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1 INTRODUCCIÓ
1.1 Antecedents
1.1.1 Peticionari
Empresa: Universitat de Girona
Departament: Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Àrea: Mecànica de Fluids
Responsables: Toni Pujol Sagaró
Adreça: C/ Maria Aurèlia Capmany, 61, EPS, edifici PII
Telèfon: 972 418865

1.1.2 Necessitat del peticionari
El laboratori d’hidràulica de l’EPS disposa d’un banc d’assaig de turbines hidràuliques
(veure figura 1).
Una turbina hidràulica és una turbomàquina hidràulica, és a dir, una màquina la qual
està formada principalment per un rodet (un rotor giratori) a través del qual passa
contínuament un flux d’aigua. Aquest flux impacta amb el rodet que li produeix una
variació en la quantitat de moviment i, en definitiva, el fa moure gràcies a aquesta
energia que s’està aportant. Aquesta energia, es podrà transferir mitjançant un eix a
una altra màquina o bé a un generador per obtenir energia elèctrica.
Actualment, s’està estudiant el rendiment de rodes d’aigua (nom que reben les
turbines d’impulsió d’eix vertical simples), les quals són molt utilitzades en zones
rurals de països en vies de desenvolupament.
El rendiment d’aquestes turbines no arriba al 30%, sent per tant un valor molt baix.
Aquest rendiment es podria augmentar mitjançant turbines d’eix horitzontal,
ajustant-ne els paràmetres de disseny per obtenir el punt òptim de funcionament
(veure estudis tècnics [1] i [2] de la bibliografia).
Per aquest motiu, cal dissenyar una turbina hidràulica d’impulsió d’eix horitzontal que
permeti realitzar diferents tipus d’assajos en el laboratori d’hidràulica de l’EPS.
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Figura 1. Instal·lació del laboratori

Nota: la figura 1, no mostra tota la instal·lació en la seva totalitat, ja que també es
disposa d’un dipòsit d’aigua de 1000 litres de capacitat, que es troba situat just al
costat esquerre de la imatge. La figura únicament mostra el sistema de bombes per
tal de subministrar el flux d’aigua.

1.2 Objecte del projecte
Dissenyar una turbina picohidràulica d’impulsió d’eix horitzontal per poder-ne
realitzar un estudi paramètric.
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1.3 Especificacions i abast
1.3.1 Especificacions de la petició
Les especificacions de la petició es troben a la taula 1 a continuació:
Tema

Possibilitat de
variar
el nombre
d'àleps
Possibilitat de
variar l'angle
d'impacte del
doll d'aigua
incident

R/D

R

R

Possibilitat de
modificar la
inclinació dels
àleps
R
Paràmetres de
disseny fàcilment
modificables
D

Descripció

Variar el nombre d'àleps permetrà
conèixer quin
nombre d'àleps dóna un rendiment més
òptim
Variar l'angle d'impacte del doll d'aigua
incident permetrà conèixer amb quin
angle
ha d'impactar per obtenir el major
rendiment
Modificar l'angle d'incidència del doll
d'aigua (modificant l'angle d’inclinació
dels àleps),
permetrà conèixer amb quin angle han
d'estar orientats els àleps per obtenir el
màxim rendiment
Poder modificar més fàcilment els
paràmetres permetrà realitzar les proves
amb major rapidesa

Taula 1. Requisits i especificacions de la petició

On, D: Desitjable; R: Requisit

1.3.2 Abast del projecte
El projectista ha de realitzar el disseny de la turbina d’impulsió d’eix horitzontal,
complint els requisits indicats a la taula 1. L’abast no inclou la fabricació de la turbina
ni, per tant, l’assaig en el laboratori. Sí que inclou els càlculs mecànics i hidràulics pel
disseny.
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2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA TURBINA
S’ha projectat una turbina hidràulica, formada bàsicament per un rodet variable, un
nombre d’àleps modificable, un eix, una estructura, un sistema de suport pel doll
d’aigua, un tancament amb plaques de metacrilat, i un fre [3], el qual ja es trobava
dissenyat i simplement s’ha adaptat la turbina per tal que s’hi pogués acoblar (veure
figura 2). També consultar el document “2. Plànols” per a més informació del disseny.
Àlep
Rodet (cos turbina)
Sistema de
suport doll
d’aigua

Tancament amb
plaques de metacrilat

Fre

Eix

Estructura

290

568

600

Figura 2. Turbina picohidràulica amb fre

Nota: cotes en mm.
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D’aquesta manera, el disseny permetrà modificar el rodet. Canviar el rodet donarà
l’opció de posar nombres diferents d’àleps tal i com es demanava a les
especificacions. Els àleps es podran inclinar manualment per donar-los-hi l’angle
d’incidència que es desitgi pels assajos.
L’eix podrà transmetre la potència des de la turbina fins al fre mitjançant un
acoblament de tipus elàstic.
El sistema del doll d’aigua permetrà aguantar la mànega per la qual surt l’aigua i
també es podrà inclinar o desplaçar cap amunt o abaix per tal de modificar l’angle
d’incidència. És important indicar que, la mànega es troba subjectada no només pel
sistema que s’observa a la figura 2, si no que a més, disposa d’una estructura externa
amb forma de L, la qual subjecta la mànega mitjançant una cinta metàl·lica regulable.
El fre, servirà per frenar la turbina i mitjançant un sensor de força (una cèl·lula de
càrrega) i un equip d’adquisició de dades, es podrà conèixer el parell que està
realitzant la turbina per tal d’obtenir totes les dades que es desitgin.
Els perfils en forma de L, permetran collar el conjunt a sobre d’una altre estructura
que ja es troba disponible al laboratori.
Finalment, el sistema de tancament amb plaques de metacrilat servirà per evitar que
es produeixin esquitxos i a més a més evitarà que es pogués tocar accidentalment
alguna de les parts mòbils del rodet de la turbina.
En els següents apartats, s’explicarà tot amb més detall.

2.1 Àleps
S’han dissenyat dos tipus d’àleps diferents, uns són rectes i els altres corbats.
D’aquesta manera es podrà fer una comparació entre les dues tipologies per observar
quina dóna una major eficiència i potència en relació amb l’altra. Veure figura 3.
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Àlep recte

50 mm

Àlep corbat

50 mm

40 mm

Varilla roscada
Varilla roscada

Figura 3. Àleps

Els àleps es munten al rodet utilitzant la varilla roscada, la qual es passarà a través
d’un forat ubicat al rodet i es collarà amb una femella. La varilla roscada està soldada
a l’àlep.
La quantitat d’àleps que es poden col·locar s’explica a l’apartat “2.2.1 Suport dels
àleps” i al annex “B.1.2 Canvi del nombre d’àleps i de la seva inclinació”. També a
l’annex “A1.1 Càlculs previs” es detalla com s’ha determinat el nombre d’àleps que
s’haurien d’ubicar a la turbina.
A l’apartat “2.2.2 Muntatge del rodet i dels àleps”, es pot veure com s’efectua el
muntatge dels àleps.

2.2 Rodets
2.2.1 Suport dels àleps
El rodet de la turbina està format per diferents peces (veure apartat “2.2.2 Muntatge
del rodet i dels àleps”). El més important però és el “suports dels àleps”, el qual es
podrà anar canviant per tal de poder col·locar un nombre d’àleps diferent segons
convingui. La resta del rodet no es modifica mai.
S’han dissenyat tres suports d’àleps diferents, de manera que cadascun permet
col·locar un nombre d’àleps diferent.
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Els suports dissenyats són bàsicament un disc, partit per la meitat el qual té una sèrie
de forats a través dels quals es subjecten els àleps mitjançant la varilla roscada
indicada a l’apartat anterior, la qual es colla amb femelles.
D’aquesta manera, els tres rodets dissenyats disposen d’un nombre de forats diferent
per tal d’ubicar un nombre d’àleps diferent (veure figura 4). També tenen uns altres
forats que serveixen per collar-los amb la resta d’elements que formen el rodet
sencer (veure figura 5, a l’apartat “2.2.2 Muntatge del rodet i dels àleps”) i document
“2. Plànols”.
Els rodets dissenyats permeten posar com a màxim: 12, 14 i 16 àleps.
Per tant, es poden arribar a col·locar 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14 o 16 àleps a la turbina, de
manera que es dóna un marge ampli per realitzar els assajos.
A l’apartat “2.2.2 Muntatge del rodet i dels àleps” es mostra amb detall com es
col·loquen els suports dels àleps, com està dissenyat el rodet i com es posen els
àleps.
Si es desitgés, sempre es podran fer nous suports que permetin col·locar diferents
nombres d’àleps, com, per exemple, 10, 18, etc.

210 mm
210 mm

Suport 12 àleps

Suport 14 àleps

210 mm

Suport 16 àleps
Figura 4. Suports dels àleps
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2.2.2 Muntatge del rodet i dels àleps
El rodet està format per diferents elements tal i com s’ha dit. Bàsicament, està format
per: cilindre d’unió amb eix, discos laterals, suports dels àleps, àleps i cargols,
arandeles i femelles per collar-ho tot. La següent imatge (figura 5) mostra el conjunt
amb una vista explosionada, per tal d’indicar com es munta tot el rodet i sobretot els
àleps.
Cargol

Cilindre d’unió amb eix

Disc lateral
Suport àleps

Femella
Àlep
Femella

Cargol

Cargol

Figura 5. Muntatge del rodet i dels àleps

Tal i com es pot observar a la figura 5, els àleps es subjecten passant la seva varilla
roscada a través dels forats del “suport àleps”, i es collen amb femelles. El suport dels
àleps s’uneix amb el disc lateral mitjançant uns cargols i unes femelles i finalment el
disc lateral s’uneix amb el cilindre d’unió amb eix a través d’uns altres cargols.
El cilindre d’unió amb eix s’uneix amb l’eix de la turbina mitjançant una xaveta i
d’aquesta manera es transmet el gir del rodet a l’eix.

2.3 Eix
L’eix és l’element que permet transmetre la rotació del rodet, i per tant la potència al
fre. Bàsicament és un element cilíndric amb diferents canvis de secció (figura 6).
La transmissió de la rotació del rodet a l’eix es realitza mitjançant una xaveta. El rodet,
es fixa lateralment a l’eix mitjançant dos anells de retenció (seeger).
La transmissió de gir de l’eix de la turbina cap al fre, es du a terme mitjançant un
acoblament elàstic, el qual s’acobla a la part senyalada com “ubicació acoblament
elàstic” a la figura 6.
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L’eix, està subjectat mitjançant dos rodaments de la sèrie 6205 de tipus inoxidable i
tapats lateralment per evitar l’entrada de brutícia i eliminar el seu manteniment.
Els rodaments es subjecten a través d’uns suports, els quals van collats a l’estructura
(veure apartat 2.6 Estructura). En el mateix apartat 2.6 es pot observar la unió dels
suports a l’estructura i amb el fre. També es pot veure al document “2. Plànols”.
Ubicació
Ubicació
rodament 2

acoblament
elàstic

Ubicació
rodet

35 mm

Ubicació
rodament 1

312 mm

Figura 6. Eix

2.4 Sistema de suport del doll d’aigua
El sistema de suport del doll d’aigua és un mecanisme que s’encarrega de subjectar la
mànega per la qual surt el doll d’aigua incident.
Aquest sistema, permet inclinar el doll per tal de variar l’angle d’incidència, i també
modificar l’alçada a la qual es troba situat.
D’aquesta manera, es podran fer assajos amb diferents angles d’inclinació del doll
d’aigua i diferents alçades d’incidència per tal d’observar com afecta a la potència i al
rendiment de la turbina.
El sistema es subjecta a l’estructura mitjançant dos cargols i dues femelles, (veure
apartat 2.6 Estructura).
La següent imatge (figura 7), mostra com es realitza la variació de l’angle d’incidència
i l’alçada juntament amb el disseny del sistema.
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Part subjectada

Presoner

Suport doll
d’aigua
orientable

Mànega

Cargol 1

Planxa
desplaçable
Cargol 2

Forats per
collar amb
l’estructura

60 mm
Figura 7. Sistema de suport del doll d’aigua

Tal i com es pot veure, per modificar l’angle d’incidència només cal descollar el cargol
1. Aleshores es podrà inclinar “el suport doll d’aigua orientable” amb l’angle que es
vulgui i només caldrà tornar-lo a collar un cop se li hagi donat la inclinació que es
desitgés.
L’alçada es modifica de forma semblant, només cal descollar el cargol 2, i aleshores
es podrà desplaçar la “planxa desplaçable” amunt o abaix segons es desitgi.
Posteriorment només cal tornar a collar el cargol de nou.
La mànega també es pot col·locar més endavant o més endarrere segons es vulgui.
Aquesta es fixa mitjançant el cargol presoner. Cal tenir en compte però, que la
mànega no s’aguanta únicament pel presoner. En cas que fos així, la canonada del
doll d’aigua es podria trencar degut al moment exercit pel pes de l’aigua. Per aquest
motiu, es disposa al laboratori d’una estructura externa en forma de L, la qual
subjecta mitjançant una cinta metàl·lica regulable, la part més ample de la mànega
12
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indicada a la figura 7 com “Part subjectada”. Aquest sistema en forma de L ja es troba
dissenyat i disponible, de tal manera que no forma part d’aquest projecte.

2.5 Fre
El fre és una de les parts de la turbina imprescindibles per a poder obtenir les dades
experimentals dels assajos que es realitzaran al laboratori.
Es tracta bàsicament d’un fre de disc, el qual pren la mesura de la força que s’està
realitzant per frenar mitjançant una cèl·lula de càrrega. La força de frenada es pot
modificar manualment simplement apretant la pinça de fre (a través d’un sistema
cargol-femella), de manera que la pinça frega amb el disc i per tant es produeix una
força de frenada (veure figura 8).
Coneixent aquesta força de frenada, es pot obtenir el parell que s’està realitzant
multiplicant aquesta força per la distància radial de la cèl·lula de càrrega a l’eix de gir.
Aquest parell serà el mateix que estarà realitzant la turbina.
El fre no s’ha dissenyat durant el transcurs d’aquest projecte, ja que ja es trobava
realitzat, (veure la bibliografia [3]). Únicament s’ha agafat el disseny ja fet i s’ha
adaptat per poder-lo col·locar amb la turbina, de manera que algunes peces que
originalment formaven part del fre s’han eliminat ja que no eren necessàries. Als
plànols, es pot observar les peces que s’han eliminat respecte del fre original (veure
annex A de plànols).
El fre es subjecta mitjançant una peça que li fa de suport. Aquest suport es colla al fre
a través dels sis forats (veure figura 8 i apartat 2.6 Estructura). El suport es subjecta a
l’estructura també amb cargols (veure apartat 2.6 Estructura).
La unió del fre amb l’eix de la turbina es realitza mitjançant un acoblament de tipus
elàstic (per tal de corregir petits desalineaments), introduint l’eix de la turbina dins
del forat de l’acoblament.
A continuació, es pot veure una imatge del fre utilitzat en aquest projecte amb les
seves parts més importants (figura 8).
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Sistema cargolfemella

Pinça de fre

Disc
Forats per
collar amb el
suport del fre

Acoblament
elàstic

263,5 mm

Cèl·lula de càrrega

Figura 8. Fre
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2.6 Estructura
L’estructura de la turbina és la part que s’encarrega de subjectar els suports dels
rodaments, el sistema del doll d’aigua i el suport del fre, de manera que aguanta tot
el conjunt mecànic. També subjecta el tancament amb plaques de metacrilat ja que
aquest es col·loca tot just a sobre de l’estructura.
Està formada per diferents perfils quadrats tubulars, de secció 20x20 mm i gruix 2
mm, els quals van soldats els uns amb els altres. S’ha dissenyat de manera que sigui
rígida per tal de ser molt robusta. La figura 9 mostra l’estructura realitzada.
L’estructura es col·loca a sobre d’una altra estructura (que ja es troba muntada al
laboratori i que per tant no forma part del projecte). Per tal que estigui subjectada, es
colla sobre l’estructura de laboratori mitjançant uns perfils amb forma de L, els quals
es troben soldats per una banda a l’estructura de la turbina i per l’altre banda tenen
uns forats per poder passar cargols i poder-la collar amb l’estructura del laboratori
(veure figura 9).
A l’apartat “3. Instal·lació del laboratori i ubicació del disseny” es pot observar com
s’ubica l’estructura i com es col·loca respecte la que hi ha al laboratori.
Cargol

Fre

Cargol

Sistema
suport doll
aigua

Suport fre
Perfil L subjecció
estructura

Suport
rodament

Estructura
Cargol

Cargol

Figura 9. Muntatge estructura amb els suports
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2.7 Tancament amb plaques de metacrilat
Degut a que la turbina funciona amb aigua, és inevitable que es produeixin esquitxos
durant el seu ús. Per aquest motiu, per tal d’evitar esquitxar i emplenar d’aigua el
laboratori, s’ha dissenyat un sistema de tancament de la turbina mitjançant plaques
de metacrilat per tal de tapar-la (sense tapar el fre). Tapar el sistema també serveix
com a mesura de seguretat per tal d’evitar que qualsevol pogués prendre mal durant
el seu ús.
El sistema de tancament està format per 5 plaques, creant una espècie de capsa
rectangular, la qual aniria col·locada tot just a sobre de la turbina, tapant únicament
el rodet.
El sistema de tancament tindrà uns petits orificis rectangulars dintre dels quals anirà
l’estructura de la turbina i la del laboratori. D’aquesta manera no caldrà fixar-la enlloc.
Les diferents plaques que conformen el sistema de tancament, s’uneixen entre si
mitjançant uns perfils en forma de L i cargols autoroscants. Veure figura 10 i apartat
“3. Instal·lació del laboratori i ubicació del disseny”.
Perfil L

650 mm

Forat pel doll
d’aigua

804 mm

Forat per les
estructures

Forat per passar
l’eix

Figura 10. Tancament amb plaques de metacrilat
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3 INSTAL·LACIÓ DEL LABORATORI I UBICACIÓ DEL DISSENY
La instal·lació del laboratori que s’utilitzarà per dur a terme els assajos està formada
principalment per un grup impulsor, composat per dues bombes en paral·lel, que
permeten impulsar aigua cap a la mànega, creant d’aquesta manera el doll d’aigua.
A més a més, hi ha un dipòsit per emmagatzemar tota l’aigua que es faci servir,
juntament amb una estructura sobre la qual anirà l’estructura de la turbina (veure
figura 11).
Gràcies a aquesta instal·lació, es podran realitzar els assajos.
L’estructura de la turbina, es subjecta a sobre de l’estructura que ja hi ha disponible al
laboratori mitjançant unes unions amb forma de L, les quals estan soldades a
l’estructura de la turbina per un costat i per l’altra banda es collen a l’estructura del
laboratori. D’aquesta manera s’assegura que el sistema no es mogui.

Turbina

Estructura
laboratori

Dipòsit
Perfil L subjecció
estructura

Figura 11. Ubicació turbina al laboratori
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4 FUNCIONAMENT
El funcionament és molt senzill, simplement un cop activada la instal·lació disponible
al laboratori, el doll d’aigua incidirà contra els àleps de la turbina. En el moment en
que això passi, el rodet de la turbina començarà a girar gràcies a l’energia cedida pel
fluid. D’aquesta manera, transmetent el gir del rodet a l’eix de la turbina, i de l’eix de
la turbina al fre, es podrà accionar el fre per frenar la turbina.
Frenant la turbina, la cèl·lula de càrrega ubicada al fre indicarà quina és la força de
frenada que s’està aplicant, la qual multiplicada per la distància radial de la cèl·lula de
càrrega a l’eix de gir, ens donarà el parell de frenada i per tant, el parell realitzat per
la turbina.
S’utilitzarà un equip d’adquisició de dades per tenir la mesura de la força en temps
real.
La velocitat angular de la turbina també es mesurarà, ja sigui amb un tacòmetre, un
encòder o alguna altra manera equivalent. D’aquesta manera, fent el producte entre
la velocitat de rotació i el parell, es podrà determinar la potència realitzada per la
turbina.
Amb aquest procediment, serà possible anar obtenint dades amb les diferents
configuracions disponibles de la turbina (diferent nombre d’àleps, diferent inclinació
dels àleps, diferent angle d’incidència del doll d’aigua i àleps rectes o corbats), i veure
quina de les configuracions és la millor de totes, és a dir, quina aconsegueix donar
millor rendiment, més potència, més velocitat de gir, etc. Amb aquests experiments
es podrà optimitzar el disseny.
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5 RESUM DE CARACTERÍSTIQUES
-

Mides generals:

(alçada x llargada x amplada)

-

Pes total:

-

Màxima potència teòrica amb àleps rectes:

-

Màxima potència teòrica amb àleps corbats:

-

Màxima velocitat de gir teòrica amb àleps rectes:

-

Màxima velocitat de gir teòrica amb àleps corbats:

-

Màxim parell teòric amb àleps rectes:

-

Màxim parell teòric amb àleps corbats:

-

Màxim rendiment amb àleps rectes:

-

Màxim rendiment amb àleps corbats:

(incloent el fre)
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6 RESUM DEL PRESSUPOST
El cost total per a la fabricació de la tota la turbina picohidràulica (sense incloure el
fre ni les parts ja presents al laboratori) és de mil cent seixanta-cinc euros amb
noranta-sis cèntims (1.165,96 €).
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7 CONCLUSIONS
L’objectiu d’aquest treball era projectar una turbina suficientment robusta i flexible
com per permetre la realització de diferents assajos de laboratori i, d’aquesta forma,
determinar quina configuració dels paràmetres de disseny permet assolir un major
rendiment.
El disseny consisteix en una turbina d’eix horitzontal, de
que pot utilitzar diferents tipus d’àleps d’amplada

de diàmetre exterior
. S’han projectat àleps rectes

i corbats. El disseny permet modificar el nombre d’àleps

o menys)

mitjançant uns suports inoxidables. Tot el mecanisme utilitza acer inoxidable,
exceptuant “l’eix” i el “cilindre d’unió amb eix” que són d’alumini. L’eix es recolza
sobre dos rodaments també d’acer inoxidable, tapats lateralment per evitar l’entrada
de brutícia i no haver de lubricar-los. S’ha dissenyat a més el “sistema de suport del
doll d’aigua”, per tal de permetre modificar l’angle d’impacte i la posició del doll
d’aigua incident.
Per tant, tal i com es pot observar, la solució projectada permet dur a terme una
presa de dades amb totes les variables possibles que són necessàries per a un estudi
paramètric complet.
El disseny compleix totes les especificacions obligatòries demanades pel client i s’ha
dissenyat procurant sempre que sigui relativament senzill canviar la configuració de
la turbina per realitzar les diferents proves possibles.
Es pot concloure per tant que la solució proposada hauria de ser el suficientment
robusta per permetre complir tant l’objectiu fixa’t com les especificacions del client,
juntament amb el fet que podrà permetre obtenir les dades que es necessitaran en el
seu estudi posterior al laboratori per tal de determinar la configuració de major
rendiment i poder ser optimitzada.
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Annex A
CÀLCULS
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A.1 Càlculs hidràulics
A.1.1 Càlculs previs
Primer es determina la velocitat del doll d’aigua, les dimensions dels àleps, el nombre
d’àleps i el diàmetre extern de la turbina. Aquestes dades es troben prenent com a
referència un dels estudis tècnics sobre turbines dels quals s’ha disposat i que s’ha
indicat a la bibliografia (“Takahashi et al., 2009” [2]).
Dades conegudes:
(diàmetre doll aigua)
(cabal doll aigua)
Nota: aquestes dades conegudes (diàmetre del doll d’aigua i cabal) provenen del
sistema que hi ha disponible al laboratori.
La velocitat del doll d’aigua es troba com:

Per tant la velocitat de sortida del doll d’aigua és de

.

Les dimensions dels àleps rectes (amplada) es determinen segons l’estudi tècnic de
“Takashi et al., 2009” [2]. En aquest estudi, es coneix que el diàmetre del doll d’aigua
és de 11 mm, i que l’amplada de l’àlep és de 30mm. Prenent aquesta referència, es
determina de forma proporcional l’amplada de l’àlep:

Per tant es pren que els àleps rectes tinguin una amplada de
amb el mateix valor que l’amplada, per tant també valdrà
àleps (

. L’alçada s’agafa
. El gruix d’aquests

), simplement s’ha escollit de manera que pugui resistir els esforços, tal

i com es pot veure al annex “A.2.1 Càlcul de l’àlep recte”.

L’amplada dels àleps corbats és exactament igual, i s’escull amb el mateix criteri. El
gruix (

) també s’ha escollit assegurant que sigui resistent (veure annex “A.2.2

Càlcul de l’àlep corbat”). Finalment, el radi de l’àlep es tria amb un valor igual al doble
del diàmetre del doll incident, per tant:
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El diàmetre extern de la turbina, també es tria seguint la referència del document
tècnic del qual es disposa [2]. Segons el document, es pot veure que el diàmetre
extern, és aproximadament cinc cops major que el diàmetre de l’àlep (corbat), per
tant triarem el diàmetre de la turbina com:
)
)
Així, segons aquest criteri es determina

com a diàmetre de la turbina, de

manera que els àleps estaran col·locats a

respecte del centre de rotació.

Finalment, el nombre d’àleps s’agafa de manera que permeti donar un rang ampli
d’assajos, però geomètricament es pot calcular al voltant de quants àleps es
necessiten a partir de les següents expressions, veure figura 12:

Figura 12. Esquema càlcul del nombre d’àleps

On,
(radi de la turbina del document de referència [2])
(On 12 és el nombre d’àleps del document de referència [2])
(diàmetre del doll d’aigua del document de referència [2])
Per tant,

Així, seguint aquesta proporció, podem trobar les dades de la nostra turbina com:

(
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Per tant el nombre d’àleps haurà de ser:

D’aquesta manera, es pot concloure de forma teòrica que el nombre d’àleps ha
d’estar al voltant de 12. Així, s’escull que la turbina pugui permetre ubicar 2, 3, 4, 6, 8,
12, 14 i 16 àleps, per tal de donar un bon marge d’estudi de la influència del nombre
d’àleps en el rendiment de la turbina.

A.1.2 Càlcul força incident, parell, potència i rendiment amb àleps rectes
Es realitza el càlcul en l’instant i configuració més desfavorable, que seria quan l’àlep
està col·locat completament recte i amb el doll d’aigua incident també de forma
completament horitzontal, segons la figura 13.

Àlep recte

Figura 13. Esquema volum de control sobre l’àlep recte

Partint del volum de control i aplicant la conservació de la quantitat de moviment en
l’eix horitzontal es pot trobar que:
̇

)
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On,
és la densitat de l’aigua, i val
és la velocitat angular de rotació del rodet

)

R és el radi del rodet, i val
F és la força sobre l’àlep

)

U és la velocitat lineal dels àleps

)

v és la velocitat del doll d’aigua

)

̇ és el cabal màssic d’aigua

)

és la velocitat d’entrada sobre el volum de control

)

Si es té en compte que la força màxima es produirà quan el terme

sigui nul,

substituint els valors anteriors es pot conèixer que la força màxima val:
)

)

Aquesta força és sobre el volum de control. La força sobre l’àlep tindrà el mateix valor
i mateixa direcció però sentit contrari, de manera que segons l’esquema vist a la
figura 13, la força sobre l’àlep tindrà un sentit cap a la dreta.
Paral·lelament, la màxima velocitat de gir es produirà quan la força sobre l’àlep sigui
nul·la, i per tant:
)
Intuïtivament, ja es veu que la força segueix per tant una recta amb pendent negatiu,
començant amb el màxim valor quan

i arribant a ser nul·la quan

és màxim

(veure figura 14).
El parell aplicat serà:
)
El màxim parell tindrà un valor de:
I seguirà una recta molt semblant a la de la força però amb diferent valor (veure
figura 14).
La potència es pot trobar com:
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Clarament, com la potència seguirà una corba en forma de paràbola (veure figura 14),
ja es pot intuir que la màxima potència es produirà quan
(
La potència hidràulica disponible

:

)
) es pot trobar com:

I, el rendiment:
)

Si es substitueix a totes les equacions per diferents valors de

, es poden obtenir

unes figures que mostren les corbes característiques de la turbina, veure figura 14.

)

Força hidràulica

)

70

14

60

12

50

10

40

8
F (N)

30

4

10

2

0

0

P (W)

20

40

60

s)

80

T (Nm)

6

20

0

Parell hidràulic

0

Corba de potència

20

40

60

s)

80

Corba de rendiment

250

0,6

200

0,5
0,4

150
P (W)

100

0,3

Rendiment

0,2

50

0,1

0

0
0

20

40

60

80

s)

0

20

40

60

80

Figura 14. Corbes de força, parell, potència i rendiment amb àleps rectes
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Nota: és molt important tenir en compte que el procediment de càlcul realitzat és
una aproximació en 2D. A la realitat, tindríem un cas molt més complex i
tridimensional, amb la qual cosa la potència real segurament serà més baixa degut
als efectes del fregament del fluid i la interacció entre els múltiples àleps a mesura
que el sistema es vagi movent, cosa que el mètode de càlcul amb volum de control
en 2D no té en compte. Per tant, els resultats obtinguts es podrien considerar com
uns valors límits superiors del rendiment que a la realitat mai es superaran.

A.1.3 Càlcul força incident, parell, potència i rendiment amb àleps corbats
En aquest cas, degut a la curvatura, una part de l’aigua que incideix sobre l’àlep
recircularà i ajudarà a produir una quantitat de moviment major, amb la qual cosa la
força augmentarà.
Per tal de realitzar el càlcul, s’ha de dur a terme un procediment molt semblant al cas
dels àleps rectes, de manera que es realitza el volum de control de l’àlep i s’aplica la
conservació de quantitat de moviment. Veure figura 15.

Àlep corbat

Figura 15. Esquema volum de control sobre l’àlep corbat
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Partint del volum de control i aplicant la conservació de la quantitat de moviment en
l’eix horitzontal es pot trobar que:
̇

)
̇

(1)

)
̇

Aplicant la conservació de la massa:
̇

̇

̇

I per simetria i considerant que no existeixen pèrdues per fricció:
̇

̇

̇

Substituint a l’equació de la força (1):
̇

̇

̇

̇

)

)

On,
és la densitat de l’aigua, i val
és la velocitat angular de rotació del rodet

)

R és el radi del rodet, i val
F és la força sobre l’àlep

)

U és la velocitat lineal dels àleps
v és la velocitat del doll d’aigua

)
)

̇ és el cabal màssic d’entrada al volum de control

)

̇

és el cabal màssic de sortida superior del volum de control
̇

és el cabal màssic de sortida inferior del volum de control
és la velocitat d’entrada al volum de control

)
)

)

és la velocitat de sortida superior del volum de control

)

és la velocitat de sortida inferior del volum de control

)
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Aquesta última equació permet conèixer la força sobre el volum de control. La força
sobre l’àlep tindrà el mateix valor i direcció però sentit contrari, (per tant segons la
figura 15, la força aniria cap a la dreta).
Per tant, tal i com es pot observar, s’ha arribat a la mateixa equació que amb els àleps
rectes però multiplicada per dos, de manera que aquests àleps el que estan produint
és canviar en 180º el sentit del flux d’aigua incident, la qual cosa permet que puguin
arribar a donar el doble de potència que els àleps rectes amb el mateix doll d’aigua.
La resta de paràmetres es troben de la mateixa manera que s’han trobat amb els
àleps rectes:
-

Velocitat de gir màxima
)

-

Parell
)

-

Potència
)

(la màxima potència es produirà quan

-

Potència hidràulica disponible

-

Rendiment:

igual que amb els àleps rectes)

)

Si es substitueix a les diferents equacions, s’obtenen els següents resultats i les
següents corbes característiques de funcionament de la turbina (figura 16).
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Força hidràulica

Parell hidràulic

)

140

30

120

25

100

20

80
15

F (N)

60

T (Nm)

10

40

5

20
0
0

P (W)

20

40

60

0

s)

80

0

40

60

s)

80

Corba de rendiment

Corba de potència

500

1

400

0,8

300

0,6
P (W)

200

20

Rendiment

0,4
0,2

100

0

0
0

20

40

60

80

s)

0

20

40

60

80

s)

Figura 16. Corbes de força, parell, potència i rendiment amb àleps corbats

Nota: al igual que amb els àleps rectes, és molt important tenir en compte que el
procediment de càlcul realitzat és una aproximació en 2D. A la realitat, tindríem un
cas molt més complex i tridimensional, amb la qual cosa la potència real segurament
serà més baixa degut als efectes del fregament del fluid, la interacció entre els
múltiples àleps a mesura que el sistema es vagi movent, i la interacció de l’aigua que
retorna amb el doll incident, cosa que el mètode de càlcul amb volum de control en
2D no té en compte. Per tant, els resultats obtinguts es podrien considerar com uns
valors límits superiors del rendiment que a la realitat mai es superaran.
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A.2 Càlculs mecànics
A.2.1 Càlcul de l’àlep recte
Els àleps es troben soldats a una varilla roscada. Això fa que en realitat, estiguin
recolzats a sobre de la varilla al llarg de tota la seva longitud. No tenim cap manera
per poder realitzar un càlcul adequat a aquest recolzament. D’aquesta manera, el que
es farà serà realitzar una simplificació i suposar l’àlep com una biga bi-recolzada als
extrems i que rep la força d’impacte del doll d’aigua just al centre. Aquesta
simplificació ens donarà màxim moment flector al centre fent que sigui la secció més
desfavorable i per tant, ja serà un càlcul que podrà donar una idea aproximada de si
l’àlep està ben dimensionat o no.
Si el coeficient de seguretat que s’obtingui és relativament major que 1, es podrà
estar segur que el disseny és correcte.
Per tant segons la simplificació esmentada, es considera com una biga bi-recolzada
que rep la força d’impacte just al centre, veure figura 17:

Figura 17. Diagrama sòlid lliure àlep recte

On,
(força amb àleps rectes trobada anteriorment)
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Aplicant les equacions d’equilibri de forces:

Es calcula la secció central que és la més desfavorable, veure figura 18:

Figura 18. Secció central
On,

El punt a, amb màxim moment i a tracció és el més desfavorable:

On,

Per tant;
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(no tenim concentració de tensions)
Les tensions alternes i mitjanes valdran:
(

)

(

)

Resistència a fatiga:
On,
On,
(mecanitzat)

)
(

)

(flexió)
No hi ha efecte de temperatura

Per tant,
El coeficient de seguretat a fatiga segons Goodman serà:

El coeficient de seguretat estàtic segons Von Misses valdrà:

Com que els coeficients de seguretat són molt més grans que 1, es considera segur.
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A.2.2 Càlcul de l’àlep corbat
Al igual que l’àlep recte es realitza la mateixa simplificació i per tant, es considera
com una biga bi-recolzada que rep la força d’impacte just al centre, veure figura 19:

Figura 19. Diagrama sòlid lliure àlep corbat

On,
(Força amb àleps corbats trobada anteriorment)

Aplicant les equacions d’equilibri de forces:
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Es calcula la secció central que és la més desfavorable, segons figura 20:

Figura 20. Secció central

On,

Dos punts crítics: a i b; en b tenim màxima tensió però a compressió, mentre que en
el punt a tenim menor tensió però a tracció que és més desfavorable a fatiga.
Punt a:

On,
(

[

(

)

)

(

(
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Per tant;

(no tenim concentració de tensions)
Les tensions alternes i mitjanes valdran:
(

)

(

)

Resistència a fatiga:
On,
On,
(mecanitzat)

Nota: com que no hi ha una fórmula adequada per calcular

per a aquesta secció,

s’ha considerat la meitat del diàmetre equivalent d’una secció massissa circular.
(

)

(flexió)
No hi ha efecte de temperatura

Per tant,
El coeficient de seguretat a fatiga segons Goodman serà:
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El coeficient de seguretat estàtic segons Von Misses valdrà:

Com que els coeficients de seguretat són molt més grans que 1, es considera segur.
No cal calcular el punt b, ja que clarament aguantarà molt sobrat (compressió és més
favorable a fatiga i els esforços no seran gaire més grans).

A.2.3 Càlcul de l’eix de la turbina
Es calcula amb la força sobre l’àlep quan tenim àleps corbats, ja que és el cas més
desfavorable i sense estar inclinat.
L’eix es considera com una biga bi-recolzada, amb cada recolzament just al centre
d’on hi ha els rodaments, segons el següent esquema (veure figura 21):

Figura 21. Diagrama sòlid lliure eix turbina
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On,

(força sobre l’àlep), direcció X
(Pes del rodet), direcció Y

Es calculen les reaccions segons les equacions d’equilibri:

Si es substitueix a les equacions anteriors es pot conèixer cadascun:

A partir de la geometria de l’eix i dels esforços al qual està sotmès, es determina que
les seccions A-A, B-B, C-C, D-D i E-E són les més crítiques:
-

Secció A-A

√

)

(

)
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Com que en principi aquests moments són constants per tota la secció, podem
concloure els valors alterns i mitjans:

Resistència a fatiga:
On,
On,
(mecanitzat)

Com que tots els punts de la secció es veuen sempre sotmesos igual, es considera

(

)

(flexió)
No hi ha efecte de temperatura
(s’obté de les taules del material, o bé es pot aproximar com
Per tant,
Concentració de tensions del xavater:

Taules de sensibilitat 
)

)

)
)

)

No cal calcular-o ja que no s’aplica als valors mitjans en ser material dúctil.
42
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Segons Shigley [4]:


Coeficient de seguretat a fatiga [4]:
[



(

)

(

) ]

Coeficient de seguretat estàtic [4]:
√

Substituint s’obté:

Per tant, com és molt més gran que 1 es considera segur.

-

Secció B-B:
(

)
)

√

)

(

)

Com que en principi aquests moments són constants per tota la secció, podem
concloure els valors alterns i mitjans:

Resistència a fatiga:
On,
On,
(mecanitzat)
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Com que tots els punts de la secció es veuen sempre sotmesos igual, es considera

(

)

(flexió)
No hi ha efecte de temperatura
(s’obté de les taules del material, o bé es pot aproximar com

Per tant,
Concentració de tensions del canvi de secció:
Taules de sensibilitat 
)

)

)

)

)

No cal calcular-o ja que no s’aplica als valors mitjans en ser material dúctil.
Segons Shigley [4]:


Coeficient de seguretat a fatiga [4]:
[



(

)

Coeficient de seguretat estàtic [4]:
√

Substituint s’obté:

Per tant com és molt més gran que 1 es considera segur.
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Secció C-C

√

)

(

)

Com que en principi aquests moments són constants al llarg de la secció, podem
concloure els valors alterns i mitjans:

Com que no tenim esforços alterns, no ens cal calcular

per trobar el factor de

seguretat.
En aquest cas, encara que aquesta secció produeix concentració de tensions, només
tenim parell mitjà aplicat

), i com es tracta de material dúctil, no se li aplica la

concentració de tensions per tant és com si no n’hi hagués:
Segons Shigley [4]:


Coeficient de seguretat a fatiga [4]:
[



(

) ]

Coeficient de seguretat estàtic [4]:
√

Substituint s’obté:

Per tant com és molt més gran que 1 es considera segur.
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Secció D-D:

√

)

(

)

Com que en principi aquests moments són constants al llarg de la secció, podem
concloure els valors alterns i mitjans:

Com que no tenim esforços alterns, no ens cal calcular

per trobar el factor de

seguretat.
Igual que en la secció anterior, encara que aquesta secció produeix concentració de
tensions, només tenim parell mitjà aplicat

), i com es tracta de material dúctil, no

se li aplica la concentració de tensions per tant és com si no n’hi hagués:
Segons Shigley [4]:


Coeficient de seguretat a fatiga [4]:
[



(

) ]

Coeficient de seguretat estàtic [4]:
√

Substituint s’obté:

Per tant com és més gran que 1 es considera segur.
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Secció E-E
(

)
)

√

)

(

)

Com que en principi aquests moments són constants, podem concloure els valors
alterns i mitjans:

Resistència a fatiga:
On,
On,
(mecanitzat)

Com que tots els punts de la secció es veuen sempre sotmesos igual, es considera

(

)

(flexió)
No hi ha efecte de temperatura
(s’obté de les taules del material, o be es pot aproximar com
Per tant,
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Concentració de tensions del canvi de secció:
Taules de sensibilitat 
)

)

)

)

)

No cal calcular-o ja que no s’aplica als valors mitjans en ser material dúctil.
Segons Shigley [4]:


Coeficient de seguretat a fatiga [4]:
[



(

)

(

) ]

Coeficient de seguretat estàtic [4]:
√

Substituint s’obté:

Per tant com és molt més gran que 1 es considera segur.

Conclusió: el coeficient de seguretat a fatiga de l’eix és de 2,58 en la secció D-D.
L’estàtic val el mateix, per tant es considera segur.
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A.2.4 Càlcul dels rodaments
Els dos rodaments tenen exactament les mateixes forces radials aplicades i són
exactament iguals. Es calculen per tant també en el cas en que hi ha muntats àleps
corbats sense inclinació ja que és més desfavorable tal i com s’ha vist anteriorment.
No tenen força axial aplicada, per tant es pot calcular qualsevol dels dos.
Nota: les següents dades que s’utilitzaran s’extreuen d’un catàleg de SNR (veure
“Annex C Descripcions tècniques”).

)

Tal i com s’ha vist durant el càlcul de les reaccions de l’eix, les forces radials aplicades
al rodament en el cas més desfavorable (àleps corbats sense inclinació) són:

(Força radial resultant sobre el rodament)

√

(Força axial sobre el rodament)
Com que

, directament

([4], o catàlegs de fabricants de

rodaments).
La càrrega dinàmica equivalent serà ([4], o catàlegs):
La vida del rodament en cicles i hores es troba com ([4], o catàlegs):
)

( )

)
Per tant ja es veu que el rodament és capaç d’aguantar moltíssimes hores de
funcionament sense cap problema.
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Comprovació estàtica ([4], o catàlegs):
)
Com que

, ja és correcte estàticament.

Límit de revolucions:
El màxim nombre de revolucions de gir del rodament és de
grassa i

lubricat amb

lubricat amb oli. Com en aquest cas la velocitat de gir és de
, ja és correcte independentment de la lubricació.

Per tant els rodaments estan perfectament dimensionats.

A.2.5 Càlcul de l’estructura
Hi ha poques barres que estiguin relativament carregades.
Es calcularà la barra marcada com a peça 34.3 als plànols.
Es tractarà com una biga bi-recolzada als seus extrems.
Les forces aplicades sobre la barra, provenen de les reaccions del rodament sobre
l’eix. Aquestes reaccions produeixen unes altres als cargols que aguanten el suport
del rodament a l’estructura. I aquestes altres reaccions són les que apareixeran a
l’estructura en els forats. De manera que en definitiva, es reparteixen les reaccions del
rodament sobre l’eix entre els dos forats que té la barra a través dels quals es passen
els cargols que aguanten el suport del rodament, veure figura 22.

Figura 22. Diagrama sòlid lliure barra 34.3 estructura
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On,

Realitzant sumatoris de forces i moments determinem les reaccions:

La secció A-A (qualsevol de les dues indicades a la figura 22 ja que són iguals i amb
els mateixos esforços) és la més desfavorable a fatiga ja que tindrem moments grans
i concentració de tensions degut al forat. La secció central no és tan desfavorable ja
que no té concentració de tensions i els moments pràcticament no pugen gaire.

Secció A-A (figura 23):

Figura 23. Secció A-A
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Els esforços aplicats seran per tant:

Propietats de secció (centres de massa, àrea i inèrcia respecte eix x):

)

(
[

)

)

(

))

) (

)

) ]

(

) )

On,
)
)
)
)

El punt a, és el més desfavorable (tracció i concentració de tensions pel forat):
)
)
La tensió deguda a la força normal és molt petita, i per tant es negligeix.

Concentració de tensions degut al forat:

Taules de sensibilitat 
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Taules de concentració tensions 

)

)

)

Les tensions alternes i mitjanes valdran:
) (

)

(

)

Resistència a fatiga:
On,
On,
(mecanitzat)

)
(

)

(flexió)
No hi ha efecte de temperatura

Per tant,
El coeficient de seguretat a fatiga segons Goodman serà:

El coeficient de seguretat estàtic segons Von Misses valdrà:
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Com que els coeficients de seguretat són molt més grans que 1, es considera segur.
Veient els coeficients de seguretat tant grans d’aquesta barra, no val la pena calcularne cap més ja que segur que aguantaran correctament degut a que tenen esforços
similars o no molt més grans.

A.2.6 Càlcul ajustatge rodaments sobre l’eix
En aquest apartat es comprovarà que l’ajustatge dels rodaments sobre l’eix no faci
malbé l’eix degut a la pressió produïda en l’ajustatge. Veure figura 24.

Eix turbina

Anell interior rodament

Figura 24. Ajustatge eix-rodament

On,
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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Primer es procedeix a trobar el màxim ajustatge i el mínim ajustatge que es pot
donar amb les toleràncies que hi haurà:
)
Per realitzar el càlcul de resistència només interessa el valor de

ja que és quan

es produirà una major pressió de contacte.
La pressió màxima de contacte es calcula amb la següent expressió:

[

(
(
(

)

( )

)

( )

)

( )
(
( )

( )

)]

( )

Substituint els paràmetres;
A continuació, s’ha de calcular la tensió produïda per aquesta pressió sobre l’eix en el
punt de contacte.
Com que l’eix no té forat, només es calcula a l’exterior, just on es produeix el contacte
amb el rodament:

Estat biaxial de tensions, cal buscar la tensió equivalent:
√
Per tant el coeficient de seguretat segons Von Misses serà:

Com que el coeficient de seguretat és bastant més gran que 1, es considera segur.
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A.2.7 Càlcul xaveta (peça 22)

)
)
)
)
)
)

)

Es calcula la xaveta segons dos criteris (veure figura 25):
Xaveta

Eix turbina

Acoblament elàstic

Figura 25. Esquema xaveta

-

Falla per cisallament (tallant)

Substituint;
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Es pot realitzar també un càlcul a fatiga com:

On,
On,
(mecanitzat)

)
(

)

(torsió)
No hi ha efecte de temperatura

Per tant,

Aplicant Goodman modificat:

-

Falla per aplastament (compressió)
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Substituint;

càlcul a fatiga:

On,
On,
(mecanitzat)

(
(

)

)

(flexió)
No hi ha efecte de temperatura

Per tant,
Aplicant Goodman:

Tal i com es pot veure, la xaveta està molt sobrada.
Veient els resultats d’aquesta xaveta, l’altre que hi ha al conjunt (peça 13) ha de
transmetre el mateix parell i té una secció major, amb la qual cosa els seus coeficients
de seguretat seran majors i per tant no cal calcular-la.
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Annex B
METODOLOGIA EXPERIMENTAL,
MANUAL D’USUARI I
MATENIMENT
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B.1 Metodologia experimental i manual d’usuari
B.1.1 Presa de dades
La turbina dissenyada serveix bàsicament per obtenir dades per poder interpretar-les
i obtenir conclusions al respecte.
El procediment alhora d’obtenir dades serà molt senzill. Bàsicament, s’utilitzarà la
cèl·lula de càrrega situada en el fre, la qual mitjançant un sistema d’adquisició de
dades i frenant la turbina mitjançant el fre, es podrà conèixer en temps real quina és
la força de frenada que s’està aplicant i per tant, si es multiplica la força per la
distància radial de la cèl·lula de càrrega a l’eix de rotació, es podrà obtenir el parell de
frenada, el qual serà el mateix parell realitzat per la turbina.
Mitjançant un tacòmetre, encòder o un sistema similar es coneixerà la velocitat de gir.
Fent el producte entre la velocitat de gir i el parell, es podrà obtenir la potència.
D’aquesta manera, només caldrà anar prenent les dades mitjançant el procediment
esmentat, i es podran obtenir les corbes característiques de la turbina segons
cadascuna de les configuracions possibles (àleps rectes o corbats, diferents nombre
d’àleps, diferent inclinació dels àleps, diferent inclinació i alçada del doll d’aigua,
diferents velocitats de gir segons la força de frenada, etc.).
Comparant les corbes característiques que es vagin obtenint, es podrà arribar a
diferents conclusions i serà possible determinar quina o quines configuracions són les
més idònies pel funcionament.

B.1.2 Canvi del nombre d’àleps i de la seva inclinació
És vital canviar tant la inclinació dels àleps com el seu nombre per obtenir dades amb
configuracions molt diferents.
La inclinació dels àleps s’ha de modificar manualment, simplement s’ha de descollar
les femelles que apreten la varilla roscada dels àleps, i es podrà inclinar amb l’angle
que es desitgi. Posteriorment es torna a apretar. La inclinació es pot canviar abans de
col·locar els suports dels àleps als discos laterals o bé quan ja estigui col·locat, segons
el que resulti més còmode.
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Per modificar el nombre d’àleps hi ha diferents opcions:

-

Si es té col·locat el suport 16 àleps amb 16 àleps i es vol canviar el nombre
d’àleps a 8, 4 o 2:
Primer cal descollar tots els àleps, només per un costat. A continuació, s’han de
treure els dos suports 16 àleps del mateix costat d’on s’han descollat els àleps.
Tot seguit, si es descollen per l’altre costat els 8, 12 o 14 àleps que es volen
treure, aquests ja es podran extreure. Per últim només cal tornar a posar els
dos suports 16 àleps que s’havien desmuntat i tornar a collar-ho tot.

-

Si es té col·locat el suport 12 àleps amb 12 àleps i es vol canviar el nombre
d’àleps a 6 o 3:
S’ha de realitzar el mateix procediment que en el cas anterior.

-

Si en comptes de treure àleps, se’n volen posar, el procediment és el mateix,
però en comptes de treure àleps només s’han d’afegir els que calguin.

-

Si es té col·locat un suport d’àleps, i es vol canviar a un altre suport per
modificar el nombre d’àleps, el procediment serà:
Descollar els suports dels discos laterals, i a continuació, descollar els àleps
dels suports i treure’ls. Tot seguit només cal collar els àleps al suport que es
desitja i collar els suports als discos laterals.

Les maneres indicades no són les úniques possibles per canviar el nombre d’àleps. Es
pot fer de moltes altres maneres. Aquest annex per tant només és un ajut.
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B.2 Manteniment
El manteniment del conjunt mecànic projectat és nul. Bàsicament durant el seu ús no
hi hauria d’haver cap problema amb cap element, i els rodaments no necessiten
manteniment ja que van tapats, de manera que porten lubricant per dintre.
Per tant en principi, no hi hauria d’haver cap mena de manteniment.
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Annex C
DESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
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C.1 Rodaments
Els rodaments són de la sèrie 6205, inoxidables i amb tapes laterals a cada banda, per
tant segueixen la nomenclatura S6205.2RSR.W203B. S’adjunta la taula 2 amb les
dimensions.

Taula 2. Dimensions i dades principals rodament

Nota: aquestes dades son tretes d’un catàleg de SNR, tanmateix les mesures són
iguals per tots els fabricants ja que depenen només de la sèrie i la normativa que
segueixen. Els valors de C, Co i les revolucions de gir si poden variar molt
lleugerament segons el fabricant.
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C.2 Anells de retenció
Els anells de retenció utilitzats en aquest projecte segueixen la normativa DIN 471 i
DIN 472. Tot seguit s’adjunta una taula amb les mesures dels anells triats segons les
dimensions de l’eix en la norma DIN 471, i segons les dimensions del forat on anirà
col·locat en la norma DIN 472. Veure taules 3 i 4.

Taula 3. Dimensions anells de retenció sobre l’eix
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Taula 4. Dimensions anell de retenció suport rodament 1
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