat tangencial amb la component Cu2 nul·la ja que del contrari, 

l’aigua entraria al tub d’aspiració rotant i augmentant les pèrdues al tub. 

Així, s’ha d’imposar un l’angle α2 proper a 90: tenint el compte la component meridional de 

la velocitat absoluta a la sortida. S’opta per un α2 < 90: per tal de que la component Cu2 

segueixi tenint el mateix sentit que a l’entrada del rodet. 

 

 

 

 

Fig. 12.20 Triangles de velocitats a l’entrada del rodet 

Font pròpia 
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Així imposant α2 = 85:, 

   
   

      
 

     

      
           

    √  
     

  √                      

                                

   √   
     

  √                          

         (
   

  
)        (

     

  
)             

I el triangle de velocitats queda conformat de la següent manera, 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 12.21 Triangles de velocitats a la sortida del rodet 

Font pròpia 
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12.6.8 Força exercida per l’aigua sobre els àleps 

Es passa a calcular la força que genera l’aigua sobre els àleps sobre els eixos X i Y,  

 

   
  (               )

 
 

            (                      )

    

                     

 

   
  (               )

 
 

            (                      )

    
         

 

De manera que la força resultant és, 

  √  
    

  √(        )                           

Un cop es té la força exercida es calcula la potència que la turbina genera- La potència és el 

producte d’una força per la velocitat amb la que es mou l’objecte que es colpejat. A un 

rodet, la força que ho fa girar és la component horitzontal i la velocitat amb la que es mou el 

rodet és U. Al variar lleugerament el diàmetre a l’entrada i sortida de la turbina, les velocitats 

U1 i U2 varien a la vegada. Per tant es fa la velocitat mitja que es té a la part mitja de l’àlep, 

        ̅                                    

Es recorda la potència a l’eix de la turbina calculada a l’inici del capítol, 

   
  

  
 

      

    
           

Que comparada amb la que ara es té un cop s’ha dimensionat la turbina amb les seves 

velocitats, no dista gaire. 
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12.6.9 Velocitat d’embalament 

Quan s’opera sota condicions normals de funcionament la velocitat de sincronisme n d’una 

turbina es manté constant. En canvi quan es produeix un tall de corrent elèctrica en cas 

d’emergència, la velocitat augmenta ràpidament. A més, si la turbina segueix oberta la 

velocitat podria assolir el seu valor màxim.  

Per aquesta raó és important determinar la velocitat d’embalament de la turbina i així 

dissenyar els elements mòbils per que suportin l’esforç. 

    (                )              

       (                    )             

Per turbines Francis, 

        

                 

En aquest cas la velocitat perifèrica u1’ > u1 provoca que l’aigua colpegi la cara posterior dels 

àleps al haver-se desviat la velocitat relativa w1. De totes maneres encara que el rodet giri 

sense control existeix una velocitat límit d’embalament [14]. 

                   

    
    

  
 

            

  
           

Tenint en compte que la velocitat d’arrossegament u1 en condicions normals és 20,93 m/s, 

                   

                

La velocitat d’embalament calculada mitjançant l’expressió de Siervo i Leva és lleugerament 

inferior al marge inferior d’1,8 vegades la velocitat normal on es té un petit error de 1,27%. 
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12.6.10  Càlcul del distribuïdor  

El distribuïdor d’una turbina Francis consta de directrius mòbils que s’accionen mitjançant 

un anell de maniobra que es pot moure gràcies a un servomotor. Un bon perfil d’àlep de les 

directrius procura minimitzar les pèrdues per lliscament i turbulències. Per tal de calcular el 

perfil es determina la trajectòria ideal de la vena fluida on el distribuïdor no genera cap tipus 

d’energia en el pas d’aigua. 

El distribuïdor ha de procurar actuar sense alterar el flux d’aigua així, la velocitat absoluta 

que es té a l’entrada del rodet serà la mateixa que a la sortida del distribuïdor. 

 

 

 

 

 

Així, 

      
    

    
                    

    
 

              

            
      

  
                 

   
 

          
                                

On a1 és la distància entre directrius i b1 l’alçada de les directrius del distribuïdor. 

Finalment es calcula el nombre de directrius que formaran el distribuïdor. 

  
 

      
 

 

                 
       16 per tenir el mateix nombre d’àleps que al rodet 

Esq. Fig. 12.22 Perfil de les directrius del distribuïdor. Font: Máquinas Hidráulicas 

Dreta Fig. 12.23 Perfil d’un àlep i directriu del distribuïdor. Font: Mecánica de Fluidos Incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas 

Font pròpia 
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12.7 Càlcul de potència 

 

Paràmetres que es tenen 

 

- Cabal: 1 m3/s 

- Alçada neta: 46,4 m  

- Rendiment total: 0,85 

- Rendiment generador 0,94 

 

Potència elèctrica                                            

 

Potència a l’eix de turbina     
  

  
 

      

    
           

De totes maneres, l’empresa Andritz ha proporcionat els rendiments de la turbina, 

generador i rendiment global quan es té càrrega parcial. Amb les dades donades, s’ha 

elaborat la següent gràfica on es representen els 3 rendiments. 

 

 

  

Fig. 12.24 Perfil de les directrius del distribuïdor. 

Font pròpia 
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A partir d’aquestes dades es calcula la potència que es té segons el cabal. 
 
 
Alçada (m) Cabal (%) Cabal (m3/s) Rendiment Global (%) Potència elèctrica (kW) 

46,4 40% 0,40 64,6 118 
46,4 50% 0,50 72,3 165 
46,4 60% 0,60 79,2 216 
46,4 70% 0,70 82,2 262 
46,4 80% 0,80 83,7 305 
46,4 90% 0,90 85 348 
46,4 100% 1 85,9 391 

 

 

  

Taula 12.12 Potència elèctrica segons cabal 

Font pròpia 
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12.8 Càlcul del dipòsit inferior  

Donat que es desconeix la taxa d’aigua diària que els agricultors necessiten pels seus cultius, 

es dissenya el dipòsit inferior de manera que pugui emmagatzemar la meitat de l’aigua 

turbinada si la central funcionés durant 24 hores seguides. Es recorda que la meitat del cabal 

(0,5 m3/s es desvien a un riu proper). Així, les dimensions del dipòsit inferior són 110 metres 

de llarg per 100 d’amplada amb un profunditat de 4 metres. Així, el volum emmagatzemable 

és de 44.000 m3 d’aigua i la meitat de l’aigua turbinada durant un dia representa 43.200 m3. 

Aigua turbinada, 

    
  

 
 

     

   
 

   

     
       

  

   
 

Volum emmagatzemable, 

                                                  

12.9 Càlcul de cavitació 

12.9.1 Càlcul del coeficient σ 

Per una turbina, s’estima que l’energia cinètica a la sortida de la turbina es dissipa 

mitjançant els ressalts que són al canal de descàrrega. Per tant, el NPSE es pot expressar de 

la següent manera, 

     
  

 
 

  

 
     

  
 

 
                  

 

  
        

On, 

    pressió atmosfèrica (Pa),     pressió de vapor (Pa),      densitat de l’aigua (Kg/m3), g    constant de 

gravetat (m/s2),     submergència o alçada de succió (m) i      velocitat mitja de l’aigua (m/s). 

Segons el científic alemany Thoma existeix un paràmetre σ relacionat amb la velocitat 

específica de la turbina a partir del qual es delimita la possibilitat de no tenir cavitació i 

relacionat amb l’NPSE de la instal·lació.   
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On,   energia hidràulica específica (J/Kg) 

Segons l’article publicat de F. De Siervo i F. De Leva [10], el valor σ també es pot calcular 

com, 

             
                             

                           

 

A continuació es mostren valors usuals del coeficient σ segons la velocitat específica i tipus 

de turbina que es tingui. 

 

 

Aplicat al present projecte en el que es té una turbina Francis normal, velocitat específica 

167,5 i calculat el coeficient de Thoma = 0,10, es considera un valor  estàndard per les 

variables donades. 

12.9.2 Càlcul de submergència hs 

Per tal de mantenir la cavitació sota un límits acceptables, la turbina ha d’estar lo més 

soterrada possible en referència al nivell de la descàrrega, és a dir augmentant hs (diferència 

d’alçada entre la sortida de la turbina i el nivell de descàrrega). Quan major sigui la diferència 

d’alçades anomenada submergència, menor cavitació es tindrà però implicarà uns costos 

majors d’obra civil per la instal·lació de la màquina. 

Així, es calcularà el coeficient Thoma de la planta, σp per tal de reduir el costos de l’obra civil 

on es té una cavitació incipient però que no té gaire importància. 

Taula 12.13 Coeficient de Thoma segons velocitat específica i tipus de turbina 

Font: Máquinas Hidráulicas 
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Aplicat a la minicentral del Canal Segarra,  

Segons la següent expressió i a la taula 12.18, es calcula hs que s’ha de tenir per evitar la 

cavitació el màxim possible. 

  
        

  
                

Expressió que surt de combinar les equacions anterios, 

On,     pressió atmosfèrica (mca),     pressió de vapor per aigua (m),     submergència (m) i  

   salt net de disseny (m). 

 

Pressió atmosfèrica i de vapor 

La pressió atmosfèrica expressada en metres té l’equivalència amb l’altitud a la que es trobi 

la turbina, 

 

         
 

   
                   

         
   

   
          

Fig. 12.25 Esquema d’una central hidroelèctrica indicant l’alçada de submergència  

Font: Guideline for Design of Small Hydropower Plants 

 

Font pròpia 
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Al ser una canonada soterrada, la temperatura interior del flux d’aigua estarà menys 

condicionada per la meteorologia. Així, s’escull una temperatura normal de 20 :C. 

           

 

Aplicant dita equació es té la següent taula d’altituds relacionades amb la pressió 

atmosfèrica. 

 

Altitud A (m) Pressió atmosfèrica ha (m) 

0 10,351 

500 9,751 

1000 9,180 

1500 8,637 

2000 8,120 

2500 7,628 

3000 7,160 

3500 6,716 

4000 6,205 

Temperatura (:C) Pressió de vapor hv (m) 

5 0,089 

10 0,125 

15 0,174 

20 0,239 

25 0,324 

Per tant, 

                      ( ) 

                                     

 

Taula 12.14 Pressió atmosfèrica i de vapor segons paràmetres 

Font: Máquinas Hidráulicas 
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Al ser la distància positiva, el rodet Francis estarà situat per sobre del nivell del dipòsit 

inferior. Per tal d’evitar que la turbina caviti, el rodet s’ha de situat per sota del límit marcat 

per l’alçada de submergència. 

 

12.10  Càlcul del cop d’ariet 

12.10.1  Velocitat de l’ona de pressió 

La velocitat de l’ona de pressió c depèn de l’elasticitat de l’aigua i del material de la 

canonada. La següent equació es sol utilitzar a l’hora de calcular la velocitat de l’ona segons 

el manual ESHA i els apunts de Transport de Fluids. 

 

  √
     

(  
  
  )  

 √
       

(  
           
         

)
             

 

On k és el mòdul de compressibilitat de l’aigua *Pa+, E el mòdul d’elasticitat de l’acer *Pa+, D el 

diàmetre interior de la canonada i e el gruix de paret de la canonada.  

12.10.2  Temps crític 

S’anomena temps crític al temps necessari que un ona de pressió triga en recórrer el camí 

d’anada i tornada per la canonada. Si es té un temps de tancament superior al temps crític, 

les conseqüències del cop d’ariet no afectaran a la instal·lació.  

El temps que triga la ona de pressió en anar i tornar des de la comporta inferior de la 

canonada fins a la cambra de pressió és de, 
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Després de calcular el temps crític d’aquesta instal·lació, es pot menysprear el cop d’ariet ja 

que els temps que comporta el tancament de la vàlvula de comporta que és a la canonada 

forçada és notablement superior.  

De totes maneres, si la vàlvula es tanca en un temps inferior al crític l’ona de pressió no 

tindrà temps d’anar i tornar i no trobarà l’altre puls de pressió pel que no es podrà alliberar 

energia.  

 

12.10.3  Càlcul de la sobrepressió 

L’energia cinètica es convertirà en sobrepressió i el valor serà, 

    
  

 
        

    

    
                             

On c és la velocitat de la ona de pressió (m/s),     variació de velocitat entre la velocitat de treball i 

un cop es produeix el cop d’ariet i g la constant de la gravetat. 

 

Aplicant la fórmula de Michaud per tal de corroborar la sobrepressió que es tindria a la 

canonada si la vàlvula es tanqués en el temps crític. 

   
   

  
 

          

         
                             

Es pot concloure que la sobrepressió màxima que es podria arribar a tenir si es respectés el 

temps crític de tancament seria d’uns 1.915 kPa. Ara bé, el temps que una vàlvula de 

comporta mecanitzada triga en tancar-se, és bastant major i en aquest cas es té un temps de 

tancament de 20 segons. Per tant, la sobrepressió que experimentarà la canonada forçada 

en una aturada o posada en marxa de la central és de, 

   
   

  
 

          

       
                             

 

Tenint en compte que en condicions d’aturada total, la pressió que la vàlvula de comporta 

suporta és de 1.013 kPa, una sobrepressió d’una atmosfera no representa un increment 



Minicentral hidroelèctrica per l’aprofitament energètic al canal Segarra-Garrigues  139 

 

molt notable. Cal recordar que la vàlvula seleccionada està dissenyada per arriba a suportar 

1.996 kPa i la canonada forçada 3.587 kPa. 

 

12.10.4  Càlcul xemeneia d’equilibri 

Per comprovar si és necessari instal·lar-la, es calcula el temps d’acceleració de l’aigua a la 

canonada forçada. 

   
   

    
 

        

       
       

Segons el Manual ESHA de minicentrals hidroelèctriques, si th és inferior a 3 segons no és 

necessari instal·lar una xemeneia d’equilibri en canvi si es superen els 6 segons, aquest 

element és indispensable per tal d’evitar fortes oscil·lacions que el regulador de turbina no 

pot corregir. 
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12.11 Taula resum dels càlculs 

A continuació es recullen els valors dels principals paràmetres del projecte, 

 

Element Paràmetre Valor 

Alçada neta 

Pèrdues primàries Darcy-Weisbach 2,87 m 

Pèrdues primàries Manning 3,14 m 

Pèrdues primàries Hazen-Williams 1,88 m 

Pèrdues secundàries sortida cambra 0,20 m 

Pèrdues secundàries canvis direcció 0,25 m 

Pèrdues secundàries vàlvula comporta 0,05 m 

Total pèrdues 3,64 m 

Alçada bruta 50 m 

Alçada neta 46,36 m 

Canal de 

derivació 

Base 1,71 m 

Alçada 0,85 m 

Pendent 1/1000 

Velocitat flux 1,37 m/s 

Reixa 

Tipus de barres Rectangulars 

Amplada barra 15 mm 

Gruix barra 42 mm 

Alçada barra 85 mm 

Distància entre barres 0,28 m 

Cambra de 

càrrega 

Base 6,5 m 

Amplada 10,2 m 

Alçada 5 m 

Volum emmagatzemable 331,5 m3 

Canonada 

forçada 

Diàmetre intern 754 mm 

Diàmetre extern 762 mm 

Gruix 4 mm 

Longitud canonada unitària 6 m 

Longitud total canonada forçada 470 m 

Velocitat del flux 2,24 m/s 
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Element Paràmetre Valor 

Turbina 

Velocitat específica 167,5 

Velocitat de sincronisme 1000 rpm 

Velocitat d’embalament 1775 rpm 

Pendent 1/1000 

Diàmetre rodet entrada 400 mm 

Diàmetre rodet sortida 404,8 mm 

Diàmetre del tub d’aspiració 414,4 mm 

Nombre d’àleps  16 

Alçada directrius distribuïdor 37,5 mm 

Distància entre directrius 56,7 mm 

Nombre de directrius 16 

Potència 

Potència elèctrica 387 kW 

Potència eix turbina 411,6 kW 

Rendiment global 0,85 

Dipòsit inferior 

Base 110 m 

Amplada 100 m 

Alçada 4 m 

Volum emmagatzemable 44.000 m3 

 

 

Taula 12.15 Taula resum amb els principals càlculs  

Font pròpia 
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13.   Pla de manteniment 

Establir un correcte manteniment de la minicentral és bàsic per allargar la vida útil dels 

components i un correcte funcionament per generar la màxima quantitat d’energia. Es 

preserva la funció de les instal·lacions, optimitza la disponibilitat de la planta, la qualitat, 

l’eficiència energètica, la seguretat i la integritat ambiental amb el mínim cost. 

S’entén per averia qualsevol succés que tingui conseqüències en la producció, qualitat, 

seguretat o en el medi ambient. Si es classifiquen respecte el seu origen poden ser degudes 

al disseny o errors de càlcul, a un mal ús com pot ser una lubrificació defectuosa o una 

sobrecàrrega, al desgast i envelliment, a defectes de fabricació i muntatge i a altres causes 

externes. 

Les averies poden ser progressives en el temps o brusques segons com apareguin i poden 

provocar una parada parcial o total de la producció i els costos de manteniment poden ser 

costos directes com recanvis i mà d’obra i costos indirectes comptabilitzats com pèrdua de 

producció o quantitat d’estocs. 

La vida útil d’una instal·lació es pot dividir en 3 períodes, la infància on es tenen averies 

prematures ocasionades per una errònia instal·lació, la inexperiència o un mal manteniment. 

La maduresa on solen haver averies aleatòries ja que els errors inicials s’han depurat i 

l’equipament treballa a ple rendiment i finalment, la vellesa on es tenen freqüents averies 

per desgast de les peces. Normalment es representa amb la següent gràfica que té forma de 

banyera. 

  

 

 

 

 

Fig 13.1  Gràfica d’averies al llarg del temps 

Font: Apunts de Projectes 
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13.1 Tipus de manteniment 

Existeixen tres tipus de manteniment segons el nivell de reparació i qualitat que es busca. 

Manteniment correctiu 

Es tracta de no revisar l’equipament fins que aquest falla quan s’identifica la causa, es 

desmunta i repara.  Té molts inconvenients com pot ser una intervenció llarga si la causa no 

és evident o sinó hi ha el recanvi. Es poden tenir d’averies catastròfiques que impedeixen 

funcionar de nou fet que provoca que s’hagin de tenir més peces a l’estoc i reparacions de 

baixa qualitat provocades per la urgència.  

L’avantatge d’aquest manteniment es que té cost zero fins a l’averia i és adequat quan les 

averies no afecten gaire la producció, són poc perilloses i econòmiques. 

Manteniment preventiu 

L’objectiu és prevenir les averies mitjançant inspeccions i revisions periòdiques fet que 

redueix el nombre d’averies catastròfiques, incrementa la producció, permet racionalitzar 

els estocs i dóna més garanties creant una major planificació del manteniment i la producció. 

Els seus inconvenients són un major cost de manteniment, una pèrdua de producció durant 

les revisions i a vegades es poden tenir averies prematures per un mal muntatge després 

d’una revisió. Es tracta d’un manteniment adequat per a màquines amb reparacions 

costoses, averies perilloses i averies concentrades en els temps mig entre averies.  

Manteniment predictiu 

Es vol predir l’averia detectant-les en la seva etapa incipient i en el seu seguiment per 

planificar el millor moment de la revisió. Es monitoritzen paràmetres claus de la màquina 

que permeten intervenir en el moment exacte. Fet que elimina pràcticament les averies, 

augmenta la fiabilitat i la seguretat de la central, permet reduir els estocs i s’aprofita millor la 

vida útils dels components. 

Per fer-ho necessita d’equipament extra que provoca despeses en la compra i formació del 

personal que ho vigila i cal dir que totes les averies no són detectables ja sigui físicament o 

econòmicament. 
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Per saber quin tipus de manteniment cal es pot fa servir el següent esquema, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, tal com s’ha marcat un averia a la minicentral afecta a la producció i depèn de quin 

tipus d’averia es tracti pot ser perillosa. Existeix la possibilitat de tenir una tècnica de 

monitorització encara que podria resultar una mica cara. Per tant, si s’implanta un 

manteniment preventiu es reduirà la quantitat d’averies encara que no totalment (com seria 

el cas del predictiu) però el cost d’aquest serà menor. Una possible millora quan la 

minicentral estigui operativa durant uns anys, seria implantar un manteniment predictiu que 

gràcies a l’experiència dels anys anterior i gràcies a la parametrització de les senyals 

adequades farà que el rendiment global augmenti. 

 

13.2 Determinació del pla 

 

Es planteja un pla de manteniment basat en un conjunt d’inspeccions, de controls 

(inspeccions més exhaustives) i de canvis cíclics que s’han de realitzar abans de produir-se 

una averia fent ús d’estimacions estadístiques i subjectives. 

Afecta la producció i no es perillós 

Cost de reparació acceptable? Tècnica de monitorització? 

NO 

NO 

SI 

SI 

Manteniment Correctiu 

NO SI 

Manteniment Preventiu És rendible? 

NO 

SI 

Manteniment Predictiu 
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La central operarà anualment durant 4.000 hores i la resta de l’any romandrà parada ja que 

el canal Segarra-Garrigues no operarà.  

 

En aquest període s’han de fer tasques de, 

Neteja 

El flux d’aigua procedeix del canal obert on es té un sòl de sorra amb llims argilencs. Aquests 

llims es dipositaran al llarg del circuit hidràulics i per tant, és imprescindible la seva neteja. La 

reixa disposa de neteja reixes però igualment s’ha de netejar per evitar que es quedin restes 

així com el canal de derivació, cambra de càrrega i els diferents elements de la central que 

estan en contacte amb el flux. 

Lubrificació 

Una adequada lubrificació dels elements mòbils és vital pel correcte funcionament 

d’aquests. Igual de perjudicial és un falta de lubrificació ja que si les peces es toquen, es 

desgasten i es creen vibracions com un excés d’oli. Fet que provoca un joc entre elements. 

Així, s’ha de lubrificar en el cas que sigui necessari i controlar la qualitat de l’oli que circula. 

 

Gràcies als informes que s’han de realitzar a cada revisió, es poden crear diagrames de 

Pareto que identificaran amb els temps les averies més comuns de la minicentral i els 

elements que tenen una tendència a fallar cada cert temps. D’aquesta manera es pot 

preveure estadísticament quan fallarà una peça i canviar-la abans de que això passi sense 

interrompre per gaire temps la producció d’energia.  
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14.  Anàlisi de l’impacte ambiental  

14.1 Impacte ambiental del canal Segarra-Garrigues 

La construcció del Canal Segarra-Garrigues és una obra de gran envergadura que afecta a 

més de 16.000 regants i que transformarà unes 70.000 hectàrees de secà a regadiu. El canal 

es troba a la província de Lleida creuant 6 comarques on 5 de les quals ja estan sent regades 

pel Canal Urgell [15]. L’economia de la zona es basa principalment en l’agricultura i la 

ramaderia, la industria agropecuària en comarques com el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la 

Segarra i l’aprofitament forestal a la comarca de la Noguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14.1 Província de Lleida dividida en comarques 

Font: http://cat.lleida.com/territori 
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L’inici del canal es troba a la comarca de la Noguera on es té agricultura mixta de secà i de 

regadiu (horta i fruiters) gràcies al reg procedent del canal Urgell. Les quatre comarques que 

seguidament travessa (la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i les Garrigues)  són de cultiu de 

secà especialitzat en olivera concretament en la varietat coneguda com arbequina, cereals, 

ametllers i vinya. Finalment, a la comarca del Segrià on es troba el final del canal es té una 

rica agricultura de regadiu. 

Contràriament a les altres províncies catalanes, Lleida no disposa d’una gran afluència de 

turisme amb escasses infraestructures turístiques a excepció de comarques com l’Urgell i la 

Noguera. Zones que atrauen visitants per la bellesa del paisatge, l’excursionisme, esports 

d’aventura i el seu patrimoni monumental. 

14.2 Impacte ambiental de la mini central hidroelèctrica 

La incidència de les instal·lacions per l’aprofitament energètic que s’ha estudiat en el present 

projecte s’han d’analitzar des de dos punts de vista, 

 

 Avaluar els beneficis que suposa la producció d’energia elèctrica a través de 

l’energia hidràulica fet que provoca una disminució del consum de combustibles 

fòssils i a la vegada dels seus efectes negatius (emissió de CO2, pluja àcida, residus 

tòxics, ...). 

Per fer-ho es calculen les emissions que suposaria produir la mateix energia però 

amb altres combustibles fòssils. 

 

 Considerar l’impacte al medi ambient durant la fase de construcció i l’etapa 

d’explotació. A continuació es mostren els impactes més usuals en instal·lacions 

hidroelèctriques i l’impacte que es té a la minicentral del canal Segarra-Garrigues. 
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14.2.1 Càlcul de l’estalvi de gasos de combustió 

A continuació es calcularan els gasos de combustió que es generen quan es produeix la 

mateixa energia elèctrica però fent ús de combustibles fòssils com el carbó i el gas 

natural. 

La potència elèctrica final que es té a la minicentral del Canal Segarra-Garrigues és de 

386,91 kW ~ 387 kW. 

14.2.1.1  Carbó 

Així en termes de potència es necessiten 46 kg de carbó cada hora, on cada quilogram de 

carbó produeix a la vegada 2,92 kg de CO2 i 0,0252 kg de SO2 (causant de la pluja àcida). 

El temps de funcionament del canal Segarra-Garrigues està estipulat en 4000 hores/any pel 

que l’estalvi d’emissions de gasos de combustió representa, 

 

   
        

 
  

      

     
 

           

          
        

      

   
       

     

   
 

   
        

 
  

      

     
 

             

          
        

      

   
    

      

   
 

 

14.2.1.2 Gas Natural 

En el cas del gas natural s’estalvien 302,7 tones de diòxid de carboni/any que resulten de 

produir la mateixa quantitat d’energia d’origen hidràulic. 

                           

L’estalvi de tones de diòxid de carboni és, 

                  

 
 

      

     
 

          

               
        

      

   
       

     

   
 

Tots els càlculs es troben a l’Annex Càlculs d’Emissions. 
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14.2.2 Avaluació de les alteracions creades 

S’ha creat una taula resum amb les alteracions que crea la construcció d’una central 

hidroelèctrica i s’ha comparat amb les creades en el present projecte i quantificar el grau de 

l’impacte. 

Alteracions del medi ambient Impacte creat per la minicentral 

Avaluació 

de 

l’impacte 

Inundació de grans zones 

(construcció de presses) 

Al ser una central ubicada en un canal de 

reg, no es té cap inundació. 
Nul 

Pèrdua de sòl agrícola, ramader 

i/o forestal per erosió e 

inundació 

Inicialment es tindrà una pèrdua de sòl on 

actualment es cultiva olivera degut a l’obra 

civil. Un cop hagin acabat les obres, la zona 

on la canonada forçada va soterrada podrà 

tornar a ser zona de cultiu. 

Mitjà 

Talls de vies de comunicació 

La minicentral no altera el transit de cap via 

de comunicació al trobar-se al costat d’un 

camí rural en el que poden circular vehicles. 

Nul 

Reajustament de les corrents 

d’aigua i els efectes associats 

sobre la qualitat i quantitat de 

l’aigua i fauna biològica 

Cal destacar que al tractar-se d’un canal de 

reg, el possible impacte ja ha sigut creat pel 

canal Segarra-Garrigues. 

De manera que la minicentral, aprofita part 

del corrent d’aigua per després distribuir-lo 

que és la finalitat del canal principal. 

Baix 

Reducció de la diversitat 

biològica 

És cert que el canal Segarra ha provocat un 

impacte notable sobre el medi ambient. 

L’impacte que la minicentral hagi pogut 

crear és molt reduït en comparació amb 

l’alteració ja provocada. 

Baix 

Desaparició d’espècies animals 

per degradació o destrucció del 

seu hàbitat 

Tal com en el cas anterior la construcció del 

canal Segarra ha comportat una reducció 

d’espècies animals. 

L’impacte que la minicentral hagi pogut 

crear és molt reduït en comparació amb 

l’alteració ja provocada. 

Baix 
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Alteracions del medi ambient Impacte creat per la minicentral Avaluació de 

l’impacte 

Alteracions bioclimàtiques 

locals 

La minicentral no agreuja l’impacte ja creat pel 

Canal Segarra-Garrigues. 
Baix 

Impacte visual 

Es té un impacte visual ja que part de la 

minicentral serà visible (canal de derivació, 

cambra de càrrega i casa de màquines) encara 

que al estar lluny del nucli de població no serà 

tan important com si estigués a prop. 

Mitjà 

Possibles alteracions per 

accidents 

Un accident fatal podria causar un impacte 

important. Si la canonada forçada no suportés 

una sobrepressió elevada, es podria trencar i 

inundar les zones confrontants. De totes 

maneres, s’ha dissenyat de forma que no sigui 

possible. 

Mitjà 

 

  

Taula 14.4 Taula resum de l’impacte ambiental creat per la mini central hidroelèctrica 

Font pròpia 
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15.  Anàlisis econòmic 

15.1 Introducció 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar econòmicament la viabilitat de la mini central 

hidroelèctrica. Per això s’analitzaran els costos d’inversió e implantació que estan dividits en 

tres fases, 

- Primerament s’elabora el projecte de construcció i instal·lació de la mini central 

hidroelèctrica on es defineix el volum de l’obra, l’equipament i la potència a 

instal·lar. 

- Després es troba la fase d’execució del projecte en el que gran part de la inversió 

va destinada a l’obra civil, el grup turbogenerador i el sistema elèctric. 

- La darrera fase és la posada en marxa de la mini central, implica costos 

d’explotació, manteniment i reparació. Aquesta partida inclou costos de personal, 

materials de reposició, assegurances...  

Es determina el pressupost que implica la inversió inicial juntament amb les depeses de 

manteniment anuals. Els ingressos que es tenen provenen de la venta de l’energia produïda 

a la minicentral. Amb aquestes dades es calcularan els paràmetres típics que quantifiquen la 

rendibilitat del projecte en una primera estimació. 

Posteriorment es farà un anàlisis més detallat de les partides anuals i es calcularà el valor 

actual net (VAN) amb diferents taxes de retorn i també es calcularà la taxa interna de retorn 

(TIR). 

15.2 Índexs de rendibilitat 

Per avaluar econòmicament la viabilitat del projecte es precís calcular el pressupost de la 

inversió inicial, l’energia generada disponible per la venta, els ingressos i els costos anuals. 

La inversió inicial s’ha calculat a l’Annex Inversió i suma, 
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Respecte a l’energia generada disponible per la venta, s’ha de partir del càlcul realitzat a 

l’apartat 12.6 on la potència elèctrica és 397 kW. D’acord amb l’establert al canal Segarra-

Garrigues, tindrà 4000 hores de funcionament a l’any, l’energia generada és, 

                                              

Els ingressos anuals es calculen multiplicant l’energia pel preu de venta de règim especial 

que segons el l’Ordre IET/221/2013 publicat al BOE és de 8,6541 c€ / kWh i les despeses 

anuals es poden estimar del 2 al 5% de la inversió inicial. Suposant un cost del 5% es té, 

                                                 

                                                  

Cal dir que passats els primers 25 anys de la posada en marxa de la central, el preu de venta 

de l’energia varia a 7,7887c€ / kWh. 

Segons el Ministeri d’Industria la rendibilitat d’una mini central es pot valorar utilitzant els 

següents índexs,  

Període de retorn simple: temps que es triga en recuperar la inversió. 

               
         ( )

(                  )       (
 

   
)
 

          

                    
            

Índex d’energia: cost del kW generat 

     
         ( )

                 (
   
   )

 
          

         
     

 

   
              

Índex de potència: cost del kW instal·lat. 

     
         ( )

                     (  )
 

          

   
              

Tenint en compte que es considera rentable de forma aproximada les instal·lacions que 

tenen valors compresos en els següents intervals,  

Període de retorn: 8 – 12 anys, índex d’energia 40 – 70 c€/kWh i  

índex de potència 1.500 – 2.000 €/kW. 
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es pot predir que serà una operació viable econòmicament encara que l’últim paràmetre no estigui 

en el rang adequat. 

15.3 Anàlisi de la rendibilitat de la inversió 

15.3.1 Valor Actual Net (VAN) 

Per VAN s’entén la suma dels valors actualitzats de tots els fluxos de caixa esperats dins del 

projecte deduint el valor de la inversió inicial. 

Si un projecte d’inversió té un VAN positiu, el projecte és rendible ja que quan major és el 

valor, major benefici es té. 

L’equació que segueix aquest índex de rendibilitat és, 

              ∑
               

(   ) 
                

  

   

 

Donat que els ingressos i les despeses anuals s’actualitzen cada any amb l’IPC del 2% que ha 

sigut la mitja anual del present any, 

              (               ) ∑
     

(   ) 
                

  

   

 

Gràcies als fluxos de caixa anuals que s’han calculat i que es mostren a la taula següent es 

pot fer el càlcul del VAN per diferents taxes de retorn (5%,10% i 15%). 

Així és té, 
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La qual cosa significa que el projecte serà rendible si es té una taxa de retorn adequada ja 

que si és del 15% ja no val la pena fer el projecte. Per tal de saber quina és la taxa màxima 

que es pot considerar, es calcula a l’apartar següent el TIR. 

 

15.3.2 Taxa Interna Retorn (TIR) 

Es denomina TIR a la taxa de descompte que fa que el VAN sigui zero. Aquest mètode 

considera que una inversió és aconsellable si la TIR resultant és igual o inferior a la taxa 

exigida per l’inversor i si es tenen diferents alternatives, la millor serà aquella que ofereixi 

una TIR major.  

Fluxos de caixa anuals per una inversió a 25 anys, 

Any Ingressos (€) Despeses (€) Flux de caixa (€) 

1 133.965,47 € 38.602,40 € 95.363,07 € 

2 136.644,78 € 39.374,45 € 97.270,33 € 

3 139.377,67 € 40.161,94 € 99.215,74 € 

4 142.165,23 € 40.965,18 € 101.200,05 € 

5 145.008,53 € 41.784,48 € 103.224,05 € 

6 147.908,70 € 42.620,17 € 105.288,53 € 

7 150.866,88 € 43.472,57 € 107.394,31 € 

8 153.884,22 € 44.342,02 € 109.542,19 € 

9 156.961,90 € 45.228,86 € 111.733,04 € 

10 160.101,14 € 46.133,44 € 113.967,70 € 

11 163.303,16 € 47.056,11 € 116.247,05 € 

12 166.569,22 € 47.997,23 € 118.571,99 € 

13 169.900,61 € 48.957,18 € 120.943,43 € 

14 173.298,62 € 49.936,32 € 123.362,30 € 

15 176.764,59 € 50.935,05 € 125.829,55 € 

16 180.299,88 € 51.953,75 € 128.346,14 € 

17 183.905,88 € 52.992,82 € 130.913,06 € 

18 187.584,00 € 54.052,68 € 133.531,32 € 

19 191.335,68 € 55.133,73 € 136.201,95 € 

20 195.162,39 € 56.236,41 € 138.925,99 € 

21 199.065,64 € 57.361,14 € 141.704,51 € 

22 203.046,95 € 58.508,36 € 144.538,60 € 

23 207.107,89 € 59.678,53 € 147.429,37 € 

24 211.250,05 € 60.872,10 € 150.377,95 € 

25 215.475,05 € 62.089,54 € 153.385,51 € 

Taula 15.1 Fluxos de caixa de la mini centrals per una inversió a 25 anys 

Font pròpia 
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Anul·lant el VAN es té, 

                ∑
               

(     ) 
                

  

   

 

 

        

               
 ∑

     

(     ) 
                

  

   

 

 

 

           

 

El projecte és viable econòmicament si l’inversor (bancs, caixes,...) ofereixen una taxa 

inferior al 10,81%. 
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16.  Legislació 

A continuació es mostrarà el procediment que s’ha de realitzar per construir i explotar un 

central hidroelèctrica. Es tracta d’una sèrie de tràmits que impliquen diversos organismes 

públics tant estatals com autonòmics. Posteriorment, s’enumerarà la documentació 

necessària en cada àmbit per l’aprovació del projecte. 

Tramitació de les concessions. Procediment 

 

  Sol·licitud 

Competència de projectes 

Examen de la documentació tècnica 

Estudi de compatibilitat 

amb el Pla Hidrològic de la 

conca 

Remissió de l’expedient a la Comunitat 

Autònoma i altres Organismes 
Informació pública en Ajuntaments 

Acte de reconeixement sobre el terreny 

Informe tècnic 

Resolució de la concessió, trasllat i publicació 

Acta de reconeixement final i inscripció 
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16.1 Tramitació Administrativa 

 

La tramitació administrativa consta de tres blocs en els quals les gestions a realitzar 

són diferents (Central hidroelèctrica, Línia elèctrica i procediment expropiatori). 

Central 

- Concessió d’aigües (confederació o Organisme de la conca) 

- Procediment reglat d’impacte ambiental (DGCEA) 

- Autorització administrativa de industria (Conselleria de Industria) 

- Règim Especial (Conselleria de Industria) 

- Llicència d’obres (Ajuntaments i Conselleria de Urbanisme) 

- Llicència d’Activitat (Ajuntaments i Conselleria de Medi Ambient) 

Línia 

- Autorització i reserva del punt de connexió 

- Procediment reglat d’impacte ambiental (Conselleria de Medi Ambient) 

- Autorització administrativa de industria (Conselleria de Industria) 

- Llicència d’obres (Ajuntaments i Conselleria de Urbanisme) 

Procediment expropiatori 

- Utilitat pública 

- Acords de terrenys 

- Declaració de la urgent ocupació 
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16.2 Documentació necessària 

- Escriptures Compra-Venta 

- Plànols situació i detall, terrenys i instal·lacions 

- Esquema unifilar general 

- Característiques Equipament de Mesures 

- Projecte de la instal·lació elèctrica 

Companyia elèctrica 

- Contracta venta energia a la companyia 

- Factures venta d’energia a la companyia 

- Contractes compra d’energia a companyia 

- Factures de compra d’energia a la companyia 

Manteniment 

- Contractes manteniment i operació 

- Esquemes elèctrics, hidràulics i de control 

- Relació, plànols i detalls de la maquinaria i instal·lacions 

- Actes de revisions periòdiques 

Assegurances 

- Pòlissa responsabilitat civil 

- Pòlissa danys propis 

- Pòlissa pèrdua producció 

Assegurança de danys 

- Incendis, caiguda d’un llamp i explosió 

- Actes vandàlics i accions tumultuàries 

- Fenòmens atmosfèrics i inundacions 

- Fum, cendres i sutge 

- Impactes de qualsevol classe i ones sòniques 

- Vessaments i escapament accidentals de sistemes d’extinció d’incendis 

- Cosotes addicionals 

- Ruptura de maquinaria sense cobrir els sinistres dervits per culpa del 

subministrador o manteniment 

Industria 

- Inscripció en Registre Industrial 

- Inscripció en el RIPRE 

- Acta posada en servei 
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- Inclusió en règim RD 

- Comunicació anuals al Ministeri d’Industria 

- Comunicacions anuals a la Comunitat Autònoma 

Aigües 

- Resolució de la concessió d’aigües 

- Projecte executiu final 

- Aprovació del projecte i acta de la posada en marxa 

- Acta aprovació del telecontrol 

- Actes d’inspecció règim hidràulic 

- Comunicacions amb Agencia Aigües de la Comunitat Autònoma 

Ajuntament 

- Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques 

- Rebuts Impost d’Activitats Econòmiques 

- Llicencia d’obres 

- Llicencia Municipals d’activitat 

- Llicencia ambiental 

Hisenda 

- Rebuts I.B.I 

- Alta impostos especials del Ministeri d’Hisenda 

- Llibre d’existències d’Impostos Especials 

Manteniment i explotació 

- Personal propi o contractat 

- Contracte amb empreses especialitzades 

- Revisions oficials de les instal·lacions de generació, transformació, línies AT 

- Revisions programades rutinàries i de manteniment preventiu. Historials, 

llistes d’incidència i de paràmetres. 

- Dispositius de seguretat i intrusisme 

- Comunicacions periòdiques a organismes oficials 

- Disposició de recanvis 

Varis 

- Factures i contractes telefònics incloent el telecontrol de la companyia 

- Servituds i compensacions a tercers 
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17.  Conclusions 

En aquest projecte s’ha dissenyat una central hidroelèctrica ubicada en un canal de reg. Es 

tracta d’un projecte que pot ser extrapolable a altres trams del mateix canal Segarra-

Garrigues aprofitant els desnivells existents o que es pot servir com a model per altres mini 

centrals hidroelèctriques. 

Dels objectius marcats a l’inici es pot determinar el següent. S’ha escollit un tram que 

correspon al P.K. 70+270 del canal, on es té un sifó encara en construcció del que es desvia 

un part del flux d’aigua per la generació d’energia. S’ha triat aquest en particular ja que al 

nivell inferior es disposa d’una gran zona plana per la construcció de la casa de màquines i el 

dipòsit inferior que recull l’aigua turbinada. 

S’ha determinat l’alçada neta vàlida per la producció d’energia calculant les pèrdues de 

càrrega resultant 46,4 metres útils. S’ha decidit el cabal nominal que es pren del canal 

Segarra-Garrigues tenint en compte com pot afectar aquesta disminució de cabal. 

Posteriorment, s’ha projectat la presa d’aigua del canal principal mitjançant un canal de 

derivació de secció rectangular amb una lleugera pendent que transporta el flux d’aigua per 

gravetat a la cambra de càrrega. Aquesta cambra s’ha dissenyat de manera que les 

partícules en suspensió que conté el flux, es dipositin al llarg de la cambra i no passin a la 

turbina ja que la podria fer malbé.  

El cabal d’entrada al canal de derivació i cambra de càrrega es regulat per una vàlvula de 

comporta que té la forma del canal rectangular i puja o baixa el taulell segons les necessitats. 

Un cop l’aigua passa per la vàlvula, travessa una reixa que evita que entrin elements grans al 

circuit hidràulic. S’ha dissenyat en forma de prisma amb barres verticals i horitzontals i 

comprovat que les vibracions que es poden tenir no entrin en ressonància. De tots dos 

elements auxiliars s’han buscat productes reals que són adequats per les necessitats 

donades. La vàlvula de comporta és de l’empresa Procesos Auto Mecanizados i està 

fabricada d’acer inoxidable AISI – 304 amb  estanqueïtat per 3 costats i accionada gràcies a 

un actuador elèctric. Respecte la reixa, s’ha trobat una que disposa d’un neteja reixes 

accionada també per un motor. Això permet que la brossa que es pugui quedar entre 

cadenes, sigui eliminada i portada a un dipòsit. Al igual que la vàlvula és completament 

d’acer inoxidable i de la mateixa empresa. 
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Destacar que tant el canal de derivació com la cambra de càrrega han sigut dissenyats 

pensant en una possible ampliació de la minicentral hidroelèctrica. L’estructura plantejada 

és vàlida per un cabal nominal de 2 m3/s encara que el cabal nominal és de 1 m3/s. 

Respecte la canonada forçada que connecta la cambra de càrrega amb la turbina, s’ha 

projectat soterrada amb petits canvis de direcció i diàmetre constant. Soterrar la canonada, 

facilita la conducció creant menys pèrdues de càrrega, evita la instal·lació de juntes 

d’expansió per canvis de temperatura, el seu manteniment és menor i crea un impacte 

visual inferior. S’ha decidit instal·lar la canonada de l’empresa Noksel que és la que es té al 

canal Segarra-Garrigues de diàmetre 0,762mm, gruix de 4mm i fabricada d’acer segons la 

norma EN 10224. A més, s’han dissenys els blocs d’ancoratges que permeten sostenir-la. Es 

tenen 4 trams de baixada amb diferents inclinacions pel que es col·loca un ancoratge a cada 

canvi de direcció i un cada 6 metres de canonada. Així, resulten 8 ancoratges diferents 

segons les forces que hi actuen amb un total de 80 ancoratges. 

S’ha triat una vàlvula de comporta AVK DN 800 situada al final de la canonada forçada que 

protegeix el grup turbogenerador impedint el pas d’aigua. S’ha triat aquest  tipus de vàlvula 

ja que quan es troba completament oberta les pèrdues de càrrega són petites i garanteix 

una total estanqueïtat quan està tancada.  

S’ha estudiat quin tipus de turbina és més adequat i s’han consultat dues empreses 

fabricants de turbines Ossberger i Francis. El cost és similar pel que s’ha triat una turbina 

Francis que té un major rendiment. Així, s’han calculat les dimensions del distribuïdor, rodet 

i tub d’aspiració d’una turbina teòrica i que en comparació de la proposada per l’empresa 

Andritz no es diferencia gaire.  

Per la generació d’energia elèctrica, Andritz ha proposat un generador asíncron de 1000 rpm 

que s’acobla directament a la turbina sense necessitat d’un multiplicador de velocitat i en 

referència al control de la minicentral s’ha triat un autòmat Siemens que es fàcilment 

programable. 

S’han tingut en compte els possibles efectes destructius que poden tenir lloc a la minicentral 

i s’han fet els càlculs oportuns considerant si són oportuns mecanismes per evitar-los. En 

quan a la cavitació, s’ha calculat l’alçada de submergència adequada per evitar tenir menys 

cavitació. Ha resultat una alçada de 5 metres positiva per sobre del nivell del depòsit inferior.  
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Amb el calculat i juntament amb les condicions hidrològiques del salt d’aigua, es té una 

potència elèctrica instal·lada de 397 kW produint 1.548 MWh/any, l’equivalent al consum 

energètic anual d’uns 160 habitatges. Aquesta producció d’energia significa un estalvi de 537 

tones de diòxid de carboni juntament amb 4,6 tones de diòxid de sofre procedents de la 

combustió del carbó equivalent i de 303 tones de diòxid de carboni en el cas del gas natural. 

A més, s’ha elaborat un estudi d’impacte ambiental per identificar els possibles impactes 

que poguessin sorgir en les fases de construcció i funcionament de la central. 

S’ha escollit el tipus de manteniment més adequat per la present instal·lació i s’ha decidit 

seguir un manteniment preventiu en el que la neteja i la lubrificació són claus per un bon 

funcionament de la minicentral. 

S’han elaborat els plànols del canal de derivació, reixa, cambra de càrrega, canonada forçada 

i els de la casa de màquines han sigut proporcionats per Andritz. Com a possible ampliació 

de la minicentral, el canal de derivació i la cambra de càrrega ja han sigut dissenyats per 

transportar el doble del cabal nominal. Així, es podria instal·lar una segona turbina Francis 

amb les mateixes característiques i ampliar la casa de màquines conseqüentment. 

S’ha consultat les gestions administratives que requereix la construcció i posada en marxa 

d’una minicentral hidroelèctrica i que engloba diverses administracions ja siguin estatals 

com autonòmiques. 

Finalment,  s’ha elaborat un pressupost en el que s’inclou la totalitat dels equipaments així 

com de l’obra civil, enginyeria, transport i muntatge. L’estudi de viabilitat econòmica indica 

que es té un període de retorn simple de poc més de 10 anys amb una inversió prevista a 25 

anys i una rendibilitat del 10,81%. 

Així, es tracta d’un projecte viable tècnica i econòmicament en benefici del territori 

mitjançant una font d’energia neta i sense costos de combustible. 
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