Estudi numèric i experimental d’una superfícienatural proposada com a aforador morfodinàmic.

1. TIPUS DE MODEL A ESCALA A CONSTRUIR
En la majoria de casos els models a escala són concebuts com models reduïts, és
a dir, per estudiar el comportament d’un prototipus d’unes dimensions concretes es
construeix un model geomètricament semblant i d’unes dimensions inferiors.
Això és així perquè generalment en enginyeria els models a escala serveixen per
estudiar fenòmens difícilment mesurables en la realitat, o bé perquè es vol conèixer el
comportament de prototipus encara no construïts i que per la seva importància és
necessari garantir el seu bon funcionament abans de ser construïts. Per posar algun
exemple, es podria parlar de la necessitat d’estudiar mitjançant models reduïts els
problemes de reflexió en la dàrsena d’un port en una zona acantilada o l’estabilitat d’un
avió.
La construcció i assaig d’un model reduït pot servir per detectar deficiències del
prototipus que d’altra forma passarien inadvertides. Sense estudi de models reduïts
aquestes deficiències en el millor dels casos podran ser solucionades reconstruïnt els
prototipus, la qual cosa acostuma a ser molt més costosa que treballar prèviament amb
models reduïts.
En el cas concret d’aquesta tesina la situació és completament oposada. Es tracta
d’estudiar el fluxe per sobre d’una superfície, que com s’ha vist en l’apartat 2, té una
amplada de 40 centímetres. La determinació de calats i velocitats en un espai tan reduït
pot resultar molt dificultosa i imprecisa, per la qual cosa convindria construir un model
ampliat per estudiar-ne les propietats. Un cop obtingudes aquestes propietats podríem
extrapolar-ne els resultats a la superfície inicial aprofitant la teoria de models reduïts
desenvolupada en el capítol anterior. Segons el que es va veure en aquest capítol per un
fluxe en làmina lliure on la gravetat és el fenomen dominant cal aplicar un criteri de
semblança dinàmica de Froude, és a dir, cal entendre que el nombre de Froude de dues
partícules de fluïd semblants seran els mateixos, amb les implicacions matemàtiques
que això suposa.
Així doncs, en principi caldrà construir un model a escala ampliat. Malgrat tot
aquest model a escala també es pot considerar que és un model a escala reduït, perquè
un cop se’n coneguin les propietats es procurarà aplicar-les per concebre un nou sistema
d’aforador, amb la qual cosa aquesta estructura ocuparia en part o totalment l’amplada
dels rius. En definitiva, podem concloure que el model a escala a construir serà ampliat
respecte la superfície trobada en el capítol 2 i reduït respecte la seva possible aplicació
en el camp dels aforadors.
El model a escala ha de ser instal.lat per tal de ser assajat al Laboratori de
Mecànica de Fluïds, concretament al mòdul B0. Allà existeix un canal de 25 metres de
longitud per 1 metre d’amplada i 90 centímetres d’alçada. Com la dimensió més
restrictiva d’aquest canal és l’amplada aquesta indica la màxima escala possible
d’ampliació del model. Degut a que els 40 centímetres corresponents a l’amplada de la
superfície parametritzada no podran excedir els 100 centímetres en el model, i tenint en
compte que es pretén construir un model el més ampliat possible, l’escala emprada en la
construcció del model serà e = 2.5/1.
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Per últim cal comentar que s’ha decidit allargar lleugerament el model respecte
la superfície inicialment parametritzada. Simplement s’ha decidit modificar els límits
del domini en la direcció y, passant del segment y∈[0,35] inicial al segment y∈[-1,58].
Aquesta decisió s’ha pres per garantir que les línies de corrent no es corbessin
bruscament a l’arribar a la superfície en qüestió i també per millorar la zona de la
caiguda. Cal remarcar que la funció continua sent diferenciable en el nou domini.
En les següents imatges es mostra la superfície en qüestió des de dues
perspectives diferents. Per cadascuna de les perspectives en primer lloc es mostra la
superfície trobada a l’apartat 2 (y∈[0,35]) i en segon lloc es mostra la superfície a
reproduir en el model (y∈[-1,58]).

a

b
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c

d
Figures 4.1.1. Superfície representativa de la pedra mesurada (a i c) i superfície
representativa del model a escala (b i d).

2. PROCÉS CONSTRUCTIU DEL MODEL
El principal problema que va presentar la construcció del model va ser la forma
tan singular de la superfície. Per tal de reproduir-la amb precisió es va decidir construir
el model a base d’ensamblar les diferents seccions transversals. D’aquesta manera es
poden reproduir exactament corbes y = ct cada cert nombre de centímetres,
concretament aquesta distància correspondrà al gruix de les seccions utilitzades.
Un altre aspecte de vital importància va ser l’elecció dels materials a utilitzar.
Com que va caler tallar un gran nombre de seccions i aquestes tenien una forma prou
singular era convenient un material senzill de tallar i poc abrasiu. Per això materials
com ara la fusta, el PVC o qualsevol metall van ser descartats. A més calia que el
material fos prou consistent com per no deformar-se durant el procés constructiu. Per
últim era necessari exigir al material que no fos porós per tal d’evitar deformacions un
cop s’utilitzi aigua per sobre del model. Afortunadament es va trobar un material que
satisfés tots aquests condicionants.
Les seccions transversals del model es van construir amb unes plaques de
material aïllant tèrmic prou habituals en edificació: plaques K-FOAM D-35 de la casa
KNAU. Aquestes plaques estan construïdes a base d’unes partícules finíssimes que
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eviten la presència de porositat. El material s’adquireix en plaques ortoèdriques les
dimensions de les quals són 250*60*3 centímetres i està concebut per ser tallat a obra
fàcilment amb qualsevol serra pel mateix operari que les col.loca. L’únic problema que
podria presentar aquest material és la fragilitat de les plaques sotmeses a flexió per la
seva poca inèrcia en un dels eixos (0.0833*60*33 cm4) però aquest problema desapareix
un cop encolades unes plaques amb les altres.
Segons les dimensions del model, es van utilitzar 49 d’aquestes plaques de 3
centímetres de gruix per assolir així una longitud total de 147 centímetres. L’amplada de
cada secció era de 100 centímetres. Com s’ha comentat anteriorment en una de les dues
cares de la placa es va dibuixar la corba corresponent al seu valor de y per ser tallada
posteriorment. En la següent fotografia s’aprecia amb claretat aquest procés:

Fotografia 4.2.1. Plaques tallades i encolades. Es pot apreciar amb claretat com les
cares externes reprodueixen seccions y = ct.

En la fotografia es pot veure com el model té una alçada concreta arbitrària
respecte al terra corresponent a pocs centímetres. Això és així perquè el que realment és
important és obtenir la superfície parametritzada, amb independència de la seva cota.
També cal remarcar com les cares externes de cadascuna de les plaques són les que
reprodueixen amb exactitud les corbes y = ct. L’espai existent entre dues cares externes
consecutives es buida per facilitar el reompliment que acabi regularitzant la superfície.
Un cop tallades i encolades les 49 plaques ja es pot intuir perfectament la forma
del model. En les següents fotografies i imatges comparatives s’aprecia clarament com
el model reprodueix idènticament la superfície parametritzada.
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Fotografies i imatges 4.2.2. Primera fase de la construcció del model a escala.

La següent fase de construcció del model va consistir en omplir de ciment
l’espai buit entre seccions. Es tracta de 49 franges de 3 centímetres d’amplada i de pocs
centímetres de profunditats, com a màxim uns 5 centímetres. Per tal d’evitar que el
ciment no fos arrancat amb el fluxe d’aigua es va decidir utilitzar el ciment cola
comercial amb més capacitat adherent del mercat: FERMAFLEX-25 de la casa CKSA.
La gran adherència d’aquest ciment bàsicament es deu als additius que el composen,
essencialment els polímers. Un cop estès el ciment ja es va assolir la superfície
desitjada, completament regular. Malgrat tot aquest tipus de ciment no és el més adient
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per estar exposat a l’aire lliure: presenta problemes de dessecació que originen
esquerdes considerables que poden donar lloc a un deteriorament excessiu del model.
Per aquest motiu es va aplicar un tractament superficial al model amb un tipus
de ciment apropiat. Es tracta del tipus MONOTOP 620 de la casa SIKA , un ciment
utilitzat exclusivament per superfícies externes capaç de resistir grans fluctuacions de
temperatures, el fluxe d’aigua i inclús les gelades. Cal destacar-ne la seva escasa
porositat i el fet que els agents atmosfèrics en cap cas arriben a esquerdar-lo. Tot seguit
es mostren diverses fotografies del model acabat en aquesta primera fase de la seva
construcció.

Fotografies 4.2.3. Superfície regularitzada amb ciment.

3. INSTAL.LACIÓ DEL MODEL AL LABORATORI DE MECÀNICA
DE FLUÏDS
Un cop construïda la superfície, aquesta va ser transportada fins al Laboratori de
Mecànica de Fluïds del mòdul B0 per tal de completar-ne la construcció. Les tasques
que van caler ser realitzades per considerar que el model estava perfectament instal.lat
són les següents:
•

Construcció d’una banqueta de 30 centímetres d’alçada per col.locar-hi a
sobre el model a fi d’evitar que les condicions del fluxe aigües avall
poguessin influenciar en el funcionament del model.
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•

Col.locació d’un tub en el fons del canal atravessant la banqueta d’una
banda a l’altra. Per mitjà d’un tap es garanteix una estanquitat total quan
s’estudia el fluxe per sobre del model i es permet un buidat total del
canal quan s’acaba d’assajar.

•

Posicionament sobre la banqueta del model per tal d’ajustar-ne la seva
orientació en l’espai. Un cop aquesta va ser la correcta tan
horitzontalment com verticalment es va fixar el model amb el mateix
ciment cola emprat anteriorment.

•

Impermeabilització dels paraments d’aigües amunt i aigües avall del
model. Juntament amb la perfecta estanquitat del tub es pretén d’aquesta
manera que el cabal d’aigua a mesurar passi totalment per sobre del
model.

Per construir la banqueta el primer que es va fer va ser construir dues parets de
tres totxanes d’alçada cadascuna i separades 145 centímetres respecte els seus
paraments exteriors. D’aquesta manera es van assolir els 30 centímetres d’alçada
desitjats. Seguidament es va omplir l’espai existent entre les dues parets amb graves.
Per tal de regularitzar la superfície superior es va estendre sorra per sobre de les graves i
una fina capa de ciment portland barrejat amb sorra per tal s’obtenir una superfície
perfectament horitzontal a la cota +30 centímetres respecte la llera del canal i ja
indeformable. Prèviament a tots aquests treballs es va disposar un tub de PVC de 33
mil.límetres de diàmetre que atravessava de cantó a cantó l’espai que ocuparia el model.
Un cop endurida la superfície es va procedir a col.locar-hi a sobre la part
superior del model. Si aquesta hagués esta construïda perfectament, col.locada sobre la
superfície horitzontal i orientada segons la direcció del fluxe ja hagués quedat en
posició correcta. Malauradament, tot i la precisió dels treballs realitzats sempre
s’acumulen alguns errors que donen lloc a petites distorsions. Amb un simple moviment
de sòlid rígid el model va passar a estar en una posició més que acceptable. Per verificar
que això era així, un cop es va fixar el model amb ciment a les parets laterals del canal i
a la banqueta construïda, s’hi va fer passar aigua per garantir-ne la simetria.
Efectivament es va observar que per tot el rang de cabals possible no es detectaven
fenòmens assimètrics, la simetria era pràctiment perfecta. Garantir la simetria del model
era necessari abans de continuar en la seva construcció, ja que calia reproduir fluxes
simètrics per tal d’analitzar correctament els resultats, i d’aquesta forma es tenia la
certesa que les mesures preses en qualsevol punt es corresponien amb les del seu
simètric, amb la qual cosa la presa de dades es redueix a la meitat dels punts.
Un cop fixat el model es va marcar una malla de punts cada 6 centímetres segons
la direcció x i la y. La intenció inicial era que les mesures de velocitats i calats es
realitzessin utilitzant aquestes referències però com es veurà en el capítol 5 finalment es
va decidir realitzar les mesures amb unes altres referències, amb la qual cosa aquests
punts van caure en desús. En les següents fotografies s’observa l’estat del model arribat
aquest moment.
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a

b

c

Fotografies 4.3.1. Model definitavement col.locat i fixat sobre la banqueta d’obra. En la
fotografia a s’observen els punts de la malla en color blanc, en la fotografia b el parament
d’aigües amunt amb el tub per desaiguar el canal a la part inferior esquerra i en la fotografia c
s’observa el parament d’aigües avall i la paret de tres totxanes d’alçada construïda.

Seguidament es va procedir a impermeabilitzar els paraments d’aigües amunt i
d’aigües avall del model. En primer lloc es van arrebossar les dues parets amb una
barreja de ciment portland i sorra fina assolint un gruix aproximat de 1 centímetre, de tal
manera que quedessin en el mateix pla vertical que el propi model en ambdós
paraments. A continuació es va aplicar una capa fina del mateix ciment utilitzat per
tractar superficialment el model per dificultar encara més el pas de l’aigua. Per si fos
insuficient a més es van pintar els dos paraments amb una pintura completament
impermeabilitzant: es tracta d’un material líquid a base d’un elastòmer pur de poliuretà
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de la casa TSMO, la propietat principal del qual és que un cop sec es converteix en una
membrana contínua i uniforme absolutament impenetrable. En les següents fotografies
es pot veure l’aspecte definitiu dels dos paraments.

a

b

Fotografies 4.3.2. Paraments d’aigües amunt (a) i d’aigües avall (b) totalment
impermeabilitzats.

Per acabar el model calia trobar un sistema capaç de permetre el fluxe d’aigua a
través del tub de fons o d’evitar-lo completament segons la conveniència del moment.
Després de diverses proves es va arribar a la conclusió que la millor opció era col.locar
un tap de goma de banyera cònic en l’entrada del tub aigües amunt. Utilitzant-ne un de
38 mil.límetres de diàmetre màxim i pressionant-lo fort es va comprovar que impedia
totalment el fluxe d’aigua. La pressió d’aquesta aigua afavoria que el tap no se sortís
sense cap risc d’empènyer-lo cap a l’interior del tub, la qual cosa hagués suposat un
problema greu. Si s’hagués optat per col.locar el tap en la sortida del tub aigües avall es
corria el risc que el tap no resistís la pressió d’aigua (que arriba a ser d’uns 0.80 metres
de columna d’aigua). Tenint en compte que el tap haurà de ser tret quan l’alçada
d’aigua sigui superior als 50 centímetres es va idear un sistema que en permetés la
substracció des de l’exterior: es va utilitzar un cordill els dos extrems del qual estaven
fixats al tap i a la part superior d’una de les parets laterals del canal. A continuació es
poden observar les característiques comentades d’aquest sistema de desguàs.

a
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b

c

Fotografies 4.3.3. Sistema de desguàs del model. La fotografia a mostra el tub tapat i preparat
per fer servir el model. Les fotografies b i c permeten veure la sortida del tub sense desaiguar i
desaiguant respectivament.

4. ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL MODEL
Un cop construït el model es van començar a dur a terme les primeres proves per
familiaritzar-se amb l’ús de les instal.lacions. Es van fer passar cabals diversos i es va
aprendre a ajustar-los amb precisió. Una vegada es va garantir la perfecta estanquitat del
sistema ja s’estava en disposició de començar a estudiar i mesurar el fluxe d’aigua per
sobre del model. En les següents fotografies es poden veure els primers cabals circular
pel model així com la ubicació d’aquest en el canal. Cal destacar-ne especialment la
simetria existent en el fluxe.
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a

b
Fotografies 4.4.1. Model en funcionament i situació d’aquest al canal de 25 metres de
longitud al Laboratori de Mecànica de Fluïds al mòdul B0. La fotografia a està presa des
d’aigües avall i la fotografia b des d’aigües amunt.
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