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RESUM
Aquest Treball de Final de Grau presenta un estudi experimental sobre els efectes que tenen les
maniobres que efectuen els vaixells en les dàrsenes portuàries. S’exposa una àmplia revisió dels
fonaments teòrics implicats en el transport de sediments del sòl portuari i el conseqüent efecte
de soscavació que s’hi presenta. Aquesta revisió teòrica és necessària per entendre els fenòmens
que tenen lloc en la part experimental del projecte en la que s’estudia el comportament del llit
de sediments a causa dels jets generats per les hèlixs dels vaixells.
S’exposa en un principi la teoria del transport de sediments per determinar els principals factors
que intervenen en el desplaçament de les partícules que composen el sòl, sent el principal factor
la velocitat del jet que impacta contra el llit de sediments. És per això que s’estudia en
profunditat el comportament d’aquest en diferents condicions (desconfinat i confinat) i el perfil
de la distribució de velocitats per entendre com ha d’evolucionar l’erosió. La finalitat de
l’exposició teòrica del comportament de l’erosió a causa dels perfils de velocitat del jet és
comprendre la generació de l’efecte de la soscavació que deriva en forats de diferents
profunditats que arriben a desestabilitzar les infraestructures portuàries.
A diferència dels treballs experimentals previs en els que s’estudiava el fenomen de soscavació
produït per l’acció d’una hèlix, en el present estudi s’analitza el fenomen de soscavació per
l’acció de dos hèlixs simulant les maniobres fetes pels vaixells Ro-Ro/Ro-PAX, els quals per les
seves dimensions i per les seves freqüències de pas pels ports són potencialment perjudicials.
Amb l’objectiu de reproduir el comportament de la soscavació en règim de jet confinat, per tal
de definir la profunditat dels forats creats i el volum de sediment erosionat, s’analitza el
comportament del llit de sediments en maniobres de desatrac. Els resultats obtinguts junts amb
la literatura existent es determina l’evolució de la profunditat de soscavació i quina és la
importància del confinament en l’accentuació de la profunditat de soscavació al peu de la
infraestructura.
El treball experimental finalitza amb la formulació d’un model temporal a partir del Teorema de
Pi de Buckingham que determina l’evolució del volum erosionat al llarg del temps en funció dels
paràmetres prèviament definits per a maniobres de desatrac. A partir d’aquesta equació es
determina que la velocitat del jet és el paràmetre més important a l’hora de definir el volum de
sediment transportat i la influència del mur no pren la mateixa rellevància que en el cas cas de
màximes profunditats de soscavació.
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ABSTRACT
This Degree Final Dissertation presents an experimental study of the ship’s manoeuvring effects
in a harbour basin. An extensive review of the theoretical foundations involved in the transport
of harbour basin sediments and the consequent scour hole is presented. This revision is needed
to understand the results obtained from the experimental work this Thesis is based on, which is
focused on the propeller induced scour by twin-propeller confined jet.
The theory of sediment transport is initially explained to determine the main factors involved in
the displacement of the particles that make up the soil, being the main factor the speed of the
jet that impinges the sediment bed. For this reason, the jet flow behaviour in different boundary
conditions (free and confined jet) and the velocity distribution in the jet are studied. The purpose
of this theoretical background is the understanding of the scouring process that results in holes
of different depths that can destabilize harbour infrastructures.
Unlike previous experimental studies in which the scour effect produced by the action of a single
propeller was studied, in the present study the scour phenomenon by the action of twin
propeller is analysed.
Aiming to reproduce the scour behaviour in confined conditions to define the hole depth and
the eroded sediment volume, the seabed behaviour in case of forward propellers is analysed.
From the experimental work, the scour depth is obtained and which is the confinement
influence in the scour depth increase next to the harbour dock.
The experimental study concludes with a temporal model obtained from the Buckingham Pi
Theorem that defines the temporal volume evolution of the eroded volume in case of forward
manoeuvres. Henceforth, the velocity of the jet is defined as the most important parameter to
estimate the transported volume of sediments and the wall clearance influence is not as
important as it was in case of the study of the maximum scour depth.
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𝑠: densitat relativa entre la densitat del sediment i la densitat de l’aigua
𝑇: empenta
𝑡: temps
𝜏: tensió de tall
𝜏0 : esforç de tall del llit
𝜏𝑐𝑟,𝑚𝑜𝑣 : tensió de tall crítica per a l’inici del moviment
𝜏𝑐𝑟,𝑠𝑢𝑠𝑝 : tensió de tall crítica per a l’inici de la suspensió
𝜏𝑐𝑟 : tensió de tall crítica
𝑈0 : efflux velocity
𝑈𝑏,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 : màxima velocitat prop del sòl amb una hèlix
𝑈𝑏,𝑚𝑎𝑥 : màxima velocitat prop del sòl amb dos hèlixs
𝑈𝑐𝑟,𝑚𝑜𝑣 : velocitat crítica per a l’inici del moviment
𝑈𝑐𝑟,𝑠𝑢𝑠𝑝 : velocitat crítica per a l’inici de la suspensió
𝑢: velocitat del flux
𝑢𝑠 : velocitat mitja del transport de sediment
𝑢∗ : velocitat de fricció pròxim al llit de sediments
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𝑢∗′ : velocitat de tall en relació a la partícula
Δ𝑉: diferència de velocitats a l’inici i al final
𝑋𝑡 : distància a la profunditat de soscavació asimptòtica
𝑋𝑤 : distància al mur d’atrac
𝛼: angle entre força de tall tangencial i normal
𝛼1 : factor depenent de la distància entre la partícula i el llit de sediments
𝜃: angle entre la direcció del flux i la força d’elevació resultant.
Λ: gradient energètic
𝜉: factor depenent del pas i de l’àrea projectada de les pales de l’hèlix
𝜌: densitat
𝜌𝑠 : densitat sediment
𝜌𝑤 : densitat aigua
Υ: pes específic de l’aigua
Υ𝑠 : pes específic del sediment
𝜐: viscositat cinemàtica
Φ: angle entre la direcció del flux i la tangent per sobre del flux de la capa de sediments.
𝜓: angle de fricció de la partícula.
𝜔: velocitat de caiguda de la partícula
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ
1.1 CONTEXT
El número de vaixells de grans calats arribant a ports de tot el món ha augmentat
significativament en els últims anys. Degut a l’augment del trànsit de mercaderies a causa de la
globalització i el fet que, segons la Conferència de les Nacions Unides sobre el Comerç y el
Desenvolupament (UNCTAD), el 80% del trànsit d’aquestes es fa per via marítima (UNCTAD,
2018) ha provocat la construcció i posada en funcionament de vaixells més grans per tal
d’albergar major capacitat.
D’altra banda, ciutats com Barcelona amb una gran oferta turística són punts geogràfics amb un
alt flux de vaixells de passatge com creuers o Ro-PAX (o Ro-Ro).
L’augment de la mida dels vaixells ha comportat, conseqüentment, un augment de les
dimensions dels sistemes de propulsió. La suma d’aquests dos factors deriva en una aproximació
dels sistemes de propulsió al sòl de les dàrsenes provocant l’erosió d’aquest i problemes
d’estabilitat en les infraestructures d’uns ports dissenyats per albergar una menor quantitat de
vaixells i de menors dimensions. Aquesta problemàtica s’ha anat repetint en ports de tot el món,
amb disposicions molt diferents i amb varietat d’infraestructures segons les seves necessitats
(Stevens & Ekermo, 2003) (Scarpa, et al., 2019).
Les maniobres d’atrac i desatrac de la gran majoria de vaixells són realitzades pels propis
sistemes de maniobres els quals inclouen tant els propulsors de popa com els de proa. Les hèlix
són capaces de desplaçar les partícules d’aigua fins a 10 m/s fet que arriba a comportar la
liqüefacció del fons de la dàrsena a més dels fenòmens d’erosió i inestabilitat estructural de les
infraestructures portuàries (Mazurkiewicz, 1998).
Des del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC-BarcelonaTech) han estudiat els efectes d’erosió ocasionats per
les hèlixs a través d’investigacions diverses en els últims anys. Part dels estudis previs s’han
realitzat al Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) ubicat a l’Escola Superior d’Enginyers de
Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) on es disposa de l’equipament òptim per a la
investigació i experimentació de models físics a escala en l’àmbit de l’Enginyeria Marítima i
Costanera.
Aquest Treball de Final de Grau té com origen l’article “Erosion caused by propeller jets in a low
energy harbour basin” (Mujal-Colilles, Gironella, Sánchez-Arcilla, Puig Polo, & García-León, 2016)
en el qual es van efectuar diferents batimetries per estudiar els canvis morfològics que patia una
dàrsena real (sense especificar quina) i es va estudiar el comportament de l’erosió del sòl en
aquesta en funció de les maniobres que s’hi realitzaven.
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1.2 PROBLEMÀTICA
Degut a les maniobres del vaixells a port, es poden definir tres problemes principals:
• L’efecte de soscavació en les infraestructures derivant en problemes d’estabilitat.
• La reducció del calat de les dàrsenes pel desplaçament dels sediments provocat per
l’acció dels propulsors.
• L’impacte mediambiental al desplaçar els sediments del fons de les zones portuàries.
Aquests fenòmens canvien la morfologia dels ports i des de les autoritats portuàries es veuen
obligats a realitzar operacions de dragats en les zones de sedimentació y aportar material prop
de les estructures afectades per la soscavació. Vist des d’un punt de vista de gestió, totes
aquestes operacions disminueixen l’eficiència de les activitats portuàries que s’hi duen a terme.
En funció d’on es generi l’erosió es poden apreciar diferents efectes. Si l’erosió es produeix prop
de la base del mur d’atrac pot arribar a provocar grans problemes d’estabilitat a la
infraestructura (Nielsen, et al.). D’altra banda, si l’erosió es genera més al centre de la dàrsena,
la quantitat de sediments en certes zones incrementa de manera que es redueix el calat operatiu
dels vaixells que hi transiten.

Figura 1: Fallada d’estabilitat del mur d’atrac per socavació. (a) Fallada per lliscament (slip failure); (b) Fallada per
falta de suport al sòl (bearing failure). (Nielsen, et al.)

A més dels problemes estructurals i operatius que això comporta, també pot tenir un gran
impacte mediambiental. El pas del vaixells i la conseqüent erosió del sòl comporta la resuspensió
de partícules i augmenta la terbolesa de l’aigua, que és un indicador de la qualitat de l’aigua. A
més, en cas que el sediment contingui un alt nivell de contaminants, la resuspensió pot
contribuir al transport de partícules contaminades a nous indrets, generant un problema per a
la salut de l’ecosistema.
Mitjançant equacions i models matemàtics es poden aproximar els corrents que es generen pels
propulsors i conseqüentment l’erosió al sòl. Tot i això, les estimacions poden ser poc precises en
alguns casos, a causa de la complexitat dels casos d’estudi real de vaixells maniobrant en entorns
portuaris. Així doncs, l’impacte que té la maniobra dels vaixells sobre el sediment marí de les
dàrsenes és, en molts casos, desconegut.
Les variables més rellevants que intervenen en el procés d’erosió del sòl marí a causa de les
maniobres dels vaixells són:
•
•
•
•

Velocitat de gir de les hèlix
Distància de les hèlix al sòl
Distància de les hèlix a les parets i murs de les dàrsenes
Composició de la capa de sediments
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•
•
•

Distribució dels sediments al llarg de la dàrsena
Velocitat d’assentament dels sediments al sòl
Temps d’acció de les hèlix

L’efecte de soscavació serà més acusat en aquells vaixells que hagin d’efectuar maniobres
d’atrac i desatrac més freqüentment. És per això que l’erosió a les dàrsenes serà més acusat
amb vaixells del tipus Ro-Ro/Ro-PAX o ferries de línia regular. Aquests vaixells acostumen a
realitzar més viatges i de curta distància i els ports que acostumen a fer escala són els mateixos.

1.3 OBJECTIUS
En aquesta secció es defineixen els objectius del projecte en relació a la problemàtica exposada
en l’apartat “1.2 Problemàtica” que és la base sobre la que es desenvolupa aquest Treball de
Final de Grau del Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval. El fi de la recerca està
relacionat en l’erosió produïda en el sòl de les dàrsenes a causa del pas dels vaixells que arriben
a port.
L’objectiu principal del projecte és l’estudi experimental dels perfils i el volum d’erosió generats
en un sòl de sediment no cohesiu sota l’efecte de dues hèlixs de popa simulant l’efecte de les
maniobres d’atrac i desatrac que efectuen vaixells tipus Ro-Ro/Ro-PAX. Mitjançant l’anàlisi
perfils obtinguts es vol detectar aquelles zones més afectades per l’acció dels propulsors de popa
i es mesura la profunditat d’erosió en la capa de sediments dipositada a la dàrsena. A partir dels
resultats experimentals es determina també el volum de sediments erosionat per l’efecte de les
hèlixs. A més, es defineix les condicions experimentals d’inici d’erosió per establir un llindar sota
el qual els efectes de les hèlixs sobre el sediment són negligibles.
Per al posterior anàlisis i interpretació de les dades obtingudes en els assajos en canal, es
plantegen tres objectius específics que mostren la línia de treball a seguir al llarg de la
investigació:
• Tractar les dades per a l’obtenció dels valors de màxima profunditat d’erosió.
• Tractar les dades per a l’obtenció dels valors màxims de volum de sediments erosionats.
• Obtenir les relacions empíriques entre el volum erosionat i les variables experimentals.
Per a assolir els objectius específics descrits es marquen dos objectius transversals necessaris
per al fi de la recerca:
• Primer de tot entendre el funcionament i disposició de les instal·lacions del Laboratori
d’Enginyeria Marítima, concretament la piscina d’assaig LaBassa, així com la
metodologia de treball utilitzada en les investigacions que es duen a terme.
• D’altra banda, s’ha marcat com a objectiu la familiarització amb l’entorn de programació
MATLAB. A partir d’aquesta eina es tractaran les dades obtingudes en els assajos,
s’obtindran els resultats i es podran visualitzar per a facilitar-ne la interpretació.
Essencialment, aquest treball té com objectiu estudiar la variació que pateix el sòl a nivell
morfològic per a l’aplicació en el camp de l’Enginyeria Marítima, Enginyeria Civil i Enginyeria
Naval davant la problemàtica cada cop més freqüent que han d’afrontar els ports. L’estudi a
escala vol donar una línia a seguir en les futures investigacions per a l’aplicació més exacta
possible a casos reals amb hèlixs i superfícies de grans dimensions.
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1.4 METODOLOGIA
Les dades utilitzades en aquest treball sorgeixen d’una campanya experimental realitzada al
LIM (Laboratori d’Enginyeria Marítima) a la UPC-BarcelonaTech, utilitzant el tanc d’assajos
anomenat LaBassA. En aquest experiment s’utilitza un sistema de doble hèlix a escala de les
hèlix d’un vaixell ripus Ro-PAX o Ferri. Aquests propulsors estan situats en posicions concretes
del tanc i funcionen a certes velocitats de rotació per estudiar l’efecte del canvi en les variables
experimentals en l’erosió del sòl.
Durant els assajos s’analitza el comportament de l’erosió segons les següents variables
experimentals:
• Distància del centroide de l’hèlix a la capa més externa de sediments.
• Distància del pla de l’hèlix al mur vertical.
• Velocitat de gir de les hèlixs.
• Escenari de maniobres (atrac o desatrac).
Donat que es vol simular les maniobres efectuades pels vaixells Ro-Ro/Ro-PAX a port, l’estudi es
realitza en condicions de confinament vertical en que les hèlixs encaren de manera frontal la
limitació estructural que es disposa en l’assaig, en aquest cas un mur com el que es troba en les
dàrsenes dels ports.
Mitjançant sensors disposats al llarg del canal s’obtenen dades en temps real dels punts d’estudi
i s’interpola per a l’obtenció d’una matriu de valors que descriu el comportament de l’assaig.
Aquestes matrius són renderitzades per a l’obtenció de perfils 3D que permeten estudiar cada
un dels punts d’estudi d’interès a LaBassA. A més, es grafica l’evolució de l’erosió al llarg del
canal en el pla XZ (llargada-alçada) i en l’amplada del canal en el pla YZ (amplada-alçada).
Més endavant es detalla el set-up amb el que es procedeix a fer els assajos.
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CAPÍTOL 2: ESTAT DE L’ART
En aquest capítol s’exposen els principis teòrics de transport de sediments, la base necessària
per entendre e fenomen. El capítol mostra un resum respecte l’estudi de l’erosió del sòl marí
degut a la influència del pas dels vaixells i, en especial, la influència que té les hèlixs en el
desplaçament de la capa de sediments. En la secció 2.1 s’expliquen els fonaments del transport
de sediments i les variables que hi influeixen en aquest fenomen i en la secció 2.2 es discuteix
l’efecte del jet que genera l’hèlix en la profunditat de l’espai erosionat.

2.1 EROSIÓ I TRANSPORT DE SEDIMENTS
L’erosió és un procés físic en el que els materials del terra són resuspesos i transportats a una
nova ubicació a través de forces hidrodinàmiques. El material transportat es denomina
“sediments”.
Quan el flux de l’aigua supera les forces que mantenen els sediments assentats, la columna
d’aigua transporta les partícules a una nova posició. Aquestes partícules o sediments en
suspensió es dipositen un cop la intensitat de la turbulència en la columna d’aigua disminueix.
La relació entre les forces hidrodinàmiques de la columna d’aigua que aixequen els sediments i
la dimensió d’aquests ve donada per la següent equació (equació 1) (Hamill G. , 1987):
𝐹𝑔
sin( Φ + 𝜓 )
=
𝐺
cos [ 𝜃 − (Φ + 𝜓 )]
•
•
•
•
•

(1)

𝐹𝑔 : forces resultants d’elevació dels sediments.
𝐺: pes de la partícula.
𝜃: angle entre la direcció del flux i la força d’elevació resultant.
Φ: angle entre la direcció del flux i la tangent per sobre del flux de la capa de sediments.
𝜓: angle de fricció de la partícula.

Figura 2: Forces que actuen en el transport de sediments (Wei, Propeller jet flow and its associated scour hole
around open quay structures., 2018)
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2.1.1 INICI DEL TRANSPORT DE SEDIMENTS
Les forces que hi actuen sobre el sediment depenen de la viscositat i de la diferència de pressions
que genera l’elevació i desplaçament lateral de les partícules. Aquestes forces per unitat de
superfície de l’àrea del llit de sorra poden ser reformulades en la tensió de tall al llit. L’inici del
moviment en un flux constant apareix quan la tensió de tall (τ) és major que el seu llindar de
tensió de tall o tensió de tall crític (𝜏𝑐𝑟 ). El valor de 𝜏𝑐𝑟 depèn de les condicions hidràuliques del
llit , la forma de les partícules i la posició relativa de cada partícula respecte la resta de partícules
del llit. Les condicions hidràuliques al voltant del llit de sorra poden ser expressades en funció
del número de Reynolds (equació 2).
𝑅𝑒 =
•
•
•

𝑢 · 𝐷∗
𝜐

(2)

𝑢: velocitat del flux
𝐷: diàmetre
𝜐: viscositat cinemàtica

Alguns experiments (Shield, 1936) en condicions de llit pla, són utilitzats per a representar les
condicions crítiques d’inici del moviment o 𝜏𝑐𝑟 de les partícules del llit en funció del número de
Reynolds.

Figura 3: Inici del moviment en funció del número de Reynolds. La corba representa el moment a partir del qual
una petita part de la superfície del llit (entre 5% i 10%) es mou. (Shield, 1936)

Altres experiments (Soulsby, 1997) han permès formular equacions que expressen l’inici del
moviment de les partícules del sòl (equació 3) en funció del diàmetre de les partícules (equació
4).
𝜏𝑐𝑟,𝑚𝑜𝑣 =

0.3
∗
+ 0.055 · (1 − 𝑒 −0.02𝐷 )
∗
(1 + 1.2𝐷 )

∗

3

𝐷 = 𝑑50 · √

𝑔(𝑠 − 1)
𝜐2

(3)

(4)
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•
•
•
•

𝑑50 : mediana del diàmetre del sediment. (m)
𝑔: gravetat. (m/s2)
𝑠: densitat relativa entre la densitat del sediment i la densitat de l’aigua
𝜐: viscositat cinemàtica (m2/s)

D’altra banda, expressions similars com la que proposa (Soulsby, 1997) són utilitzades per a la
formulació d’equacions per a determinar la tensió de tall crític d’inici del moviment de partícules
en suspensió (equació 5). (Van Rijn, Principles of sediment transport in rivers, estuaries and
coastal seas, 1993)
𝜏𝑐𝑟,𝑠𝑢𝑠𝑝 =

0.3
∗
+ 0.1 · (1 − 𝑒 −0.05𝐷 )
∗
(1 + 𝐷 )

(5)

Figura 4: Graficació sobre taula logarítmica de la tensió de tall crític en funció de la mida de les partícules. (verd)
Inici del moviment segons la corba de (Shield, 1936); (vermell) Inici del moviment segons l’equació (eq.3) de
(Soulsby, 1997); (groc) Inici de la suspensió segons l’equació (eq.5) de (Van Rijn, Principles of sediment transport in
rivers, estuaries and coastal seas, 1993).

A partir de les equacions de tensió de tall crític de moviment (equació 3) i suspensió (equació 5)
és possible determinar les velocitats de la secció vertical en les respectives situacions (Van Rijn,
Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas, 2012). Així doncs, la
velocitat de la secció crítica (Ucr) és aquella velocitat en la secció vertical a la partícula a partir
de la qual s’inicia el moviment o suspensió.

•

𝑈𝑐𝑟,𝑚𝑜𝑣 = 5.75 · [log (

12ℎ
)] · √𝜏𝑐𝑟,𝑚𝑜𝑣 · (𝑠 − 1) · 𝑔 · 𝑑50
6𝑑50

(6)

𝑈𝑐𝑟,𝑠𝑢𝑠𝑝 = 5.75 · [log (

12ℎ
)] · √𝜏𝑐𝑟,𝑠𝑢𝑠𝑝 · (𝑠 − 1) · 𝑔 · 𝑑50
6𝑑50

(7)

h: calat/profunditat d’aigua (m).

Com es pot comprovar a la figura 5, per a igual mida de sediment i calat, la velocitat de secció
mitja crítica de suspensió (Ucr,susp) és menor a la velocitat de secció mitja de moviment (Ucr,mov).
A més, el creixement de Ucr,mov és més lent (menor pendent) de manera que necessita d’una
major velocitat per iniciar el moviment o suspensió d’un mateix sediment en comparació a
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Ucr,susp.

Figura 5: Velocitat de secció vertical mitja crítica a l'inici del moviment i sedimentació en funció del mida de
sediment i el calat. (Van Rijn, Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas, 2012)

2.1.2 FORMULACIÓ DEL MOVIMENT DE SEDIMENTS
A més de definir mitjançant una equació l’inici del moviment de les partícules, és de gran
importància predir el moviment d’aquestes i com s’efectua el transport de les partícules del sòl
marí. Aquesta predicció del moviment dels sediments és de gran utilitat per tal de dissenyar les
infraestructures a utilitzar ja sigui a ports, costes, rius, estuaris...
A (Yang, 2005) és descriu l’evolució que ha tingut l’obtenció d’una equació que descrigui el
moviment dels sediments des de 1966. Els següents paràgrafs són cites indicades i explicades
explícitament a (Yang, 2005).
(Bagnold, 1966) va definir la càrrega total de sediment transportat (𝑔𝑡 ) en funció de l’energia
dissipada (𝐸) en un sistema de partícules i el rati de treball dut a terme pel sistema.
𝑔𝑡 =

(8)

𝐸 = 𝜏0 · 𝑢 = Υ · Λ · 𝑞

(9)

𝜔 · 𝑒𝑏
+ 0.01
𝑢𝑠 · tan 𝛼

(10)

𝑘1 =
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υ𝑠
𝑢𝑠
· 𝑘1 · 𝐸 ·
Υ𝑠 − Υ
𝜔

Υ𝑠 : pes específic del sediment
Υ: pes específic de l’aigua
𝑢𝑠 : velocitat mitja del transport de sediment
𝜔: velocitat de caiguda de la partícula
𝜏0 : tensió de tall del llit
𝑉: velocitat mitja del flux
Λ: gradient energètic
𝑞: flux d’aigua per unitat d’amplada de sediment
𝑒𝑏 : coeficient d’eficiència
𝛼: angle entre força de tall tangencial i normal
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Diferent a (Bagnold, 1966), es va definir l’energia dissipada en funció de la velocitat de fricció
pròxim al llit de sediments (𝑢∗ ) la qual és funció de la tensió de tall i la densitat (Yalin, 1977).
(11)

𝑢∗ = √𝜏0 ⁄𝜌
⁄

𝐸 = 𝜏0 · 𝑢∗ = 𝜏03 2 ⁄√𝜌

(12)
3⁄

Així doncs, segons aquesta formulació, l’energia dissipada és proporcional a 𝜏0 2 de manera que
la tensió de tall és l’únic paràmetre a l’hora de calcular 𝐸. D’aquesta manera (eq.12) no es tenen
en compte altres variables com poden ser la forma del llit.
(Van Rijn, Sediment transport. Part II: suspended load transport, 1984) va comprovar que hi
havia una millor relació amb l’energia dissipada si es substituïa la velocitat de tall total (𝑢∗ ) per
la velocitat de tall en relació a la partícula (𝑢∗′ ) ja que pot prescindir de la rugositat de la forma
del llit. Així doncs, es conclou que la velocitat de tall en relació a la partícula té un rol més
importat que la velocitat de tall total o la velocitat mitjana del flux.
𝐸 = 𝜏0 · 𝑢∗′

(13)

D’aquesta manera es contempla que no tota l’energia de dissipació sinó aquella causada
únicament per la fricció de les partícules és responsable del transport de sediments i l’energia
perduda a causa de la forma del llit és minoritària. La direcció del flux d’aigua i la fricció de les
partícules són la causa principal del desplaçament del sediment.
(McLean, Wolfe, & Nelson, 1999) afirma que, donat que la intensitat de turbulència (responsable
de la suspensió de sediments) és directament proporcional a 𝜏0 , aquesta ha de ser tinguda en
compte sempre en qualsevol anàlisis de transport de sediments. A més, afirma que
l’arrossegament paràsit, el qual és un component de la resistència a l’avanç, no és important en
el transport de sediments ja que la fricció de partícules, i conseqüentment 𝑢∗′ , es duu a terme
aigües avall del sistema de sediments que conformen el llit.
Si es té en compte que quan més a prop del llit més augmenta la concentració de partícules, es
determina que la velocitat de tall en relació a la partícula (𝑢∗′ ) és directament proporcional a la
velocitat mitjana de transport de sediments (𝑢𝑠 ) segons un factor 𝛼1 el qual depèn de la
distancia entre la partícula i el llit.
𝑢𝑠 = 𝛼1 · 𝑢∗′

(14)

Substituint les equacions (13) i (14) a (8) s’obté la següent fórmula de transport de sediments:
𝑔𝑡 =

Υ𝑠
𝐸 − 𝐸𝑐
· 𝑘1 · 𝛼1 · 𝑢∗′ ·
Υ𝑠 − Υ
𝜔

(15)

Es decideix afegir-hi la variable 𝐸𝑐 la qual representa l’índex d’energia dissipada crític en el llit a
causa del transport de sediment.
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2.2 JET DELS PROPULSORS DE POPA
Tal i com s’ha explicat en el “Capítol 1: Introducció”, la navegació dels vaixells en zones de poc
calat i les maniobres que hi realitzen tenen conseqüències directes en l’erosió del sòl ja que
mitjançant el jet generat pels propulsors són capaços de desplaçar grans quantitats de
sediments. Concretament els sistemes propulsius principals de popa, donades les dimensions i
velocitats del flux que generen, són els principals causants d’aquest fenomen i pels quals s’han
de prendre mesures per contrarestar els efectes negatius que el transport de sediments, l’erosió
i la soscavació provoquen. A més, és necessari entendre l’efecte i com hi intervenen estructures
com el propi casc del vaixell, el timó o els suports de les infraestructures portuàries.

Figura 6: Factors que intervenen en la influència del jet i que deriva en els efectes d'erosió i soscavació ocasionats
pel transport de sediments degut a la influència del pas i maniobres dels vaixells a port. (Elaboració pròpia)

2.2.1 PERFIL DE VELOCITATS AXIAL AMB JET LLIURE
L’acció erosiva dels vaixells radica especialment en l’acceleració del flux degut a les altes
velocitats de rotació, així com determinats diàmetres o pas. El flux generat pels propulsors té
tres components o dimensions: axial, tangencial i radial, sent la primera la de major magnitud.
Segons la component axial, existeixen dos zones conegudes com “zona d’establiment del flux” i
“zona de flux establert” les quals mostren patrons diferents en quant a la distribució de
velocitats i per tant, diferents funcions gaussianes. Si bé en un principi es pensava que 𝑢0 era
constant al llarg de la zona d’establiment del flux (Blaauw & Van de Kaa, 1978) i variava a partir
de la zona de flux establert (figura 8), els darrers estudis (Lam, Hamill, Robinson, Raghunathan,
& Song, 2011) indiquen que 𝑢0 també varia al llarg de la zona d’establiment del flux. És més, la
velocitat màxima no s’assoleix sobre l’eix axial sinó que es produeix lleugerament a banda i
banda de l’eix en els punts més propers a l’hèlix, mentre que conforme es va allunyant l’ efflux
velocity s’obté més a prop de l’eix axial similar al model teòric, tal i com es veu a la Figura 9.
El perfil de velocitats axial generat per les hèlixs, en la regió de jet establert, pot ser descrit com
una funció gaussiana, és a dir, la velocitat màxima assolida pel flux d’aigua té lloc sobre l’eix axial
de l’hèlix i decreix conforme s’allunya d’aquest i el flux és més proper a la superfície de l’aigua o
al sòl. La velocitat màxima sobre l’eix axial rep el nom de efflux velocity. La distribució del perfil
de velocitats té un eix longitudinal o axial i un eix vertical (Figura 7.c):
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•
•

L’eix X descriu la relació entre la velocitat màxima (efflux velocity, 𝑈0 ) i les velocitats
puntuals en cada un dels punts de coordenades del perfil de velocitats (𝑢⁄𝑢𝑚 ).
L’eix Y descriu la relació entre la distància puntual a l’hèlix i el diàmetre d’aquesta
(𝑥 ⁄𝐷𝑝 ).

Conforme el punt d’estudi es va allunyant de l’hèlix, la velocitat decreix i el raig d’aigua es
propaga amb un perfil de velocitats més similar, o al menys amb una variació de velocitats menys
acusada (figura 7b).

Figura 7: Perfil de velocitat de distribució del flux generat en zona de flux establert en funció de la distància i les
dimensions de l'hèlix. (a) Evolució del perfil de velocitats conforme s’allunya de l’hèlix ; (b) Comparativa teòrica de
diferents perfils de velocitats i les seves velocitats màximes, 𝒖𝒎 , en zona de flux establert ; (c) Distribució teòrica
de la velocitat com una funció gaussiana en zona de flux establert. ( (Schiereck, 1996)

Figura 8: Blaauw & Van de Kaan - Efflux velocity en funció de la distància i les dimensions de l'hèlix. Zona
d’establiment del flux fins a 𝒙⁄𝑫𝟎 = 𝟐. 𝟖 en condicions concretes d’assaig (Blaauw & Van de Kaa, 1978).

Figura 9: Lam et al. - Efflux velocity en funció de la distància i les dimensions de l'hèlix. Zona d’establiment del
flux fins a 𝒙⁄𝑫𝟎 = 𝟑. 𝟔𝟖 en condicions concretes d’assaig. (Lam, Hamill, Robinson, Raghunathan, & Song, 2011)
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Han estat diferents autors els que han proposat equacions per a determinar la velocitat màxima
que pot assolir el flux d’aigua accelerat pel moviment rotatiu de les hèlixs. Aquestes equacions
parteixen de la Teoria de la Quantitat de Moviment la qual indica que el canvi de moviment
degut a l’energia aportada per un sistema (en aquest cas l’hèlix) deriva en una força d’empenta
(T) sobre el fluid (en aquest cas l’aigua).
L’empenta pot ser relacionat amb l’equació de Bernoulli:
𝑇=

•
•
•

1
· 𝜌 · 𝐴 · Δ𝑉 2
2

(16)

𝜌: densitat del fluid
𝐴: àrea de l’hèlix
Δ𝑉: diferència de velocitats a l’inici i al final

D’altra banda, l’empenta es pot calcular de la següent manera, a partir del coeficient d’empenta:
𝑇 = 𝐾𝑇 · 𝜌 · 𝑛2 · 𝐷𝑝 4
•
•
•
•

(17)

𝐾𝑇 : coeficient d’empenta de l’hèlix
𝜌: densitat
𝑛: revolucions per minut
𝐷`𝑝 : diàmetre de l’hèlix

Igualant les equacions (16) i (17) i determinant que la velocitat a l’inici és negligible i l’àrea de
l’hèlix és 𝐴 = 𝜋 · 𝐷𝑝 2 /4 ja que es considera com una hèlix d’infinites pales (com un disc):
𝜋 · 𝐷𝑝 2 2
· 𝑉𝑓 = 𝐾𝑇 · 𝑛2 · 𝐷𝑝 4
8

(18)

Aïllant la velocitat de sortida (𝑉𝑓 ) i sent aquesta la velocitat màxima assolida o efflux velocity (𝑈0 )
s’aconsegueix finalment la primera equació amb la que inicialment es va poder calcular la
velocitat màxima que assolia el raig d’aigua a la sortida de l’hèlix:
𝑈0 = 1.59 · 𝑛 · 𝐷𝑝 · √𝐾𝑇

(19)

Aquesta, que parteix d’una sèrie de suposicions teòriques, s’ha intentat ajustar de manera
experimental. Per exemple, (Hamill G. , 1987) va desenvolupar l’equació anterior utilitzat un
coeficient menor resultant:
𝑈0 = 1.33 · 𝑛 · 𝐷𝑝 · √𝐾𝑇

(20)

Posteriorment (Stewart, 1992) es va desenvolupar una formulació que tenia en compte les
característiques geomètriques de l’hèlix de manera que es podia determinar calcular la velocitat
màxima de manera molt més exacta per a cada hèlix existent:
𝑈0 = 𝜉 · 𝑛 · 𝐷𝑝 · √𝐾𝑇

(21)
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𝜉 = 𝐷 −0.0686 · (𝑃⁄𝐷𝑝 )1.519 · 𝐵𝐴𝑅 −0.323
•
•

( 22)

𝑃⁄𝐷: pas de l’hèlix
𝐵𝐴𝑅: àrea projectada de les pales de l’hèlix

Finalment (Hashmi, 1993), va determinar el valor teòric de l’efflux velocity adimensionant el
diàmetre de l’helix dividint-la pel diàmetre de l’eix (𝐷𝑒 ) i obtenint una nova relació que defineix
un nou coeficient:
𝑈0 = 𝐸0 · 𝑛 · 𝐷𝑝 · √𝐾𝑇

(23)

𝐸0 = (𝐷𝑝 ⁄𝐷𝑒 )−0.403 · 𝐾𝑇 −1.79 · 𝐵𝐴𝑅 0.744

(24)

Com es pot apreciar, existeix una gran varietat d’equacions analítiques pel càlcul de l’efflux
velocity en condicions de jet lliure, és a dir, sense limitacions d’espai per la proximitat
d’estructures. Aquestes equacions parteixen de la idealització de l’hèlix i sense la interferència
deguda al moviment rotatori de les pales de manera que els resultats empírics disten poden
mostrar diferències comparats amb les prediccions analítiques.

2.2.2 VELOCITAT GENERADA PER L’EFECTE DE DOBLE HÈLIX
Les guies PIANC (PIANC, 2015) proposen una equació per tal de calcular de manera predictiva la
velocitat prop del sòl quan són utilitzades dues o més hèlixs basada en la superposició quadràtica
del flux de velocitat d’un sol jet.
𝑈𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑏,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 √2
•
•
•

𝐶ℎ /

𝑎𝑝
2

>1

𝑈𝑏,𝑚𝑎𝑥 : màxima velocitat prop del sòl amb dos hèlixs
𝑈𝑏,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 : màxima velocitat prop del sòl amb una hèlix
𝑎𝑝 : distància entre les dues hèlixs

Figura 10: Superposició del flux de velocitats generat per dos hèlixs (PIANC, 2015)

(25)
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A més, les respectives equacions de màxima velocitat prop del sòl per a una hèlix de Blaaw i van
de Kaa (Blaauw & Van de Kaa, 1978) i Fuehrer (Fuehrer, Römisch, & Egelke, 1981) han estat
adaptades per a dues hèlixs utilitzant el principi de superposició quadràtica (eq.25).
𝐷

Blaaw i van de Kaa (1978): 𝑈𝑏,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 = 0.216 · 𝑈0 · 𝐶𝑝

(26)

ℎ

Fuehrer et. al (1981): 𝑈𝑏,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 = 0.42 · 𝑈0 ·
•
•
•

𝐷𝑝
𝐶ℎ

(27)

𝑈0 : efflux velocity
𝐷𝑝 : diàmetre hèlix
𝐶ℎ : distància al sòl

Tot i la formulació predictiva s’ha pogut verificar experimentalment que els resultats obtinguts
són sobreestimats i per tant no són del tot fidels a la realitat. Experimentalment (Mujal-Colilles,
Gironella, Crespo, & Sánchez-Arcilla, 2017) s’ha comprovat que la formulació de Blaaw i van de
Kaa té resultats suficientment precisos per determinar la velocitat axial de les hèlixs, tal i com es
pot veure a la Figura 11, mentre que la formulació de Fuehrer és la més aproximada per a la
determinació de la velocitat màxima prop del sòl, tal i com es pot comprovar a la Figura 12.

Figura 11: Comparativa entre les velocitats axials teòriques i experimental. (a) Evolució de la velocitat axial a 300
rpm; (b) Evolució de la velocitat axial a 350 rpm; (c) Evolució de la velocitat axial a 400 rpm. (Mujal-Colilles, Gironella,
Crespo, & Sánchez-Arcilla, 2017)

Figura 12:Aproximació dels valors teòrics de la velocitat prop del sòl al valor experimental. (Mujal-Colilles, Gironella,
Crespo, & Sánchez-Arcilla, 2017)
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2.2.3 EFECTE DEL CONFINAMENT (BOUNDED PROPELLER JET)
Es parla de jet confinat quan aquest es veu afectat per la proximitat d’estructures (naturals o
artificials) que limiten l’espai en el que es troba el fluid. Aquestes estructures poden ser, per
exemple, el llit de sediments o el mur d’atrac de la dàrsena. Degut a aquestes interferències
espacials, la descripció del perfil de velocitats del jet varia i no pot ser predit per les equacions
anteriorment esmentades ja que les condicions del confinament són molt variables. És per això
que en aquestes condicions resulta més adient estudiar el comportament del moviment en
l’espai del flux que no pas el perfil de velocitats que es genera. Estudis recents (Wei, Chiew, &
Cheng, Recent advances in understanding propeller jet flow and its impact on scour, 2020)
mostren els efectes del confinament en els jets generats per hèlixs dels propulsors principals
de popa
Les condicions de confinament poden ser molt diverses ja sigui per la distribució de l’espai o bé
per la morfologia dels materials utilitzats en les estructures En termes generals, es troben quatre
tipus de limitacions espacials que interfereixen en el lliure desenvolupament del jet: limitacions
horitzontals, limitacions verticals, limitacions inclinades i limitacions mixtes. A més cal assumir
la interferència estructural derivada de la pala del timó a la sortida del jet.

CONFINAMENT HORITZONTAL
Degut a la diferència de pressions entre la part superior i inferior de l’eix del jet per la presència
d’una estructura limitant horitzontal, la velocitat axial per la part inferior del jet és major que a
la superior generant així un perfil de velocitats asimètric. A més, es pot apreciar un efecte
d’acoblament o unió amb la superfície horitzontal quan el flux és pròxim a aquesta, el qual és
conegut com efecte Coandă. Aquest efecte pel qual el jet tendeix a apropar-se a la superfície
pròxima ocasiona tres zones diferenciades al llarg del camp del flux: “zona de jet lliure” (free jet
region), “zona d’impacte” (impingement region) i “zona de jet al mur” (wall jet region).

Figura 13: Esquema de les zones del flux diferenciades degut a l'efecte Coanda. (Wei, Chiew, & Cheng, Recent
advances in understanding propeller jet flow and its impact on scour, 2020)

La longitud d’aquestes zones depèn en primera instància de l’alçada a la que es trobin les hèlixs
sent més gran la zona de jet lliure quan més lluny de la superfície horitzontal es trobin les hèlixs
i conseqüentment més petita serà la zona de jet al mur. Per contra, quan més a prop es troben
les hèlixs de la superfície horitzontal més curta serà la zona de jet lliure i més llarga serà la zona
de jet al mur.
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Com més pròxim a la superfície més acusat és l’efecte de la diferència de pressions entre la part
superior i inferior del jet de manera que en la part inferior la velocitat augmenta.

Figura 14: Efecte de l'alçada de les hèlixs sobre la superfície horitzontal en la velocitat de les línies de camp del jet.
(Wei, Chiew, & Cheng, Recent advances in understanding propeller jet flow and its impact on scour, 2020)

CONFINAMENT VERTICAL
El confinament vertical consisteix en l’existència d’una estructural paral·lela al pla de l’hèlix de
manera que resulta un obstacle en la lliure propagació del jet. En estudis experimentals (Wei &
Chiew, Impingement of propeller jet on a vertical quay wall, 2019) s’ha observat l’evolució i
comportament del jet en condicions de confinament vertical per a poder afirmar com està de
relacionat amb la soscavació al peu de l’estructura vertical.
A la Figura 12 es pot apreciar l’evolució de la trajectòria del jet així com la velocitat que aquest
té des de la sortida de l’hèlix fins a l’aproximació del mur situat davant l’hèlix. En l’experiment
es varia la distància de l’hèlix al mur per obtenir diferents patrons de propagació.
En els casos en que l’hèlix és molt pròxima al mur, el jet ràpidament es desvia fins a prendre una
trajectòria quasi paral·lela al mur, tant en sentit ascendent com descendent, obtenint un angle
de desviació major. Per contra, quant més lluny es troba l’hèlix del mur, la trajectòria del jet és
cada cop més paral·lela lluny del mur i es desvia més suaument amb la interferència que genera
el mur obtenint així un angles de desviació més petits. Amb això s’entén que el mur genera una
major obstrucció quan aquest és més pròxim a l’hèlix.
D’altra banda, hi ha un altre factor (a banda de l’obstrucció que provoca el mur) que interfereix
en la propagació del jet: la difusió.
En el cas més pròxim al mur 𝑋𝑤 = 𝐷𝑝 (Figura 12.a), la gran proximitat a aquest no cedeix espai
suficient per a apreciar una zona de jet lliure i per tant s’aprecia directament una zona d’impacte
la qual es divideix en una zona de propagació (en direcció al mur i en sentit ascendent i
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descendent) i una zona de recirculació de remolins (en direcció contrària).
En el segon cas més pròxim al mur 𝑋𝑤 = 2𝐷𝑝 (Figura 12.b), degut a una major distància al mur,
la zona de recirculació és més gran la qual amplia la zona de jet al mur. En aquest cas, l’obstrucció
del mur segueix dominant la propagació del jet.
A l’augmentar la distància al mur 𝑋𝑤 = 3𝐷𝑝 (Figura 12.c), la difusió del jet pren més importància
ja que en aquest cas sí s’aprecia una zona de jet lliure. Però, contràriament a la relació vista
entre Figura 12.a i Figura 12.b, la zona de recirculació disminueix degut, probablement, a la
difusió experimentada i conseqüentment la dissipació de gran part de l’energia del jet. Aquest
fenomen s’intensifica en 𝑋𝑤 = 4𝐷𝑝 (Figura 12.d) quan la recirculació de remolins és
pràcticament inexistent i només hi ha una moderada divisió del jet.

Figura 15: Interferència del confinament vertical en la propagació del jet. (Wei & Chiew, Impingement of propeller
jet on a vertical quay wall, 2019)

CONFINAMENT INCLINAT
Donat que el confinament inclinat té un cert angle, la distribució del jet en les proximitats de
l’estructura o mur no és simètrica com en el cas del confinament vertical i és per això que l’efecte
d’obstrucció del mur no afecta de la mateixa manera. Estudis experimentals (Wei, Chiew, &
Guan, Turbulent Flow Field of Propeller Jet around an Open-Type Quay, 2018) han estudiat la
influència de la distància de l’hèlix al peu del moll inclinat en la propagació del jet contra el mur,
en condicions de sòl rígid per imitar l’inici del procés de soscavació i en diferents inclinacions,
tenint en compte els patrons de velocitat i de turbulència. Els experiments varien la distància
hèlix-peu des de 𝑋𝑡 = 2𝐷𝑝 a 𝑋𝑡 = 9𝐷𝑝 , mantenint la distància hèlix-sol constant.
A 𝑋𝑡 = 2𝐷𝑝 es pot apreciar com la geometria del mur no afecta en la propagació del jet pròxim
a l’hèlix i, per tant, es dedueix que per distàncies inferiors a aquesta tampoc influeix.
Conforme es va augmentant la distància s’observa com la part superior del jet no es veu
pràcticament pertorbada mentre la part inferior del jet sí és influenciada per l’existència del
confinament inclinat. Es veu com la part inferior del jet es veu afectat per un efecte
d’acoblament a la superfície a l’igual que passava en el confinament horitzontal degut a l’efecte
Coandă. A més, un fenomen important que s’accentua és la disminució de la velocitat abans
d’arribar al mur inclinat conforme l’hèlix s’allunya del peu indicant així que es produeix una
disminució de l’energia a causa de la dissipació del jet. Tot i això, els resultats dels experiments
mostren com en l apart superior del mur inclinat hi ha un lleuger augment de la velocitat,
possiblement a causa de la contracció del perfil de velocitats transversal.
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Figura 16: Interferència del confinament inclinat en la propagació del jet. (Wei, Chiew, & Guan, Turbulent Flow Field
of Propeller Jet around an Open-Type Quay, 2018)

2.3 SOSCAVACIÓ
El procés de soscavació en les dàrsenes i canals pot ser un gran problema ja que, com s’ha
explicat en l’apartat “1.2 Problemàtica”, deriva en greus problemes d’estabilitat en les
infraestructures, redueix el calat de l’espai i pot arribar a tenir un impacte mediambiental al
remoure sediments del fons. Per a evitar els efectes negatius que provoca l’efecte de soscavació
és de gran importància predir l’evolució del fenomen. És per això que a través d’equacions
empíriques es vol determinar la màxima profunditat de soscavació (𝑆𝑚𝑎𝑥 ).
En anteriors estudis (Mujal-Colilles, Gironella, Sánchez-Arcilla, Puig Polo, & García-León, 2016),
s’ha comparat equacions de diferents autors aplicades en un cas real, sent el calat del vaixell 7
metres, el diàmetre de l’hèlix 5.6 metres i la potència subministrada pels motors de 11.000 kW
cadascun, sent un total de 4 motors. També s’han aplicat a un model a escala 1/25. Una de les
conclusions extretes de l’estudi experimental és la sobreestimació de la profunditat màxima de
soscavació amb les equacions disponibles fins ara i sent només les equacions descrites per
Hamill (Hamill, Johnston, & Stewart, 1999) i Hong (Hong, Chiew, Susanto, & Cheng, 2012) les
més pròximes als resultats obtinguts per batimetria, tot i arribar a doblar la màxima profunditat
de soscavació real tal i com es pot veure en les figures 18 i 19 (equacions 9 i 10 respectivament).
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Figura 17: Màxima profunditat de soscavació utilitzant diferents fórmules empíriques en un cas real. (Mujal-Colilles,
Gironella, Sánchez-Arcilla, Puig Polo, & García-León, 2016)

Figura 18: Màxima profunditat de soscavació utilitzant diferents fórmules empíriques en un model a escala. (MujalColilles, Gironella, Sánchez-Arcilla, Puig Polo, & García-León, 2016)

L’equació de Hamill (Hamill, Johnston, & Stewart, 1999) que determina la màxima profunditat
de soscavació en estat confinat és la següent:
(
•
•
•
•
•

𝑐
𝑢
𝑆𝑚𝑎𝑥
− 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑋𝑤 −0.2
+
1
=
1.18
·
(
)
)
𝑢
𝑆𝑚𝑎𝑥
− 𝐶ℎ
𝑋𝑡

𝑐
𝑆𝑚𝑎𝑥
: màxima profunditat de soscavació per a jet confinat
𝑢
𝑆𝑚𝑎𝑥 : màxima profunditat de soscavació per a jet desconfinat
𝐶ℎ : distància al sòl
𝑋𝑤 : distància al mur
𝑋𝑡 : distància a la profunditat de soscavació asimptòtica

(28)
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També s’ha estudiat l’evolució de la soscavació i la influència que té en aquest efecte la distància
de l’hèlix al mur. En aquest experiment (Wei & Chiew, Influence of toe clearance on propeller
scour around an open-type quay, 2017) s’utilitza una hèlix de diàmetre Dp = 10 cm, una distància
al moll de Xt = 5Dp i una velocitat de rotació de n = 450 rpm, obtenint resultats des de 0.5 hores
fins 128 hores.
Les dades obtingudes mostren que l’evolució temporal de la soscavació pot ser dividida en
quatre fases:
• Fase Inicial: es forma la soscavació inicial (0 – 8 hores).
• Fase de Desenvolupament: el perfil complet de la soscavació no canvia gaire però la
profunditat màxima segueix augmentant (8 – 32 hores).
• Fase d’Estabilització: el coeficient d’erosió de màxima profunditat es va reduint (32 – 64
hores).
• Fase Asimptòtica: El procés de soscavació va finalitzant (64 – 128 hores).
“Reconèixer la profunditat màxima de la soscavació en la fase asimptòtica és de gran
importància pel disseny dels molls. S’assumeix que quan el ràtio de soscavació en les
últimes 64 hores és menys de 3 mm/h (d50) es pot considerar que la fase asimptòtica
s’ha assolit i l’experiment es pot donar per finalitzat.” (Wei & Chiew, Influence of toe
clearance on propeller scour around an open-type quay, 2017)

Figura 19: Evolució temporal del perfil de soscavació. (a) Perfil lateral; (b) Màxima profunditat al llarg del temps.
(Wei & Chiew, Influence of toe clearance on propeller scour around an open-type quay, 2017)

En l’estat confinat (horitzontal + vertical) és de gran interès veure de quina manera afecta
l’existència d’una limitació física com pot ser un mur d’atrac d’una dàrsena portuària
(confinament vertical) i el sòl de la dàrsena (confinament horitzontal). Com s’ha pogut veure en
estudis experimentals recents (Llull Marroig, 2021) (Mujal-Colilles, Castells, Llull Marroig,
Gironella, & Martinez de Osés, 2018), l’efecte de soscavació es veu directament influenciat per
la presència del mur situat davant del pla de les hèlixs del vaixell en una maniobra de desatrac.
La màxima profunditat de soscavació passat un temps prudencial, i fins una distància per
determinar, es troba al costat del mur a causa del vòrtex altament energètic que es genera al
peu del mur com a conseqüència de l’impacte del jet generat per les hèlixs ja que accentua
l’efecte de soscavació en aquest punt. En la Figura 19.a es pot comprovar com en una situació
de confinament amb aproximació del vaixell frontal es produeix aquesta tendència.
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Donat que el peu del mur és un punt d’enorme sensibilitat per la importància que té en
l’estabilitat de la infraestructura, s’ha volgut determinar un model predictiu per determinar
l’abast de la profunditat de soscavació en aquest punt en funció dels paràmetres que influeixen
de manera directa en l’evolució del perfil de soscavació com són la distància al mur (𝑋𝑤 ), la
distància al sòl (𝐶ℎ ), l’efflux velocity (𝑈0 ) i el temps (𝑡) (Llull Marroig, 2021).
2

𝑆
𝐶ℎ 0.5
𝑈0
𝑡 · 𝑈0 4.425
−4
= 2.539 · 10 · ( ) · (
)
) · ln (
𝑋𝑤
𝑋𝑤
𝑋𝑤
√𝑔 · 𝑋𝑤

(29)
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CAPÍTOL 3: DISPOSICIÓ EXPERIMENTAL I
METODOLOGIA
El present capítol descriu l’equipament necessari per a l’execució de l’estudi experimental així
com les condicions d’assaig en què s’han efectuat els experiments per tal de reproduir els
efectes de les maniobres dels vaixells a port. A més, en aquest capítol s’explica breument com
s’ha realitzat l’estudi experimental i com s’ha fet el posterior tractament de les dades
obtingudes.
Per a poder realitzar aquest projecte, s’ha dividit en dos parts ben diferenciades les quals es
classifiquen en:
• Recopilació de dades al Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM-UPC)
• Tractament i anàlisi de les dades mitjançant MATLAB.

3.1 EQUIPAMENT
L’estudi experimental s’ha dut a terme al Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat
Politècnica de Catalunya (LIM-UPC) en un tanc d’assajos anomenat LaBassa on es reprodueixen
a escala diferents fenòmens hidràulics. En el cas particular d’aquest projecte, s’ha utilitzat
aquesta instal·lació doncs permet simular els efectes de les hèlixs en situació de confinament.
LaBassa és un tanc d’aigua de 12.5 x 4.6 x 2.5 metres (Figura 17 i Figura 18) en el que s’hi disposa
una capa de sediments en la base i s’omple fins una determinada alçada d’aigua de manera que
les hèlixs utilitzades treballin en les condicions més realistes possibles i s’evitin inconvenients
com podria ser la succió de l’aire en el cas que aquestes estiguessin molt pròximes a la superfície.
A la part baixa del tanc hi van instal·lats unes parets de vidre per tal de poder observar l’evolució
dels fenòmens a estudiar des del lateral del tanc. A la part superior del tanc és des d’on es
controla l’experiment.

Figura 17: Representació 3D del tanc LaBassa. A la part superior del tanc s’hi instal·len dos estructures mòbils en
les que s’hi situen les hèlixs i motors elèctrics (en la més llunyana al mur) i les ecosondes i sensors (en la més pròxima
al mur) (Mujal-Colilles, Gironella, Crespo, & Sánchez-Arcilla, 2017)
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Figura 18: Vista de perfil, planta i alçat de LaBassa amb la representació de les distàncies essencials per efectuar
els assajos. La zona de mesura és menor a la totalitat del tanc. (Llull Marroig, 2021)

Les hèlixs utilitzades per a l’estudi estan a 0.5 m de distància una de l’altra des de l’eix central
de cadascuna i aquestes tenen un diàmetre de 0.25 m. Estan constituïdes de 4 pales amb rati de
pas (P/D) de 1.0 i una rati d’àrea projectada de les pales de l’hèlix (BAR) de 0.75.
Taula 1: Dimensionament de les hèlixs utilitzades en els experiments.

DIMENSIÓ
Diàmetre (𝐷𝑝 )
Separació d’eixos (𝑎𝑝 )
Pas (𝑃/𝐷)
Rati d’àrea projectada de les pales (𝐵𝐴𝑅)

VALOR
0.25 m
0.50 m
1.00
0.75

Figura 19: Sistema propulsiu de doble hèlixs utilitzat a l'estudi experimental. (Elaboració pròpia)

Es decideix instal·lar una estructura metàl·lica a la part posterior de les hèlixs de manera que
s’intenta simular el casc d’un Ro-Ro/Ro-PAX amb un alt coeficient de bloc i, d’aquesta manera,
dur a terme un assaig el més realista possible tenint en compte la geometria del cas de
l’embarcació.
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Per a l’obtenció dels perfils d’elevació, s’utilitzen 3 ecosondes @ULTRALAB UWS1M amb una
precisió de l’1% a 40 Hz de freqüència de mostreig i situades a 7,5 cm de distància horitzontal
entre elles per a realitzar un total de 39 perfils longitudinals sobre l’àrea de mesures. Alhora, els
ponts mòbils sobre els que estan muntades les ecosondes prenen la posició de referència
mitjançant mesures amb punter làser. D’aquesta manera s’obté una posició longitudinal i
transversal (X,Y) per a cada mesura d’elevació (Z) de les ecosondes. Aquestes dades són
processades i recopilades en una memòria externa.

Figura 20: : Disposició de les ecosondes utilitzats en l'estudi experimental. (Elaboració pròpia)

La Figura 21 mostra el rail sobre el que es mou tot el pont per a realitzar els perfils longitudinals.
L’instrument que apareix a la imatge és el punter làser que pren la posició longitudinal del pont
sobre el tanc.

Figura 21: Sensors làser per determinar la ubicació de les ecosondes utilitzats en l'estudi experimental. (Elaboració
pròpia)

3.2 CONDICIONS D’ASSAIG
Per a l’estudi de l’evolució del llit de sediments per l’efecte de les maniobres dels vaixells, s’ha
realitzat un conjunt de 6 experiments per tal d’estudiar l’efecte de la soscavació en condicions
de confinament. Tots els assajos s’han realitzat simulant maniobres de desatrac a una alçada del
llit de sediments fixa. Els assajos s’han classificat segons les revolucions per minut a la que
giraven les hèlixs i la distància al mur a la que aquestes es situaven.
Cadascun dels assajos s’ha realitzat durant 30 minuts i s’han dut a terme aturades parcials cada
5 minuts per tal de fer un escanejat de la situació del llit de sediments en cadascun d’aquests
intervals de temps.
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Taula 2: Condicions d'assaig en funció de les maniobres, distància al mur (Xw), distància al llit de sediments (Ch),
velocitat de gir de les hèlixs (RPM) i intervals de temps.

Maniobra

𝑿𝒘

𝑪𝒉

RPM

300 rpm

Intervals
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min

Desatrac

𝑋𝑤 = 7𝐷𝑝

𝐶ℎ = 𝐷𝑝

350 rpm

400 rpm

5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min

300 rpm

Desatrac

𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝

𝐶ℎ = 𝐷𝑝

350 rpm

5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min
5 min
10 min

400 rpm

Per a

15 min
20 min
25 min
30 min
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3.3 RECOPILACIÓ DE DADES AL LIM-UPC
Per a la realització dels experiments i la presa de dades es procedeix de la següent manera:
Primer, es fa una lectura inicial de tota l’àrea de mesures, que s’utilitzarà com a superfície
d’elevació referència per a cada experiment. Seguidament, es posiciona el pont mòbil que conté
les hèlixs a la distància del mur desitjada (7Dp o 10Dp). A continuació, s’engeguen els motors
elèctrics, sent seleccionat prèviament la velocitat de rotació desitjada (300 rpm, 350 rpm o 400
rpm). Passats 5 minuts, es paren els motors, es mou el pont que conté les hèlixs per a deixar
espai al tanc i es procedeix a mesurar els 39 perfils longitudinals d’elevació amb les ecosondes.
Finalment, es torna a posicionar el pont mòbil dels propulsors a la posició inicial i es repeteix el
cicle fins que el temps total de l’experiment arriba a 30 minuts.

3.4 TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES MITJANÇANT MATLAB
La segona part de l’estudi es realitza a partir de l’entorn de programació MATLAB. Les dades
obtingudes per les ecosondes han d’interpolar-se per a obtenir un grid de dimensions 3.7 x 2.6
m (X,Y) amb les elevacions interpolades a 1 cm de resoluciósobre les X i 1.7 sobre les Y. Així
doncs, es treballa amb 3 matrius de dimensions 150 x 372 corresponents a les lectures dels eixos
X, Y i Z per a cada interval de temps i per a cada una de les condicions d’assaig amb què
s’experimenta.
El tractament i anàlisi es fa a partir d’un conjunt de scripts i subrutines elaborades per a
visualitzar i analitzar perfils d’elevació i volums d’erosió a partir dels grids d’entrada esmentats.
Totes les figures indicades el “Capítol 5: Resultats” són algunes de les representacions gràfiques
creades mitjançant MATLAB per l’estudi qualitatiu de la morfologia del sòl. Totes les línies del
codi que mostren informació d’interès es poden trobar a l’Annex d’aquest treball.
El desenvolupament del codi per a l’anàlisi de profunditats i volums d’erosió ha servit per assolir
els objectius plantejats a l’inici d’aquest Treball de Final de Grau.
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CAPÍTOL 4: RESULTATS
En aquest capítol es vol mostren els resultats obtinguts després de l’anàlisi de dades realitzat i
es descriu el comportament dels perfils de soscavació i l’evolució temporal del volum d’erosió
en les diferents situacions d’assaig, totes elles en maniobres de desatrac. L’anàlisi fet a través
de MATLAB permet mostrar l’evolució de l’erosió a partir de diferents perfils de soscavació per
així interpretar qualitativament els resultats. En el present capítol s’assoleixen els objectius
plantejats a l’apartat “1.3 Objectius”: obtenció dels valors màxims de profunditat d’erosió a cada
interval de temps, màxim volum d’erosió a cada interval de temps i relacions empíriques entre
volum d’erosió i variables experimentals.

4.1 DETERMINACIÓ DE L’EFFLUX VELOCITY
El flux generat a l’hora d’efectuar les maniobres és la combinació del jet de l’hèlix i l’estela
turbulenta formada per la presencia del casc, tot i que aquesta última pren un valor molt baix
en situacions de maniobra
Com s’ha anat explicant al llarg d’aquest projecte, l’efflux velocity és el valor més important que
caracteritza el jet generat per les hèlix per a la formació de la soscavació i la determinació de la
profunditat màxima que s’origina. Tot i ser una variable de gran importància en l’estudi de
l’erosió del sòl marí, no hi ha consens per definir matemàticament el valor d’aquesta i són
diferents expressions matemàtiques les utilitzades per predir la màxima velocitat axial del jet.
Donat que les dades utilitzades per a l’anàlisi han estat extretes del Laboratori d’Enginyeria
Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, s’ha pres l’equació de la Teoria del Moment
Axial per definir l’efflux velocity seguint les investigacions i articles previs també duts a terme en
el LIM-UPC (Llull Marroig, 2021):
𝑈0 = 1.59 · 𝑛 · 𝐷 · √𝐾𝑇
•
•
•

(19)

𝑛: revolucions per segon
𝐷: diàmetre de les hèlix
𝐾𝑡 : coeficient d’empenta

El valor de l’efflux velocity ha estat determinat per a un valor de coeficient d’empenta igual a
0.65, obtingut a partir de mesures experimentals prèvies a aquest treball.
En la zona d’establiment del flux, el perfil de velocitats és independent per a cada hèlixs, arribant
a ajuntar-se i, a la zona de flux establert, obtenir un perfil de velocitats descrit per una distribució
gaussiana (Jiang, et al., 2019). Així doncs la màxima velocitat o efflux velocity es troba al centre
de l’eix axial que separa de manera simètrica les dos hèlix el qual coincideix amb l’eix axial de
simetria del tanc on es realitza l’assaig. A més, en maniobres de desatrac, com les hèlixs
contrarroten, el solc d’erosió que es forma aigües avall s’eixampla des de la línia central cap a
fora. D’altra banda, es comprova amb les mesures experimentals que el perfil més representatiu
de les màximes velocitats és e perfil central. És per això que en els resultats obtinguts en relació
als perfils longitudinals de soscavació, es pren l’eix central de la zona de mesura (Y = 2.395 m)
com a zona de mesura, igual que en anteriors experiments on s’ha vist que és el que millor
s’ajusta al perfil de màximes profunditats (Mujal-Colilles, Castells, Llull Marroig, Gironella, &
Martinez de Osés, 2018).
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Figura 22: Perfil de velocitats en funció de la distància per dos hèlixs. Es distingeixen dos zones: zona d’establiment
del flux i zona de flux establert. (Jiang, et al., 2019)

4.2 MÀXIMA PROFUNDITAT DE SOSCAVACIÓ
Seguint el criteri dels resultats experimentals d’estudis previs, es pren el perfil central del tanc
com a zona de mesura per a la determinació dels punts de màxima profunditat de soscavació.
Es determinen dos models d’anàlisi: el perfil longitudinal de la profunditat de soscavació i
l’evolució temporal de màxima profunditat de soscavació.

4.2.1 PERFIL LONGITUDINAL
La morfologia del perfil de màxima erosió permet determinar les zones on s’accentua el
fenomen en funció dels eixos longitudinal (X) i vertical (Z). El perfil longitudinal presenta una
morfologia diferent en funció de les condicions d’assaig en les que es treballa (distància al mur i
velocitat inicial del flux). Com era d’esperar, la màxima profunditat de soscavació per a cada un
dels intervals augmenta conforme ho fa la velocitat de rotació de les hèlixs
En les condicions d’assaig a 𝑋𝑤 =7𝐷𝑝 es pot apreciar com el perfil tendeix a l’aparició de dos
mínims locals i dos màxims locals de manera que resulta en dues regions erosionades
diferenciades: una a la base del tanc (FWH) i una just situat al peu del mur (NWH). Tot i així, la
tendència canvia dràsticament quan la velocitat del flux augmenta (400 rpm) i l’assaig es realitza
més enllà dels 20 minuts, com es pot veure en la Figura 23 de manera que el perfil tendeix a
tenir un sol mínim al peu del mur i un màxim sota les hèlixs. És a partir dels 30 minuts d’assaig
quan no es diferencien les dues regions i només existeix un mínim (global) de manera que les
dues zones erosionades han tendit a ajuntar-se i la cresta dipositada entre el solc al peu del mur
i el solc en mig del tanc desapareix totalment. A 20 minuts i 25 minuts es podria definir una zona
de transició entre els dos models de perfil longitudinal amb dos i/o un solc.
D’altra banda es pot observar com, conforme s’allunyen les hèlixs del mur (𝑋𝑤 =10𝐷𝑝 ) (Figura
23b, Figura 24b,Figura 25b), l’aparició dels dues regions perfectament distingides es produeix
conforme el temps avança ja que des d’un inici només es forma el solc al centre del tanc (FWH).
Conforme la velocitat de rotació de les hèlixs augmenta, disminueix el temps necessari per a
l’aparició de l’espai erosionat al peu del mur (NWH).
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a)

b)

Figura 23: Perfil Longitudinal a 300rpm per a cada interval de temps. (a) Xw=7Dp; (b) Xw=10Dp (Elaboració pròpia)

a)

b)

Figura 24: Perfil Longitudinal a 350rpm per a cada interval de temps. (a) Xw=7Dp; (b) Xw=10Dp (Elaboració pròpia)

a)

b)

Figura 25: Perfil Longitudinal a 400rpm per a cada interval de temps. (a) Xw=7Dp; (b) Xw=10Dp (Elaboració pròpia)
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Ja que la limitació horitzontal (sòl del tanc) afecta de la mateixa manera ja que la distància al sòl
és la mateixa en tots els casos, l’evolució del perfil longitudinal només es veurà afectada per la
limitació vertical (mur), a més de la velocitat de rotació de les hèlixs. A les Figures 23, 24 i 25 es
mostra que la distància al mur vertical és un factor clau en la profunditat de soscavació al costat
del mur ja que, conforme s’augmenta la proximitat al mur, també ho fa la profunditat de
soscavació en aquesta zona. Això és degut a que el flux que arriba al mur és més energètic.
L’erosió que es forma al peu del mur (NWH) és causada pel reflux que es produeix a l’impactar
el flux generat per les hèlixs contra el mur de manera que es crea un vòrtex que va desgastant
la capa de sediments sota el mur. Així doncs, l’evolució de la profunditat de soscavació al peu
del mur és depenent de la velocitat de les hèlixs i del vòrtex generat pel reflux a l’impactar el jet
contra el mur. És per això que, a la zona en la que conflueixen el llit de sediments i el mur, el
fenomen de soscavació es veu accentuat.

4.2.2 EVOLUCIÓ TEMPORAL
Aquesta diferència entre les dues distàncies al mur i la conseqüent profunditat de soscavació
que s’origina en cadascun dels casos es veu reflectida en la Figura 26a, Figura 27a i Figura 28a
on es mostra l’evolució temporal de la màxima profunditat d’erosió a prop del mur. La màxima
profunditat de soscavació al peu del mur en cada interval de temps esta inversament
relacionada amb la distància entre les hèlixs i el mur. La màxima profunditat de soscavació a
prop del mur en cada assaig és de:

RPM

Time (min)
𝟕𝑫𝒑
𝑺𝒎𝒂𝒙

𝑺𝑿𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒂𝒙

Time (min)
𝟏𝟎𝑫𝒑
𝑺𝒎𝒂𝒙

𝑺𝑿𝒎𝒂𝒙
𝒎𝒂𝒙

300
350
400

30
30
30

0.648 · 𝐷𝑝
0.769 · 𝐷𝑝
1.599 · 𝐷𝑝

30
30
30

0.376 · 𝐷𝑝
0.669 · 𝐷𝑝
1.175 · 𝐷𝑝

Taula 3: Màximes profunditats de soscavació al costat del mur per a Xw=7Dp i Xw=10Dp.

Fora del mur es veu la mateixa tendència descrita al costat del mur. Les màximes profunditats
de soscavació en el forat format en mig del tanc (FWH) en cada interval de temps sorgeixen quan
les hèlixs es situen més a prop del mur, tal i com es veu en la Figura 26.b, Figura 27.b i Figura
28.b. Tot i així, conforme es prolonga el temps d’assaig es pot veure com les tendències
s’equiparen arribant a obtenir en els intervals de 30 minuts major profunditat de soscavació per
a distàncies de 𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝 que no pas per a distàncies de 𝑋𝑤 = 7𝐷𝑝 . Tot i anivellar-se les
profunditats de soscavació a mesura que el temps avança, la màxima diferència entre dos
profunditats a diferents distàncies del mur són:

RPM

Time (min)
𝟕𝑫𝒑
𝑺𝒎𝒂𝒙

𝑺𝑿𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒂𝒙

Time (min)
𝟏𝟎𝑫𝒑
𝑺𝒎𝒂𝒙

𝑺𝑿𝒎𝒂𝒙
𝒎𝒂𝒙

300
350
400

25
25
20

C 0.766 · 𝐷𝑝
0.881 · 𝐷𝑝
0.973 · 𝐷𝑝

30
30
30

0.777 · 𝐷𝑝
0.905 · 𝐷𝑝
1.02 · 𝐷𝑝

Taula 4: Màximes profunditats de soscavació fora del mur per a Xw=7Dp i Xw=10Dp.
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a)

b)

Figura 26: Comparativa Xmin (línia vermella) vs Xmax (línia blava) en funció del temps i la relació S/Dp a 300 rpm.
(a) Xmin vs Xmax al costat del mur; (b) Xmin vs Xmax fora del mur. (Elaboració pròpia)

a)

b)

Figura 27: Comparativa Xmin (línia vermella) vs Xmax (línia blava) en funció del temps i la relació S/Dp a 350 rpm.
(a) Xmin vs Xmax al costat del mur; (b) Xmin vs Xmax fora del mur. (Elaboració pròpia)

a)

b)

Figura 28: Comparativa Xmin (línia vermella) vs Xmax (línia blava) en funció del temps i la relació S/Dp a 400 rpm.
(a) Xmin vs Xmax al costat del mur; (b) Xmin vs Xmax fora del mur. (Elaboració pròpia)
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Tal i com s’ha esmentat a l’apartat “2.3 Soscavació”, l’evolució temporal del perfil longitudinal
de la profunditat de soscavació té una tendència logarítmica segons els estudis esmentats. Tot i
erosionar gran quantitat de sediments ens els primers intervals de temps, la tendència
erosionant és la d’arribar a un equilibri de manera que la profunditat de soscavació s’estabilitza
passat un temps prudencial. En la Figura 29 (a i b)es verifica aquesta tendència de creixement
ràpid en l’inici i una reducció del creixement conforme passa el temps. Tot i així, seria convenient
realitzar assajos durant un període de temps més llarg per predir amb major exactitud el temps
necessari en les condicions d’assaig per a que la profunditat de soscavació s’estabilitzi.
Concretament en la Figura 29.a, quan la velocitat de rotació de les hèlixs és a 400 rpm es pot
veure un canvi de tendència en el creixement de la profunditat de soscavació a partir dels 20
minuts. Aquest ràpid creixement coincideix amb el canvi de tendència apreciat a la Figura 25.a
quan els forats del peu del mur i del centre del tanc es comencen a ajuntar de manera que
s’acaba formant un sol forat, degut al vòrtex format pel reflux del jet contra el mur. En aquesta
situació la profunditat de soscavació al peu del mur (NWH), passats els 20, passa a ser més
profunda que lluny del mur (FWH) i per tant s’aprecia aquest canvi brusc de la tendència (ja que
la Figura 29 mostra la màxima profunditat per a cada interval en tota l’àrea de mesura del tanc).
a)

b)

Figura 29: Comparativa de l'evolució temporal de la màxima profunditat de soscavació en tot l’àrea de mesura del
tanc per a 300rpm (línia vermella), 350rpm (línia blava) i 400rpm (línia negra). (a) Xw=7Dp; (b) Xw=10Dp. El model
temporal mostra l’evolució logarítmica de la màxima profunditat de soscavació en tota l’àrea de mesura però la
tendència canvia per a la distància Xw=7Dp a partir del minut 20 en el que, per la interacció del mur, el solc a propr
del mur (NWH) passa a ser més profund que el forat lluny del mur (FWH). (Elaboració pròpia)

4.2.3 MODEL PREDICTIU
La zona pròxima al mur és un espai d’enorme interès d’estudi donada la importància que aquest
té per a l’estabilitat de la infraestructura de la dàrsena i, per tant, resulta vital aprofundir en la
predicció dels efectes que pot tenir l’erosió en aquesta zona. L’31 permet predir la màxima
profunditat de soscavació al costat del mur en funció de la distància a la que es trobin les hèlixs
d’aquest (Llull Marroig, 2021). A la Figura 30 dona mostra la correlació entre els valors de
màxima profunditat a la regió de NWH mesurats en aquests experiments i els valors calculats
amb l’Equació 31. L’error quadràtic mig (RMSE) és de RMSE = 0.0095, tot i que en aquests assajos
els resultats predictius tendeixen a ser lleugerament sobreestimats.
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2

𝑆
𝐶ℎ 0.5
𝑈0
𝑡 · 𝑈0 4.425
−4
= 2.539 · 10 · ( ) · (
)
) · ln (
𝑋𝑤
𝑋𝑤
𝑋𝑤
√𝑔 · 𝑋𝑤

(30)

Figura 30: Relació de coincidència entre el model predictiu i el model mesurat de màxima profunditat de soscavació
per a les distàncies Xw=7Dp i Xw=10Dp a 300rpm (punts vermells), 350rpm (punts verds) i 400rpm (punts blaus) al
costat del mur. (Elaboració pròpia)

Donat que el model predictiu s’ajusta prou bé al model mesurat es pot extraure que l’efflux
velocity és més determinant en l’efecte erosiu que no pas la distància al sòl a la que es troben
les hèlixs. Així doncs, el valor del número de Froude (al costat del mur) el qual està elevat al
quadrat és més influent en la soscavació del peu del mur que la distància al sòl la qual està
elevada a la 0.5.
En la Figura 31 es mostra la relació entre la màxima profunditat de soscavació calculada segons
l’Equació 31 i el “número de Froude al mur” (Wall Froude Number) (Llull Marroig, 2021). Seguint
la tendència de la Taula 4, el model predictiu es compleix i, si la profunditat màxima d’erosió a
prop del mur s’expressa només en funció del Wall Froude Number, es pot estimar que l’erosió
per a valors de Wall Froude Number més baixos de 0.25, l’erosió al peu del mur és negligible.

Interval
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min

Wall Froude Number
0.2906
0.2865
0.2845
0.2831
0.2821
0.2813

Taula 5: Mínim número de Froude al costat del
mur per a cada interval de temps determinada
a partir de la línia de tendència de cada un dels
intervals de temps.

Figura 31: Relació S/Xw predictiva en funció del número
de Froude al costat de mur per a cada interval de temps. (Elaboració pròpia)
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4.3 VOLUM EROSIONAT
En aquesta secció es mostren, en primer lloc, les relacions experimentals existents entre dues
característiques geomètriques del solc d’erosió: la màxima profunditat de soscavació i el volum
de sediment eroisonat. Posteriorment es proposa un model predictiu per a estimar el volum
d’erosió en funció de les variables experimentals analitzades en aquest treball (𝑈0 , 𝑋𝑤 ).

4.3.1 EVOLUCIÓ TEMPORAL I VOLUM EROSIONAT EN FUNCIÓ DE
LA PROFUNDITAT DE SOSCAVACIÓ
Determinat el perfil longitudinal de la profunditat de soscavació es pot entendre que en aquelles
zones on augmenta la profunditat també ho fa el volum de sediments erosionat. A les Figures
32, 33 i 34 es mostra l’evolució temporal del volum erosionat i sedimentat a l’àrea de mesures.
Tot i trobar les màximes profunditats de soscavació en els assajos a una distància del mur de
𝑋𝑤 = 7𝐷𝑝, el volum total de sediment erosionat és sensiblement superior en els assajos a una
distància del mur de 𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝.
D’altra banda, els resultats mostren que no es pot assumir balanç sedimentari a l’àrea de
mesures ja que el volum dipositat no coincideix amb el volum erosionat. Això és degut a que
l’àrea de mesures no cobreix la totalitat del tanc i per tant existeixen “zones cegues” on el
sediment dipositat no es pot mesurar (Figura 18). Tot i això, a partir de l’anàlisi visual realitzat
amb mapes de contorns (Annex), es pot assumir que la zona de sediment erosionat està situada,
per a qualsevol experiment, dins els límits d eles àrees de mesura.
Donat que el volum erosionat a 𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝 és sensiblement superior que a 𝑋𝑤 = 7𝐷𝑝 s’entén
que la influència del mur no afecta de la mateixa manera que ho feia en el cas de la profunditat
de soscavació i, per tant, la velocitat del flux i el diàmetre de les hèlixs es prenen en aquest cas
com a variables fonamentals a l’hora de determinar la quantitat de volum erosionat.
RPM
300 rpm
300 rpm
350 rpm
350 rpm
400 rpm
400 rpm

𝑿𝒘
7𝐷𝑝
10𝐷𝑝
7𝐷𝑝
10𝐷𝑝
7𝐷𝑝
10𝐷𝑝

Volum Erosionat (m3)
0.1445
0.1576
0.2165
0.2788
0.3695
0.4530

Taula 6: Volum erosionat en 30 minuts en cadascuna de les condicions d'assaig

El volum erosionat, igual que la profunditat de soscavació, s’incrementa en funció del temps.
Per tant, quant més llarg sigui el temps de maniobres a la dàrsena, més quantitat de sediments
es transportarà. De la mateixa manera, a més velocitat de rotació més volum s’erosiona ja que
el flux és més energètic, sent l’energia dissipada directament proporcional a les tensions de tall
del llit de sediments, i s’aconsegueix una major càrrega total de sediment transportat (𝑔𝑡 ) (veure
Equació 15, Secció 2.1.2).
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a)

b)

Figura 32: Volum erosionat (línia blava) i dipositat (línia vermella) a 300 rpm. El volum erosionat és superior al
depositat en la zona de mesura i per això no hi ha balanç sedimentari. (a) Xw=7Dp; (b) Xw=10Dp (Elaboració pròpia)

a)

b)

Figura 33: Volum erosionat (línia blava) i dipositat (línia vermella) a 350 rpm. El volum erosionat és superior al
depositat en la zona de mesura i per això no hi ha balanç sedimentari. (a) Xw=7Dp; (b) Xw=10Dp (Elaboració pròpia)

a)

b)

Figura 34: Volum erosionat (línia blava) i dipositat (línia vermella) a 300 rpm. El volum erosionat és superior al
depositat en la zona de mesura i per això no hi ha balanç sedimentari. (a) Xw=7Dp; (b) Xw=10Dp (Elaboració pròpia)
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De la mateixa manera que passa amb els perfils de soscavació, l’evolució temporal del volum de
sediments erosionat tendeix a l’equilibri amb el temps. A la Figura 35 es mostra l’evolució del
volum (adimensional amb el diàmetre de l’hèlix) en funció del temps. Com mostren els resultats
de la Figura 35.a, la influència del mur per a distàncies pròximes a aquest no és la mateixa en
termes de volum ja que, contràriament al que passava per a profunditats de soscavació, a major
distància del mur s’obtenen majors volums erosionats (punts cians). D’altra banda, la Figura 35.b
mostra com a altes velocitats (punts blaus) el volum erosionat és major que en velocitats
intermèdies (punts verds) i velocitats baixes (punts vermells). Així doncs, la condició d’assaig
més contraproduent és a màxima velocitat de rotació i màxima distància del mur.
Donat que la influència del mur no és la mateixa en termes de volum que en termes de
profunditat de soscavació, es planteja la següent pregunta:
“Per què no és manté la mateixa influència del mur sobre el volum erosionat igual que ho feia
sobre la profunditat de soscavació??”
a)

b)

Figura 35: Evolució temporal del volum erosionat adimensional. (a) En funció de la distància al mur: Xw=7Dp (punts
vermells) i Xw=10Dp (punts cians); (b) En funció de la velocitat de rotació: 300 rpm (punts vermells), 350 rpm (punts
verds), 400 rpm (punts blaus). (Elaboració pròpia)

A partir de les dades obtingudes, en l’anàlisi de màximes profunditats d’erosió, es proposa un
model empíric per a estimar el volum erosionat, en les condicions experimentals definides en
aquest treball. La Figura 36 mostra la tendència que pren el volum erosionat conforme
augmenta la profunditat de soscavació per a totes les dades disponibles segons la velocitat del
flux, la distància al mur i el temps emprat durant l’assaig en les condicions definides.

Figura 36: Evolució del volum erosionat envers la profunditat de soscavació adimensionalitzats amb la distància al
mur per a cada interval de temps (punts de colors). (Elaboració pròpia)
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L’evolució del volum transportat en funció de l’augment de la profunditat de soscavació es pot
dividir en dos trams diferenciats: un primer tram des de 𝑆⁄𝑋𝑤 = 0 fins a 𝑆⁄𝑋𝑤 ≈ 0.14 i un
segon tram des de 𝑆⁄𝑋𝑤 ≈ 0.14 fins 𝑆⁄𝑋𝑤 ≈ 0.23, segons les dades obtingudes.
El primer dels trams (Figura 37) s’ajusta a l’Equació 32. La tendència de les dades es pot descriure
amb la funció 𝑦 = 2.59 · 𝑥 2 − 0.04 · 𝑥, amb un ajust R2=0.97 i una suma dels errors quadràtics
de 0,002. Substituint les variables 𝑦 i 𝑥 en la funció s’obté:
𝑉𝑒
𝑆 2
𝑆
=
2.59
·
(
) − 0.04 ·
3
𝑋𝑤
𝑋𝑤
𝑋𝑤

(31)

Figura 37: Evolució del volum erosionat envers la profunditat de soscavació adimensionalitzats amb la distància al
mur per a valors de S/Xw de 0 a 0.14. (Elaboració pròpia)

El segon tram (Figura 38) canvia de tendència. La relació entre e volum erosionat i la màxima
profunidtat de soscavació és lineal per a profunditats d’ersoió més del 14% de la distància al mur
(𝑆⁄𝑋𝑤 ≈ 0.14). L’Equació 33, amb un ajust R2=0.995 i una sume dels errors quadràtics de
RMSE≈ 0, es proposa per descriure aquesta tendència en cas de 𝑆⁄𝑋𝑤 > 0.14.
𝑉𝑒
𝑆
3 = 0.201 · 𝑋 + 0.023
𝑋𝑤
𝑤

(32)

Les condicions per les quals el comportament del volum erosionat varia segons la profunditat
de soscavació són per a una distància al mur de 𝑋𝑤 = 7𝐷𝑝 , una velocitat de gir de l’hèlix de 400
rpm i un temps mínim d’assaig de 20 minuts en endavant.
En aquestes condicions d’assaig és quan més influència té el mur en els perfils de profunditat de
soscavació i són les condicions a partir de les quals s’uneixen els dos forats (al peu del mur i al
mig del tanc) a causa de l’accentuació del fenomen de soscavació derivat de la presència del
vòrtex del reflux. Així doncs es pot concloure que a altes revolucions i per a períodes llargs
d’assaig la capacitat de volum erosionat disminueix tot i augmentar la profunditat màxima de
soscavació ubicada al peu del mur.
A partir del moment en què la profunditat de soscavació arriba a ser el 14% de la distància al
mur, la tendència passa de potencial a lineal.
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Figura 38: Evolució del volum erosionat envers la profunditat de soscavació adimensionalitzats amb la distància al
mur per a valors de S/Xw de 0.14 a 0.23. (Elaboració pròpia)

4.3.2 MODEL PREDICTIU
En aquesta secció es proposa un model temporal per estimar el volum erosionat per a un sistema
de doble hèlix en règim de jet confinat, segons les variables experimentals. Per fer-ho, s’ha
definit una model empíric predictiu per a estimar l’evolució del volum erosionat en funció del
temps experimental. El volum d’erosió es pot definir com una funció dels següents paràmetres:
𝑉𝑒 = 𝑓(𝑡, 𝑈0 , 𝑋𝑤 , 𝐷𝑝 , 𝑎𝑝 𝑑50 , 𝜌𝑠 , 𝜌𝑤 , 𝜐, 𝑔)

(33)

En els assajos realitzats s’ha pogut comprovar que les variables de 𝑡, 𝑈0 , 𝐷𝑝 són fonamentals en
l’estudi del volum i, per tant, són paràmetres claus en funció dels quals es vol predir el volum
erosionat. Així doncs, determinant els paràmetres fonamentals i negligint les densitats i la
viscositat, a partir del Teorema de Pi de Buckingham (Hanche-Olsen, 1998) s’estableixen els
paràmetres adimensionals per definir el model:
𝑉
𝜋1 = 𝑒⁄ 3
𝐷𝑝

(34)

𝑡 · 𝑈0
𝐷𝑝

(35)

𝑈0

(36)

𝜋2 =

𝜋3 =

𝜋4 =

√𝑔 · 𝐷𝑝
𝑋𝑤
⁄𝐷
𝑝

(37)
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Donat que la influència del mur no té la importància que sí tenia en el fenomen de soscavació,
es pren com a paràmetre fonamental a l’hora de desplaçar sediments la mida de l’hèlix i,
conseqüentment, el seu diàmetre (𝐷𝑝 ). Així doncs, les diferents variables d’assaig estan
dimensionades en funció del diàmetre. Per tant, 𝜋3 fa referència al número de Froude la longitud
del qual depèn del diàmetre de l’hèlix.

Figura 39: π1 mesurat experimentalment en funció de π2 mesurat experimentalment per a Xw=7Dp (punts
vermells) i Xw=10Dp (punts cians) amb els paràmetres normalitzats. El volum erosiona és sensiblement superior
quan les hèlixs estan situades a Xw=10Dp, en comparació amb una distància de Xw=7Dp. (Elaboració pròpia)

Figura 40: π1 mesurat experimentalment en funció de π3 mesurat experimentalment per a 300 rpm (punts
vermells), 350 rpm (punts verds) i 400 rpm (punts blaus) amb els paràmetres normalitzats. A major número de
Froude i, per tant, major velocitat del flux, major és el volum erosionat en un mateix interval de temps (Elaboració
pròpia)
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Figura 41: π1 mesurat experimentalment en funció de π4 mesurat experimentalment per a 300 rpm (punts
vermells), 350 rpm (punts verds) i 400 rpm (punts blaus) amb els paràmetres normalitzats. (Elaboració pròpia)

El model predictiu, un cop definits els paràmetres adimensionals del que ha de dependre,
s’ajusta a l’Equació 39:
𝜋1 = 𝑘 · 𝜋2𝑎 ·𝜋3𝑏 ·𝜋4𝑐

(38)

L’expressió final de l’evolució temporal del volum erosionat resulta la següent:
𝑉𝑒
𝑡 · 𝑈0
3 = 0.006 · ( 𝐷 )
𝐷𝑝
𝑝

2⁄
3

𝑈0

3

𝑋𝑤
· (
) · ( )
𝐷𝑝
√𝑔 · 𝐷𝑝

0.5

(39)

El model predictiu aconsegueix un molt bon ajust (R2 = 0.9951, RMSE = 0.5242) es proposa com
a un model predictiu del volum erosionat, en les condicions d’assaig. El número de Froude és un
paràmetre molt més influent que la distància al mur doncs el primer està a elevat a 3 mentre
que el segon ho fa a 0.5. En la Figura 39 es mostra la relació entre els valors de volum obtinguts
experimentalment i els valors calculats amb l’Equació 40. La Figura 40 mostra les dades
experimental si cadascun dels models obtinguts amb l’Equació 40, per a cadascuna de les
condicions d’assaig.
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Figura 42: Relació de coincidència entre el model predictiu i el model mesurat de volum de sediment erosionat per
a velocitats de gir de les hèlixs a 300 rpm (punts vermells), 350 rpm (punts verds) i 400rpm (punts blaus) a les
distàncies Xw=7Dp o Xw=10Dp. La línia negra indica l’ajust perfecte entre les variables relacionades. (Elaboració
pròpia)

Figura 43: Model temporal per estimar el volum erosionat per un sistema de doble hèlix en situació de jet confinat
en funció de les variables experimentals. Els punts vermells (300 rpm), verds ((350 rpm) i blaus (400 rpm)
representen els valors mesurats experimentalment i les línies contínues representen els valors predictius del model
temporal per a les diferents condicions d’assaig. (Elaboració pròpia)

Estudi experimental de l’erosió
generada pels propulsors principals
durant les maniobres d’atrac i desatrac

CAPÍTOL 5: DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS
La soscavació pot arribar a tenir efectes negatius sobre les infraestructures portuàries i és per
això que és d’interès l’estudi d’aquest fenomen. Estimar la màxima profunditat de soscavació
de manera precisa permet reduir costos de gestió que poden derivar-se de posteriors obres de
protecció contra l’erosió i activitats de dragat que es realitzen a port.
LaBassa permet reproduir l’efecte que té el jet de les hèlixs contra una estructura vertical, com
pot ser el mur d’atrac en diferents condicions d’assaig com les que s’han estudiat en aquest
treball. Tot i així, el ventall de possibilitats d’assaig és major al proposat i és de gran interès
ampliar l’estudi a un nombre major de paràmetres experimentals: maniobres (atrac + desatrac),
temps, distància al mur, distància al sòl i velocitat. Tenint en compte les limitacions
experimentals, els resultats presentats han de ser considerats com una guia per aproximar els
efectes dels jets contra les estructures de les dàrsenes. En aquest sentit, els rangs d’aplicabilitat
de la formulació presentada en aquest treball han de considerar-se en funció dels paràmetres
adimensionals amb què s’han treballat. L’aplicació dels resultats experimentals fora d’aquest
rang ha de ser, per tant, prèviament validada. Des d’un inici s’estableix un valor teòric de 𝑈0
però, tal i com s’ha esmentat anteriorment en l’apartat “4.1 Determinació de l’efflux velocity”,
no hi ha un consens definitiu de com obtenir el seu valor i, per tant, la resta de resultats
dependents d’aquest paràmetre també han de ser considerats com estimats.
Els resultats dels perfils longitudinals de profunditat de soscavació mostren dues zones de
soscavació ben definides en funció de les condicions d’assaig: un solc davant les hèlixs (FWH) i
un forat al peu del mur (NWH). La profunditat i expansió de cadascun estan relacionats amb la
interacció flux – estructura, ja sigui l’estructura horitzontal (llit de sediments) o l’estructura
vertical (mur d’atrac). Les màximes profunditats de soscavació augmenten quan també ho fa la
velocitat de rotació de les hèlixs i conseqüentment la velocitat del jet ja que el flux és més
energètic i té una major capacitat per a erosionar sediments. A més, seguint els estudis previs
(Hamill, Johnston, & Stewart, 1999) (Hong, Chiew, Susanto, & Cheng, 2012), es demostra que
per a velocitats del jet majors, l’erosió a peu del mur (NWH) augmenta. De la mateixa manera,
la proximitat de les hèlixs del mur està directament relacionada amb la profunditat màxima de
soscavació en aquesta zona (NWH). La relació entre la profunditat de soscavació al peu del mur
(NWH), la velocitat del flux i la distància de les hèlixs al mur s’explica pel reflux que es produeix
a l’impactar el jet contra el mur que és més energètic a velocitats majors i distàncies menors.
Aquesta observació està d’acord amb les afirmacions fetes en (Wei & Chiew, Impingement of
propeller jet on a vertical quay wall, 2019). Els autors mostren que a major proximitat de les
hèlixs al mur es tendeix a únicament a la zona d’impacte i la desviació del flux és major tendint
a ser paral·lela al mur i al pla de les hèlixs, en sentit ascendent i descendent, i cedint un espai
per al reflux menor (veure Figura 15). Una zona de reflux més delimitada i un flux més
perpendicular al llit de sediments provoca una gran profunditat de soscavació.
(Llull Marroig, 2021) proposa un model per a l’evolució temporal de la màxima profunditat de
soscavació al costat del mur el qual és verificat i es comprova com, amb les dades disponibles,
la tendència dels resultats obtinguts en la present tesi és la mateixa. A més es determina el
paràmetre adimensional “número de Froude al costat del mur” (Wall Froude Number), terme
utilitzat per (Llull Marroig, 2021), a partir del qual per a valors més petits d’aquest no s’hauria
d’obtenir solcs significatius. Es verifica que per a un Wall Froude Number de menys de 0.25
aproximadament no es formaran solcs al peu del mur significatius. A l’igual que per a la resta de
resultats numèrics obtinguts, aquests valors són una estimació en les condicions concretes en
les que s’han dut a terme els assajos.
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D’altra banda, la zona erosionada mig del tanc (FWH) té un comportament diferent ja que la
influència del confinament no és tan evident i, segons els resultats mostrats, conforme
augmenta el temps d’assaig, les màximes profunditats de soscavació en aquesta zona tendeixen
a equiparar-se (veure Figura 26b, Figura 27b i Figura 28b). Fins a 30 minuts d’assaig com ha estat
el present estudi, a 𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝 s’arriba a obtenir una màxima profunditat de soscavació major
que per a 𝑋𝑤 = 7𝐷𝑝 , tal i com es pot veure a la Taula 3. Tot i així, és necessari en futurs treballs
augmentar el temps d’assaig per determinar si aquesta tendència es manté.
En el present treball s’ha estudiat, a més de les profunditats de soscavació, el volum de sediment
que s’erosiona en diferents situacions d’assaig per a les maniobres de desatrac amb una
distància al sòl fixa. Igual que si s’analitza la màxima profunditat de soscavació, el volum
erosionat creix amb el temps i eventualment tendeix a l’equilibri, tot i que en els assajos
realitzats no s’hi arriba a aquesta condició.
Es proposa un nou model temporal de l’evolució del volum erosionat seguint el Teorema de Pi
de Buckingham per determinar un resultat estimat de la quantitat de sediment transportat
segons les condicions d’assaig. A través de l’equació formulada es determinen quins paràmetres
són més influents per al volum de sediments a transportar i es veu com, a diferència de la
profunditat de soscavació, la distància al mur no hi juga un paper altament significatiu. Es
determina que el paràmetre més influent és el número de Froude a la sortida de l’hèlix i, per
tant, l’efflux velocity.
Els resultats dels experiments analitzats mostren que la distància al mur està relacionada amb
un major volum desplaçat. Aquest resultat pot ser així si es pren el mur com un dissipador
d’energia en multitud de direccions de manera que, tot i crear-se el vòrtex pel reflux generat, a
la vegada part de l’energia es dissipa. A major profunditat menys volum es transporta de manera
que, si les hèlixs es veuen allunyades del mur i no hi ha un gran reflux, s’erosiona un volum de
sediment de la part superior del llit de sediments i per tant és major. A més, a l’allunyar les hèlixs
del mur s’amplia l’angle d’influència del jet, ja que aquest triga més en impactar contra el mur,
de manera que es cobreix un major rang de la superfície del llit de sediments. Tot i així, no hi ha
resultats concloents que demostrin encara aquesta hipòtesi.
Els models temporals proposats mostren certes limitacions. Tant la profunditat de soscavació
com el volum erosionat són, en els respectius models temporals, dependents de les distàncies
al mur i al llit de sediments ja que, a distància infinita de cadascuna de les limitacions, els models
no podrien ser vàlids. Així doncs es planteja per a futurs treballs quines són les distàncies
màximes a partir de les quals els models temporals proposats no es podrien utilitzar ja que, o bé
les hèlixs estarien tan lluny del mur que no es formaria cap solc al peu del mur (NWH) i simularia
un règim desconfinat, o bé estarien tan allunyades del sòl que el flux no seria suficientment
energètic com per arribar al llit de sediments o tenir la suficient velocitat com per a iniciar el
transport de sediments. Així doncs, el model temporal per estimar la màxima profunditat de
soscavació al peu del mur (Equació 31) i el model temporal per estimar el volum erosionat
(Equació 40) estan limitats al rang dels respectius paràmetres adimensionals amb el que s’han
ajustat els respectius models. Fora d’aquests rangs d’assaig el model s’hauria de validar.
Per a futurs treballs es planteja ampliar les condicions d’assaig per tal de determinar quines són
les condicions més perjudicials a l’hora d’efectuar les maniobres dels vaixells a port. Així doncs,
és d’interès per a l’ampliació d’aquest estudi experimental realitzar assajos amb diferents
maniobres (atrac + desatrac), major distàncies al sòl i al mur i intervals de temps més llargs.
Ampliant el rang de les condicions d’estudi permetria formular un nou model temporal que
tingués en compte una major varietat de situacions, així com determinar quines són les màximes
distàncies al sòl i al mur en les que es produeix erosió del llit de sediments.
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A mode de conclusió, s’esmenten els punts més importants vists al llarg del present document.
es dona resposta als objectius plantejats a l’inici de la tesi:
Vista la literatura existent, s’ha vist la necessitat d’ampliar els treballs previs i, des de el
Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, s’han dut a terme
estudis experimentals per tal de conèixer l’efecte de soscavació provocat per l’acció d’un
sistema propulsiu de doble hèlix. S’ha pogut veure com el flux generat per la rotació de les hèlixs
deriva en dues problemàtiques: (1) l’impacte al sòl i la posterior formació de solcs, i (2) el reflux
a l’impactar al mur d’atrac i el desgast del llit de sediments al peu d’aquest.
En aquesta tesi es delimita l’estudi únicament per a maniobres de desatrac a una distància entre
les hèlixs i el llit de sediment fixa. Així doncs, un conjunt de 6 situacions d’assaig són analitzades
per tal de conèixer quina és la influència de dos paràmetres: l’efflux velocity (𝑈𝑜 ) i la distància al
mur d’atrac (𝑋𝑤 ). El conjunt de condicions d’assaig ve donat a la Taula 1.
Vist els resultats, el flux tendeix a formar dues zones d’erosió diferenciades a la base del tanc
(FWH) i al peu del mur (NWH). A major velocitat de rotació, i conseqüentment major 𝑈𝑜 ,
s’obtenen majors profunditats de soscavació en les dues regions erosionades ja que el flux és
més energètic. D’altra banda, pel que fa 𝑋𝑤 , no s’aprecia una notable influència respecte al
FWH. No és així per a NWH ja que es demostra com, conforme s’incrementa la velocitat de
rotació, a distàncies pròximes al mur s’accentua la profunditat de soscavació al peu del mur
degut al reflux que genera un vòrtex altament energètic. Vist aquest comportament, s’ha
estudiat el model temporal de màxima profunditat de soscavació al costat del mur proposat per
(Llull Marroig, 2021) (Equació 31) el qual s’acaba ajustant correctament al set de dades analitzat
(Figura 30) i amb el qual es veu com la distància al sòl és mínimament influent en comparació
amb 𝑈𝑜 en aquesta zona d’erosió.
Responent al primer objectiu en el que es planteja “Tractar les dades per a l’obtenció dels valors
de màxima profunditat d’erosió”, la màxima profunditat d’erosió en les condicions de l’assaig és
de 1.6𝐷𝑝 al peu del mur quan l’assaig es realitza a 400 rpm i a 𝑋𝑤 = 7𝐷𝑝 (Figura 28.a).
Si bé a distàncies pròximes al mur d’atrac la profunditat d’erosió és major que per a distàncies
llunyanes al mur, en termes de volum erosionat s’obtenen valors sensiblement superiors per a
distàncies de 𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝 (Figura 35.a) sent major a altes velocitats de rotació (Figura 35.b).
Un nou model temporal d’evolució del volum erosionat és proposat (Equació 40) i s’obté la
relació i influència de cada uns dels paràmetres involucrats. Es mostra que 𝑈0 és el paràmetre
més influent en l’evolució temporal del volum erosionat i 𝑋𝑤 té poca influència.
En els assajos realitzats, el volum erosionat màxim s’ha donat quan les hèlixs han estat situades
a 𝑋𝑊 = 10𝐷𝑝 . A la distància de 𝑋𝑊 = 7𝐷𝑝 , s’ha arribat a un màxim del 81,57% del volum
erosionat a 𝑋𝑊 = 10𝐷𝑝 quan la velocitat de gir era de 400 rpm. En les condicions de 350 rpm,
la diferència ha disminuït arribant a un màxim del 86,23% del volum erosionat a 𝑋𝑊 = 10𝐷𝑝 . I
per últim, a 300 rpm les diferències de volum erosionat han estat menors arribant a
correspondre el volum erosionat a 𝑋𝑊 = 7𝐷𝑝 al 97,11% del volum erosionat a 𝑋𝑊 = 10𝐷𝑝
(Figura 42). Així doncs, conforme l’efflux velocity s’incrementa també augmenta la diferència de
volum erosionat a dues distàncies del mur.
Responent al primer objectiu en el que es planteja “Tractar les dades per a l’obtenció dels valors
de màxim volum de sediments erosionat” el màxim volum erosionat en les condicions d’assaig
ha estat de 29𝐷𝑝3 quan l’assaig es realitza a 400 rpm i a 𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝 (Figura 35).
El tercer objectiu establert a l’inici del treball ha estat “Obtenir relacions empíriques entre la
màxima profunditat d’erosió i el volum erosionat” sent aquestes eines altament útils per a la
predicció del comportament dels perfils de profunditat de soscavació i de volum erosionat.

Estudi experimental de l’erosió
generada pels propulsors principals
durant les maniobres d’atrac i desatrac

Com s’ha esmentat anteriorment, s’han obtingut dos models temporals per a cada procés
(Equació 31 i Equació 41), així com la relació entre volum erosionat i profunditat d’erosió
(Equació 32 i Equació 33):
2
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𝑆⁄𝑋𝑤 < 0.14

0.14 < 𝑆⁄𝑋𝑤 < 0.23

(31)

(40)

(41)

(42)

Els resultats obtinguts i recopilats en aquesta tesis són una estimació i per tant és necessària
una major investigació dels efectes que provoquen les maniobres dels vaixells utilitzant els
propulsors principals de popa. Com s’ha esmentat anteriorment, per a futurs treballs és d’interès
estudiar els efectes del flux realitzant diferents maniobres, a diferents distàncies del sòl i el mur
d’atrac i a majors intervals de temps. Una investigació més exhaustiva i una fiable predicció dels
efectes de soscavació en les infraestructures portuàries així com el volum erosionat del llit de
sediments que varia el calat de les dàrsenes pot permetre aportar eines a les autoritats
portuàries per evitar els efectes negatius dels processos morfològics esmentats.
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ANNEX A: CODI MATLAB
Per a l’anàlisi de les dades experimentals s’ha utilitzat l’entorn de programació MATLAB. En
aquesta secció es mostra les parts del codi més significatives, de les 1769 línies de codi total,
escrites per a l’estudi realitzat en aquest Treball de Final de Grau. L’anàlisi de les dades parteix
de les matrius X, Y i Z obtingudes després d’interpolar els perfils registrats per les ecosondes.

A.1 PERFIL LONGITUDINAL CENTRAL
Per a l’anàlisi dels perfils longitudinals centrals s’accedeix a la carpeta de l’ordinador on es tenen
guardades les dades mitjançant la funció “cd” i es carreguen (“load”). Mitjançant el loop
s’accedeix a les diferents condicions d’assaig (velocitat de rotació i intervals de temps).
La funció “plot” permet realitzar gràfiques en 2D i, donat que el perfil longitudinal relaciona la
distància al mur i l’elevació, es gràfica la matriu X (abscisses) respecte la Z (ordenades). Com que
es pren el perfil central a l’hora de determinar la màxima profunditat d’erosió, es selecciona el
vector de la fila 75 (totes les columnes del vector).
La funció “surf” permet fer gràfics tridimensionals de contorns.
Les màximes profunditats de soscavació per a cada interval de temps i per a cada velocitat de
rotació venen recollides en els vectors “maxDepthVector1”, reanomenat “S_Xw_7Dp”, i
“maxDepthVector2”, reanomenat “S_Xw_10Dp”, per a les respectives distàncies al mur (𝑋𝑤 =
7𝐷𝑝 i 𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝 ). Cadascun d’aquests vectors és de dimensions 21x1 corresponents a les tres
velocitats de rotació i els set intervals de temps.
Posteriorment, es visualitza l’evolució temporal de la màxima profunditat de soscavació.
%% Maximum Scour Depth Xw_7Dp
compt = 4;
% preparar vector buit
maxDepthVector1 = double.empty;
%loop
for i = 1:1:3
cd(strcat(rootDir,SandBedDist{1},'\',WallDist{1},'\',Manoeuvring{1},'\',exp_rev{i},'\',exp_time{1}))
load X.mat
load Y.mat
load Z.mat
DI0 = Z;
for j = 1:1:7
cd(strcat(rootDir,SandBedDist{1},'\',WallDist{1},'\',Manoeuvring{1},'\',exp_rev{i},'\',exp_time{j}))
load X.mat
load Y.mat
load Z.mat
Znew = Z-DI0;
figure(i)
hold on
plot(X(75,:),Znew(75,:))
axis([0 3.7 -0.5 0.15])
title(strcat('Max Scour Depth at n=',exp_rev{i},' Xw=7Dp'))
xlabel('Wall Distance (m)')
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ylabel('Scour Depth (m)')
legend('Location','southeast')
legend(exp_time)
figure(compt)
surf(X,Y,Znew,'EdgeAlpha',0.05);
% Axis characteristics
axis equal
caxis(color_lim)
colorbar
xlim(lim_x)
ylim(lim_y)
zlim(lim_z)
title(strcat('Scour Depth Xw=7Dp, ',exp_rev{i},' t= ',exp_time{j}))
compt = compt+1;
% obtain Max.Scour Depth
maxDepth = min(Znew(75,:));
maxDepthVector1 = [maxDepthVector1;maxDepth];
end
end
S_Xw_7Dp = maxDepthVector1;
% reshape
maxDepth_array = reshape(maxDepthVector1,7,3);
maxDepth_table = array2table(maxDepth_array);
varNames = {'n300rpm','n350rpm','n400rpm'};
maxDepth_table.Properties.VariableNames =varNames;
figure
plot(time_vec,abs(maxDepth_table.n300rpm),'-rx')
hold on
plot(time_vec,abs(maxDepth_table.n350rpm),'-bx')
hold on
plot(time_vec,abs(maxDepth_table.n400rpm),'-kx')
title('Temporal Evolution of max.Depth at Xw=7Dp')
xlabel('Time(min)')
ylabel('Scour Depth (m)')
legend(exp_rev)
legend('Location','southeast')
%% Maximum Scour Depth Xw_10Dp
n = 25;
compt2 = 29;
% preparar vector buit
maxDepthVector2 = double.empty;
%loop
for i = 1:1:3
cd(strcat(rootDir,SandBedDist{1},'\',WallDist{2},'\',Manoeuvring{1},'\',exp_rev{i},'\',exp_time{1}))
load X.mat
load Y.mat
load Z.mat
DI0 = Z;
for j = 1:1:7
cd(strcat(rootDir,SandBedDist{1},'\',WallDist{2},'\',Manoeuvring{1},'\',exp_rev{i},'\',exp_time{j}))
load X.mat
load Y.mat
load Z.mat
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Znew = Z-DI0;
figure(i+n)
hold on
plot(X(75,:),movmean(Znew(75,:),3))
axis([0 3.7 -0.5 0.15])
title(strcat('Max Scour Depth at n=',exp_rev{i},'Xw=10Dp'))
xlabel('Wall Distance (m)')
ylabel('Scour Depth (m)')
legend('Location','southeast')
legend(exp_time)
figure(compt2)
surf(X,Y,Znew,'EdgeAlpha',0.05);
hold on
% Axis characteristics
axis equal
caxis(color_lim)
colorbar
xlim(lim_x)
ylim(lim_y)
zlim(lim_z)
title(strcat(exp_rev{i},', t=',exp_time{j},', Xw=10Dp'))
compt2 = compt2+1;
% obtain Max.Scour Depth
maxDepth = min(Znew(75,:));
maxDepthVector2 = [maxDepthVector2;maxDepth];
end
end
S_Xw_10Dp = maxDepthVector2;
% reshape
maxDepth_array = reshape(maxDepthVector2,7,3);
maxDepth_table = array2table(maxDepth_array);
varNames = {'n300rpm','n350rpm','n400rpm'};
maxDepth_table.Properties.VariableNames =varNames;
figure
plot(time_vec,abs(maxDepth_table.n300rpm),'-rx')
hold on
plot(time_vec,abs(maxDepth_table.n350rpm),'-bx')
hold on
plot(time_vec,abs(maxDepth_table.n400rpm),'-kx')
title('Temporal Evolution of max.Depth at Xw=10Dp')
xlabel('Time(min)')
ylabel('Scour Depth (m)')
legend(exp_rev)
legend('Location','southeast')
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A.2 CÀLCUL DLE VOLUM EROSIONAT
Per al càlcul del volum erosionat s’integra mitjançant el “Mètode dels trapezis” amb la funció
“trapz” per a cada interval de temps. Aquest càlcul es repeteix per a cada velocitat de rotació i
per a les dues distàncies al mur. Posteriorment, s’utilitza la funció “plot” relacionant el vector
temporal i el vector de màxims volums per a cada condició d’assaig per tal de mostrar l’evolució
temporal del volum erosionat.
% positive and negative elevation
positiveElevation = elevation; %prellocate
negativeElevation = elevation; %prellocate
positiveElevation(elevation<0) = 0; % if elevation < 0, then = 0
negativeElevation(elevation>0) = 0; % if elevation > 0, then = 0
% Trapezoidal (TRAPZ) numerical integration
for i = 1 : 7
VolumeBalance350rpm_Xw_7Dp(i) = trapz(X,trapz(Y,elevation(:,:,i))); %Viceversa is the same
erodedVolume350rpm_Xw_7Dp(i) = trapz(X,trapz(Y,negativeElevation(:,:,i)));
depositedVolume350rpm_Xw_7Dp(i) = trapz(X,trapz(Y,positiveElevation(:,:,i)));
end

A.3 MODEL PREDICTIU MÀXIMA PROFUNIDTAT DE SOSCAVACIÓ
AL COSTAT DEL MUR
Utilitzant el model predictiu proposat per (Llull Marroig, 2021) pel càlcul de la màxima
profunditat de soscavació al costat del mur, es verifica la correlació amb les dades del set a
estudiar. El càlcul predictiu es guarda en els vectors eq18_7Dp i eq18_10Dp per a les respectives
distàncies al mur.
Igual que amb els perfils longitudinals, es crea un loop per a totes les condicions d’assaig (un per
a 𝑋𝑤 = 7𝐷𝑝 i un altre per a 𝑋𝑤 = 10𝐷𝑝 ) creant així els vectors de màxima profunditat al costat
del mur, S_NextWall_Xw_7Dp i S_NextWall_Xw_10Dp.
Per a la visualització de la correlació del model predictiu i els resultats mesurats
experimentalment, s’utilitza la funció “gscatter” que permet agrupar les variables (en aquest cas
segons la velocitat de rotació).
eq18_7Dp =
abs((2.539*(10^4))*((Chmin./Xw_7Dp_list).^0.5).*((Uo_list./sqrt(9.81.*Xw_7Dp_list)).^2).*(log(time_list
.*60.*Uo_list./Xw_7Dp_list)).^4.425);
eq18_10Dp =
abs((2.539*(10^4))*((Chmin./Xw_10Dp_list).^0.5).*((Uo_list./sqrt(9.81.*Xw_10Dp_list)).^2).*(log(time_l
ist.*60.*Uo_list./Xw_10Dp_list)).^4.425);
% Maximum Scour Depth Xw_7Dp Next to the Wall
% preparar vector buit
maxE_NextWall_Xw_7Dp = double.empty;
%loop
for i = 1:1:3
cd(strcat(rootDir,SandBedDist{1},'\',WallDist{1},'\',Manoeuvring{1},'\',exp_rev{i},'\',exp_time{1}))
load X.mat
load Y.mat
load Z.mat
DI0 = Z;
for j = 1:1:7
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cd(strcat(rootDir,SandBedDist{1},'\',WallDist{1},'\',Manoeuvring{1},'\',exp_rev{i},'\',exp_time{j}))
load X.mat
load Y.mat
load Z.mat
Znew = Z-DI0;
Zwall = Znew(:,1:47); %la columna 47 correspon a Xw=0.5
Z_NextWall = Zwall(75,:); %el perfil central és a la fila 75
E_NextWall = min(Z_NextWall);
maxE_NextWall_Xw_7Dp = [maxE_NextWall_Xw_7Dp;E_NextWall];
end
end
S_NextWall_Xw_7Dp = maxE_NextWall_Xw_7Dp;
% Maximum Scour Depth Xw_10Dp Next to the Wall
% preparar vector buit
maxE_NextWall_Xw_10Dp = double.empty;
%loop
for i = 1:1:3
cd(strcat(rootDir,SandBedDist{1},'\',WallDist{2},'\',Manoeuvring{1},'\',exp_rev{i},'\',exp_time{1}))
load X.mat
load Y.mat
load Z.mat
DI0 = Z;
for j = 1:1:7
cd(strcat(rootDir,SandBedDist{1},'\',WallDist{2},'\',Manoeuvring{1},'\',exp_rev{i},'\',exp_time{j}))
load X.mat
load Y.mat
load Z.mat
Znew = Z-DI0;
Zwall = Znew(:,1:47); %la columna 47 correspon a Xw=0.5
Z_NextWall = Zwall(75,:); %el perfil central és a la fila 75
E_NextWall = min(Z_NextWall);
maxE_NextWall_Xw_10Dp = [maxE_NextWall_Xw_10Dp;E_NextWall];
end
end
S_NextWall_Xw_10Dp = maxE_NextWall_Xw_10Dp;
table_scour_NextWall = [S_NextWall_Xw_7Dp;S_NextWall_Xw_10Dp];
pi1mesured = abs(table_scour_NextWall./table_distance);
table_pi1mesured = pi1mesured;
Variables = [table_time table_distance table_velocity table_scour table_volume table_pi1predicted
table_pi1mesured];
Table = array2table(Variables);
varNames ={'Time(min)','Xw(m)','Uo(m/s)','S(m)','Ve(m3)','S/Xw predicted','S/Xw mesured'};
Table.Properties.VariableNames =varNames;
rmse = sqrt(mean(table_pi1mesured - table_pi1predicted).^2);
figure
pi1 = gscatter(pi1predicted,pi1mesured,table_nRPM);
hold on
x = 0:0.01:0.25;
y = x;
plot(x,y,'k')
legend({'300 rpm','350 rpm','400 rpm'})
xlabel('S/Xw Predicted')
ylabel('S/Xw Mesured')
title('S/Xw Predicted vs S/Xw Mesured Next to the Wall')
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A.4 EVOLUCIÓ DEL VOLUM EROSIONAT EN FUNCIÓ DE LA
PROFUNIDTAT DE SOSCAVACIÓ
Aquestes línies de codi permeten visualitzar l’evolució del volum envers la profunditat d’erosió.
Per fer-ho, es relacionen les dues variables adimensionalitzades segons la distancia al mur. Com
s’ha vist en els resultats, l’evolució del volum en funció de la profunditat de soscavació té dos
tendències segons la profunditat d’erosió: potencial per a 𝑆⁄𝑋𝑤 < 0.14 i lineal per a 0.14 <
𝑆⁄𝑋𝑤 < 0.23.
El vector columna de màxima profunditat de soscavació és dividit en dos: d’una banda es prenen
les columnes de la 1 a la 18 per la tendència potencial i de la 19 a la 21 per a la tendència lineal.
Això es deu a que les components 19, 20 i 21 del vector columna fan referència a la màxima
profunditat de soscavació a 400 rpm en els intervals de temps de 20 minuts, 25 minuts i 30
minuts.
Amb la funció “gscatter” es relacionen els paràmetres adimensionals de volum i profunditat de
soscavació i s’agrupen segons els intervals de temps.
table_scour = abs(Table.("S(m)"));
table_volume = abs(Table.("Ve(m3)"));
table_distance = abs(Table.("Xw(m)"));
table_velocity = abs(Table.("Uo(m/s)"));
table_time = Table.("Time(min)");
S_Xw = table_scour./table_distance;
Ve_Xw = table_volume./(table_distance.^3);
figure
B = gscatter(table_scour./table_distance,table_volume./(table_distance.^3),table_time);
xlabel('S/Xw')
ylabel('Ve/Xw^3')
legend({'0min','5min','10min','15min','20min','25min','30min'},'Location','southeast')
% Non-Lineal
nonlineal_Xcoord = [S_Xw(1:18,1);S_Xw(22:end,1)]; %a 400rpm no manté la tendència en 20',25' i 30'
nonlineal_Ycoord = [Ve_Xw(1:18,1);Ve_Xw(22:end,1)]; %a 400rpm no manté la tendència en 20',25' i 30'
nonlineal_time = [table_time(1:18,1);table_time(22:end,1)]; %a 400rpm no manté la tendència en
20',25' i 30'
model_fun = @(b,X)X.^2.*b(1)+X.*b(2);
beta = [0.0001 0.0001];
NLmodel = fitnlm(nonlineal_Xcoord,nonlineal_Ycoord,model_fun,beta);
X_NLpred = linspace(0,0.1402)';
Y_NLpred = predict(NLmodel,X_NLpred);
figure
gscatter(nonlineal_Xcoord,nonlineal_Ycoord,nonlineal_time)
hold on
plot(X_NLpred,Y_NLpred)
hold on
xlabel('S/Xw')
ylabel('Ve/Xw^3')
legend({'0min','5min','10min','15min','20min','25min','30min'},'Location','southeast')
% Lineal
lineal_Xcoord = S_Xw(19:21,1);
lineal_Ycoord = Ve_Xw(19:21,1);
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lineal_time = table_time(19:21,1);
Lmodel = fitlm(lineal_Xcoord,lineal_Ycoord);
X_Lpred = linspace(0.1402,0.23)';
Y_Lpred = predict(Lmodel,X_Lpred);
figure
gscatter(lineal_Xcoord,lineal_Ycoord,lineal_time)
hold on
plot(X_Lpred,Y_Lpred)
xlabel('S/Xw')
ylabel('Ve/Xw^3')
legend({'20min','25min','30min'},'Location','southeast')
% All
figure
B = gscatter(table_scour./table_distance,table_volume./(table_distance.^3),table_time);
xlabel('S/Xw')
ylabel('Ve/Xw^3')
hold on
plot(X_Lpred,Y_Lpred)
hold on
plot(X_NLpred,Y_NLpred)
legend({'0min','5min','10min','15min','20min','25min','30min'},'Location','southeast')

A.5 MODEL PROPOSAT D’EVOLUCIÓ TEMPORAL DEL VOLUM
EROSIONAT
L’Equació 39 mostra l’expressió que ha de tenir el model temporal de l’evolució del volum. Els
paràmetres adimensionals s’han definit mitjançant el Teorema de Pi de Buckingham.
𝜋1 = 𝑘 · 𝜋2𝑎 ·𝜋3𝑏 ·𝜋4𝑐

(43)

Amb la funció “fminsearch” s’obtenen els coeficients per tal d’ajustar el màxim possible els
resultats mesurats experimentalment i el model predictiu de volum erosionat.
Posteriorment es visualitza l’evolució temporal del volum erosionat amb la funció:
predictedVol_new = b_estd(1) .*(pi2).^b_estd(2) .*pi3.^b_estd(3) .* pi4.^b_estd(4);
D’aquesta manera MATLAB representa gràficament la tendència de l’evolució temporal segons
el model predictiu envers la línea de punts generada amb “gscatter” les quals estan agrupades
segons la velocitat de rotació.
% buck PI
pi1 = abs(table_volume)./(table_Dp.^3);
pi2 = table_time.*table_velocity.*60./table_Dp;
pi3 = abs(table_velocity./sqrt(9.81.*table_Dp));
pi4 = table_distance./table_Dp;
i_fcn = @(b,x) b(1).* (x(:,1)).^b(2) .* x(:,2).^b(3) .* x(:,3).^b(4);
% Regression Equation
x = [pi2(:) pi3(:) pi4(:)];
% Independent Variable Matrix
b0 = [0.001 0.5 3 0.5];
% Initial Parameter Estimates
SSECF = @(b) sum((pi1(:) - i_fcn(b,x)).^2);
% Sum-Squared-Error Cost Function
[b_estd, SSE] = fminsearch(SSECF, b0);
% Estimate Parameters
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%i_fit = i_fcn(b_estd,x);

% Generate Fit Line

%obtain r2 = 1-(SSE/TSS)
TSS = sum((pi1-mean(pi1)).^2); %total sum of squares
r2 = 1-(SSE/TSS)
% adjusted model
predictedVol = b_estd(1) .*(pi2).^b_estd(2) .*...
pi3.^b_estd(3) .* pi4.^b_estd(4);
figure
gscatter(predictedVol,pi1,table_nRPM)
hold on
plot(0:1:30,0:1:30,'-k')
xlabel('V_e/D_p^3 Predicted')
ylabel('V_e/D_p^3 Measured')
legend('300rpm','350rpm','400rpm')
U0_unique = unique(table_velocity);
Xw_unique = unique(table_distance);
t_unique = unique(table_time);
Dp = 0.25;
U0_legend = [{'300rpm','350rpm','400rpm'}];
Xw_legend = [{'7Dp','10Dp'}];
models_Volume = double.empty;
legend_vec = cell.empty;
for i = 1:1:2
for j = 1:1:3
t = 0:1:30*60;
pi2 = t.*U0_unique(j)./Dp;
pi3 = abs(U0_unique(j)./sqrt(9.81.*Dp));
pi4 = Xw_unique(i)./Dp;
predictedVol_new = b_estd(1) .*(pi2).^b_estd(2) .*...
pi3.^b_estd(3) .* pi4.^b_estd(4);
models_Volume = [models_Volume;predictedVol_new]
legend_vec = [legend_vec;strcat(U0_legend(j),',',Xw_legend(i))]
end
end
figure
gscatter(table_time.*60,abs(table_volume)./(0.25.^3),table_nRPM)
hold on
plot(t,models_Volume)
legend([{'300rpm';'350rpm';'400rpm'};legend_vec])
xlabel('t (s)')
ylabel('V_e / D_p^3')
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ANNEX B: CONTORNS. REGIONS EROSIONADES
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura B 1: Contorn tridimensional de les regions erosionades per a una distància al mur de Xw=7Dp i una velocitat
de rotació de 300 rpm en cada interval de temps. (a) t=5 min; (b) t=10 min; (c) t=15 min; (d) t=20 min; (e) t=20 min;
(f) t=30 min. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor (groc) a major (lila) profunditat de
soscavació, sent les zones verdes planes, les zones grogues regions on es diposita sediment i les zones blaves/liles
solcs erosius. (Elaboració pròpia)
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Figura B 2: Contorn tridimensional de les regions erosionades per a una distància al mur de Xw=7Dp i una velocitat
de rotació de 350 rpm en cada interval de temps. (a) t=5 min; (b) t=10 min; (c) t=15 min; (d) t=20 min; (e) t=20 min;
(f) t=30 min. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor (groc) a major (lila) profunditat de
soscavació, sent les zones verdes planes, les zones grogues regions on es diposita sediment i les zones blaves/liles
solcs erosius. (Elaboració pròpia)
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Figura B 3: Contorn tridimensional de les regions erosionades per a una distància al mur de Xw=7Dp i una velocitat
de rotació de 400 rpm en cada interval de temps. (a) t=5 min; (b) t=10 min; (c) t=15 min; (d) t=20 min; (e) t=20 min;
(f) t=30 min. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor (groc) a major (lila) profunditat de
soscavació, sent les zones verdes planes, les zones grogues regions on es diposita sediment i les zones blaves/liles
solcs erosius. (Elaboració pròpia)
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Figura B 4: Contorn tridimensional de les regions erosionades per a una distància al mur de Xw=10Dp i una velocitat
de rotació de 300 rpm en cada interval de temps. (a) t=5 min; (b) t=10 min; (c) t=15 min; (d) t=20 min; (e) t=20 min;
(f) t=30 min. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor (groc) a major (lila) profunditat de
soscavació, sent les zones verdes planes, les zones grogues regions on es diposita sediment i les zones blaves/liles
solcs erosius. (Elaboració pròpia)
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Figura B 5: Contorn tridimensional de les regions erosionades per a una distància al mur de Xw=10Dp i una velocitat
de rotació de 350 rpm en cada interval de temps. (a) t=5 min; (b) t=10 min; (c) t=15 min; (d) t=20 min; (e) t=20 min;
(f) t=30 min. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor (groc) a major (lila) profunditat de
soscavació, sent les zones verdes planes, les zones grogues regions on es diposita sediment i les zones blaves/liles
solcs erosius. (Elaboració pròpia)
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Figura B 6: Contorn tridimensional de les regions erosionades per a una distància al mur de Xw=10Dp i una velocitat
de rotació de 400 rpm en cada interval de temps. (a) t=5 min; (b) t=10 min; (c) t=15 min; (d) t=20 min; (e) t=20 min;
(f) t=30 min. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor (groc) a major (lila) profunditat de
soscavació, sent les zones verdes planes, les zones grogues regions on es diposita sediment i les zones blaves/liles
solcs erosius. (Elaboració pròpia)
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Figura B 7: Evolució temporal de l'àrea dels solcs i la seva profunditat en vista de planta per a una distància al mur
de Xw=7Dp i una velocitat de rotació de 300 rpm. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor
(groc) a major (lila) profunidtat de soscavació (sentit descendent), sent Z=0 m regions sense sediment erosionat. Es
mostra com amb el pas del temps les dues regions d’erosió (NWH i FWH) tendeixen a unir-se.(Elaboració pròpia)

Figura B 8: Evolució temporal de l'àrea dels solcs i la seva profunditat en vista de planta per a una distància al mur
de Xw=10Dp i una velocitat de rotació de 300 rpm. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor
(groc) a major (lila) profunidtat de soscavació (sentit descendent), sent Z=0 m regions sense sediment erosionat. Es
mostra com amb el pas del temps les dues regions d’erosió (NWH i FWH) tendeixen a unir-se. (Elaboració pròpia)
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Figura B 9: Evolució temporal de l'àrea dels solcs i la seva profunditat en vista de planta per a una distància al mur
de Xw=7Dp i una velocitat de rotació de 350 rpm. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor
(groc) a major (lila) profunidtat de soscavació (sentit descendent), sent Z=0 m regions sense sediment erosionat. Es
mostra com amb el pas del temps les dues regions d’erosió (NWH i FWH) tendeixen a unir-se. (Elaboració pròpia)

Figura B 10: Evolució temporal de l'àrea dels solcs i la seva profunditat en vista de planta per a una distància al mur
de Xw=10Dp i una velocitat de rotació de 350 rpm. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor
(groc) a major (lila) profunidtat de soscavació (sentit descendent), sent Z=0 m regions sense sediment erosionat. Es
mostra com amb el pas del temps les dues regions d’erosió (NWH i FWH) tendeixen a unir-se. (Elaboració pròpia)

Estudi experimental de l’erosió
generada pels propulsors principals
durant les maniobres d’atrac i desatrac

Figura B 11: Evolució temporal de l'àrea dels solcs i la seva profunditat en vista de planta per a una distància al mur
de Xw=7Dp i una velocitat de rotació de 400 rpm. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor
(groc) a major (lila) profunidtat de soscavació (sentit descendent), sent Z=0 m regions sense sediment erosionat. Es
mostra com amb el pas del temps les dues regions d’erosió (NWH i FWH) tendeixen a unir-se. (Elaboració pròpia)

Figura B 12: Evolució temporal de l'àrea dels solcs i la seva profunditat en vista de planta per a una distància al mur
de Xw=10Dp i una velocitat de rotació de 400 rpm. A la dreta de cada subfigura hi ha una escala de colors de menor
(groc) a major (lila) profunidtat de soscavació (sentit descendent), sent Z=0 m regions sense sediment erosionat. Es
mostra com amb el pas del temps les dues regions d’erosió (NWH i FWH) tendeixen a unir-se. (Elaboració pròpia)
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