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Agraïments: Voldria agrair la col·laboració de totes les persones que d‟una manera o 

altra han fet possible aquest treball. A la família que sempre hi és, al tutor i professors 

que han assessorat i guiat al llarg dels darrers mesos. 
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Aquest treball forma part del projecte “Reforç tècnic institucional per sostenibilitat i 

ampliació de renovables a Orellana i Sucumbíos”. L‟Associació Catalana d‟Enginyeria 

Sense Fronteres (ESF) treballarà en coordinació al terreny d'aquest projecte liderat per 

la “Subsecretaria de Eficiencia Energética y Energía Renovable de la República del 

Ecuador". 

El projecte busca millorar la sostenibilitat dels sistemes aïllats de provisió d‟energia 

elèctrica basats en fonts renovables i promocionar el seu ús en la Regió Amazònica 

Equatoriana (RAE), províncies d‟Orellana i Sucumbíos. 

La proposta inclou elements de capacitació i formació per a comunitats, millora en 

processos de comunicació entre tècnics comunitaris i responsables de les unitats de 

les Unitats, creació d‟una eina de Sistema d‟Informació Geogràfica on-line transversal 

al seguiment i reforç d‟institucions, tant en recursos com en processos, de les dues 

unitats. Pel costat de la promoció i facilitació de l‟aplicació de les renovables amb les 2 

unitats involucrades, es treballarà per la consolidació d‟un projecte pilot com nova 

alternativa al país per la electrificació rural descentralitzada, les pico-turbines de riu 

amb un suport estimat amb solar fotovoltaica amb l‟objectiu de proveir d‟energia 

elèctrica a un centre de serveis comunitaris per a la refrigeració d‟aliments i la provisió 

d‟aigua purificada per a les famílies residents en la comunitat on s‟instal·li el sistema. 

Es farà un fòrum nacional per compartir experiències entre empreses del sector així 

com la participació d‟alguns invitats de la regió amb  experiència en electrificació rural. 

Finalment s‟introduiran mòduls sobre energies renovables al Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP). 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

Des de l‟any 2003, l‟Associació Catalana d‟Enginyeria Sense Fronteres (ESF) està 

promocionant les energies renovables a la província equatoriana d‟Orellana, Equador, 

on hi ha alts índex de pobresa, dispersió de població i molt baix accés a l‟energia 

elèctrica. ESF en coordinació amb el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana van realitzar el 2008 un projecte de construcció de turbines de 

riu del tipus Garman. La implementació es va fer a Puerto Francisco de Orellana amb 

la finalitat de recercar una solució energètica neta per a les comunitats aïllades i es 

conserva amb finalitats de monitoratge i experimentació. Aquesta turbina de riu es 

mostra en la Figura 1. 

En aquesta turbina es va fer un assaig 

amb càrrega amb el riu aprox. 1m/s 

donava  9,2A; 25V (230W), de forma 

sostinguda, estable, formant una 

sinusoide gairebé perfecte i freqüència 

estable. La potència va resultar menor a 

la calculada teòricament. També 

s‟observà que proporcionava menor 

potència la turbina submergida 

completament que no pas si sortia la 

punta dels àleps a la superfície.  

1.2 Objecte 

La finalitat d‟aquest projecte és la de dissenyar una instal·lació pilot de turbina de riu 

per a la generació d‟electricitat en comunitats aïllades de l‟Amazònia equatoriana. 

Aquesta formarà part d‟un sistema híbrid de generació juntament amb una instal·lació 

solar fotovoltaica. Es pretén millorar les prestacions respecte la turbina Garman feta a 

la zona el 2008 amb el disseny d‟una turbina d‟eix vertical (Darrieus). Es volen definir 

tots els elements de la instal·lació per facilitar-ne la construcció a nivell local. 

 

 

Figura 1. Turbina de Riu tipus Garman construïda a 

Orellana, Equador en projectes amb ESF. 
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1.3 Abast 

El disseny s‟ajustarà a les condicions dels rius amazònics (rang de velocitats, cabal 

variable, objectes transportats) i a les possibilitats de construcció i de manteniment de 

les instal·lacions a nivell local. El disseny ha de ser robust, senzill i econòmic. 

S‟utilitzarà un programa de dinàmica de fluids computacional per millorar el disseny 

hidràulic. A més de la turbina, es calcularan la transmissió, el generador, l‟embarcació i 

l‟estructura que els uneix. 
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2 PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

Aquest projecte pretén donar un impuls a una tecnologia de generació elèctrica per a 

comunitats aïllades de l‟Amazònia equatoriana i regions semblants. Aquestes són 

zones rurals on la densitat de població és molt baixa i dispersa, que solen tindre petits 

consums d‟energia. Així la provisió d‟aquesta des de centres de generació llunyans 

requereix d‟un transport desmesurat. Com a conseqüència d‟aquesta situació 

desfavorable molta gent no pot disposar d‟electricitat. 

La font d‟il·luminació més utilitzada són les espelmes, els encenedors de querosè i els 

llums de gas. Aquests tenen deficient intensitat lluminosa, el seu us habitual provoca 

danys a la vista i pulmons, i és causa d‟incendis. En algunes ocasions es fa us de 

generadors diesel que a part del soroll, així com les altres solucions esmentades es 

depèn de la provisió de les ciutats allunyades. En els últims anys s‟han introduït 

sistemes fotovoltaics domiciliaris que han demostrat ser una alternativa eficaç. En 

qualsevol cas el cost de l‟energia resulta molt elevat per a tals regions. 

La turbina de riu, sense canalització, 

s‟ha introduït en regions rurals aïllades 

des de 1988 amb durabilitats 

demostrades però amb dissenys molt 

canviants i artesanals. No hi ha hagut 

una experiència massiva en cert model, 

ni hi ha un gran interès en desenvolupar 

tal tecnologia per a regions més aviat 

pobres. Enginyeria Sense Fronteres, 

des del grup de Girona, treballa des de 

fa 10 anys a les províncies de l‟oest 

d‟Equador en la promoció d‟energies renovables i ja va tindre una experiència amb una 

turbina de riu tipus Garman, eix tripala inclinat,  mostrada en la Figura 2, la qual 

proporciona menor eficiència de l‟esperada. 

2.1 Generació hidràulica 

La gran majoria d‟energia hidràulica és creada a partir de l‟embassament o 

canalització d‟un riu per aprofitar l‟energia potencial d‟un doll d‟aigua a forta pressió a 

través d‟una turbina en un punt a baixa altura. Aquesta és la forma d‟aconseguir major 

quantitat d‟energia d‟un riu que o bé, pateixi un fort desnivell o que mínimament 

Figura 2. Turbina de riu tipus Garman ubicada a San 

José del Río Coca, Orellana, Equador. 
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envoltat de muntanyes es pugui embassar. En els recents anys hi ha hagut un  

creixement interessant de les turbines hidrocinètiques. Per exemple les turbines que 

converteixen l‟energia de l‟aigua a partir del corrent en lloc de confiar en pressió 

estàtica o la diferència de pressió al llarg de la turbina. Aquestes  poden operar en un 

riu, marea o corrents marins. 

Per contrapartida tenim que és habitualment una obra civil de gran envergadura i 

elevat cost econòmic, social i mediambiental. Bàsicament s‟inhabilita tota l‟àrea 

inundada provocant la pèrdua de camps, boscos o habitatges existents. A més la 

presa és una barrera al pas dels sediments que arrossega el riu, als peixos migratoris i 

el trànsit fluvial en cas d‟haver‟n-hi. 

Les preses són a més, una font important de gasos d‟efecte hivernacle i diòxid de 

carboni, emeses en la producció de les grans quantitats de ciment necessàries. 

Estudis recents han demostrat l‟emissió de gasos d‟efecte hivernacle degut a la 

digestió anaeròbica de la vida en els pantans. Un estudi compara aquestes emissions 

amb les que provoquen centrals de combustibles fòssils d‟igual potència elèctrica 

(Marco Aurelio dos Santosa, 2006). En la Taula 1 es mostra el rati de emissions de 

metà, diòxid de carboni i carboni, sumats, degut a l‟activitat una central de carbó, 

gasolina, gasoil, gas i cicle combinat, respecte el que provoca una hidroelèctrica 

d‟igual capacitat de generació elèctrica. Es pot observar com en forces casos els ratis 

són de l‟ordre de 1 o inclús menors, fet que situa les hidroelèctriques per sobre de 

centrals de carbó en emissió de gasos d‟efecte hivernacle. 

 

Taula 1. Comparativa d‟emissions (CH4+CO2+C) per igual generació elèctrica de centrals tèrmiques 

respecte hidroelèctriques (Marco Aurelio dos Santosa, 2006). 

La central de turbina hidràulica a riu obert es basa en l‟obtenció d‟energia hidràulica 

sense embassar el riu. Això minimitza l‟impacte en el riu així com també l‟energia 
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extreta és menor. Una turbina d‟aquest tipus requereix una obra civil molt menor, per 

tant més econòmica, es pot implantar en qualsevol punt amb una mínima fondària 

d‟aigua i també es poden ubicar més d‟una instal·lació amb poca distància. Es pot 

instal·lar en trams del riu independentment que tinguin desnivell, així es poden 

col·locar en la part alta com baixa d‟un riu. Més enllà de la turbina es presenta la seva 

simplicitat d‟instal·lació, rapidesa i seguretat. La dependència de matèria primera és 

gaire bé nul·la, cosa que ni l‟energia fotovoltaica pot prescindir del silici i el sèu alt cost 

energètic d‟obtenció. 

Inconvenient amb objectes que puguin trencar els àleps, segons el riu pot ser més o 

menys provable. Però la fàcil mobilitat de la turbina i baix cost d‟un àlep, fan d‟això un 

problema fàcil, ràpid i barat de solucionar. Aquest tipus de turbines de riu sense presa 

tenen una gran flexibilitat de situació, no cal posar-los en una vall com les preses. 

(Kirke, Developments in ducted water current turbines, 2003). 

2.2 Condicions de l’emplaçament 

L‟àmbit d‟aplicació d‟aquesta turbina és a la regió amazònica d‟equador i zones amb 

condicions semblants. En concret, la turbina pilot d‟aquest projecte s‟instal·larà en una 

comunitat seleccionada de la riba del riu Napo, província d‟Orellana, Equador. Les 

velocitats dels rius d‟aplicació d‟aquesta turbina, es mostren a la Taula 2. 

 

S‟estima una profunditat mínima d‟uns 2m, amb la finalitat de poder submergir la 

turbina a l‟agua sense problemes de fregament amb el fons del riu. La variabilitat molt 

alta del nivell del riu pot provocar que la generació s‟interrompi. També cal tindre en 

compte la presència de branques, pot provocar deteriorament d‟algunes parts de la 

turbina especialment els àleps. Les herbes poden quedar atrapades a parts de la 

turbina minvant-ne el seu rendiment. Finalment la presencia de grans arbres caiguts 

en riuades pot endur-se tota la instal·lació flotant. 
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Taula 2. Velocitats orientatives de rius amazònics. (Quispe, 2005) 
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3 METODOLOGIA 

Per desenvolupar un tipus de turbina de riu que millori els antecedents es farà un 

treball integral des de la recerca fins a un disseny amb totes les parts necessàries per 

dur-ne a terme l‟aplicació. Aquest procés segueix una estructura simplificada en 

l‟esquema de la Figura 3 i es descriu a continuació. 

 

Figura 3. Diagrama de la metodologia que es segueix en el projecte. 

 

S‟inicia el procés amb un estudi previ de conceptes aerodinàmics que es mostren a 

l‟annex A. Aquesta és base necessària per al tracte amb turbines de riu. 

Es fa una recerca de totes les turbines hidrocinètiques existents per a flux d‟aigua 

obert. Això inclou turbines de riu i de mareomotriu. D‟aquestes se‟n descriuen 

característiques bàsiques i es mostra una aplicació real ja sigui en laboratori o 

aplicació real. 

Un cop conegudes les possibilitats es fa una selecció del tipus de turbina més adequat 

per a les necessitats descrites anteriorment al plantejament del problema. Amb 

l‟elecció de turbina es fa una nova cerca més profunda d‟aquest tipus de turbina i 

s‟estudien els paràmetres que la defineixen. 

RECERCA: de turbines 
hidrocinètiques i de 
casos funcionament.

ELECCIÓ i 
ESTUDI:  
Comparativa de 
les turbines i 
estudi dels 
paràmetres de 
la turbina triada.

SIMULACIÓ: 
Optimització 
geometrica i 
ajustat del 
funcionament 
per diferents 
condicions de 
treball.

APLICACIÓ REAL:        
Disseny de: 
transmissió,         
generador,           
instal·lació 
elèctrica,               
estructura de 
suport.
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Un cop seleccionat una turbina amb certs paràmetres definits es procedeix a 

l‟optimització d‟aquesta a partir de la simulació de dinàmica de fluids amb Star-CCM+.  

Amb aquest s‟intenta ajustar primer la geometria, posteriorment comprovar la velocitat 

de funcionament òptima i finalment els valors que dóna per diferents condicions del riu. 

Un cop ajustada la turbina i el seu règim de funcionament es procedeix a fer una 

selecció de generador i la transmissió necessària. 

Finalment es pretén fer realitat aplicable aquesta turbina amb el disseny dels 

components elèctrics necessaris i fent el disseny de l‟estructura que subjecta la 

turbina, transmissió i generador. 
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4 TURBINES EXISTENTS 

En aquest apartat es mostra resumit i esquematitzat tota la recerca feta de tots els 

tipus de turbina hidrocinètica que s‟han trobat. Aquesta cerca permetrà fer la tria de la 

turbina més adequada per al cas actual. Per introduir aquest apartat és d‟utilitat fer una 

ullada a l‟esquema amb totes les possibles turbines Figura 4. Aquest ja mostra la 

classificació principal que és la direcció de l‟eix respecte el flux. Anomenades d‟eix 

horitzontal o de flux axial tenim les turbines bipala, les tripala i les d‟eix inclinat 

anomenades Garman. Per altre banda es troben les turbines d‟eix vertical o flux 

perpendicular que inclouen els models Darrieus amb les seves variants, Gorlov i 

Savonius.  

 

Figura 4. Esquema de turbines hidrocinètiques. (Khan, 2008) 

Pel que fa a les eficiències aquest tipus de turbina compta amb poques dades 

d‟entrada generals. De totes formes la semblança amb les turbines eòliques permet 

tindre una idea aproximada del rendiment de cada una. La Figura 5 ens permet tindre 

una visió general dels coeficients de potència de cada turbina. Aquestes corbes 

queden per sota de la del límit de Beltz que determina un màxim teòric del 59%. Per 

sota immediatament venen les turbines de flux axial bipala i tripala. A continuació la 

turbina Darrieus, la turbina de molí americà, la de molí holandès i finalment el rotor 

Savonius. 
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Figura 5. Gràfica d‟eficiència en funció del rati de velocitats turbina-fluid, que són habituals en turbines 

eòliques. 
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4.1 Turbina d’eix horitzontal. 

El tipus de turbina més usual en generació és la turbina d‟eix horitzontal. Aquesta es 

pot presentar en tres formes bàsiques com mostra la Figura 6.  

 

Figura 6 a) base i generador submergits, b) base i generador flotants i c) base flotant i generador 

submergit (Sørnes, 2010) 

És la turbina més estudiada i que té major eficàcia. A riu obert, l‟eficiència aconseguida 

(coeficient de potència) d‟una turbina hidrocinètica de eix horitzontal (flux axial) arriba 

al 45%, mentre que és sols un 20-35% per una turbina hidrocinètica d‟eix vertical (flux 

creuat). (Sylvain Antheaume, 2008). 

Per altra banda, el fet de que l‟eix de gir estigui submergit, requereix d‟una transmissió 

i generador estancs o bé transmissió de l‟interior a l‟exterior. En el cas a), cal una llosa 

que subjecti la base al llit del riu, fet que implica una grua per extreure conjunt per 

necessitat de reparació o bé per reubicació del flux del riu. En el cas a) com en el c) la 

transmissió i generació són estanques, amb la necessitat d‟una carcassa de precisió 

feta a mida, d‟engranatges petits i generador de petites dimensions. En el cas b) els 

problemes de corrosió/desgast d‟una cadena/corretja que entra i surt de l‟aigua 

portarien problemes molt sovint. Per tant aquest tipus de turbines no són una solució 

viable per a les condicions del projecte actual. 
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4.2 Turbina Garman: d’eix inclinat. 

Aquesta turbina va ser inventada per Peter Garman el 

1988, quan era l‟enginyer responsable en un projecte 

de Intermediate Technology Development Group 

(ITDG) de Southampton, Regne Unit. Es tracta d‟una 

turbina tripala amb un eix inclinat 30º de la horitzontal. 

Veure Figura 7. 

Avantatges: Permet que la reducció i generació, 

estiguin fora de l‟aigua. Fet que abarateix el cost i facilita accés a les reparacions. És 

de construcció simple i poc pes. És el model de turbina més aplicat en casos reals. 

Desavantatges: La inclinació de les pales fa que les forces siguin desiguals al llarg del 

gir cosa que provoca moltes vibracions a tot l‟eix, transmissió, generador i estructura. 

Mecanisme per submergir la turbina una mica rudimentari. Dificultat de col·locar-hi una 

carcassa que acceleri la velocitat del riu, ja que l‟eix surt inclinat. 

Exemple: Thropton Energy Service, 

porten 20 anys fent turbines del tipus 

Garman i venen les turbines amb les 

següents potències segons velocitat del 

riu. La Figura 8 mostra les potències de 

les turbines en funció del riu segons el 

fabricant. Les turbines generen 12VDC, 

24VDC, o bé 240VAC (excepte la de 

D=1.8m). (Thorpton Energy Services). 

Aquest és també el tipus de turbina 

emprat per Enginyeria Sense Fronteres 

en l‟anterior prova pilot. Aquesta és de 

diàmetre 2m i amb generador artesanal a 

un riu a 1m/s produeix 230W. Com 

aquesta n‟hi ha una desena construïdes a 

Perú. Veure Figura 9.  

  

Figura 7 Turbina Garman. (Sørnes, 

2010) 

Figura 8. Corbes de potència de les turbines de 

Thropton Energy. (Thorpton Energy Services) 

 

Figura 9. Vista turbina de 

riu construïda al Perú. 
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4.3 Turbina Darrieus: eix vertical i àleps rectes. 

Les turbines d‟eix vertical són les que el flux del corrent és 

perpendicular a l‟eix de gir de la turbina. En aquest cas les pales 

són perfils aerodinàmics simètrics rotant al voltant d‟un eix. 

Veure Figura 10. 

Avantatges: L‟eix de la turbina transmet la rotació a la superfície 

de l‟aigua sense necessitat de tindre transmissió submergida ni 

alternador. Això permet l‟abaratiment de transmissió, alternador 

i estructura, ja que no cal que siguin de mides mínimes per ser 

encaixats en un recipient estanc. I així es facilita molt el 

manteniment.  

Desavantatges: Falla en l‟auto arrancada amb càrrega. L‟angle d‟atac α varia amb 

l‟angle d‟azimut θ, i aquesta variació és molt gran a baixos ratis de velocitat punta. Això 

vol dir que al submergir la turbina les pales tarden molta estona a moure‟s. 

La vibració, sacsejades i el parell; en onades. Les Darrieus tendeixen a vibrar variant 

l‟angle d‟atac i així les forces de la dinàmica del fluid sobre les pales. Amb cada pala 

es veuen dos pics en les forces radial com tangencial per un gir aproximadament de 

180º. El pic del costat d‟entrada són típicament molt majors als de la sortida, així una 

turbina de n pales experimentarà n pics per volta.  

Exemples: Alternative Hydro Solutions Ltd., és una empresa d‟Estats Units que 

comercialitza turbines Darrieus i ha dut a terme investigacions en diferents llocs. Els 

models que disposen mostren les eficiències en el gràfic de la Figura 11. 

(AlternativeHydroSolutionsLtd. (Canadà) ) 

 

Figura 11. Potència obtinguda per diferents mides de turbines segons velocitat del riu. 

Figura 10              

Turbina Darrieus.        

(Sørnes, 2010) 
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4.4 Turbina Gorlov: eix vertical i àleps helicoïdals 

La turbina Gorlov va ser ideada el 1997 per Alexander M. Gorlov 

de la North-eastern University, Boston, EUA. Veure Figura 12. 

Avantatges: El seu rendiment és lleugerament superior al de la 

Darrieus. Presenta un moment de gir continuat ja que en cada 

posició hi ha un diferencial d‟àlep en cada posició de gir 

possible. 

Desaventatges: La geometria dels àleps és força més complexa 

sobretot si han de ser produits en petits tallers artesanalment. 

Així mateix es fa difícil ajustar la unió de manera que l‟àlep no 

tingui risc de trencar-se. Segueix patint certes dificultats d‟auto 

arrancada. 

Exemples: GCK Tecnology, d‟Estats Units d‟Amèrica ha fet proves des dels anys 90 al 

Hydro-Pneumatic Power Laboratory a Northeastern University, EUA, Hydrodynamic 

Laboratory of Michigan University, també en espais naturals com el canal de Cap Cod 

prop de Boson i a l‟estret d‟Uldolmok a la peninsula de Corea; i han demostrat 

aconseguir eficiències de la turbina del 35%. Les proves han estat fetes amb una 

turbina de diàmetre 1m i longitud 2.5m que es mostra en la Figura 13 (Hagerman & 

Polagye, 2006) 

  

Figura 13. Turbina Gorlov de GCK Tecnology. (GCK Technology) 

 

  

Figura 12. Turbina 

Gorlov (Sørnes, 2010) 
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4.5 Turbina Achard: eix vertical i àleps en forma d’ala d’avió 

La turbina Achard apareix posterior a les turbines 

Darrieus, Kbold i Gorlov. Veure Figura 14. Va ser 

inventada a França el 2008 per Jean-Luc Achard, 

juntament amb DiderImbault i Ali Toubari. Consisteix en 

uns àleps (NACA0018) trapezoïdals corbats que 

revolucionats generen un cilindre. La seva forma 

recorda a les ales d‟avió i inclús està equipada d‟uns 

alerons als extrems dels àleps per previndre els vòrtexs 

i l‟arrossegament induït.  

Avantatges: Redueixen els esforços mecànics a la unió 

de l‟àlep amb el braç de suport (radi). Pel moment no 

s‟han fet estudis que demostrin la seva eficiència per comparar-lo amb altres models 

de turbina semblants. 

Desavantatges: La seva geometria és encara més complicada que la dels àleps de la 

Gorlov, ja que a més de la rotació està formada per un perfil NACA projectat en corba. 

Exemples: No s‟ha trobat informació de que aquesta turbina hagi sigut implementada 

en cap cas real. Simplement ha estat objecte d‟estudi en simulació i laboratori. 

És interessant veure com els autors s‟han fixat en corbar un perfil d‟àlep pensat per 

circular en línia recta, quan en aquest cas està en constant revolució. Per la millor 

adaptació han projectat en aquest cas el perfil NACA 0018 sobre un arc de 

circumferència amb el radi de la turbina (Figura 15). (Jean-Luc Achard, 2008) 

 

Figura 15. Perfil NACA 0018 adaptat a la curvatura del gir. El radi intuïtiu ja queés més llarg del que es 

mostra a la figura. (Jean-Luc Achard, 2008) 

  

Figura 14. Turbina Achard.     

(Jean-Luc Achard, 2008) 
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4.6 Turbina Kobold: eix vertical i angle d’atac variable (passiu). 

La turbina Kobold és d‟eix vertical amb àleps 

units als radis amb un passador que en permet 

certa mobilitat. Així segons la posició de l‟àlep el 

seu angle respecte la tangent de la turbina, varia. 

(Figura 16) Inventada el 1998 a per la companyia 

italiana Ponte di Archimede International. S.p.A. 

s‟inspira en les hèlix de vaixell Voith Schneider. 

Avantatges: Gràcies a l‟ajust d‟angle d‟atac per a 

la posició de gir de cada àlep millora la auto 

arrancada i la eficiència.  

Desavantatges: Incorpora més parts i unions amb 

mobilitat, submergides a l‟aigua. Aquest fet a part 

d‟encarir i complicar la fabricació pateix desgast, corrosió entre components, 

enclavaments per la brutícia que porti l‟aigua. 

Exemples: La turbina ha sigut desenvolupada, testada i construïda pel mateix equip 

que va inventar: Ponte di Archimede International S.p.A. S‟ha instal·lat a l‟estret de 

Messina a Itàlia (entre la península itàlica i Sicília) per a l‟aprofitament de les marees. 

Aquesta turbina es mostra en la Figura 17 (esquerra), esta formada per 3 pales de 

fibra de carboni de 5 metres d‟alt i 0,4m de corda, té un diàmetre de 6m i està muntada 

sota una gran boia ancorada al fons marí. D‟aquesta turbina se‟n aconsegueix una 

eficiència màxima de 26%. Veure Figura 17 (dreta), que en corrents de 3,5 m/s 

produeix 16kW. (Moroso, 2007) 

 

Figura 17. Esquema de la turbina Kobold (esquerra) i resultats de rendiment per rati de velocitats (dreta). 

(Moroso, 2007) 

Figura 16. Turbina Kobold (Domenico 

Coiro, 2005) 
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4.7 Turbina Darrieus amb control actiu d’angle d’atac. 

La turbina Darrieus amb angle d‟atac controlat activament va 

ser desenvolupada entre els anys 2001 i 2003 per Water 

Power Industry i patentada el 2004. Aquesta utilitza 

controladors electrònics, encoders i motors per ajustar la 

posició de cada àlep perquè proporcioni el màxim moment 

possible a l‟eix de la turbina. Veure Figura 18. 

Avantatges: Es millora molt l‟eficiència fins a valors pròxims al 

límit de Beltz, del 50%.  

Desavantatges: Es necessita un sistema de controladors i 

motors que encareix molt la construcció. Aquests sistemes 

més complexes encareixen també el seu manteniment. 

Exemples: Water Power Energy ha construït aquesta turbina a Kongsberg, EUA, que 

es mostra en la Figura 19 que s‟han comprovat els rendiments del 50% de la turbina ja 

tenint en compte les pèrdues d‟energia per al control actiu dels àleps. (Water Power 

Industry) 

 

Figura 19. Vista de la turbina “Bravo” construïda per Water Power Industry. 

  

Figura 18. Àlep de turbina 

Darrieus controlat 

activament. 
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4.8 Turbina Savonius: eix vertical, per arrossegament. 

La turbina Savonius té l‟eix de gir perpendicular al flux i un 

perfil de pales en forma de S. Aquesta va ser inventada per S. 

J. Savonius el 1922 i es classifica com a turbina 

d‟arrossegament ja que gira gràcies a la fricció dels àleps amb 

l‟aigua. Veure Figura 20. 

Avantatges: Té un moment molt gran a baixes velocitats del 

fluid. És d‟una estructura i construcció molt simples. No 

requereix d‟àleps amb geometries complexes doncs sols de 

cilindres tallats per la meitat. 

Desavantatges: Té una baixa eficiència de valors màxims de 

15%. La quantitat de material i pes és molt major que altres turbines. 

Exemples:Una empresa Nord-americana anomenada Hydrovolts comercialitza una 

turbina Savonius de 1.525m per 4.575m d‟amplada que segons les dades del gràfic 

Figura 21 (dreta) es té una eficiència del 14%. S‟ha instal·lat en canals de reg grans 

com es veu en la Figura 21 (esquerra). 

 

Figura 21. Muntatge d‟una turbina Savonius d‟Hydrovolts (dreta) i potència generada segons la velocitat 

del riu (esquerra). (Hydrovolts) 

  

Figura 20. Turbina 

Savonius. (Sørnes, 2010) 
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4.9 Turbina Savonius Helicoïdal. 

També s‟han fet estudis amb un prototip de Savonius cargolat que permet una 

transmissió constant de moment de rotació, per tant disminueix vibracions i millora la 

qualitat de l‟electricitat generada. De moment sols s‟ha provat en laboratori i dóna una 

eficiència del 12%. Veure Figura 22. (Hassan & Khan, 2012) 

 

Figura 22. Turbina Savonous helicoïdal. (Hassan & Khan, 2012) 

 

4.10 Turbina híbrida: Savonius i Darrieus. 

En un intent de combinar el bon parell d‟arrencada 

de la turbina Savonius i la efectivitat de la turbina 

Darrieus a velocitats majors s‟experimenta i 

optimitza un híbrid de les dues (Figura 23).Les 

conclusions extretes parlen d‟un millor parell 

d‟arrencada però a velocitats optimes té un 70% 

menys d‟eficiència que la turbina Darrieus sola (a 

λ=2.2). (Kyozuka, 2008). 

  

Figura 23. Híbrid Savonius Darrieus. 
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4.11 Doble turbina de roda de molí 

Doble turbina de roda de molí dins una carcassa. Les dues rodes de molí giren en 

sentit contrari de manera que en el costat que es troben es mouen tangencial al flux i 

així provoquen una sobrepressió a l‟aigua. La Figura 24 (esquerra) mostra en 

esquemes i imatges aquesta turbina. Aquest tipus de turbina ha sigut desenvolupat per 

l‟empresa Small hydro stream del Japó. 

 

Figura 24. Fotografies i esquemes de la roda de molí doble. (Seabell International Co., Ltd.) 

Aquesta turbina malgrat mostrar-se a riu obert en les imatges de la Figura 24 (dreta), 

en sols un cas s‟ha construït a riu obert a Seul, Korea. En la resta de desenes de 

casos en els que s‟ha instal·lat la turbina de doble roda de molí, s‟han posat en petites 

preses o parets de contenció de l‟aigua de tot el riu i per tant funcionant com a turbines 

de gravetat. De fet els resultats de potència els donen en funció de l‟altura i cabal, així 

com és comparada amb turbines com Kaplan, Francis... (Seabell International Co., 

Ltd.) 

 

 

  

http://www.seabell-i.com/new/wp-content/uploads/2012/08/technology015.png
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5 SELECCIÓ DE LA TURBINA 

Un cop feta la recerca de models de turbina existents s‟ha omplert una taula amb les 

dades aconseguides. Aquesta es mostra en la pàgina següent i mostra els pocs valors 

que s‟han pogut obtindre de les turbines de riu construïdes. Veure Taula 3. 

El primer criteri que ha de permetre la elecció de la turbina és el seu cost econòmic. 

Per comptabilitzar el cost del material de la turbina es pot veure com totes les turbines 

compten amb un eix, uns 2-6 àleps de proporcions semblants i uns radis. Una turbina 

que destaca amb més elements és  la de Water Power Industry, amb control actiu 

d‟angle d‟atac, que incorpora motors, encoders i controladors que encareixen molt el 

cost de la turbina en comparació amb la resta. Aquesta és dons la primera opció 

descartada per la selecció. 

En segon lloc, es selecciona la turbina per la capacitat que té per transformar l‟energia 

lineal de l‟aigua del riu a potència de gir d‟un eix. Aquesta capacitat és el rendiment i 

és mostrada en columnes de rendiment de la turbina i del sistema en la Taula 3. En 

aquesta es pot constatar que el model Savonius té menor eficiència respecte els altres 

i per tant  es descarta. 

Com a criteri bàsic per al context de la aplicació cal que la turbina escollida tingui un 

manteniment escàs i per tant que sigui robusta. Aquest factor és determinant en 

aplicacions per a regions aïllades, lluny dels tallers i on els tècnics encarregats solen 

ser camperols formats amb poc temps per a una tasca tècnica. Així doncs es creu que 

el tipus de Turbina Kbold, en la que els àleps són mòbils respecte els radis, s‟ha 

comprovat que provoca desgast dels components i per tant és més susceptible a 

necessitat reparacions. A més els rius amazònics solen portar molts sediments i restes 

de matèria vegetal, elements que es poden quedar atrapats fàcilment  entre els àleps i 

el seu radi de manera que ja no hi hagi variació passiva d‟angle d‟atac i el rendiment 

disminueixi molt. 

Finalment és factor determinant la possibilitat real de construcció de la turbina. En 

aquest aspecte l‟element més complex són els àleps que en aquesta regió es fan de 

manera artesanal de manera que és realment una limitació.  Per aquest aspecte es 

descarta el model de turbina Gorlov, amb àleps helicoïdals ja que es desconeix la 

possibilitat de realitzar tal àlep en aquesta zona. Per bé que si és possible es 

recomana re dissenyar la turbina per a aquest tipus d‟àleps i amb la mateixa corda i 

perfil que els àleps seleccionats per a la turbina Darrieus que és la turbina restant.                                           
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Empresa 
(País) 

Turbina, 
mar/riu, 

desenvolupa
ment 

Diàmetre 
Longitud 

(m) 

Àleps: 
nombre, 
perfil i 
corda 

Materi
al 

Min-
Max 

Vel. Riu 
(m/s) 

Eficiènci
a de la 
turbina 

Eficiènci
a del 

sistema 

carcass
a 

Anchor 
System 

Generador Imatge 

Alternative 
Hydro 

Solutions 
Ltd 

(Canadà) 

Darrieus riu  
Comercial 

D6 L2.5 

n=6        
NACA001

c=8 

alumini 
6063T5 
extrusi

ó 

0.4-1.1 - 23-30% no 

no 
definit 

Imans 
permanent

s DC i 
alternador 
brushless 

 
 

D3 L2.5 0.4-1.4 - 24-31% no 

D2.5 L2.5 0.4-1.5 - 23-30% no 

D1.5 L1.25 1.0-2.0 - 16-23% no 

D1.25 
L1.25 

1.0-2.0 - 19-25% no 

D2.5 L0.5 1.0-2.0 - 19-26% no 

D1.5 L0.8 1.0-2.0 - 16-21% no 

D1.25 L0.8 1.0-2.0 - 16-24% no 

D1.5 L0.5 1.0-2.0 - 13-23% no 

D1.25 L0.5 1.0-2.0 - 13-24% no 

Ponte di 
Archimede 

(Italià) 

Kbold  marea  
Pre-comercial 

D6 L5 
n=3       

NACA002 

ferro 
amb 

espum
a dins 

2 26% 23% no 

Boia 
flotant 
lligada 
amb 

cables a 
ancores 

- 

 
 

New 
Energy 

(Canadà) 

Darrieus Pre-
Comercial 

D1.52 L0.76 

n=4-5   
NACA001

c=8 
- 

1.5/ 1.7 
amb 
difus. 

2.0/3.0 
no dif. 

- 31% 

amb i 
sense 

Boia 
flotant 
amb 

cables i 
ancores 

- 

 

D1.52 L1.52 - 31% 

D3.4 L1.7 - 31% 

D4.83 L2.41 - 31% 
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EPPRI 
Gorlov Prototip 

marea 
D1 L2.5 n=2 

 
0.6 /no 

limit 
~20% - no varies 

eficiencia=
85% 

 

Tidal 
Energy 
Pty. Ltd. 

(Austràlia) 

Darrieus amb 
difussor 

1.5 to 10 
L=D 

- - - - 50% si 
Anclada 
al fons 

- 

 

 

 

Water 
Power 

Industry, 
WPI 

Darrieus 
control actiu 

d'angle d'atac 
D4.8 L2 n=3 - TBD - 50% no - - 

 

- 
(Nerang 
River in 

Queenslan
d 

Australia) 

Darrieus pitch 
variable passiu. 

riu  Experim. 

D1.2 L1.2  
D2.4 L2.4 

n=4 
FX63-137 

C0.07    
C0.14      

- 

0.91 
m/s 
0.60 
m/s 

- - 

si 
entrada 
1.2x1.2 
sortida 
2.4x1.2 

Fixada a 
una 

estructur
a 

darrera 
una 

barca 

- 

 

- 
(Campbell 
river, BC, 
Canada) 

Darrieus  i 
Gorlov 

riu  Experim. 
D1 L1.25 

n=3     
NACA0020 

C0.14 
- - - - - 

Fixada a 
una 

estructur
a un 
barco  

- 

 
 

Taula 3. Detalls de turbines de riu existents.
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La turbina escollida és doncs del model Darrieus ja que supera els requisits plantejats 

prioritaris en l‟explicació anterior. Aquests criteris relatius a la turbina Darrieus es llisten 

a continuació. 

1) El seu baix nombre de components que fan que el cost econòmic sigui mínim. 

2) El seu rendiment es situa entre el 25 i 30% que són valors mitjans dintre les 

diferents turbines de riu. 

3) La seva simplicitat i robustesa ens garanteix un manteniment mínim, factor 

necessari per la seva ubicació aïllada. 

4) És de segur un model executable per la geometria simple dels seus àleps. 

(amb la referència dels àleps construïts a la zona per la turbina dels 

antecedents tipus Garman feta amb Enginyeria Sense Fronteres). 

Les dimensions de la turbina s‟han buscat dades de diferents turbines i la majoria es 

basaven en corbes d‟eficiència fixa. Entre ells un que s‟ha vist amb resultats amb certa 

irregularitat i per tant més possiblement reals són els gràfics de Alternative Hydro 

Solutions Ltd. Veure Figures 25 i 26. L‟autor dels gràfics Steve Gregory ha sigut 

contactat per validar la procedència dels resultats. Aquest confirma que les dades han 

estat mesurades a les turbines en funcionament i també amb l‟estimació de la resta de 

corba. 

 

Figura 25. Gràfics de potència de les turbines de Alternative Hydro Solutions Ltd. 

(AlternativeHydroSolutionsLtd. (Canadà) ) 
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Figura 26. Reproducció de la gràfica amb punts extrets de la gràfica de la Figura 25. 

A partir de les dades d‟aquestes turbines s‟ha calculat els rendiment de cada una. En 

veure gran dispersió de rendiments s‟ha fet un gràfic per visualitzar la mida de les 

turbines per comprendre‟n la relació. Veure Figura 28 i 28. 

 

Figura 27. Gràfic del rendiment respecte velocitat per diferents dimensions de turbines. 

 

Figura 28. Gràfic visual de les dimensions de les turbines amb la longitud en l‟eix vertical i l‟amplada en 

l‟horitzontal. 
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A partir de l‟observació dels gràfics de rendiment i dimensions de les diferents turbines 

s‟observen els següents punts: 

 Les 3 turbines de majors dimensions treballen a menor velocitat. 

 Les 3 turbines grans tenen major eficiència a mides petites i quadrades (L=D). 

 De les 5 turbines petites la que té major  eficiència és la quadrada (L=D). 

 Les corbes no segueixen una paràbola amb un punt màxim com s‟esperava. 

A partir d‟aquests punts es seleccionen unes dimensions similars a la turbina dels 

antecedents que tenia una turbina tripala de diàmetre de 2m amb l‟eix a 30º 

(S=2.72m2) (Figura 29 imatge esquerra). Aquesta secció perpendicular al riu ha estat 

mesurada amb el programa de dibuix AutoCad a partir de la projecció de una 

circumferència de D=2m inclinada 30º (Figura 29 imatge dreta) Per bé que s‟observa 

en la imatge de l‟esquerra que els àleps surten de l‟aigua de manera que la secció és 

encara inferior, calculem un 20% menys (S=2,20m2). Per a tindre una turbina amb la 

mateixa secció perpendicular al riu es prenen les dimensions: diàmetre 1,5m i longitud 

1,5m (S=2.25m2). Aquestes dimensions també garanteixen la profunditat mínima de 

2m que es garanteixen a la riba del riu.  

 

Figura 29. Imatge del funcionament de turbina Garman dels antecedents (esquerra) càlcul de l‟àrea 

perpendicular al riu que aprofita. 

Pel que fa al tipus d‟àleps s‟ha vist que els més utilitzats són els NACA 0020 i NACA 

0018, dels quals en estudis més concrets es valora millor el NACA 0018. Aquest dons 

és el seleccionat. 
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6 PARÀMETRES DE LA TURBINA DARRIEUS 

Les turbines Darrieus són força conegudes en el món de l‟eòlica malgrat que la turbina 

tripala és la més emprada. Veure Figura 30. Per al disseny d‟aquesta s‟han realitzat 

models matemàtics que encara no s‟ajusten gaire al resultat real ja que aquesta crea 

turbulències al fluid entre els àleps que primer tallen el vent i els que giren per la part 

posterior i en reben l‟influencia. 

 

Figura 30. Turbina Darrieus de vent amb àleps parabòlics (a l‟esquerra) i amb àleps rectes (dreta). 

Per donar una millor idea del funcionament d‟aquest tipus de turbina es mostra en la 

Figura 31 com els àleps reaccionen amb una força tangencial majoritàriament 

favorable a un sentit de gir. Aquest es deu a les forces ascensorial i d‟arrossegament 

que segons la posició de la pala respecte el flux provoquen un moment de gir a l‟eix. 

 

Figura 31. Reaccions dels àleps d‟una turbina Darrieus segons angle de gir. 
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6.1 Rati de velocitat punta (λ, TSR) 

Rati entre les velocitats del riu i de la turbina (Tip Speed Ratio: TSR). És molt important 

en el disseny de la turbina i és útil per adaptar la turbina amb el generador. Varia 

instantàniament segons la posició angular de la turbina i sol tindre un valor d‟entre 2-3 

vegades major la velocitat lineal de les pales a la del riu. El coeficient unitari TRS és 

igual a la velocitat angular de la turbina, ω; multiplicat per el radi que separa les pales 

del seu eix de rotació, R; i dividit per la velocitat del riu, V∞.  Veure Equació 1. 

 

(Eq. 1) 

Hi ha una relació no lineal entre els paràmetres CP (coeficient de potència) i TSR. El 

factor TSR ens mostra una relació coherent per diferents velocitats del riu. Cada 

disseny de turbina té la seva corba específica. A continuació es mostren les corbes de 

3 dissenys diferents.  Veure Figura 32 i 33. 

 

Figura 32. Coeficient de potència de la turbina (%) respecte rati de velocitats (TSR)  per un flux de 2, 2,3 i 

2,5 m/s. (Kassam, 2009) 
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Figura 33. Coeficient de potència de la turbina (%) respecte velocitat angular del rotor (rpm)  per un flux de 

2, 2,3 i 2,5 m/s.. (Kassam, 2009) 

Observem com en cada model hi ha un punt de màxima eficàcia i una disminució 

d‟aquesta ja sigui disminuint o augmentant la velocitat del fluid. Per velocitats menors 

al òptim, la turbina deixa passar el fluid lliurement sense extreure‟n gaire energia. En 

sobrepassar l‟òptim, els àleps agafen l‟aigua aprofitada ja per altres àleps, és a dir amb 

menys energia i fan que el flux sigui turbulent, creant una barrera al pas de l‟aigua. 

(Kassam, 2009) 

 

6.2 Difusor 

L‟eficiència màxima aconseguida amb una simulació ideal d‟una turbina tripala d‟eix 

horitzontal sense carcassa s‟ha definit amb 45%. Amb una carcassa que condueixi el 

flux a la turbina es pot obtindre una velocitat de més del doble de la velocitat del fluid, 

obtinguen coeficients majors al límit de Beltz, de 0.66 a 1.69. 

 

Figura 34. Efectes de la carcassa en un flux a través de la turbina: a) Sense carcassa, b) Amb carcassa, 

c) Resultats de la simulació CFD (Gaden, 2008). 
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Darrieus amb carcassa va ser extensament experimentada per Blue Energy Canada 

(2008). Amb proves amb diferents mides i assolint un coeficient de prop del 0,45. Les 

que no tenen carcassa poden assolir uns 0,33-0,35. Un estudi de Ponta i Jacovkis 

(2008) conclou que la velocitat central d‟una carcassa no varia gaire per a diferents 

fluxos d‟entrada. Veure Figura 34. 

Les turbines amb carcassa es demostren més efectives, malgrat que afegeixen costos 

i una complexitat en el disseny d‟una estructura. Gaden and Bibeau (2008) and Khan 

et al.(2008) van concloure que implementant una estructura que alteri el flux introduïa 

un risc tècnic. Sobretot la construcció de tal estructura en zones de cabal ràpid, 

afegeix risc, cost i un disseny i construcció complexos. A la vegada el desplegament i 

recuperació de tal estructura requereix maquinària de grans dimensions així com molta 

més força. 

Les eficiències d‟una turbina sense carcassa són majors a per una turbina d‟eix 

horitzontal perquè la seva secció perpendicular al flux és major i pot capturar  més flux 

de massa que una d‟eix vertical de la mateixa mida. La d‟eix horitzontal permet que 

cada pala produeixi un gir continu  i per tant un moment sobre l‟eix constant i un 

subministrament energètic constant. La velocitat relativa de les pales d‟una turbina 

d‟eixos verticals oscil·len en magnitud i direcció a través d‟una rotació, permetent un 

moment de rotació i energia oscil·lants. A més la turbina d‟eix horitzontal comença el 

moviment a menors velocitats. Pel seu disseny la turbina d‟eix vertical és més barata. 

El seu eix vertical permet l‟evacuació directe de l‟aigua de tota la transmissió i 

generació. També permet operar vingui d‟on vingui la direcció del fluid. I tendeix a 

rebutjar els objectes entrants, mentre que la turbina d‟eixos horitzontals els absorbeix. 

 

Avantatges 

En àrees on hi ha perill d‟objectes flotant: arbres, algues, etc.; que poden ser 

arrossegats per les turbines, una reixa pot col·locar-se a l‟entrada del difusor i així 

reduir els riscos per la vida de la turbina o bé per no taponar-la. 

El difusor protegeix la turbina de la llum solar directe així com l‟herba que creixi a sota 

serà reduïda. Les restes de plantes i algues a l‟aigua va ser el principal problema per 

Swenson el 1999, a la turbina col·locada en aigües tropicals a Darwin, Austràlia. 

Un gran conducte fet amb materials barats pot dissenyar-se de manera que funcioni de 

difusor i redueixi la pressió a la sortida. D‟aquesta manera s‟incrementa la caiguda de 
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pressió disponible, traient un major cabal i incrementant l‟energia obtinguda. Dit d‟una 

altra manera, una gran àrea de flux conté molta energia que es concentra en una àrea 

petita, de manera que una turbina més petita i barata pot ser usada per una potència 

donada. Perquè una turbina més petita en un flux més ràpid, gira més ràpid, el parell 

és menor i per tant la transmissió pot ser més petita i barata. Això és un factor més 

significatiu quan les velocitats del riu, i així de la turbina, són baixes i és necessari 

parell molt elevat per produir quantitats útils d‟energia.  

La turbina es pot subjectar per l‟extrem inferior del conducte i aconseguir millor suport 

de la turbina. 

Desaventatges 

Aporta molt de pes a l‟estructura, excepte si es fa d‟un material flotant que llavors sols 

n‟aporta quan es té fora l‟aigua. En qualsevol cas provocarà majors forces 

d‟arrossegament a l‟estructura de suport. 

6.3 Angle d’atac variable per turbines hidràuliques 

Desavantatges de la Darrieus: baix parell d‟arrencada i sacsejos per les variacions 

cícliques d‟angle d‟atac dels àleps. La ventilació i la cavitació poden provocar també 

problemes en les turbines hidràuliques quan la velocitat és elevada. Les sacsejades es 

poden evitar utilitzant àleps helicoïdals però, aquestes no produeixen un gran parell 

d‟arrencada.  L‟angle d‟atac variable pot produir un parell d‟arrencada alt i una 

eficiència major, i escollint adequadament el rang d‟angles d‟atac, les sacsejades es 

poden minimitzar molt, encara que no eliminar completament. La ventilació es pot 

eliminar evitant l‟operació propera a una superfície lliure i la cavitació limitant la 

velocitat de les pales. Veure Figura 35. 
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Figura 35. Contorn de velocitat de NACA 0018 per diferents angles d‟atac. (Kirke & Lazauskas, Variable 

pitch Darrieus water turbines, 2008). 

6.4 Solidesa, σ 

El terme de la densitat de pales respecte l‟espai que permet el pas lliure de flux és un 

dels paràmetres més estudiats de les turbines, doncs d‟aquest en depèn bona part del 

seu rendiment. Així doncs es defineix la solidesa com el producte de la corda i el 

numero d‟àleps dividit per el radi de la turbina (Eq. 2). 

 (Eq. 2) 

On: 

 n – Nombre d‟àleps. 

 c – Corda o longitud del perfil d‟àlep. 

 R – Radi de la turbina   

S‟ha observat que a major solidesa, s‟aconsegueix major potència per a certa turbina 

Darrieus amb velocitats baixes. Per exemple en la Figura 36 el gràfic de l‟esquerra 

s‟estudia una turbina D=1m a Vriu=3m/s (alta) veiem com una corda de 0.1 dóna millor 

Cp a major rati de velocitat que per cordes de 0.12 o 0.14. Per altre banda, una 

solidesa molt alta provoca un bloqueig de la turbina: per exemple D=1m c=0.14 rati de 

velocitat 2,2 mínim 0.84 de solidesa (com veiem a la Figura 36 al gràfic de la dreta). 
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Figura 36. Gràfic esquerra: turbina d‟1m de diàmetre amb longituds de corda 0.1, 0.12, 0.14.  Gràfic de la 

dreta: (Kirke & Lazauskas, Variable pitch Darrieus water turbines, 2008) 

 

Figura 37. Coeficient de potència per diferents ratis de velocitat. (Turbines D=1m, 

L=1,25m, n=3àleps, C=0,14m) (Kirke, 2011) 

6.5 Danys en peixos 

Al contrari de les centrals hidroelèctriques on el flux sortint produeix una succió,  en les 

centrals a riu obert la turbina produeix una resistència al fluid i per tant tendeix a 

apartar-lo del seu pas. Amb aquest tendeix a apartar els peixos. També disminueix el 

perill que les velocitats de gir de la turbina són el doble que la del riu, quan en una 

hèlix d‟embarcació poden ser molt majors. Estudis fets per turbines de riu a Minessota 

afirmen que no hi ha sobrepressions que puguin ferir els peixos ni es registren 

augments de mortalitat passada la turbina. (NORMANDEAU ASSOCIATES, 2009) 
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7 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA TURBINA 

Per optimitzar la disposició d‟àleps en la turbina Darrieus es crea un model amb 2D ja 

que és un tipus d‟àlep simètric al llarg de l‟eix de gir, veure detalls a l‟Annex B 

Procediment. Prèviament es simulen diferents tipus de mallats per comprovar la 

sensibilitat de la malla. Així es comprova la semblança dels resultats amb mallat fi, mig 

i bast. Veure detalls a l‟Annex B Procediment. 

Primerament s‟analitza la influència de l‟angle d‟atac amb el que els àleps es fixen 

respecte la tangent de la circumferència que forma la turbina. Per comprovar una 

posició idònia es fan les simulacions amb -8º, 0º, 8º. 

A continuació es selecciona la disposició que dóna millors resultats, que és la de 8º. 

Així es comprova la solidesa. Per simulacions anteriors amb propietats no idònies s‟ha 

comprovat que la solidesa havia de ser major, per tant s‟han simulat directament 

cordes majors: 0.15, 0.18, 0.20, 0.22, 0.25 m. 

 

Figura 38. Diagrama de simulacions fetes amb Star-CCM+ per optimitzar i provar la turbina. 

Amb els resultats, es comprova un punt màxim a una corda de 0,22m de manera que 

es procedeix a analitzar aquesta geometria per diferents ratis de velocitat de gir 

respecte velocitat de l‟aigua, TSR de 1.5, 2 i 2.5. En acabat es simula la influència de 

la velocitat del riu en els resultats, així es proven les velocitats de 0.8, 1 i 1.2 m/s. 
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Finalment amb la turbina definitiva a la velocitat mínima es comprova l‟auto arrencada. 

Per a això s‟empren velocitats de gir quasi zero, ratis de velocitat de 0.1 i 0.5. 

Totes les simulacions fetes en les diferents etapes d‟optimització i comprovació es 

mostren esquematitzades amb el paràmetre que estudia cada simulació. Veure Figura 

38. 

Els gràfics que mostren els resultats de la simulació tenen valors oscil·lants ja que les 

forces i moments depenen de la posició de cada àlep respecte el flux i aquesta posició 

va girant al voltant de l‟eix. Com que la turbina simulada disposa de 6 àleps separats a 

60º, aquestes oscil·lacions es repeteixen a cada 60º. Per a la comparació dels 

resultats de les simulacions es mostren gràfics que indiquen sols els valors màxim, 

mínim i mitjà. Aquesta explicació es comprèn intuïtivament a la Figura 39. 

 

Figura 39. Gràfic explicatiu de la forma de les oscil·lacions que resulten de la mesura del moment de la 

turbina respecte l‟angle de gir (una ona cada 60º). 

7.1 Mallat 

En primer lloc es contrasten els resultats dels diferents mallats que disten en nombre 

d‟elements en fracció major a 1.35 entre fi i mig, i entre mig i bast. Aquests es mostren 

en detall a l‟Annex B. D‟aquí observem que varia de l‟ordre d‟un 5% entre mallats 

consecutius, de manera que es pot donar el mallat fi per acceptable. Aquest mallat 

compta amb vora 600.000 elements i la seva geometria s‟estén més d‟un diàmetre de 

turbina pels costats d‟aquesta, en simulació d‟un riu ample. 

Les simulacions s‟han fet amb les condicions de: 

• Velocitat del riu v=1m/s 

• Rati de velocitats entre la del riu i la de la turbina TSR=2 

• Diàmetre turbina 1,5m (Diàmetre eix: De=10mm) 

• Àleps: NACA 0018. Quantitat: 6 àleps. 

• Angle d‟atac α = 0º (angle entre la línia de corda i la tangent a la turbina) 

• Corda C=0,15m 
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Per comparar els resultats d‟aquesta i altres simulacions es mostren uns gràfics amb 

una doble fletxa vertical que denota el rang de valors entre els que oscil·la  

 

Figura 40. Resultats de moment a l‟eix per diferents mallats. 

Els resultats de la simulació de diferents mallats es comparen amb el paràmetre de 

moment de gir a l‟eix de la turbina. Aquest és un valor oscil·lant per cada 60º de gir de 

la turbina (ja que els àleps contigus estan separats 60º), és per aquest motiu que es 

mostra el rang de moments en la gràfica de la Figura 40. Així les fletxes indiquen els 

límits entre els quals varia el paràmetre moment per cada mallat. 

7.2 Angle d’atac 

Amb l‟objectiu d‟estudiar la geometria 

de la turbina, s‟ha estudiat l‟efecte de la 

inclinació dels àleps respecte la tangent 

(de la circumferència que forma la 

turbina Darrieus). El que en 

aerodinàmica s‟anomena angle d‟atac, 

l‟angle de l‟àlep respecte el flux, aquí es 

considera l‟angle fixat respecte la 

tangent. S‟han llegit alguns textos que 

recomanen una certa inclinació i s‟ha 

comprovat si aquesta es referia a una inclinació cap a fora la turbina o cap a l‟interior.  

S‟han fet simulacions amb les condicions iguals que les descrites en l‟apartat de 

Mallat, amb la variació de l‟angle dels àleps entre -8º, 0º i 8º. 
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Figura 41. Resultats de moment a l‟eix per diferents 

angles d‟atac. 
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Veient els resultats de la Figura 41 es comprova que és millor disseny inclinant els 

àleps 8º respecte la tangent amb la punta davantera cap a l‟exterior. Aquesta millora 

notablement respecte l‟àlep perpendicular al radi o amb l‟àlep apuntant cap a l„interior. 

7.3 Solidesa 

El concepte de Solidesa ha estat introduït en l‟apartat 6 Paràmetres de la turbina 

Darrieus. Degut a la seva gran influència sobre el rendiment d‟una turbina és el 

paràmetre geomètric més simulat. Així doncs, partint de la dimensió de corda de 0,15 

amb la que s‟han fet les anteriors probes i que es creia més optima, s‟han simulat 

diferents cordes. En simulacions defectuoses anteriors s‟ha comprovat que els valors 

de corda inferiors donaven pitjors resultats és per això que les simulacions mostrades 

sols tenen valors superiors a la inicial. 

La comparativa de resultats és segons el parell de gir que proporcionen els àleps a 

l‟eix, que equival a dir, comparar el que dóna més potència, ja que no variem la 

velocitat de gir. En aquest cas el rang de valors entre els que oscil·la el moment per les 

diferents longituds de corda es mostren en el gràfic de la Figura 42. En aquest es pot 

veure com la corba fa una tendència parabòlica com és habitual, i mostra el seu màxim 

aproximadament per als 0,22 m de corda. 

 

Figura 42. Resultats de moment a l‟eix per diferents longituds de corda. 

Amb aquest resultat es dóna per optimitzada la geometria amb els paràmetres 

mostrats a continuació: 

• Diàmetre turbina 1,5m (Diàmetre eix: De=10mm) 

• Àleps: NACA 0018. Quantitat: 6 àleps. 

• Angle d‟atac α = 8º (angle entre la línia de corda i la tangent a la turbina)  

• Corda C=0,22m 
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7.4 Rati de velocitats 

Un cop es dóna per tancada la geometria de la turbina es pretén ajustar la seva 

velocitat de gir respecte la velocitat del riu, en la relació que proporciona més potència. 

Els resultats de la potència obtinguda fent girar la turbina a un rati de 1,5, 2, i 2,5, 

respecte la velocitat del riu, es mostren en la Figura 43. Aquests han estat obtinguts a 

velocitat del riu 1m/s. 

 

Figura 43. Resultat de potència per diferents ratis de velocitat turbina – riu. Sobre els resultats simulats es 

traça una linia estimada de la corba completa. 

El rati de velocitats que dóna major potència és el de TSR=2, així que es seleccionarà 

un generador i transmissió que permeti un equilibri de moments amb aquesta velocitat 

de gir. Per a una velocitat del riu de 1m/s la velocitat de gir de la turbina és 2,67 rad/s. 

Per facilitar el càlcul de la turbina en punts de treball intermitjos s‟ha dibuixat una corba 

aproximada a la Figura 43. Aquesta té validesa orientativa ja que descriu la forma 

habitual de les corbes de rati de velocitats en turbines Darrieus com la de la Figura 

3233 de Paràmetres de la turbina Darrieus. 

7.5 Velocitats del riu diferents. 

En aquesta fase es simula la variació de moment i potència que dóna la turbina 

determinada anteriorment, amb un rati de velocitats fixat a 2. El riu on es vol fer la 

prova pilot oscil·la habitualment entre les velocitats de 0.8, 1 i 1.2. 

Els resultats es mostren en la Figura 44. En la gràfica esquerra s‟observa la variació 

significativa que representa una petita variació de velocitat en el moment generat per 

la turbina. En la gràfica dreta es pot veure com els valors de potència encara és més 

accentuat aquest augment. Aquest resultat és habitual en les turbines hidràuliques 

com s‟ha vist en l‟apartat de recerca i selecció de la turbina. 
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Aquestes dades seran les que, a través d‟una transmissió amb cert rati de velocitats, 

hauran d‟encaixar amb un generador capaç d‟aprofitar la màxima potència per 

convertir-la en electricitat. 

         

Figura 44. Moment (esquerra) i Potència (dreta) per a diferents velocitats de riu. 

7.6 Auto arrancada 

Coneguts els problemes de l‟auto arrancada de la turbina Darrieus s‟ha fet la simulació 

de la turbina escollida a una velocitat de riu mínima prevista de 0,8m/s per comprovar 

que el parell a l‟eix és positiu. Les dades ho confirmen com es pot veure en el gràfic de 

la 7.3, els valors de moment són en tot moment positius i amb un moment mig de 

40x1.5 de 60 N·m que són superiors al necessari per trencar les inèrcies de 

transmissió i generador de moment resistent equivalent d‟ aproximadament 10 N·m. 

Veure Figura 45. 

 

Figura 45 Simulació a V=0.8m/s, TSR=0.1 (α=8º c=0,22m). Moment a l‟eix per angle girat. 
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També s‟ha simulat aquesta arrancada amb un TSR=0,5 de manera que es corrobora 

una evolució favorable al moment de gir que dóna la turbina. 

7.7 Anàlisi de resultats. 

A partir de les simulacions fetes amb Star-CCM+ s‟arriba a una geometria òptima 

d‟una turbina Darrieus de D=1,5 i L=1,5, amb 6 àleps NACA 0018 inclinats 8 graus cap 

a fora, amb una corda de 0,22 m, a un regim de 2,67 rad/s, que correspon a un rati de 

velocitats de TSR=2 quan el riu baixa a 1m/s.  

Amb aquesta es calcula una potència de moment per velocitat de gir de 460W que 

proporciona un rendiment del 40%. Aquest rendiment és habitual en la simulació de 

turbines Darrieus però està per sobre dels valors habituals d‟aplicació real on els 

rendiments de l‟eix motor són pròxims al 35%. És per això que per al càlcul de la resta 

d‟elements es fa una estimació de un rendiment del 35%, que correspon a minvar un 

13% el moment de l‟eix, i que de ben segur serà més semblant al valor real. Veure 

Figura 46. 

Resultat Meix 2D (N·m) Meix 3D (N·m) Wturb (rad/s) Potència (W) Rendiment 

Simulació 115 172.5 2.667 460 40.9% 

Estimació 100 150 2.667 400 35.6% 

Figura 46. Resultats en funcionament normal. 

Amb aquesta reducció aplicada als altres punts de la corba de potència per a les 

diferents velocitats del riu ens dona la corba de potència de la turbina mostrada en la 

Figura 47. Aquesta mostra una corba habitual de turbines de riu on la velocitat és una 

variable al cub. Al seu costat es mostra una representació 3D de la turbina. 

 

Figura 47. Corba de potència mecànica de la turbina respecte la velocitat del riu (esquerra) i representació 

3D de la Turbina. 
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8 ELECCIÓ DE GENERADOR I TRANSMISSIÓ 

Un cop feta la simulació, amb les dades òptimes de funcionament de la turbina, de 

moment i velocitat de gir, es calcula el generador i transmissió adequats. Primerament 

amb les dades de la turbina 100N·m a 2.67rad/s trobem la potència de 400W. A partir 

d‟aquí seleccionem un generador dels artesanals, que sabent que tenen rendiments 

menors al 60%, se‟n escull un que proporcioni 300W nominals, dades a l‟apartat “8.1 

Generador”. En busquem el punt de funcionament òptim (màxim rendiment) i a partir 

d‟aquest anem ajustant el punt de funcionament perquè es doni l‟equilibri de moments 

(última fila). Automàticament es calcula la relació de transmissió que permeti que 

turbina i generador girin a les velocitats on tenen millor rendiment. Veure Taula 4. 

TU
R

B
IN

A
 

Velocitat gir turbina wT (rad/s) 2.67 
 

Moment a l’eix de la turbina MT (N*m) 150 
 

Potència a l’eix de la turbina PT (W) 400 PT  = MT · wT 

G
EN

ER
A

D
O

R
 Potència del Generador al P. T. Pg (W) 220 Gràfic gener. [1] 

Velocitat gir del Generador al P. T. Ng (rpm) 360 Gràfic gener.[1] 

Velocitat gir del Generador al P. T. wg (rad/s) 37.70 wg = (π/30)   

Moment gir generador Mg (N·m) 5.84 Mg = Pg/wg 

Eficiència generador η 0.66 Gràfic gener.[1] 

 Factor transmissió i 0.07 i = wt / wg 

M
O

M
EN

TS
 

M. Generador equivalent a l’eix 
turbina 

Mg,eq (N*m) 138.89 Mg,eq = Mg / (ηt ηG i) 

M. Transmissió equivalent a l’eix 
turbina 

Mt,eq (N*m) 10.63 Mt,eq = Mt / (ηt i) 

Moment resistent equivalent Mr,eq (N*m) 149.52 Mr,eq = Mg,eq + Mt,eq 

Condició equilibri de moments ΣM=0 (N*m) 0.48 Mt - Mr,eq ≈ 0 

[1] Gràfic del Generador. Figura 51. Corba de potència i eficiència respecte la velocitat de gir del 

generador. Que es troba al següent apartat “8.1 Generador” pàgina 50.  

Taula 4. Càlcul del punt de funcionament del generador i relació de transmissió més òptims. 
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Un cop seleccionat el generador i la relació de transmissió amb les dades de la turbina 

simulada, es pot calcular el rendiment del sistema (Equació 3). També ja es pot 

dibuixar la corba de potència elèctrica que genera la turbina de riu en funció de la 

velocitat del corrent del riu (Figura 48). 

 

 

(Eq. 3) 

 

 

Figura 48. Gràfica de la Potència elèctrica generada pel sistema en funció de la velocitat del riu. 

8.1 Generador 

S‟ubica sobre l‟estructura portant, acoblat a l‟eix de sortida de la relació de transmissió 

i rodant solidari a una velocitat wgen. S‟ha seleccionat el motor d‟imants permanents en 

flux axial per la seva capacitat de compatibilitzar velocitats variables com és el cas 

d‟un riu i a més són de baixes potències. Per a minimitzar el seu cost i possibilitat de 

construcció en zones rurals s‟opta per un generador de construcció artesanal. Aquest 

model de generador va ser creat per Soluciones Prácticas – ITDG i per el projecte pilot 

van ser importats directament des de Perú, on tenien lloc projectes de ITDG. Existeix 

un manual de construcció que ITDG va cedir a ESF per a futures instal·lacions i el qual 

s‟adjunta a la documentació. Veure Figura 50. (Chiroque & Dávila., 2008).  
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Figura 49. Construcció del generador, d‟esquerra a dreta: estator, rotor i conjunt acabat. 

Respecte aquest document que explica un generador de 100W hi ha un estudi i una 

modificació per a un generador de 300W. En la documentació explica els canvis que 

no alteren el procés de fabricació descrit en el manual del IT-100. Aquests són: 

- Canvi d‟imants permanents de ferrita per neodimi (NdFeB). 

- Modificació de la geometria constructiva per reduir els entreferros. Amb el que 

es modifica el circuit magnètic que permet un millor aprofitament de la densitat 

del flux. 

- Augment del numero d‟espires per bobina: de 100 a 110. 

 

Així s‟obté un generador construït artesanalment amb les següents característiques 

(Taula 5) també mostrades a la documentació. (Sánchez, Chiroque, & Ramirez) 

Característiques del Generador 

Tipus de Generador Imants permanents flux axial 

Imans Neodimi 

Parells de pols 8 

Connexió En estrella 

Potència nominal 300 W 

Potència 100 a 300W 

Velocitat nominal 360 rpm 

Rang de velocitats 250 a 450 rpm 

Eficiència màxima 66% 

Dimensions Cilindre D=400mm  L=50mm 

Pes 45 Kg 

Constant de construcció (K’’) 0.338 

Resistència síncrona (Xs) 0.51  

Resistència per fase (R) 0.4  

Rang de generació de potència (P) 100 a 

Taula 5. Característiques del generador. 
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L‟estudi d‟aquest generador artesanal de 300W mostra resultats de proves 

experimentals a partir de les quals podem saber per a cada velocitat: el voltatge que 

genera al buit (Figura 50), la potència i l‟eficiència (Figura 51). 

 

 

Figura 50. Corba de voltatge en buit del generador d‟imans de Neodimi (linia continua) i generador de 

Ferrita (línia discontinua); per a cada velocitat de gir. 

 

Figura 51. Corba de potència i eficiència respecte la velocitat de gir del generador. 

Es veu en el gràfic el punt de major eficiència, a 360 rpm, i és el punt escollit de treball. 

En aquest genera una potència de 220W i un voltatge al buit de 19VAC. 

 

 

Gráfico 8: Curva de voltaje en vacío del generador de 

imanes de Neodimio
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8.2 Transmissió 

Està formada per quatre politges unides entre elles per dos corretges de transmissió i 

per un eix, que descansen sobre l‟estructura mòbil metàl·lica. La transmissió 

s‟encarrega de multiplicar la velocitat de gir de l‟eix de la turbina d‟acord amb una 

relació de transmissió de: i=0.071. 

Les característiques de les politges les quals es nombren d‟acord amb l‟entrada de 

moment a la transmissió (de win a wout) és la següent: : politja 1 de Øinterior 360mm, politja 

2 de Øinterior 110mm, politja 3 de Øinterior 254mm y politja 4 de Øinterior 50,8mm. 

 

Una representació esquemàtica és la relació de transmissió que es mostra en la Figura 

52. 

 

Figura 52. Esquemes de la relació de transmissió. A sobre, esquema no escalat on l‟eix de la turbina gira 

a win i l‟eix del generador a  wout.  A sota representació 3D del sistema de politges i el generador (vermell) 

feta amb SolidWorks.  



Disseny d‟una turbina de riu per a la generació d‟electricitat a l‟Amazònia equatoriana Memòria 

54 
 

  



Disseny d‟una turbina de riu per a la generació d‟electricitat a l‟Amazònia equatoriana Memòria 

55 
 

9 TRANSPORT I EMMAGATZEMAT D’ELECTRICITAT 

L‟objectiu primer de la construcció de la turbina pico hidràulica és generar electricitat. 

En aquest apartat es detalla com aprofitar la potència de gir del motor en energia 

elèctrica preparada per a ser consumida. En aquest apartat ens limitarem a descriure 

fins l‟emmagatzematge d‟energia en bateries, ja que els usos poden ser diversos. Així 

partim d‟un generador d‟imans permanents, un cable de transport de 70 metres a la 

riba, un pont de díodes per rectificar el senyal, un regulador de càrrega, una càrrega 

de dissipació per alliberar energia en cas que la bateria estigui plena i finalment una 

bateria de 12V. Veure Figura 53. Diagrama dels elements principals en la generació 

elèctrica. Figura 53. 

 

Figura 53. Diagrama dels elements principals en la generació elèctrica. 

9.1 Línia de transport 

Hi ha una distancia de 70m des de la barca on hi ha el generador fins a la riba a la sala 

on hi ha la bateria. Així que es construeix una xarxa aèria que ho enllaci. El diàmetre 

mínim en conductors de coure aïllats per a línies aèries (segons ITC-BT-06) es 10mm², 

que correspon a 8AWG. Per aquesta secció de conductor poden passar 52A que 

supera les nostres necessitats fins i tot en el cas més desfavorable. I queda protegit 

pel magnetotèrmic instal·lat en el generador. 



Disseny d‟una turbina de riu per a la generació d‟electricitat a l‟Amazònia equatoriana Memòria 

56 
 

El generador no ve previst de presa de terra ni de conductor de neutre i per tant es fa 

treballar aïllat de terra, en règim IT. I tal com s‟aconsella en el Reglament Electrotècnic 

de baixa tensió (REBT en endavant) per aquest regim, no es distribuirà el neutre, dels 

rais que allotgen els generadors fins a la sala de màquines. 

9.2 Rectificació – Pont de díodes 

Com el generador ens proporciona corrent trifàsica i les bateries es carreguen amb 

corrent continua és necessari rectificar el senyal. Per això s‟empra un pont de díodes o 

Pont de Gratz que permeten rectificar l‟ona completa. Aquest element permet passar 

d‟una ona sinusoïdal de valors positius i negatius, a una ona sinusoïdal, de valors 

absolts idèntics però purament positius. Efecte mostrat en la Figura 54. 

 

Figura 54. Senyal monofàsic sense rectificat (esquerra) i senyal monofàsic rectificat (dreta). 

A l‟existir 3 ones sinusoïdals el suficientment juntes, un cop rectificades, el valor entre 

crestes de senyals és quasi i nul. Aquest fenomen pot observar-se al veure l‟ona 

trifàsica, rectificar-la i passar-la pel pont de díodes. Veure Figura 56. 

 

Figura 55. Esquema elèctric del Pont de díodes. 

Figura 56. Ona trifàsica (esquerra), ona trifàsica rectificada (centre) i ona trifàsica rectificada i passada pel 

pont de díodes (dreta). 
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Els ponts de díodes són de 100V i 45A cada un. El seu esquema es mostra en la 

Figura 55. Permeten garantir un senyal continu de 12V o més, amb el que determinem 

la disposició de dos bateries en paral·lel. El rectificador escollit és un SEMIKRON SKD 

25/02 del qual s‟adjunten detalls a la documentació. Imatge real d‟aquest a la Figura 

57. 

 

Figura 57. Pont de díodes SKB 25. 

9.3 Bateria 

Per a l‟emmagatzematge de l‟energia generada s‟empraran bateries automotrius de 12 

V. Aquesta opció ve donada pels equips solars fotovoltaics, amb els que es pretén 

combinar la generació, que ja usen bateries d‟aquest voltatge, i també per ser molt 

comercialitzades i barates. Degut a que del pont de díodes es proporciona un voltatge 

de 12V es disposaran les bateries en paral·lel. 

 

Característiques de la bateria 

Cel·les per unitat 6 

Voltatge per unitat 6 

Capacitat 150.0Ah @10h-rati a 1.80V @25ºC  

Pes 43.5 kg 

Max. Descàrrega d’Intensitat 1500A (5s) 

Resistència interna Aprox. 3mΩ 

Intensitat de càrrega màxima 
recomanada 

45.0A 

Equalització i Cicle de servei 14.4 a 15Vcc/unitat a 25ºC 

Terminals T11 

Taula 6. Característiques de la bateria. 

El model escollit per mostrar al projecte és 1 bateria de la marca RS model 727-0442 

(12V150Ah).  Veure dades a la Taula 6 6 a la imatge a la Figura 589 i resta 

d‟informació a la Documentació. 
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Figura 58. Imatge de la bateria. (http://es.rs-online.com) 

 

El negatiu de les bateries com a massa es connectarà al terra principal de la sala de 

bateries directament. S‟utilitzarà cable 50mm2
 (0AWG). 

9.4 Regulador de càrrega 

La seva funció és controlar el procés de càrrega. Per tal que les bateries no tinguin 

sobrecàrrega i les condicions de càrrega siguin les òptimes. Connectat a una 

resistència de derivació permet evitar sobrecàrregues, controlar la dissipació d‟energia 

i fer que les turbines no treballin en sobre marxa al desconnectar-se totes les 

càrregues. El regulador pot funcionar en mode derivació, controlant una càrrega a la 

que derivar energia quan els nivells de les bateries no requereixin tota la que s‟està 

generant. Aquest mètode és molt interessant per a que el generador no quedi 

funcionant en buit. Està dissenyat per supervisar la tensió de la bateria, i en el nivell 

determinat (tensió BULK), derivar l‟energia provinent del generador cap a una càrrega. 

Quan la càrrega de les bateries està a la tensió BULK i passa a l‟estat d‟absorció no es 

tant el corrent que entra a les bateries, i més el que pot anar a la càrrega de derivació. 

També pot desviar energia directament de les bateries per evitar danys per 

sobrecàrrega. 

 

Aquest regulador fa una càrrega en tres estats: BULK-ABSORPTION-FLOAT. 

 

Estat BULK (màxima tensió): El propòsit d‟aquest estat es fer la càrrega a la màxima 

tensió de manera que absorbeixi el màxim corrent i la càrrega sigui ràpida en la seva 

primer fase. Està en aquest estat fins que assoleix la tensió BULK. S‟ajusta, per 

aquesta fase, la tensió màxima de càrrega facilitada pel fabricant de les bateries. 

 

Estat ABSORPTION (absorció): 
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Es manté la tensió BULK per a carregar les bateries. De manera que s‟absorbeix 

menys corrent però prolongadament fins a una hora. Esgotat el temporitzador es 

passa a estat de flotació. 

 

Estat FLOAT (flotació): Es manté la tensió de les bateries a l‟ajust FLOAT especificat 

pel fabricant i normalment inferior al BULK. Es tracta d‟una tensió per mantenir les 

bateries carregades, evitant l‟auto descàrrega. En el cas en què la tensió estigui per 

sota de l‟ajustada com a FLOAT inicia un nou cicle BULK i ABSORPTION. 

 

El regulador escollit és un Xantrex C35 i es llisten les seves característiques a la Taula 

7 i es mostra la imatge de l‟aparell a la Figura 5960. 

 

Característiques del regulador de càrrega 

Marca Xantrex 

Model C 35 

Configuracions de voltatge 12 i 24 VCC 

Tensió màxima del circuit obert del 
generador 

55 VCC 

Càrrega 35 A CC 

Corrent pic màxim 85 A 

Caiguda de tensió màxima al 
controlador 

0.3 V 

Consum normal en funcionament 15 mA 

Taula 7.Característiques del regulador de càrrega. (Tu tienda solar) 

 

Figura 59. Imatge del regulador de càrrega. (Tu tienda solar) 
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9.5 Càrrega de derivació 

S‟instal·la una càrrega dissipadora de resistències calefactores aèries. S‟ajusta a una 

resistència de valor 0,75 ohms. Que segons el fabricant a 12V pot dissipar 38A. 

Característiques de la càrrega de derivació 

Marca AEE-Solar 

Model HL-100 

Potència 
600W (fins 30A a 
30V) 

Resistència 1Ω (14A a 14V) 

Taula 8. Dades de la càrrega de derivació. 

 

9.6 Proteccions 

El REBT classifica la instal·lació del present projecte com a generadora aïllada, i diu 

que precisarà d‟un dispositiu que permeti connectar i desconnectar la carrega en els 

circuits de sortida del generador: desconnectar de la font. Amb aquest fi s‟implementen 

dispositius seccionadors a la sortida del generador, abans del rectificador i a l‟entrada 

de les bateries. 

 

Per altra banda, la tensió de treball és inferior de 50V AC d‟un generador que no 

podem dir que tingui aïllament de protecció, pel que es considera una instal·lació de 

molt baixa tensió de funcionament (MBTF). Per tant s‟ha de protegir contra contactes 

directes segons el corresponent a la instrucció ITC-BT-24 per a diferents que MBTS i 

MBTP. Així, s‟instal·la un quadre estanc, en l‟estructura que subjecta el generador, 

segons l‟equivalent a Equador de la norma UNE 20324 per albergar les connexions del 

generador amb el seccionador. Donat també que la velocitat del riu es variable, podent 

augmentar la potència entregada per el generador, s‟opta per un dispositiu amb 

protecció de sobreintensitat que protegeixi l‟aparellatge. El qual desconnectarà el 

generador si arribés a entregar 20A, que correspon al valor de mercat immediatament 

inferior al límit admissible per les condicions de fabricació del generador de potència 

nominal 500W i tensió nominal 24V. Aquest magnetotèrmic protegirà també els cables 

que connecten els generadors amb la casa de màquines. Dades del dispositiu 

seccionador amb proteccions de sobre intensitat mostrades a la Taula 9. (Pla, 2011) 
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Marca Schneider Electric 

Model C60N 

Intensitat nominal 20A 

Poder de tall 10kA 

Nombre de pols 3 

Tipus de dispar Corba B 

Unitats 3 

Taula 9. Característiques del seccionador. 
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10 DISSENY ESTRUCTURA DE SUPORT 

Per escollir l‟estructura de suport primerament s‟ha fet una valoració de quin punt del 

riu podia subjectar la turbina perquè aquesta es romangui fixada dins l‟aigua. Aquestes 

opcions es mostren en la Figura 60. Per al nostre cas de rius amb cursos canviants i 

necessitat de generador exterior a l‟aigua, queda descartat col·locar-la al fons del riu. 

En segon lloc a la superfície és on el riu circula a major velocitat de manera que és 

adequat ubicar-hi la turbina. Fer un muntatge d‟una estructura que posi la barca dins 

l‟aigua és una opció que permet una subjecció més sòlida a la riba i que a la vegada 

requereix una estructura més resistent ja que ha de suspendre la turbina en voladís. 

L‟opció de muntar l‟estructura flotant és la més senzilla de construcció i per tant més 

econòmica. Amb tot, es decideix fer-la prop de la riba amb els amarradors als arbres 

pròxims. Així tenim que tota l‟estructura està fora l‟aigua i es submergeix just la turbina.  

 

Figura 60. Secció del riu amb els esquemes d‟on s‟hi pot ubicar una turbina de riu. (Khan, 2008) 

De models d‟estructures portants se‟n han fet amb petites barques flotants Figura 6162 

i en vaixell Figura 6263. Aquests models són robustos i simples, però de mecanització 

força complexa que encareix el cost de l‟embarcació. 

 

Figura 61. Turbina de riu feta per la Universitat de Manitoba a Canadà (Kassam, 2009) 
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Figura 62. Turbina construïda al Canadà per New Energy Corporation Inc. (Ginter & Bear, 2009) 

Per al nostre propòsit s‟ha dissenyat una estructura el més semblant a les estructures 

utilitzades en aquest tipus d‟aplicacions en les experiències en països propis, com es 

mostra en la Figura 63. Aquestes són semblants a les construccions pròpies de la 

zona, fetes amb fusta i sostre de zenc. Per a la submersió del tipus de turbina Darrieus 

s‟ha proposat deixar un forat quadrat al centre de la barca per permetre la immersió de 

la turbina dins l‟aigua (Figura 64). A més, aquesta posició centrada permet repartir 

millor el pes entre les columnes del voltant i l‟estructura no pateix tant com carregant la 

turbina en voladís. Per a consultar els detalls de la construcció, mirar el document 

Plànols. 

 

Figura 63 Barca de turbines Garman construïdes a Perú i Ecuador. 
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Figura 64. Barca dissenyada pel present projecte. 

10.1 Elecció de subjecció àleps 

Les opcions que planteja la turbina Darrieus alhora de com subjectar els àleps amb 

l‟eix motriu són a partir de dos plaques circulars als extrems, o bé, amb dos radis per 

àlep. Segons un informe de New Energy Coorporation Inc. el mecanitzat de la placa 

circular superior és complex i la turbina resulta més pesant. Veure Figura 66. (Ginter & 

Bear, 2009) 

 

Figura 65 Subjecció d‟àleps amb radis (esquerra) i amb plaques circulars (dreta). (Ginter & Bear, 2009) 
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La unió de els àleps amb l‟eix es basa en observació d‟altres turbines construïdes. 

Veure Figura 6667. 

 

Figura 66. Turbina Darrieus de proves al Canadà. (Kirke, 2011) 

10.2 Elevador manual amb contrapès 

Per a submergir i treure la turbina de l‟aigua manualment s‟ha dissenyat un sistema de 

politges amb un contrapès semblant al que s‟utilitza pels ascensors o muntacàrregues. 

Amb aquest sistema l‟usuari de la turbina impulsant el contrapès posiciona la turbina. 

Veure Figura 68. La turbina, transmissió i generador estan unides a una estructura 

metàl·lica que anomenarem estructura mòbil.  

 

Figura 67. Vista sistema de politges per pujar i baixar la turbina (amb tota l‟estructura mòbil metàl·lica) 

mitjançant el moviment del contrapès (caixa de fusta amb roques a l‟esquerra). 

 
La força que s‟ha de fer equivalent per aixecar o abaixar el contrapès (i la turbina) 

s‟estimen per a: 

1. Fricció en politges: (0.0015·350kg)·2 = 10.5N 
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2. Rodes estabilitzadores de la part mòbil: 0.0015·2·(4417+3412)=23.5N 

3. Força del volum d‟aigua desplaçat = 46.6N 

Pes màxim a aixecar pujant contrapès = 8.2kg 

Força màxima baixant = 3.5kg 

Es dissenya un contrapès en forma de caixa de fusta amb pedres a dins. Per calcular 

les dimensions de la caixa on es posaran les pedres es fa la suposició que són pedres 

esfèriques amb una densitat mitjana de les roques. 

 

Densitat mitjana de la roca 3000 kg/m2. 

Factor d‟empaquetament màxim de circumferències. 0,74. 

 

Així que la densitat que podem aconseguir col·locant pedres que es suposa que 

podran ser encaixades millor que esferes, serà de 0,74x3000. 

 

Així volem ser capaços de compensar 400kg (tot i que en preveiem 200-350kg) el 

volum necessari de dins de la caixa és aproximadament calculat a l‟Equació 4. 

V = 400kg/(3000*0.74) = 0.18m3 
(Eq. 4) 

Per la geometria de l‟espai escollim que faci 1.5x0.55x0.22 m3. Volum que estarà 

delimitat dins una caixa de fusta amb rodes guiadores unides a les columnes i suspès 

tot el pes a la corda unida a la turbina. 

10.3  Elecció de la fusta 

Com a element de construcció més habitual en els domicilis dels habitants de les 

regions de l‟Amazònia equatoriana i a la vegada material obtingut a la mateixa 

localització de treball de la turbina, serà el material més emprat en l‟estructura de 

suport. 

S‟ha preguntat a un tècnic forestal que treballa a la zona les fustes més habituals que 

es troben i que s‟utilitzen a la regió. De les quals que s‟ha seleccionat el “guayacán” 

per fer l‟estructura degut a la seva alta resistència i la fusta de balsa per fer el flotador. 

Aquest últim no s‟ha dimensionat exactament sinó s‟ha fet una estimació amb la 

referència de la barca d‟anteriors turbines Garman. L‟estructura s‟ha calculat a partir 

de les dades de resistència mecànica del “guayacán”, considerant ambients humits, i 

es mostren els càlculs del ”Annex D: Càlcul de l‟estructura de suport”. 
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11 RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost es contempla des de la compra de materials, la seva transformació, el 

transport i construcció amb la mà d‟obra especialista necessària en cada activitat. Es 

descarta la mà d‟obra no especialitzada com a contrapart beneficiària de l‟obra i també 

els costos de l‟obtenció i transformació de la fusta que s‟extraurà de la mateixa 

comunitat. 

Considerats els aspectes anteriors, el cost econòmic de la construcció de la turbina de 

riu és de 2809.97 € inclòs un 12% d‟IVA imposable a la República del Ecuador. Aquest 

pressupost és major al previst per a l‟antiga turbina de 1400€, però que en aquest cas 

es contempla el pagament del personal especialista i transport que en l‟anterior 

pressupost no es contempla que representen 360€, i tampoc s‟han obtingut tots els 

preus dels productes al mateix país, que es suposen inferiors que els trobats a 

Espanya. 

El cost de l‟energia €/W, és de totes formes un factor més depenent del manteniment 

que de la inversió inicial. Doncs es preveu que el canvi de bateries i altres components 

que pateixin desgast, és el factor determinant amb els costos d‟aquesta energia a 

priori gratuïta de fer funcionar. Per bé que es sap que una bateria sol durar màxim 4 o 

5 anys, aquests factors demanen l‟experiència d‟hores de funcionament i ús per ser 

contrastats. 

 

. 
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12 CONCLUSIONS  

La solució adoptada ha sigut una turbina Darrieus de D=1,5 i L=1,5, amb 6 àleps 

NACA 0018 inclinats 8 graus cap a fora, amb una corda de 0,22 m, a un regim de 2,67 

rad/s, que correspon a un rati de velocitats de TSR=2 quan el riu baixa a 1m/s. 

Aquesta pot treballar en un rang de velocitats de 0,8 a 1,2 m/s com són les velocitats 

habituals registrades al riu Napo, emplaçament indicat per a la construcció d‟una 

turbina pilot. 

El generador que porta incorporat és d‟imants permanents i de construcció artesanal. 

L‟equipament elèctric és l‟habitual en una instal·lació de generació d‟energia i 

emmagatzematge controlats per un regulador de càrrega. L‟estructura que suporta la 

turbina és una barca construïda majoritàriament amb fusta, ja que és un material 

abundant i molt utilitzat a la selva Amazònica. S‟ha ideat un mecanisme tipus 

muntacàrregues per poder submergir i treure la turbina amb un contrapès que equival 

a l‟esforç de l‟aixecament de 8,2 kg. 

La turbina de riu anterior construïda per Enginyeria Sense Fronteres a la zona, és una 

turbina tripala tipus Garman de diàmetre 2m a 30º (S=2,30m2) que genera 216W i la 

turbina del present projecte amb una secció de 1,5x1,5 (S=2.25m2) genera 220W. 

Evidentment són resultats reals comparats amb xifres teòriques, però aquestes 

provenen de la simulació de la turbina, comparació amb casos reals semblants i 

minoració de resultats un 13%. 

Cal comentar que en la optimització de la turbina s‟ha fet un estudi lineal en el que 

primer s‟ha ajustat la solidesa i després el rati de velocitats. Fóra interessant haver 

provat també per a un altre rati de velocitats, diferents geometries, ja que es preveia 

una solidesa òptima menor segons turbines existents però també es pot deure a un rati 

de velocitats una mica inferior a l‟habitual. 

Es considera important seguir investigant amb aquesta tecnologia per trobar una 

millora en el rendiment energia/cost (W/€) i fer-la més accessible econòmicament, però 

sobre tot fer-la més fiable a llarg termini com succeeix amb els panells fotovoltaics amb 

una vida estimada de 25 anys i un manteniment escàs.  
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13 RELACIÓ DE DOCUMENTS 

El present projecte consta dels següents documents:  

1. Memòria, on s‟explica tècnicament que es vol fer i com es farà. 

2. Plànols, que representen gràficament el disseny tècnic del projecte. 

3. Plec de condicions, on s‟hi detallen les condicions per a la realització del 

projecte. 

4. Estat d‟amidaments, que és una relació de materials necessaris en el projecte, 

quantificats. 

5. Pressupost, dóna el preu a cada una de les unitats per trobar el cost total del 

projecte. 
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15 GLOSSARI 

ESF: Associació Catalana d‟Enginyeria Sense Fronteres. 

ABSORCION: Absorció, segona etapa de les bateries en què absorbeix el corrent poc 

a poc des d‟una tensió propera a la final. 

AES: Automatic Economy Swich. Interruptor del mode automàtic d‟estalvi. 

BULK: Primera etapa de càrrega de les bateries en que absorveixen tot el corrent 

possible. 

FLOAT: Flotació, ultima etapa de la càrrega de les bateries en que es mante les 

bateries a tensió final. 

GIP: Generador d‟imants permanents. 

GMO: Gobierno Municipal de Francisco de Orellana. 

TSR: Tip Speed Ratio, rati de velocitats entre el gir de la turbina i el riu. 

α: Angle d‟atac, de l‟àlep respecte la tangent en . 

σ: Solidesa, relació entre el radi de la turbina Darrieus i el perímetre ocupat pels àleps.  
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ANNEX A: TEORIA D’AERODINÀMICA 

A.1 Aerodinàmica 

Per tal d‟entrar en més detall alhora d‟explicar el nostre perfil, cal que sapiguem que 

l‟aerodinàmica es la ciència que estudia les accions que sorgeixen sobre un cos que 

es troba immers dins del corrent d‟un fluid, o que el moviment d‟aquest al voltant del 

cos que roman en repòs. Quan es considera un cos de forma arbitrària les accions que 

el fluid exerceix sobre aquest son una força i un moment resultant ambdós amb 

components segons les tres direccions espacials X, Y i Z. Tot i això, l‟anàlisi pot ser 

simplificat si considerem l‟aerodinàmica d‟aquells cossos que tenen una secció en un 

pla que conte el vector de la velocitat (Marín, 2011) i aquesta secció es repeteix en la 

seva direcció perpendicular a l‟esmentat pla, veure Figura 689. 

 

Figura 68. Estudi de l'aerodinàmica d'un perfil. (Marín, 2011) 

Per tant, en aquest cas particular, el qual és en el que ens trobem a l‟hora d‟estudiar el 

perfil de l‟ala, el flux es pot analitzar com si fos bidimensional i bidireccional. Per tant, 

la força resultant tindrà dos components contingudes al pla i el moment respecte d'un 

punt contingut al pla, el que causarà una component amb direcció perpendicular a 

aquest. Veure els vectors de les forces resultants a la Figura 69. 

 

 

Figura 69. Anàlisi d'un perfil bidimensional. (Marín, 2011) 
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Un objecte situat al corrent d'aire presenta una resistència a l‟avanç, deformant les 

fileres de fluids; això depèn de la forma de l'objecte i de la seva posició en relació amb 

la direcció del vent. Quan estudiem els efectes de la resistència de l'aire sobre una 

placa plana, s'observa que la resultant (F) de les forces aplicades a la placa és un 

vector, el punt d‟aplicació del qual, es el seu centre aerodinàmic, (centre de pressions), 

sent la seva direcció perpendicular a la placa, el sentit del vent, la seva intensitat 

proporcional a la superfície (A) exposada i al quadrat de la velocitat del vent (v) (Eq. 

55). 

 
(Eq. 5) 

On: 

Cw, es el coeficient de resistència o penetració. 

ρ, es la densitat de l'aire. 

A, es la superfície frontal, perpendicular a la direcció del vent, del perfil. 

Si l'angle α que forma el pla de la placa plana amb la direcció del vent és gran, existeix 

una sobrepressió a la part davantera de la placa i una deprecio a la seva part posterior 

de caràcter turbulent; si l'angle d‟incidència α es petit, la sobrepressió apareix en la 

part inferior de la placa i la depressió per damunt, per tant apareix una força que 

tendeix a elevar-la, Figura , coneguda com força de sustentació o d‟elevació. 

 

Figura 62. Perfils de corrent de fluid al voltant d'un perfil. (Brigada Aeria de Buenos Aires) 

Pels perfils plans fixes de longitud L paral·lels a la velocitat v del vent, el valor del 

nombre de Reynolds es calcula amb l‟Equació 6. 

 

(Eq. 6) 

On: 

ρ, es la densitat del fluid: 998†995(kg/m3) a 20÷30(ºC). 

vv, es la velocitat característica de l‟aigua. 

L, es la longitud del perfil. 

μ, es la viscositat dinàmica de l‟aigua: 1·10-3÷8·10-3(kg/m/s) a 20÷30(ºC). 
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El valor de Cw, coeficient de resistència, per perfils plans ve donat per les següents 

expressions depenent del nombre de Reynolds es calculen amb les Equacions 7, 8 i 9. 

Règim Laminar: Re<105 

 
(Eq. 7) 

Règim Turbulent: Re>105 

 

(Eq. 8) 

 

(Eq. 9) 

A.2 Força d’arrossegament, força ascensional i Moment 

La força resultant sobre un cos amb forma aerodinàmica, F, és degut a la distribució 

de pressions (p) i a esforços tallants (Tw) sobre la seva superfície, podem expressar-ho 

amb l‟equació 10. 

 

(Eq. 10) 

Sent n i t els vectors unitaris perpendicular i tangent, respectivament, al contorn de la 

superfície del cos, veure Figura 7072. dl és un segment del contorn de la superfície del 

cos i b és la llargada del cos. Aquesta força resultant, és expressada mitjançant dues 

components, segons la mateixa direcció de la velocitat del vent i perpendicular a 

aquesta. La primera component rep el nom de força de resistència (D) “vulgarment 

anomenada força d‟arrossegament” (Drag en anglès) i la segona s‟anomena força de 

sustentació (L) (Lift en anglès). A més si el centre de pressions aerodinàmiques no 

coincideix amb el centre de gravetat de l‟àlep, es crea un moment de rotació en el pla 

perpendicular a les dos forces anteriors. Veure Equacions 11, 12, 13 i 14. 
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Figura 70. Forces i moments que provoca un flux sobre un perfil. (John D. Anderson) 

 
(Eq. 11) 

 
(Eq. 12) 

 
(Eq. 13) 

 

 

(Eq. 14) 

On: 

CD,CL iCM, son els coeficients d‟arrossegament i sustentació respectivament. 

q, és la pressió de l‟aire. 

S, és l‟àrea projectada: S=c·b (perfils prims) i S= hm·b (perfils gruixuts). Els 

paràmetres són dimensions del perfil mostrats en la Figura 71. 

 

Figura 71. Àrees a tenir en compte pel càlcul de FD i FL. (Marín, 2011) 



Disseny d‟una turbina de riu per a la generació d‟electricitat a l‟Amazònia equatoriana Memòria 

85 
 

Tant la de resistència com la de sustentació que resulta al cos, són funcions de la 

forma i la grandària del mateix, de l‟orientació del cos respecte la corrent, definida per 

l‟angle d‟atac α, de la rugositat, de la viscositat i densitat del fluid, μ i ρ; i sobretot la 

velocitat.  

Per un cos d‟una determinada forma i rugositat els coeficients d‟arrossegament i 

sustentació depenen del nombre de Reynolds (Re) i de l‟angle d‟atac (α). (Equació 15) 

 
(Eq. 15) 

El nombre de Reynolds es defineix a partir de la velocitat del vent, la viscositat 

cinemàtica d‟aquest, i una longitud característica del cos L. El coneixement que es 

posseeix sobre el valor dels coeficients aerodinàmics i de la seva variació amb el 

nombre de Reynolds i l‟angle d‟atac, és avui en dia encara principalment experimental. 

La utilització de models matemàtics per tal d‟obtenir els coeficients aerodinàmics ha 

estat limitada per la complexitat matemàtica i la inexistència d‟eines computacionals i 

perquè els fenòmens hidrodinàmics que donen lloc a la sustentació i l‟arrossegament 

no han estat plenament compresos fins a meitat del segle XX. Les contribucions de 

Prantdl i Kutta, entre d‟altres, han permès resoldre mitjançant models matemàtics el 

problema de l‟aerodinàmica d‟un cos. En l‟actualitat la mecànica de fluids 

computacional permet resoldre problemes d‟aerodinàmica, convertint-se en una eina 

molt utilitzada. 

A.3 Coeficients aerodinàmics: CP, CL, CD, CM, CP. 

El coeficient de pressions CP és el factor a multiplicar a la pressió del flux lliure per 

saber la pressió en un punt de la superfície de l‟àlep. Es sol representar amb una 

gràfica on l‟eix x representa la posició respecte la punta davantera del perfil, i l‟eix y el 

CP, amb dos corbes, una de cada superfície de l‟àlep: d‟intradós i d‟extradós. Solen fer 

una forma com es veu en la Figura 72. (Schnaidt, 2006) 
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Figura 72. Coeficient de pressions al llarg d‟un perfil d‟àlep. (Fearn) 

 

 

Els coeficients de sustentació (CL ), d‟arrossegament (CD) i de moment (CM), són els 

valors que ens determinaran reaccions d‟un perfil d‟àlep dins un flux. Aquests valors 

estan subjectes a la posició de l‟àlep respecte el flux, es a dir, l‟angle d‟atac. Així 

podem observar-ho a la Figura 73. Veiem doncs que el CD presenta un punt mínim, a 

0º, que correspon a la posició que l‟àlep té menys superfície perpendicular al flux i per 

tant tindrà força d‟arrossegament. El CD i CM presenten una proporcionalitat respecte 

l‟angle d‟atac fins a cert punt en què fa una mica de corba. En els punts proporcionals, 

l‟àlep tendeix a estabilitzar-se (retornar a l‟angle d‟atac 0º), però en els extrems es 

desestabilitza i tendeix a augmentar angle d‟atac. Veure Figura 75. 
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Figura 73. Coeficients de sustentació.  (Vallespin & Badcocka, 2012) 

El coeficient de potència (Cp), equival a l‟eficiència (η) i és el paràmetre que ens dóna 

la porció de potència que aprofita una turbina de la potència teòrica total d‟una part de 

fluid. Aquest paràmetre pot fer referència a la potència mecànica a l‟eix de la turbina o 

la potència elèctrica que surt del generador. Les turbines hidrocinètiques extreuen 

energia del fluid reduint-ne la velocitat amb la poca o nul·la reducció de pressió amb el 

pas del fluid passa a través del rotor de la turbina. Llavors, les línies del flux han de 

expandir-se per mantenir la continuïtat i no es poden expandir indefinidament: ja que hi 

ha un límit teòric pel percentatge d‟energia cinètica que es pot extreure d‟un fluid. 

Aquest límit ha sigut demostrat per Betz (Betz, 1920) com 16/27 o 59.3%, per a un sol 

disc actuador. Així el Cp determina la pèrdua de velocitat entre l‟entrada i sortida del 

flux, això es plasma teòricament en el gràfic de la Figura 74. 

 

Figura 74. Coeficient de potència segons la disminució de velocitat del fluid. 
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La potència teòrica depèn de la secció d‟aigua (A) de densitat ρ, a certa velocitat (v) 

(Eq. 16). A partir d‟aquesta si hi afegim el coeficient de potència obtenim la potència 

màxima que ens donarà la nostra turbina (Eq. 17). 

 

 (Eq. 16) 

 

(Eq. 17) 

A.4 Terminologia utilitzada pels perfils 

Primerament, cal que definim dues parts essencials que cal conèixer d‟un perfil 

aerodinàmic, aquestes són: 

• L‟extradós, que es la part del perfil on els filetes d'aire estan en depressió. 

• L‟intradós, que es la part del perfil on les línies de corrent d'aire estan en 

sobrepressió. 

Les parts d‟un perfil aerodinàmic són: 

1. La línia de corda, és una línia recta que uneix la vora d‟atac i la vora de fuga 

del perfil. 

2. La corda és la longitud de la línia anterior. Totes les dimensions dels perfils es 

mesuren amb termes de la corda. 

3. La línia de curvatura mitja, és la resultant de la unió dels punts mitjos en la 

distància vertical entre línia de curvatura i la línia de corda.  

4. Espessor màxim, hm, és la distància màxima entre la superfície superior i 

inferior (extradós i intradós). La localització de l‟espessor màxim també és 

important. 

5. Radi de la vora d‟atac, que es una mesura de l‟afilament de la vora d‟atac. Pot 

variar des de 0, per perfils supersònics afilats, fins el 2% de la corda, per perfils 

més aviat eixatats. 

Les parts que configuren el perfil aerodinàmic nombrades i definides les podem veure 

representades gràficament a la Figura 75. 
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Figura 75.Terminologia utilitzada pels perfils. 

 

A.5 Nomenclatura dels perfils NACA de 4 xifres 

1. La primera xifra té un significat geomètric, aquest indica la màxima fletxa de la 

línia mitja de la corda en %, proporcionant la màxima curvatura. 

2. La segona xifra, indica la seva posició, és a dir, la distancia des de la vora 

d‟atac fins la posició de la màxima fletxa de la línia mitja o màxima curvatura. 

3. Les dues ultimes xifres indiquen el gruix relatiu màxim del perfil en % 

respecte la corda. 

 

Per exemple, el perfil NACA 2412, té un 2% d‟altura màxima de la línia mitja, situada a 

un 40% de la vora d‟atac, amb un gruix relatiu del 12%. 
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ANNEX B: DETALLS SIMULACIÓ 

B.1 Procediment 

Per simular la turbina Darrieus es simplifica la turbina a 2 dimensions ja que la longitud 

és simètrica i així permet un mallat amb més elements que amb 3 dimensions. Per a 

simular un flux d‟aigua d‟un riu ample en 2D es disposa d‟un rectangle de 5m d‟ample 

per 7m de llarg. Al mig d‟aquest es situa una secció circular que conté el perfil de la 

turbina en forma de parets sòlides. Aquesta secció girarà fent girar els àleps de la 

turbina respecte el rectangle que simula el riu amb un flux d‟esquerra a dreta. 

Per fer la simulació de la turbina s‟utilitza el programa de dinàmica de fluids Star-

CCM+. La geometria que aquest utilitza es confecciona amb altres programes i 

finalment s‟importa a aquest. 

Primerament el dibuix dels àleps, distribuïts al voltant de l‟eix es fa amb el programa de 

dibuix assistit AutoCad com es mostra en la Figura 76. 

 

Figura 76. Vista del programa de dibuix AutoCad. 

Aquesta geometria és importada al programa Rynoceros on extrudint el perfil a una 3a 

dimensió, 3D, es forma les superfícies d‟aquesta i es transforma a 2D de nou. (Fig.79) 

 

Figura 77. Vista del programa de dibuix Rynoceros. 
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Un cop s‟ha fet la geometria es procedeix al Mallat amb WorkBench d‟ANSYS. Aquest 

programa ens permetrà guardar la geometria definitiva importable a Star-CCM+. Veure 

Figura 80. 

 

Figura 78. Vista de l‟aplicació de mallar WorkBench d‟ANSYS. 

Per la identificació de les diferents parts, s‟anomenen la part fixa al entorn rectangular i 

mòbil al cercle central. Les restes s‟anomenen cada una segons mostra la Figura 79. 

 

Figura 79. Diagrama de l‟associació cares o seccions a un conjunt identificat amb un nom. Imatges de 

WorkBench. 

Per a fer el mallat s‟ha triat una mida d‟elements per al contorn rectangular (Mallat: 

Part fixa) que disminueix al voltant del cercle de la turbina (Sizing: Cercle fix). El cercle 

que conté la turbina és anomenat Part mòbil i té un mallat més refinat (Mallat: Part 

mòbil) que el de la Part fixa. Finalment per a major precisió en la interacció de l‟aigua 

amb els àleps s‟ha fet un mallat més fi al voltant dels àleps i eix (Sizing: àleps i eix). A 

més per la geometria especial dels perfils NACA0018 s‟ha inclòs un mallat paral·lel a 

les cares d‟aquests (inflation: àleps i eix) Els diferents mallats: fi, mig i bast; 

s‟aconsegueixen amb els paràmetres que es mostren a la Taula 10. Paràmetres per 

realitzar els mallats fi, mig i bast.. I el resultat visual d‟aquests es pot veure a la Figura 

80. 
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  Mallat Fi Mig Bast 

Mesh method: fixa i mòbil   Triang. Triang. Triang. 

Mallat: Part fixa Max. face size 16 21.5 35 

  Grow rate 1.2 1.2 1.2 

Mallat: Part mòbil Max. face size 8 11 20 

  Grow rate 1.04 1.04 1.04 

Inflation: Àleps i eix Layers 5 5 5 

  Grow rate 1.1 1.1 1.1 

  Max Trickness 3 4 5 

Sizing: Àleps i eix Nº Divisions 400 300 250 

Sizing: Cercle fix Element size 8 12 20 

 Mallat resultant Nº elements 601703 347844 204027 

Taula 10. Paràmetres per realitzar els mallats fi, mig i bast. 

 

Figura 80. Vistes dels mallats fi (esquerra), mig (centre) i bast (dreta) a diferents zooms. 



Disseny d‟una turbina de riu per a la generació d‟electricitat a l‟Amazònia equatoriana Memòria 

94 
 

B.1.1 Sensibilitat de la Malla 

Per comprovar la sensibilitat de la malla es compleix la relació entre nombre 

d‟elements de mallats fi i mig, així com mig i bast, és major a 1,3. Veure Equació 18. 

 

 

(Eq. 18) 

B.1.2 Star-CCM+ 

Per a la preparació de la simulació de la turbina amb Star-CCM+ s‟ha creat un llistat de 

les accions a dur a terme per assegurar que tots els casos s‟han fet amb les mateixes 

condicions. 

Primerament es fa la operació d‟importar la malla feta amb el WorkBench. 

 FILE – import - import volume mesh... – Sel·leccionem la geometria 

 Mesurar. Si no fa les mides cal escalar: Mesh - Scale Mesh... 

 

En segon lloc s‟editen les propietats de les Superficies i límits d‟aquestes. Així es 

determina l‟aresta esquerra de la part fixa com l‟entrada de flux a certa velocitat i amb 

certa turbulència, els límits superior i inferior com unes parets, i l‟extrem dret com una 

sortida. Pel que fa al cercle es defineix com una interfície en la que s‟interactuen els 

elements finits de les parts fixa i mòbil. Els àleps i eix actuen com unes parets amb una 

certa rugositat. 

 REGIONS (definides en el programa de mallar) 

o Fixa: 

 Entrada_aigua: Velocity inlet (costat esquerra) 

 Velocity magnitude: Constant: 1m/s 

 Turbulence intensity: 0.05 

 Sortida_aigua: Pressure Outlet DRETA 

 Parets_laterals: wall 

 Cerclefix: Click+CNRL i Click Cercle mobil, insert, new interface, in-place. 

Quedarà: Wall i Internal Interface Boundary. 

o Mòbil. 

 Mòbil circular: Wall i Internal Interface Boundary 

 Àleps i eix: Wall, Phisic conditions.- Wall surface- Rough. Physics values- 

roughness height 0.0009 m 
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Les propietats del fluid són molt importants ja que determinen la manera com els 

elements finits interactuen entre ells. Per a aquest cas les propietats seleccionades 

són les següents. 

 CONTINUA  

o Physics – right click (RC) – Select Models 

 Material: liquid 

 Implicidn Unsteady 

 Segregated flow 

 Turbulent 

 Check – Auto select models 

 K omega turbolence 

 Constant density 

 Uncheck – autoselect models 

 Close 

 

Un cop tenim les propietats del fluid es determina l‟estat d‟aquest al inici de la 

simulació, de manera que no hem d‟esperar que el flux es mogui per efecte de 

l‟entrada d‟aigua sinó que ja inicia amb moviment i turbulència del riu. 

 PHISICS 

o Initial Conditions,  

 Turbulence intensity. 0.05. 

 Velocity, Constant. [1.0, 0.0, 0.0] m/s 

 

Cal definir l‟interval de temps entre cada pas de simulació (Step). Per a aquest resulta 

més orientatiu definir l‟angle girat per cada pas. Així si volem que giri 0,2º i torni a 

calcular, indicarem 0.2º/360º·w(v,TSR). El nombre d‟iteracions que es fan en cada pas 

es deix a 20, i s‟inhabilita el criteri de parada per temps o nombre de passos. 

 SOLVERS 

o Implicid unsteady 

 time step: 0.0013. 

 STOPPING CRITERIA 

o Maximum inner iterations: 20. Enable: SI 

(Mirar si s'estabilitzen els residuals, sinó augmentar) 

o Maximum Physical Time: 1s. Enable: NO 

o Maximum Steps 1000. Enable: NO 

o Stop File: Stop inner iterations. Enable: SI 
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Per a treure dades de la simulació es configuren certs informes amb els corresponents 

monitors i gràfics. Ens interessa saber les forces sobre un àlep sol, les forces sobre el 

conjunt de la turbina, el moment de gir que imprimeix un àlep al eix de la turbina i el 

moment que genera el conjunt dels àleps a l‟eix. Per trobar la posició d‟aquest eix es fa 

servir l‟editor de geometries i es localitza una geometria sobre l‟eix, aquesta geometria 

finalment no s‟executa però en l‟editor ens mostra les coordenades on es situa. 

Aquestes són utilitzades per saber el punt on es situa l‟eix i per tant el punt exacte on 

es llegeix el moment de gir. 

 REPRTS Create new reports 

o Force – Força x: [1,0,0]. 

o Force – Força x àlep 1: [1,0,0], Parts: alep 1. 

o Force – Força y: [0,1,0]. 

o Force – Força y àlep 1: [0,1,0], Parts: alep 1. 

o Moment –  Moment -z: Axis Origin: [Coordenades del centre de l’eix], Axis:[0.0, 

0.0, 1.0]. 

o Moment –  Moment -z 1alep: Axis Origin: [Coordenades del centre de l’eix], 

Axis:[0.0, 0.0, 1.0]. 

 COORDENADES CENTRE: Geometry, parts, new shape part, sphere. 

o OK-Snap to part: mobil:eix, Start coordenate són les coordenades del centre de 

gir. 

  RC al 1r Report. Create Monitor and Plot from report. 

 

Les escenes són imatges visuals de la geometria amb l‟efecte de certs paràmetres 

sobre ella. Així per exemple es pot veure la turbulència o el vector velocitats de cada 

punt de la malla.  

 SCENES – RC – New scene... 

o Scalar 

 Function: Turbolence Kinetic 

 Display – Scalar 1 – Countour Style: Smooth Filled 

 Atributes - Update – Upd. Policy: Time Step, Save file ok. +Update – 

Frequency: 10 

o Scalar 

 Function: Velocity Magnitude 

 Display – Scalar 1 – Countour Style: Smooth Filled 

 Atributes - Update – Upd. Policy: Time Step, Save file ok. +Update – 

Frequency: 10 

o Vector  
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 Displayers – Vector 1 – Glyph – Relative Length 0.2 

 

Per a fer girar la turbina es configura de la següent manera un nou estat de rotació a la 

velocitat, posició i sentit desitjades. Encavat cal associar aquest estat de moviment a la 

regió que conté la turbina. 

 TOOLS 

o Motions – RC – NEW Rotation. 

 Velocitat angular. 2.667 (per a TSR=2 i v=1m/s) 

  Axis direction: [0.0, 0.0, 0.1] 

 Origen axis: Coordenades del centre de l’eix. 

o REGIONS – Mòbil – Phisics Values – Motion Specification: 

 Motion: Rotation. 

 

Finalment dir que és recomanable utilitzar l‟opció d‟auto guardat per a fer córrer la 

simulació, ja que aquesta fa treballar molt la CPU i pot durar moltes hores, de manera 

que són freqüents les apagades d‟ordinador. 

 AUTOSAVE 

o Enable 

o Frequency: 100 

o Max files: 700 

B.2 Resultats de la simulació 

En aquest apartat es mostren els gràfics originals obtinguts de la simulació amb Star-

CCM+ a partir dels quals s‟han fet els gràfics comparatius de l‟apartat “7 Simulació”. 

B.2.1 Resultats per diferents mallats. 

Per comprovar la sensibilitat de la malla s‟han simulat els diferents mallats (veure 

Figures 81, 82, 83) per un angle d‟atac α = 0º, corda C=0,15m, velocitat del riu v=1m/s, 

i rati de velocitats riu-turbina TSR=2). 

Es pot observar la gran variabilitat d‟aquests factor que s‟explica per la irregular 

turbulència que generen els 6 àleps. Aquest factor es pot observar en la Figura 84. 

Aquestes fluctuacions tarden almenys 3 voltes de simulació a estabilitzar-se. El que 

significa un temps real de uns 4 dies de simulació en un ordinador amb 4 CPUs en 

paral·lel. 



Disseny d‟una turbina de riu per a la generació d‟electricitat a l‟Amazònia equatoriana Memòria 

98 
 

 

Figura 81 Malla fina: Moment a l‟eix de la turbina (N·m) per angle girat. 

 

Figura 82 Malla mitja: Moment a l‟eix de la turbina (N·m) per angle girat. 

 

Figura 83 Malla basta: Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 84. Vista de la geometria de la turbina amb l‟estat de turbulència del fluid. 
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B.2.2 Resultats per diferents d’angles d’atac. 

Podem observar la clara diferència de resultats per als angles d‟atac (Figura 85, Figura 

86, Figura 87). 

 

Figura 85 Angle d‟atac α = -8º (C=0,15m V=1m/s TSR=2): Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 86 Angle d‟atac α = 0º (C=0,15m V=1m/s TSR=2): Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 87 Angle d‟atac α = 8º (C=0,15m V=1m/s TSR=2): Moment a l‟eix per angle girat. 

B.2.3 Resultats per diferents cordes. 

Es pot veure com les simulacions inicials estan lluny de la solidesa òptima i cal arribar 

fins a corda 25mm per veure que la tendència torna a disminuir (Figures 88, 89, 90, 91 

i 92). 



Disseny d‟una turbina de riu per a la generació d‟electricitat a l‟Amazònia equatoriana Memòria 

100 
 

 

Figura 88 Corda = 0.15 m (V=1m/s TSR=2 α=8º). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 89 Corda = 0.18 m (V=1m/s TSR=2 α=8º). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 90 Corda = 0.20 m (V=1m/s TSR=2 α=8º). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 91 Corda = 0.22 m (V=1m/s TSR=2 α=8º). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 92 Corda = 0.25 m (V=1m/s TSR=2 α=8º). Moment a l‟eix per angle girat. 
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B.2.4 Resultats per diferents ratis de velocitat 

Per a comprovar el millor rati de velocitat de gir de la turbina respecte la velocitat del 

riu es comprova el moment de gir que s‟obté fent girar la turbina a diferents velocitats 

per a una velocitat del riu de 1m/s. Veure: Figura 93, Figura 94, Figura 95. 

 

Figura 93. TSR=1,5 (V=1m/s α=8º c=0.22m). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 94. TSR=2 (V=1m/s α=8º c=0,22m). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 95. TSR=2,5 (V=1m/s α=8º c=0,22m). Moment a l‟eix per angle girat. 
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B.2.5 Resultats per diferents velocitats del riu 

Per provar la turbina es simulen els efectes de la variació de velocitat del fluid. Així es 

pot traçar la corba de la potència de la turbina respecte la velocitat del riu. S‟ha simulat 

la turbina a les velocitats habituals del riu: 0.8, 1, 1.2 m/s. Veure: Figura 96, Figura 97, 

Figura 98. 

 

Figura 96. V=0.8m/s (α=8º c=0,22m TSR=2). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 97. V=1.0m/s (α=8º c=0,22m TSR=2). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 98. V=1.2m/s (α=8º c=0,22m TSR=2). Moment a l‟eix per angle girat. 
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B.2.6 Resultats per l’autoarrencada 

Conegudes les dificultats de la turbina Darrieus per la posada en marxa, s‟ha simulat la 

turbina a la velocitat del riu mínima prevista, 0.8 m/s, i a una velocitat de gir quasi 

nul·la (no nul·la per veure el moment en diferents posicions). Per aquest propòsit s‟ha 

seleccionat un rati de velocitat de 0.1 (1rpm), veure Figura 99, que en veure que feia 

pics a menys de 60º com s‟ha vist en totes les altres simulacions s‟ha comprovat un 

resultat similar amb un TSR=0.5 (5rpm), veure Figura 100. 

 

Figura 99. V=0.8m/s, TSR=0.1 (α=8º c=0,22m). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

Figura 100. V=0.8m/s, TSR=0.5 (α=8º c=0,22m). Moment a l‟eix per angle girat. 

 

B.2.7 Resultats dels esforços sobre els àleps individualment 

S‟han obtingut dades d‟un àlep de la turbina escollida de corda 0,22m a una velocitat 

de riu de 1m/s i un rati de velocitats de 2. Sobre aquest àlep, les forces resultants en la 

direcció del riu es mostren a la Figura 101 i les forces en la direcció perpendicular al riu 

a la Figura 102. Aquestes forces són les que respecte l‟eix de la turbina creen un 

moment de gir que impulsa la turbina. A més aquestes forces determinaran les 

dimensions necessàries dels radis que els uneixen al eix i en conjunt, la mida d‟aquest 

eix. 
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Figura 101. Força en un àlep en la direcció del riu en funció de l‟angle. 

 

Figura 102 Força en un àlep en la component perpendicular al riu en funció de l‟angle. 
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ANNEX C: CÀLCUL TRANSPORT  I EMMAGATZEMAT 

D’ELECTRICITAT 

C.1 Càlcul de la resistència dissipadora 

Es calcula la resistència dissipadora en el pitjor dels casos previstos. Es considera 

aquest quan la bateria està carregada, per tant la generació es desconnectaria del 

banc de bateries, i a la generació hi ha un funcionament per damunt del nominal. 

S‟estima al doble del nominal. Veure Equació 19. 

P T2n = 2 x 220W = 440W 
(Eq. 19) 

Cal saber quina intensitat és necessària dissipar i aquesta dependrà de la potència 

que s‟ha calculat i la tensió. El cas en què les bateries es trobarien a menor tensió 

sense absorbir pràcticament corrent del generat, seria en l‟estat de flotació. 

L‟ajustament típic del regulador per a unes bateries de les mateixes característiques 

que les emprades en aquest projecte seria 26,8V per tensió FLOAT (no s‟ha fet aquest 

ajustat però es calcula d‟aquesta manera per a que el sistema estigui preparat per 

aquest cas). El valor de resistència es calcula per llei d‟Ohm. Veure Equació 20 i 21. 

IT2n = 440W / 12V = 33.8A  (Eq. 20) 

Rdis = 12V / 16.41A =  0.73Ω (Eq. 21) 

S‟escull una resistència dissipadora de valor 1 Ω existent en el mercat (HL-75 de 

AEESolar) per aquest tipus d‟aplicacions. I es comprova quin corrent dissiparà en les 

condicions d‟estudi. Veure Equació 22. 

Idis = 12V / 1Ω = 4A (Eq. 22) 
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C.2 Càlcul de proteccions 

En aquest apartat es determinen els elements conductors i de tall necessaris per al 

transport i control de la intensitat. Pel que fa als cables es mostra a la Taula 11 

l‟equivalència del numero AWG amb el diàmetre, secció i resistència del conductor. 

Numero 
AWG 

Diàmetre 
(mm) 

Secció 
(mm2) 

Resistència 
(Ω/km) 

1 7.35 42.4 0.4 

2 6.54 33.6 0.5 

3 5.86 27 0.63 

4 5.19 21.2 0.8 

5 4.62 16.8 1.01 

6 4.11 13.3 1.27 

7 3.67 10.6 1.7 

8 3.26 8.35 2.03 

9 2.91 6.62 2.56 

10 2.59 5.27 3.23 

11 2.3 4.15 4.07 

12 2.05 3.31 5.13 

13 1.83 2.63 6.49 

14 1.63 2.08 8.17 

Taula 11. Equivalències AWG. 

Per l‟elecció del magnetotèrmic s‟ha de determinar el poder de tall que ha de tenir, i les 

característiques de funcionament (intensitat d‟assignació i corba de disparament).  

El poder de tall (Icn) ha de ser més gran que la intensitat de curtcircuit (Icc) en el punt de 

la instal·lació del magnetotèrmic. I el poder de tall mínim d‟un interruptor general 

automàtic ha de ser 4500A. Icn Icc màxima prevista en el punt d‟instal·lació (Eq. 23) 

Icn ≥ 4500A 
(Eq. 23)  

S‟utilitzarà la formula de la Guia Tècnica d‟Aplicació (GUÍA-BT-ANEXO 3), per al càlcul 

de la intensitat de curtcircuit que es trobin prou allunyades de la font d‟alimentació (Eq. 

24):    

Icc  0,8U/R 
(Eq. 25) 

On: 

Icc  Intensitat de curtcircuit màxim en el punt considerat 

U Tensió d‟alimentació fase neutre 

R  Resistència del conductor de fase entre el punt considerat y l‟ 

alimentació. 
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En els demés casos s‟aplicarà la llei d‟Ohm. 

 

Les característiques de funcionament d‟un dispositiu que protegeix un cable (o 

conductor) contra sobrecàrregues ha de satisfer les dues condicions. Veure Equació 

27. 

- IB In IZ 

I2 IZ 

(Eq. 26) 

(Eq. 27) 

 

On 

IB  Intensitat per a la que s‟ha dissenyat el circuit segons la previsió de 

càrregues. 

IZ  Intensitat admissible del cable en funció del sistema d‟instal·lació utilitzat 

segons la taula 19.2 de l‟ITC-BT-19. 

In  Intensitat assignada del dispositiu de protecció. 

I2  Intensitat que assegura l‟actuació del dispositiu de protecció per un 

temps llarg (tc temps convencional segons norma). 

C.2.1 Magnetotèrmic en borns del generador 

El magnetotèrmic ha de tenir un poder de tall superior a la intensitat de curtcircuit en el 

pitjor dels casos. Aquest seria en el cas que el curtcircuit afectés les tres fases en 

borns del generador. Es sap que el corrent de curtcircuit es pot aproximar a tres estats 

diferents: subtransitori inicial, on té un valor absolut més alt, transitori i permanent. 

Sent aquests dos últims de valors inferiors al màxim del transitori inicial. Així doncs, 

per  conèixer el corrent de curtcircuit més alt es calcularà en el transitori. S‟utilitzarà la 

fórmula, de la guia d‟aplicació d‟aparellatge de protecció, per al càlcul de la intensitat 

de curtcircuit. Veure Equació 28. 

   (Eq. 28) 

On: 

Icc  Intensitat de curtcircuit (en KA). 

Pn  Potència nominal (en KVA) indicada per el fabricant, 0,5KVA. 

Un  Tensió nominal (en V) a la que treballa el generador, 12V. 

X‟d  Reactància subtransitòria (en %) a menys de 20ms des de la falla. 
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En aquest cas, on el generador és de fabricació artesanal i no es coneixen el valor de 

les reactància transitòria, es considerarà el valor proposat per l‟absència de dades: 

20%. Per tant la intensitat de curtcircuit serà el de la Equació 29. 

 

 (Eq. 29) 

 

Donat aquest valor es veu que un poder de tall mínim serà suficient per a poder obrir el 

circuit. Segons el REBT el magnetotèrmic haurà de ser de poder de tall igual o 

superior a 45A. 

C.2.2 In en borns del generador 

La intensitat nominal del cable a protegir, IB, és la del funcionament del generador en 

condicions nominals (150W a 24V), 6,25A. La intensitat assignada del cable és 52A, IZ, 

i per tant aplicant l‟equació s‟obté que hem d‟assignar una intensitat menor que 52 i 

major que 6,25A. 

Per protegir la màquina no s‟han de superar les condicions de construcció, potència 

400W. La intensitat, treballant a 12V, no ha de superar de forma continua 20,83A 

Així, s‟escull un magnetotèrmic d‟una intensitat assignada de 20A. 

C.2.3 Corba de disparament deI magnetotèrmic en borns del generador 

Es sap que la intensitat de curtcircuit en borns del generador no és gaire gran i alhora 

disminueix en pocs segons. Passats els transitoris, el valor permanent és de l‟ordre de 

3 vegades la intensitat nominal. La corba de disparament més usual (corba C) realitza 

el dispar magnètic entre 5 i 10 vegades In, així que no reaccionaria al corrent de falla. 

Alhora el REBT, en la ITC-BT-24 indica que el temps màxim del dispar ha de ser de 

0,4s. El dispositiu és de calibre 20A, que coincideix amb la intensitat nominal i 

garanteix el funcionament del generador a plena càrrega. El que significa que per tres 

vegades el calibre ha de disparar abans de 400ms. Així que cal que el magnetotèrmic 

treballi amb la corba B (mostrada a la Figura 103) que dispara per a 60A a menys de 

20ms. 
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Figura 103. Corba B del PIA C60N. 

C.2.4 Magnetotèrmic de la sala de bateries 

Les condicions de funcionament del magnetotèrmic dins la sala de bateries són les 

mateixes que en borns del generador. Així que s‟escull el mateix magnetotèrmic. Es 

comprova aquesta afirmació calculant la resistència dels 70m de conductor i 

comparant el resultat amb les dades del generador. La resistència del conductor es 

calcula de les condicions físiques d‟aquest. Veure Equació 30. 

 

 
(Eq. 30) 

On: 

0,018 Ωmm²/m resistivitat del coure a 20ºC. 

L  140 m (70m per conductor de la línia d‟enllaç). 

S  10,55 mm2
 de secció (7AWG). 

 

Així es veu que no es tracta d‟un curtcircuit allunyat del generador, ja que encara és 

més gran la resistència interna del generador que el valor equivalent dels conductors. 

Veure Equació 31. 

 

 

(Eq. 31) 
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ANNEX D: CÀLCUL ESTRUCTURA DE SUPORT 

D.1 Càlcul pes estructura mòbil 

Per a fer una estimació del pes del contrapès es fa la suma dels components que porta 

la turbina i l‟estructura que conté transmissió i generador. Veure Taula 12. 

Part Massa (kg) 

Eix de la Turbina 7.5 

Radis de la Turbina 33.2 

Àleps de la Turbina 134.4 

Politja eix turbina 4.8 

Politja intermitja 0.45 

Politja intermitja 4.8 

Politja eix generador 2.2 

Generador 42 

Rodaments i suports 23.8 

Perfils L 19.42092 

Rodes als extrems 6.4 

  Massa total  280 kg 

Pes total  2747 N 
Taula 12. Suma de pesos de l‟estructura mòbil amb turbina, transmissió i generador. 

D.2 Càlcul de suports dels àleps 

D.2.1 Càlcul de sol·licitacions 

Les forces que actuen als àleps s‟han obtingut en la simulació i es mostren en els 

gràfics de l‟annex de resultats. D‟aquests s‟usa la força màxima en la component x i en 

la component y, i es superposen de manera que el màxim vector de força possible es 

calcula en la equació 32. 

 
(Eq. 32) 

Cada suport doncs el situarem de manera que el moment sigui mínim, es a dir igualant 

els moments positiu i negatiu. Veure Figura 103, Equació 33 i 34. 

 
(Eq. 33) 

 
(Eq. 34) 
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Figura 103. Diagrames de forces i de moments l‟àlep. La càrrega repartida correspon al flux d‟aigua i 

reaccions puntuals els radis que aguanten l‟àlep. 

Un cop dissenyat el punt òptim es calcula en la Equació 35 el moment màxim que ha 

de suportar l‟àlep. 

 
(Eq. 35) 

Aquest valor ens pot servir per comprovar la resistència de l‟àlep de fibra de vidre. 

Aquest material és complex de calcular i no es disposa de dades com la mida de fibres 

que s‟utilitzen en els tallers de la zona. Es sap és que la turbina construïda amb 

Enginyeria Sense Fronteres amb àleps de fibra de vidre fets a la zona tenen una 

longitud de 0,95m en voladís. (veure Figura 106) Aquest té una corda que varia entre 

el punt de subjecció on és de 187mm (23,7mm gruix màxim) fins a 75.6mm (10.6mm 

gruix màxim) a l‟extrem en voladís. Veure Figura 104. Aquest cas és molt més extrem 

que un voladís de 0,31m amb un perfil de proporcions similars que té una corda de 

220m (39mm de gruix màxim). Amb aquest raonament i sempre que la construcció es 

faci al mateix taller o amb les mateixes condicions que els àleps d‟anteriors projectes. 

 

Figura 104. Construcció de la turbina tipus Garman a Equador amb els beneficiaris i voluntaris 

d‟Enginyeria Sense Fronteres. 
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D.2.2 Sol·licitacions sobre els radis 

Els radis que subjecten cada àlep amb l‟eix de la turbina reben els esforços que es 

mostren en el diagrama de la Figura 105. 

 

Figura 105. Diagrama de forces del radi que uneix l‟àlep a l‟eix de la turbina. 

D.2.3 Selecció dels radis 

Barra d‟acer laminat A270ES de secció rectangular de a=63mm i e=8mm.(Figura 106) 

   

Figura 106. Vista de perfil (esquerra) i imatge real d‟un perfil pla (dreta). 

D.2.4 Comprovació del radi a flexió simple pel moment resultant 

Per una comprovació en ELU amb un perfil que indiquen les taules de fabricant que és de 

Classe 1: Plàstica. Es calcula la resistència de la secció a flexió i es comprova que és menor. 

Veure Equació 36 i 37. 

 

 
(Eq. 36) 

On:  

 Mòdul resistent de la secció: 

   

 
(Eq. 37) 

 ; Resistència de càlcul.  

 =1.05 per un càlcul relatiu a la plastificació. (CT Acer Taula 2.3.3) 
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D.2.5 Comprovació del radi a tallant per la força tangencial 

Es comprova que l’esforç tallant de càlcul és menor que la resistència de la secció a tallant, que 

en absència d’una torsió significativa serà igual a la resistència plàstica (CT Acer apartat 6.2.4). 

Veure Equació 38. 

 
(Eq. 38) 

D.2.6 Comprovació del radi a vinclament per la força normal 

Comprovem que la capacitat de vinclament d‟una secció és inferior a la càrrega a 

compressió a la que està sotmesa. Veure Equació 39. 

 
(Eq. 39) 

On: 

 A – Àrea de la secció transversal.  

  – Resistència de càlcul de l‟acer.  

 – Coeficient de reducció per vinclament. . Explicat a continuació. 

Segons la Taula 6.2 del CT Acer, un perfil rectangular té la corba de vinclament C (CT 

Acer) i per a una esveltesa  en la Figura 6.3 Corba de vinclament, obtenim el 

coeficient de vinclament: . 

 
(Eq. 40) 

 
(Eq. 41) 

 

 

(Eq. 42) 

 

Per a esforços axials variables de forma parabòlica en una barra en mènsula a=1.09, 

b=2.09 es calcula la longitud característica a l‟Equació 43. 

 
(Eq. 43) 
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D.3 Càlcul de l’eix 

D.3.1 Sol·licitacions a l’eix 

L‟eix de la turbina s‟orienta en vertical i rep els esforços de la turbina. Els quals podem 

veure en els següents gràfics. Força en x té un valor màxim de 1300N i un mínim de 

1050N. La força en y té un valor màxim de 150N en el sentit de l‟eix y, i un màxim en 

sentit contrari de 300N. Veure Figura 108. 

 

 

Figura 106. Resultats de la simulació. Forces en x (direcció del riu) i en y (perpendicular al flux) que rep el 

conjunt de la turbina (àleps i eix) en condicions de funcionament normal. 

Per calcular les reaccions en els eixos multipliquem aquestes forces lineals (per metre) 

per la longitud de la turbina i treballarem amb forces puntuals.  Veure Equació 44 i 

Figura 107. 

 

 

(Eq. 44) 

 

Figura 107. Diagrama de forces en x aplicades a l‟eix de la turbina. 
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Les reaccions es calculen amb l‟Equació 45 i ens queda el diagrama com la Figura 

108. Així es pot extreure que el tallant màxim serà el mostrat en la Equació 46. 

 

 

(Eq. 45) 

 

Figura 108. Diagrama de forces en x aplicades a l‟eix de la turbina. 

  (Eq. 46) 

Finalment es calcula el moment màxim que experimentarà l‟eix. Aquest es 

calcula en la Equació 47 i es mostra el diagrama complert de moments a la 

Figura 109. 

 

 
(Eq. 47) 

 

Figura 109. Diagrama de moments de l‟eix de la turbina. 

 

A continuació es repeteix el procés per la component y. Així es calcula la força 

obtinguda amb la simulació den 2D, unitats per metre, a la longitud de 1,5, en la 

Equació 48. El resultat dóna el planteig del diagrama de forces a l‟eix de la Figura 110. 

 
(Eq. 48) 

 

Figura 110. Diagrama de forces en y del eix. 
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A partir d‟aquí es calculen les reaccions a l‟Equació 49 i en resulta el diagrama de la 

Figura 111. 

 (Eq. 49) 

 

Figura 111. Diagrama de forces en y a l‟eix. 

Conegudes les forces en y, es pot calcular el moment màxim en l‟Equació 50 i el tallant 

màxim Equació 51, que determinaran el disseny de l‟eix. 

 
(Eq. 50) 

 (Eq. 51) 

Així doncs calculem el moment i tallant màxims que tindrà en una sola component. 

Veure Equació 52 i 53. 

 (Eq. 52) 

 

 

(Eq. 53) 

D.3.2 Secció escollida 

Secció tubular d‟acer S275JR galvanitzat de diàmetre D=60mm i e=3mm. D=66mm, 

densitat 4.22kg/m. Perfil limitat per la flexió simple. Pes de tot l‟eix: 4.22 * 2.1=8.86 kg. 

Tensió de límit elàstic Fk=275 N/mm^2 

     
Figura 112. Dades del perfil Tubular 
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D.3.3 Comprovació flexió simple 

Per una comprovació en ELU amb un perfil que indiquen les taules de fabricant que és de 

Classe 1: Plàstica. Es calcula la resistència de la secció a flexió en la Equació 54 i es comprova 

que és major al moment màxim aplicat. 

 (Eq. 54) 

On:  

  Mòdul de rigidesa del perfil. 

 ; Resistència de càlcul.  

 =1.05 per un càlcul relatiu a la plastificació. (CT Acer Taula 2.3.3) 

D.3.4 Comprovació tallant 

Es comprova que l’esforç tallant de càlcul és menor que la resistència de la secció a tallant, que 

en absència d’una torsió significativa serà igual a la resistència plàstica (C T Acer 6.2.4). 

 
(Eq. 55) 

D.3.5 Selecció de rodaments de l’eix 

Per a esforços similars en les direccions axial i radial es selecciona un rodament de 

rodets cònics que com es veu a la taula del fabricant de la Figura 113. 

 

Figura 113. Rodaments per suportar l‟eix de la turbina. 
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Per al suport d‟aquest rodament i els de la transmissió es seleccionen suports tipus 

UKF 200 els quals permeten fixar els eixos a l‟estructura metàl·lica. Per a l‟eix de 

diàmetre 60 s‟usa el model UKF 213 i per a els eixos de la transmissió de diàmetre 40 

s‟usa UKF 209. Veure detalls a la Figura 114 i representació gràfica a la Figura 115. 

 

 

Figura 114. Suports de rodaments quadrats UKF 200 amb rodament cònic. (EPYO) 

 

Figura 115. Representació 3D dels suports de rodaments ubicats en els extrems dels eixos de la turbina i 

de les politges de transmissió.  
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D.4 CÀLCUL PERFILS ESTRUCTURA MÒBIL 

 

D.4.1 Càlcul de sol·licitacions barres a compressió 

La força màxima de les barres diagonals a compressió es calcula segons les forces 

que la turbina transmet a l‟eix. Així per un sistema de barres triangulars que es 

reparteixen en 4 direccions en el pla x-y, podem determinar que la component màxima 

de forces en x-y serà assumida entre dos triangles. Per tant calculem la component 

màxima per cada rodament i la meitat serà la màxima càrrega a compressió de cada 

barra diagonal. L=990m. Veure Equacions 56, 57, 58 i 59. 

 
(Eq. 56) 

 
(Eq. 57) 

 

 

(Eq. 58) 

 

 

(Eq. 59) 

 

Tornem a l‟eix de la turbina per trobar les reaccions quan la càrrega oscil·lant és 

mínima. Veure Equacions 60 i 61. 

 
(Eq. 60) 

 (Eq. 61) 
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Dissenyem el perfil per les càrregues axials més grans que es troben a z=0: 

 

 

D.4.2 Perfil seleccionat 

S‟escolleix un perfil L de costat b=30mm i espessor e=2mm; d‟acer S275JR laminat en 

fred  i galvanitzat. Les seves característiques es mostren en la taula 116 i a la 

documentació. 

 

 

 

 

 

Figura 116. Dades del perfil L. 

D.4.3 Comprovació a vinclament 

Comprovem que la capacitat de vinclament d‟una secció és inferior a la càrrega a 

compressió a la que està sotmesa. Veure Equació 62. 

 
(Eq. 62) 

On: 

 A – Àrea de la secció transversal.  
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  – Resistència de càlcul de l‟acer.  

 – Coeficient de reducció per vinclament. . Explicat a continuació. 

Segons la Taula 6.2 del CT Acer, un perfil L té la corba de vinclament B i per a una 

esveltesa  en la Figura 6.3 Corba de pandeig, obtenim el coeficient de 

vinclament: . Veure Equacions 63 i 64. 

 

 

(Eq. 63) 

 
(Eq. 64) 

Per a esforços axials variables. Variació lineal en una barra doblement articulada 

a=2.18, b=3.18. Veure Equació 65. 

 
Eq. 65 

D.4.4 Sol·licitacions barres a tracció 

Barres que treballen a tracció són les que formen l‟exterior del quadrat de L=1550mm. 

Veure Figura 117 i equació 66. 

 

Figura 117. Diagrama de forces dels perfils L a tracció. 

 
(Eq. 66) 

D.4.5 Comprovació a tracció 

Es comprova que la resistència a tracció és major a la sotmesa. Veure Equació 67. 

 
(Eq. 67) 

 A – Àrea de la secció transversal.  
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  – Resistència de càlcul de l‟acer.  

D.4.6 Comprovació per la secció neta. 

El càlcul per la secció neta del perfil continua complint amb els mínims. Veure Equació 

68 i 69. 

 

 

(Eq. 68) 

 

 

(Eq. 69) 

 – Resistència última de càlcul de l‟acer S235:  

- Coef. de seguretat per resistència última: 1,25 en forats amb mesures nominals. 

D.4.7 Càlcul perns d’unió 

Per fer la unió dels perfils L es trien Perns M6 i L10.  

 

Figura 118. Dades del pern d‟unió de perfils d‟acer L, del Catàleg de perns TMS (pàg. 22) 

Es comprova que aquests aguanten els esforços a tallant en la equació 70. 

(Eq. 70) 

 

On: 

 - Numero de plans de tall. 

- Resistència de tall última del pern. 

 – Secció del pern. 
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D.5 RODES DE GUIATGE O POLITGES 

En aquet apartat es seleccionen les rodes que serviran per al guiatge de la part mòbil 

en contacte amb les columnes (recobertes amb un perfil L) com es veu en la imatge 

esquerra de la Figura 119. Aquestes mateixes, s‟empren també per a la càrrega de la 

politja i el contrapès en les bigues de l‟estructura com es veu en la imatge dreta de la 

Figura 119. Els esforços que han d‟aguantar en el guiatge són lleugerament majors 

que els del pes propi de turbina o contrapès. 

 

Figura 119. Vista de les rodes per al guiatge del contrapès (també guia l‟estructura mòbil) (esquerra) i en 

la funció de politja a la part superior de les bigues. (SolidWorks) 

D.5.1 Politges 

Politja en V fixada amb pern passant M16 L80mm. Segons el fabricant aguanta fins a 

655 kg = 6425 N.  Pes: 0.63kg /roda. Material: Acer inoxidable (AISI 303) . 

 

Figura 120. Detalls de la roda. (Estampaciones Ebro) 

D.5.2 Perns de l’eix de la roda 

Es tria un pern parcialment roscat Mètrica 16 i longitud 80mm dels quals 26mm llisos. 

Rosca corresponent. Veure Figura 121. 
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Figura 121. Dades del tipus de pern i rosca per a la subjecció de la roda. 

D.5.3 Guia de la roda. 

La guia per fer córrer la roda és per sobre les cantonades interiors les columnes de 

fusta es en la que es col·locarà cargolat un perfil L d‟acer com els usats per a 

l‟estructura metàl·lica mòbil. 

Les rodes circularan sobre una guia formada per un perfil L cargolat sobre el cantell de 

les columnes de fusta. Aquest perfil ha de tindre almenys la longitud el costat de la 

roda. Veure Equació 71. 

 
(Eq. 71) 

Per saber la longitud que podrà ocupar l‟estructura mòbil interior es calcula la longitud 

de la roda en sentit ortonormal a les cares del pilar i es resta aquesta longitud a la 

separació total entre columnes. Veure Equacions 72 i 73. 

 
(Eq. 72) 

 
(Eq. 73) 
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D.5.4 Càlcul pern pretensat 

La resistència de càlcul a lliscament d‟un pern pretensat serà la calculada en la 

Equació 74. 

 
(Eq. 74) 

On: 

- Coeficient parcial de seguretat 1.40 per unions amb sobremesura en direcció 

paral·lela a l‟esforç. 

 – Coeficient segons CT Acer 7.3.2 igual a 0,85 per forats amb sobremesura o 

canals curts. 

 – Numero de superfícies de fregament. 

 – Coeficient de fricció. Per categories A-D de la Taula 7 de UNE-ENV 10+0-1:1997, 

correspon a 0,2 per superfícies no tractades. Segons el fabricant 0,14. 

 - Força del pern pretensat. L‟apretat controlat del pern proporcionarà una força de 

pretensat de càlcul donat pel fabricant segons norma DIN 13, de 7300kp, com es 

mostra en la Figura 122. 

 

Figura 122. Dades del pern pretensat segons norma DIN 13. 

D.6 Fustes 

S‟ha demanat fustes de construcció habituals de la zona i han proposat la fusta de: 

“guayacán”, “bálsamo”, “guarumo”, “moral” i “chuncho”, entre d‟altres. 

D.6.1 Fusta de “Guayacán” per l’estructura 

Fusta dura i pesada que ens permet garantir la resistència de l‟estructura. 

Noms: “Guayacán”, “Polvillo”. 

Usos: travessers, construcció de ponts, articles esportius, eines agrícoles, fusteria, 

instruments professionals, eines, pals, fusteria naval, màquines i vehicles. 
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Propietats físiques i mecàniques del “guayacán” es mostren a la Taula 13. 

 

Taula 13. Propietats de la fusta de “guayacán” 

D.6.2 Fusta de balsa pels flotadors 

De les fustes més lleugeres del món i que Equador n‟és el principal exportador. 

Noms: “Balsamo” (balsa), “incienzo”, “cabreuva”, “toluyfera”. 

Densitat: 100-200 kg/m3 

Usos: construccions civils y navals, ponts, estructures, carrosseries, sostres, passos 

d‟escales, molls nàutics, implementacions agrícoles, mobles i fusteria en genera. 

Aquesta part no es calcula exactament dons les possibilitats de flotadors 

passen per unir dues canoes, posar varis troncs o bidons, depenent de la 

comunitat. Així que s’ha dimensionat dos troncs de D=800mm per donar la 

imatge en el 3D però la idea és que es trobi la solució per al cas concret.  
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D.7 CÀLCUL BIGA DE LES POLITGES  

Aquesta és una biga doble sobre la que es recolza l‟eix de les dos politges que 

aguanten el contrapès i l‟estructura mòbil de la turbina. Veure figura 123. 

 

Figura 123. Vista de les bigues que suporten les politges. (SolidWorks) 

D.7.1 Càlcul de sol·licitacions 

Aquesta biga suporta és l‟encarregada de carregar les dos càrregues amb les politges 

i es recolza sobre 3 suports. Al ser una biga hiperestàtica la dividirem en dos trams els 

quals s‟igualen pel desplaçament del punt comú B i n‟obtenim el moment en aquest 

punt. Veure Equacions 75, 76 i 77. 

 

Figura 124. Diagrama de forces sobre la biga de politges. 

 
(Eq. 75) 

 
(Eq. 76) 

 

 

(Eq. 77) 
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A continuació es calculen les reaccions dels suports. Veure Figura 125, Equació 78, 

79, 80. 

 

Figura 125. Diagrama de la biga hiperestàtica en dos trams. 

 

 

(Eq. 78) 

 

 

(Eq. 79) 

 

 

 

(Eq. 80) 

 

Un cop trobades les reaccions es pot dibuixar de nou la biga en conjunt. Veure Figura 

126. 

 

Figura 126. Diagrama forces de la biga de politges. 

A continuació es calculen els moments màxims agafant un extrem de referència. Veure 

Equacions 81, 82 i 83, i Figura 127. 

 
(Eq. 81) 

 
(Eq. 82) 

 

 

(Eq. 83) 
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Figura 127. Diagrama de moments de la biga de politges. 

Un cop conegudes les reaccions de la biga podem dimensionar-la. Prenem com a 

moment màxim 1150 N·m. 

D.7.2 Secció escollida 

Per aguantar les politges en el seu eix central, es col·locaran dues bigues paral·leles. 

De manera que el moment es reparteix entre les dues seccións. Secció rectangular de 

fusta de guayacán de b=60mm i h=110mm. Aquest perfil queda limitat per la 

deformació o fletxa màxima. 

D.7.3 Comprovació deformació 

Comprovem que la fletxa màxima no supera el límit admissible de desplaçament 

L/300. Es calcula cada biga per separat, de manera que el moment és la meitat del 

moment màxim calculat 1204/2. Veure desenvolupament de l‟Equació 84. 

 
(Eq. 84) 
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Aquesta deformada es prolonga en un període de temps llarg i per tant cal veure la 

fusta com acabarà. Veure equació 85. 

 
(Eq. 85) 

 – Factor de fluència que té en compte l‟existencia de càrregues permanents i 

contingut d‟humitat de la fusta. Segons taula 5.1 del CT Madera pren el valor 2. 

El valor de la fletxa màxima  és dons menor com mostra l‟Equació 86. 

 

 

(Eq. 86) 

D.7.4 Comprovació flexió simple 

El moment màxim de disseny es calcula mitjançant els factors de la Taula 14 i amb 

l‟Equació 87. 

 
(Eq. 87) 

 
Taula 14. Taula d‟accions (DB-SE-AE) 

Es comprova el moment a flexió límit del material és major al moment de disseny en la 

Eq. 88. 

 
(Eq. 88) 

On: 

 Mòdul resistent de la secció (Eq. 89): 

   
(Eq. 90) 

 Resistència a flexió de disseny (Eq. 91): 

  
(Eq. 92) 

 On: 

 Per classe de Servei 3: Càrrega Permanent; pren el valor de 0.5. (Taula 15) 
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Taula 15. Taula de classe de servei (CT Madera) 

 Resistència a flexió de la fusta:   

 Valor de càlcul per ELU en Condicions Fonamentals: 1.3. Veure Taula 16. 

 

Taula 16.Coeficients per a ELU. 

   Segons la taula següent agafa el valor de (150/h)0.2=1.13; no major de 1.3. 

 

Taula 17. Taula per a el factor Kh. 

D.7.5 Comprovació tallant 

Calculem el tallant màxim de càlcul en la Equació 91. 

 (Eq. 93) 

 On: 

    Coeficient per accions permanents (Taula 14). 

Es comprova que el límit d‟esgotament per tallant no és superior al tallant màxim. 

Veure Equació 92 i 93. 

 

 

(Eq. 94) 

 

 

(Eq. 95) 

 On: 
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   ,  ,  Coeficients com en flexió simple en: Equació 90. 

   Resistència a tallant de la fusta:   

 

D.7.6 Sol·licitacions a compressió 

Per efecte del cable que uneix les politges la biga queda comprimida pel tram central, 

de longitud L (veure Equació 94), amb una càrrega igual al pes de l‟estructura mòbil. 

 

 

(Eq. 96) 

Per la sol·licitació a compressió de la biga no es comprova el vinclament ja que es 

tracta de dos bigues en paral·lel lligades entre elles amb cubs que determinen la 

separació i permeten una base resultat ample. 

D.7.7 Càlcul a compressió 

La càrrega a compressió es calcula amb l‟equació 95 i és menor que la càrrega que 

resisteix la secció calculada a l‟Equació 96.  

 
(Eq. 97) 

 On: 

 - Límit proporcional compressió axial. 625 kg/cm^2 = 61.3 N/mm^2 

- Classe de servei: C3 Permanent 

 - Valor càlcul ELU: Combinacions Fonamentals 

 

 

(Eq. 96) 

 

D.8 CÀLCUL JÀSSERES 

Les jàsseres són els elements 3 biga que reposen sobre els pilars. Veure Figura  



Disseny d‟una turbina de riu per a la generació d‟electricitat a l‟Amazònia equatoriana Memòria 

134 
 

 

Figura 128. Vista 3D de les 3 jàsseres sobre els pilars. (Solidworks) 

D.8.1 Càlcul de sol·licitacions 

L‟estat de càrregues de les jàsseres es mostra en la figura 129. 

 

Figura 129. Diagrama de forces de la jàssera. 

D.8.2 Secció escollida 

Secció rectangular de fusta de “guayacán” de b=90mm i h=160mm. Aquest perfil 

queda limitat per la deformació o fletxa màxima. 

D.8.3 Comprovació deformació 

Comprovem que la fletxa màxima diferida no supera el límit admissible de 

desplaçament L/300. Veure: Equació 97, 98 i 99. 

 
(Eq. 98) 
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(Eq. 99) 

 – Factor de fluència que té en compte l‟existencia de càrregues permanents i 

contingut d‟humitat de la fusta. Segons taula 5.1 del CT Madera pren el valor 2. 

 

 

(Eq. 100) 

D.9 CÀLCUL PILARS 

D.9.1 Càlcul de sol·licitacions 

Els elements pilars reben les empentes de l‟estructura mòbil de la turbina degut a la 

força de l‟aigua. Aquestes han estat calculades per al disseny de perfils L de 

l‟estructura mòbil. Veure diagrames de moments dels pilars en la Figura 130. 

 

Figura 130. Diagrames de forces dels pilars. 

D.9.2 Selecció del  perfil 

Per als pilars de fusta que suporten la teulada i tota l‟estructura s‟ha calculat necessari 

un perfil de 140mm de costat de secció quadrada.  

D.9.3 Càlcul a compressió 

La tensió de compressió que aguanta es calcula a l‟Equació 100. 
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(Eq. 101) 

 On: 

 - Límit proporcional compressió axial. 625 kg/cm2= 61.3 N/mm2 

- Classe de servei: C3 Permanent 

 - Valor càlcul ELU: Combinacions Fonamentals 

 

 

 

D.9.4 Càlcul a vinclament 

Es comprova que no hi ha vinclament amb la superposició d‟accions que rep el pilar: 

càrrega axial de la biga, i càrregues laterals de l‟estructura mòbil. Veure Equació 102. 

 

(Eq. 102) 

El coeficient de vinclament s‟obté amb l‟Equació 103. 

 

 

(Eq. 103) 

 

On: 

 

 – Factor associat a la rectitud de les peces, per fusta massissa:  

Esveltesa reduïda:  

 - Mòdul elàstic paral·lel a compressió:   

 

Per al càlcul de l‟esveltesa s‟utilitza l‟Equació 104. 

 (Eq. 104) 

On: 

- Longitud de vinclament: =L·  

 – Coeficient de longitud de vinclament per barra biarticulada:  

 - Radi de gir:   
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 – Moment d‟inèrcia:  

 – Àrea de la secció:  

 

Degut a la força perpendicular al pilar, es crea un moment i per al punt màxim es 

calcula la màxima tensió en la secció, l‟Equació 105. 

 (Eq. 105) 

 

On: 

 - Moment resistent:  

 – Moment màxim:  

La resistència de càlcul pel pilar a flexió es calcula amb l‟Equació 106. 

 

 

(Eq. 106) 

 On: 

 - Límit proporcional flexió. 100 kg/cm2= 10 N/mm2 

- Classe de servei: C3 Permanent 

 - Valor càlcul ELU: Combinacions Fonamentals 

D.10 Càlcul biga de base dels pilars 

La que biga es recolza sobre els flotadors i aguanta els pilars es veu a Figura 131. 

 

Figura 131. Vista de la base de la barca amb alguns taulons trets per veure les bigues de la base dels 

pilars. (SolidWorks) 
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D.10.1 Sol·licitacions. 

L‟estat de forces i moments d‟aquesta biga es mostra en la Figura 132. 

 

Figura 132 

El moment màxim es calcula a l‟Equació 107. 

 
(Eq. 107) 

D.10.2  Comprovació a deformació 

La comprovació de deformació d‟aquesta biga es fa amb el desenvolupament de 

l‟Equació 108. La deformada per a un temps infinit es calcula amb l‟Equació 114. 

 

 

(Eq. 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Eq. 109) 
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 – Factor de fluència que té en compte l‟existencia de càrregues permanents i 

contingut d‟humitat de la fusta. Segons taula 5.1 del CT Madera pren el valor 2. 

El valor màxim de deformació permès es calcula en la Equació 115 i és major que el 

calculat. 

 

 

(Eq. 110) 

 

Segons la Taula 3.1 de (DB-SE-AE, 2009) calcularem per suportar una càrrega 

repartida de 2 (KN/m^2) i concentrada de (2KN) 

 

D.10.3  Comprovació flexió simple  

Moment màxim de disseny per a accions permanents es troba amb l’Equació 116. 

 
(Eq. 111) 

Es comprova el moment a flexió límit del material és major al moment de disseny en la Equació 

117. 

 
(Eq. 112) 

On: 

 Mòdul resistent de la secció prové de l’Equació 118. 

   

 
(Eq. 113) 

 Resistència a flexió de disseny es calcula amb l’equació 119. 

 
(Eq. 114) 

 On (taules iguals a l’apartat D7.4): 

   Per classe de Servei 3: Càrrega Permanent; pren el valor de 0.5. 

   Resistència a flexió de la fusta:   

   Valor de càlcul per ELU en Condicions Fonamentals: 1.3. 

   Segons la taula següent agafa el valor de (150/h)0.2=1.13; no major de 1.3. 
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D.11 Càlcul llistons laterals 

Els llistons que formen el terra de la barca s‟agafen de la barca anterior amb biguetes 

de 70x70mm i a sobre llistons de 250x20. Per necessitats constructives en el lateral de 

la turbina les bigues de suport estan més separades de manera que es calculen uns 

altres llistons a continuació. 

D.12 Càlcul sol·licitacions 

Segons la Taula 3.1 de (DB-SE-AE, 2009) calcularem per suportar una càrrega 

repartida de 2 (KN/m^2) i concentrada de (2KN). Així l‟estat de càrregues queda com a 

la Figura 133.  

 

Figura 133. Estat de càrregues del llistó de terra. 

L‟equació 120 mostra la càrrega establerta per l‟ample de 0.3 del llistó. En l‟Equació 

121 es calculen les reaccions i en la Equació 122 el moment màxim. 

 
(Eq. 115) 

 
(Eq. 116) 

 

 

(Eq. 117) 

D.12.1 Comprovació a deformació 

Es comprova que aquest element no deformi més del acceptable mitjançant el càlcul 

de fletxa de l‟Equació 117 que amb el temps esdevé major (Equació 118). 

 
(Eq. 118) 
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(Eq. 119) 

 – Factor de fluència que té en compte l‟existencia de càrregues permanents i 

contingut d‟humitat de la fusta. Segons taula 5.1 (CTE-Madera) pren el valor 2. 

Finalment es comprova que el valor de deformació màxima no supera el límit establert 

pel CT Madera per la longitud del llistó donada per l‟Equació 119. 

 

 

(Eq. 120) 
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