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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest document s’inclou un resum de les parts més importants que conformen el 

projecte “Disseny d’una turbina picohidràulica d’impulsió d’eix horitzontal per a 

assajos de laboratori”. 

1.1 Resum antecedents 

1.1.1 Peticionari 

Empresa: Universitat de Girona  

Departament: Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 

Àrea: Mecànica de Fluids 

Responsables: Toni Pujol Sagaró 

Adreça: C/ Maria Aurèlia Capmany, 61, EPS, edifici PII 

Telèfon: 972 418865 

 

1.1.2 Resum necessitat del peticionari 

El laboratori d’hidràulica de l’EPS disposa d’un banc d’assaig de turbines hidràuliques.  

Una turbina hidràulica és una màquina la qual està formada principalment per un 

rodet (un rotor giratori) a través del qual passa contínuament un flux d’aigua, el qual 

la fa moure gràcies a l’energia cedida pel fluid.  

Actualment, s’està estudiant el rendiment de turbines d’impulsió d’eix vertical simples 

(rodes d’aigua), que són molt utilitzades en paisos en vies de desenvolupament. 

El rendiment d’aquestes turbines no arriba al 30%.  

Mitjançant turbines d’eix horitzontal i optimitzant-les, es podria millorar aquest 

rendiment. 

Per aquest motiu, cal dissenyar una turbina hidràulica d’impulsió d’eix horitzontal que 

permeti realitzar diferents tipus d’assajos en el laboratori d’hidràulica de l’EPS. 

 

1.2 Objecte del projecte 

Dissenyar una turbina picohidràulica d’impulsió d’eix horitzontal per poder-ne 

realitzar un estudi paramètric. 
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1.3 Especificacions i abast 

1.3.1 Especificacions de la petició 

Les especificacions de la petició es troben a la taula 1 a continuació: 

Tema R/D Descripció 

Possibilitat de variar  

el nombre d'àleps R 

Variar el nombre d'àleps permetrà conèixer quin 

 nombre d'àleps dóna un rendiment més òptim 

Possibilitat de variar 

l'angle d'impacte del  

doll d'aigua incident R 

Variar l'angle d'impacte del doll d'aigua 

incident permetrà conèixer amb quin angle 

ha d'impactar per obtenir el major rendiment 

Possibilitat de 

modificar la 

inclinació dels àleps 

 R 

Modificar l'angle d'incidència del doll d'aigua 

(modificant l'angle d’inclinació dels àleps),  

permetrà conèixer amb quin angle han  

d'estar orientats els àleps per obtenir el màxim 

rendiment 

Paràmetres de 

disseny fàcilment 

modificables D 

Poder modificar més fàcilment els paràmetres 

permetrà realitzar les proves amb major rapidesa 

Taula 1. Requisits i especificacions de la  petició 

On, D: Desitjable; R: Requisit 

 

1.3.2 Abast del projecte 

El projectista ha de realitzar el disseny de la turbina d’impulsió d’eix horitzontal, 

complint els requisits indicats a la taula 1. L’abast no inclou la fabricació de la turbina 

ni, per tant, l’assaig en el laboratori. Sí que inclou els càlculs mecànics i hidràulics pel 

disseny. 

 

2 RESUM GENERAL DE LA TURBINA PROJECTADA 

S’ha projectat una turbina hidràulica, formada bàsicament per un rodet variable, un 

nombre d’àleps modificable, un eix, una estructura, un sistema de suport pel doll 

d’aigua, un tancament amb plaques de metacrilat, i un fre, el qual ja es trobava 

dissenyat i simplement s’ha adaptat la turbina per tal que s’hi pogués acoblar (veure 

figura 1). També consultar el document “2. Plànols” per a més informació del disseny.  
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Figura 1. Turbina picohidràulica amb fre 

Nota: cotes en mm. 

Per tant, el disseny realitzat permetrà modificar el rodet. Canviar el rodet donarà 

l’opció de posar nombres diferents d’àleps, els quals es podran inclinar manualment 

per donar-los-hi l’angle d’incidència que es desitgi pels assajos.  

L’eix podrà transmetre la potència des de la turbina fins al fre mitjançant un 

acoblament de tipus elàstic. El sistema del doll d’aigua permetrà aguantar la mànega 
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per la qual surt l’aigua i també es podrà inclinar o desplaçar cap amunt o abaix per tal 

de modificar l’angle d’incidència. El fre, servirà per frenar la turbina i mitjançant un 

sensor de força (una cèl·lula de càrrega) i un equip d’adquisició de dades, es podrà 

conèixer el parell que està realitzant la turbina per tal d’obtenir totes les dades que es 

desitgin. Els perfils en forma de L, permetran collar el conjunt a sobre d’una altre 

estructura que es troba disponible al laboratori. Finalment, el sistema de tancament 

amb plaques de metacrilat servirà per evitar que es produeixin esquitxos i a més a 

més impedirà que es pogués tocar accidentalment alguna de les parts mòbils del 

rodet de la turbina. 

3 INSTAL·LACIÓ DEL LABORATORI 

La instal·lació del laboratori que s’utilitzarà per dur a terme els assajos està formada 

principalment per un grup impulsor, composat per dues bombes en paral·lel, que 

permeten impulsar aigua cap a la mànega, creant d’aquesta manera el doll d’aigua.  

A més a més, hi ha un dipòsit per emmagatzemar tota l’aigua que es faci servir, 

juntament amb una estructura sobre la qual anirà l’estructura de la turbina (veure 

figura 2). 

L’estructura de la turbina, es colla sobre l’estructura del laboratori mitjançant els 

perfils L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicació turbina al laboratori 
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4 FUNCIONAMENT 

El funcionament és molt simple. Bàsicament, a través de la instal·lació del laboratori, 

es faria girar el rodet de la turbina gràcies al doll d’aigua incident. Aleshores, 

mitjançant el fre, s’aniria frenant la turbina. El fre, disposa d’una cèl·lula de càrrega la 

qual mesuraria la força de frenada. S’obtindrà el valor de la força de frenada en 

temps real a través d’un equip d’adquisició de dades. Multiplicant la força de frenada 

per la distància radial de la cèl·lula de càrrega a l’eix de rotació, es podria conèixer el 

parell.  

Si es mesura la velocitat angular de rotació de la turbina mitjançant un tacòmetre, 

encòder o un sistema similar, i multiplicant la velocitat de rotació amb el parell, es 

podrà conèixer la potència de la turbina. 

Amb aquest procediment, serà possible anar obtenint dades amb les diferents 

configuracions possibles de la turbina. Comparant les dades, es podrà optimitzar el 

disseny i millorar el rendiment. 

5 RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 

- Mides generals:                     (alçada x llargada x amplada)  

- Màxima potència teòrica amb àleps rectes:       

- Màxima potència teòrica amb àleps corbats:       

- Màxima velocitat de gir teòrica amb àleps rectes o corbats:         

 

6 CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquest treball era projectar una turbina suficientment robusta i flexible 

com per permetre la realització de diferents assajos de laboratori i, d’aquesta forma, 

determinar quina configuració dels paràmetres de disseny permet assolir un major 

rendiment. 

La solució projectada, permet dur a terme una presa de dades amb totes les variables 

possibles que són necessàries per a un estudi paramètric complet, i a més a més, 

compleix les especificacions demanades pel client. 

Es conclou que el disseny obtingut és suficientment complet i adequat a les 

necessitats i objectius i, en definitiva, permetrà obtenir les dades necessàries per tal 

de realitzar un estudi posterior i optimitzar el disseny per obtenir turbines 

hidràuliques amb millors rendiments. 


