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La relació de radis es troba dins de l’interval que s’indica en l’apartat 1.2.5.3 de la 

memòria, es a dir, 0,45 � ? � 0,55 i per tant, es troba dins dels marges que es recomanen per 

al dimensionament dels eixos dels cargols. 

• Velocitat de gir 

En aquest cas, s’examinen les tres velocitats a les que pot arribar el cargol: 

 

 

Taula 1. 11: resum de velocitat de gir per cadascuna de les marxes de la bomba cilíndrica de nivell variable. 

0,4 � 50
√��¢ v 0,4 � 50

�1,5�¢ v 15 �}�

{� ó Y ó 50

√��¢ v 50
�3,2�¢ v 38 �}�
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Es pot veure que la velocitat de les dues primeres marxes està dins dels límits 

recomanats per tal d’evitar que augmentin molt les pèrdues per fricció, no obstant, la velocitat 

de la tercera marxa és lleugerament superior al límit màxim de velocitat. 

• Cabal nominal teòric 

El següent pas és el de trobar el volum unitari d’aigua teòric entre filets. Així doncs, 

s’utilitza el mateix mètode gràfic que el vist en el cas anterior, encara que es realitzarà per les 

tres inclinacions que es van mesurar al cargol real (veure annex 4). 

 

 

Taula 1. 12: volum unitaris per cada marxa de la bomba cilíndrica de nivell variable. 

Això implica que el volum per cicle serà, 

.� v B � .A 

Eq 1. 33 

 

 

 

Taula 1. 13: volum per cicle per cada marxa de la bomba cilíndrica de nivell variable. 

 

Velocitat nominal (rpm) 
Marxa 1 Marxa 2 Marxa 3 

20 26 40 

¹[	�½Ü� Marxa 1 
Inclinació 

Marxa 2 
Inclinació 

Marxa 3 
Inclinació 

11,67⁰ 11,06⁰ 10,59⁰ 
0,3964 0,4076 0,4105 

¹±	�½Ü� Marxa 1 
Inclinació 

Marxa 2 
Inclinació 

Marxa 3 
Inclinació 

11,67⁰ 11,06⁰ 10,59⁰ 
1,1894 1,2228 1,2315 
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Mitjançant aquesta última dada, es possible determinar el cabal, 

	� v .� � �60 	1,15	 
Eq 1. 34 

 

 

 

 

Taula 1. 14: cabal teòric per cada marxa de la bomba cilíndrica de nivell variable. 

• Folgança entre el cilindre exterior i els filets 

Tal i com s’ha especificat en la memòria, és important el fet de no sobrepassar una 

folgança màxima entre els filets i el cilindre exterior, donat que mentre la folgança sigui 

inferior, les pèrdues per fuites estaran compreses entre un 3% i un 12% del cabal nominal. En 

aquest cas, el valor màxim de folgança es: 

���7"� v 0,0045 � √� v 0,0045 � �1,5 v 0,0055	
 

Eq 1. 35 

Així doncs, es evident que  ��� v 5	

 � ���7"� v 5,5

 i per tant les pèrdues de 

cabal segurament estaran compreses entre el 3 i 12% del cabal teòric. 

• Fuites teòriques de cabal  

L’expressió que s’utilitza per a realitzar aquest càlcul ha estat definida en l’apartat 

1.2.5.2 de la memòria: 

	C v 2,5 � ��� � � � √�	 		v 2,5 � 0,01 � 1,5 � �1,5 v æ, æõö	½Ü
¯  

Eq 1. 36 

El cabal que la bomba descarregarà serà per cadascuna de les situacions descrites serà: 

	� � 	C 

Eq 1. 37 

 

ÊY	�½Ü/¯� Marxa 1 
Inclinació 

Marxa 2 
Inclinació 

Marxa 3 
Inclinació 

11,67⁰ 11,06⁰ 10,59⁰ 
0,4559 0,6094 0,9441 
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Taula 1. 15: cabal nominal teòric restant les pèrdues de cabal per fuites de la bomba cilíndrica de nivell variable. 

 

Es defineix per tant, el rendiment volumètric teòric per cada marxa com: 

DE v 	� � 	C	� � 100 

Eq 1. 38 

 

 

 

Taula 1. 16: rendiment volumètric de la bomba cilíndrica de nivell variable per cadascuna de les marxes disponibles. 

 

• Comparativa de les dades teòriques de cabal amb les dades reals mesurades in 

situ. 

Havent vist els resultats anteriors, es pot traçar una gràfica on es pot comparar la 

semblança entre les dades reals de cabal i les teòriques, la qual cosa indica si aquestes últimes 

s’adapten a la realitat del dispositiu. 

 

Imatge 1. 50: gràfic comparatiu entre el cabal real i el teòric de la bomba cilíndrica de nivell variable. 
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ÊY	�	ÊË	�½Ü/¯� Marxa 1 
Inclinació 

Marxa 2 
Inclinació 

Marxa 3 
Inclinació 

11,67⁰ 11,06⁰ 10,59⁰ 
0,4099 0,5634 0,8981 

à¾�%� Marxa 1 
Inclinació 

Marxa 2 
Inclinació 

Marxa 3 
Inclinació 

11,67⁰ 11,06⁰ 10,59⁰ 
89,91 92,45 95,13 
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Com es pot observar en la imatge anterior, el mètode gràfic utilitzat per a realitzar el 

càlcul del cabal dòna resultats molt semblants a les dades reals. Es tracta d’una bomba que 

s’adapta als nivell de sortida molt bé, però que diposa d’un motor elèctric que no es correspon 

a les necessitats de potència del mateix. Així doncs, en aquest cas la bomba funciona 

hidraulicament bé, però no disposa del motor adequat, ja que en aquest està sobredimensionat.  

En definitiva, el rendiment global de la bomba depèn en gran mesura del consum 

elèctric i per tant, el baix rendiment del motor té relació directa amb aquest fet i una forma de 

millorar-lo substancialment seria la substitució d’un motor, per un que s’adaptés millor a les 

necessitats de potència mantenint sempre rendiments global de la bomba entre el 70% i el 

50%, ja que les bombes cilíndriques fixes solen tenir rendiments al voltant d’aquestes xifres. 

 

1.2.5.9.3.- Bomba cònica (pot ser de nivell variable) 

Les característiques principals d’aquesta bomba són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. 17: dades de partida de la bomba de cargol cònica. 

• Relació de pas i de radis 

En aquest cas, tal i com s’ha indicat en la descripció realitzada en la memòria, es tracta 

d’un cargol d’Arquímedes amb una secció variable. No obstant, la proporció entre el diàmetre 

de l’eix interior i el del cilindre exterior no es mantenen proporcionals al llarg de l’eix, 

provocant que la relació de radis tampoc sigui constant. En aquest cas, la relació de radi a 

l’entrada del cargol i a la sortida es la que s’indica a continuació: 

Dades de partida conegudes 

Velocitat nominal (rpm) 
Control per variador de freqüència 

De 3 a 20 
Potència elèctrica instal· lada (CV) 25 
Potència nominal motor (CV) 20 
Diàmetre exterior entrada (mm) 3.000 
Diàmetre exterior sortida (mm) 1.000 
Diàmetre interior entrada (mm) 2.700 
Diàmetre interior sortida (mm) 600 
Pas del filet (mm) 2.495,37 
Longitud de l’eix (mm) 4.990,74 
Inclinació (⁰) 0 
Número de començaments entrada 16 
Número de començaments sortida 4 
Folgança entre els filets i el cilindre exterior (mm) 5 
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Taula 1. 18: relació de radis en l'entrada i la sortida de la bomba cònica. 

Com es pot observar, en tots dos casos la relació és superior a l’interval 0.45:0.55, tal i 

com es comenta en l’apartat 1.2.5.3 de la memòria. Aquest fet podria influir en la quantitat de 

cabal que impulsa la bomba. 

D’altra banda, la relació del pas i el diàmetre exterior tampoc és constant i d’igual 

forma que en el cas anterior, també presentarà valors diferents a l’entrada i a la sortida, ja que 

depèn del diàmetre exterior.  

Entrada   v W
¡ v ô. õçë, Ü÷

Ü. æææ v æ, øÜ 

Sortida < v �
� v 2.495,37

1.000 v 2,49 

Taula 1. 19: relació de pas en l'entrada i la sortida de la bomba cònica. 

Es evident que cap dels dos valors de la taula anterior no s’apropen als valors 

aconsellats per als cargols d’Arquímedes convencionals (Nagel, G. 1968). 

• Velocitat de gir 

En aquest cas, s’examina el cabal per diferents velocitats de funcionament, d’igual 

forma que en la bomba anterior. Les  velocitats màxima i mínima a les que pot girar la bomba 

cònica són: 

 

 

Taula 1. 20: velocitats màxima i mínima de la bomba cònica. 

A diferència de les dues bombes anteriors, les quals tenien secció constant, no es 

possible trobar un valor de referència amb l’equació plantejada en l’apartat 1.2.5.7 amb el que 

poder comparar les velocitats reals de funcionament. 

• Cabal nominal teòric 

 

Entrada ù v 
¡ v 		 ô. ÷ææÜ. æææ v æ, ç 

Sortida ? v =
� v 		 6001.000 v 0,6 

Velocitat nominal (rpm) 
Max Min  
20 3 
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Abans de realitzar el càlcul del volum unitari d’aigua teòric, per tal d’entendre millor 

el comportament de l’aigua dins de la bomba, s’identifiquen dos possibles posicions límit que 

podria presentar la bomba en el cas de que aquesta tingués un flotador en la part de la boca 

d’entrada que li permetés regular el nivell d’entrada. En aquest cas, la bomba tindria la 

següent configuració:  

Imatge 1. 51: configuració bomba cònica amb flotador (nivell d’entrada fix a 20 cm de l’eix). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. 52: gir positiu i negatiu de la bomba cònica amb flotador
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En aquest cas, les posicions límit de la bomba serien les següents: 

1. En el cas que l’eix de la bomba fos paral·lel al pla horitzontal i el nivell de 

l’aigua a l’entrada estigues a 50 cm de l’eix, si la boca d’entrada tingues 

sortida lliure aquesta podria evacuar l’aigua sense necessitat d’estar en 

funcionament, tal i com es pot veure en la imatge 1.53. D’altra banda, si 

l’angle disminuís tal i com es mostra en la imatge 1.54, la bomba podria 

evacuar sense necessitat d’estar funcionant (s’entén que el nivell de l’aigua a 

l’entrada es mantindrà sempre constant, a 20 cm de l’eix, ja que a mesura que 

aquest augmenta la bomba es va aixecant, veure imatge 1.51). 

Imatge 1. 53: evacuació d’aigua de la bomba cònica sense necessitat d’estar en funcionament. 

 

 

Imatge 1. 54: evacuació d'aigua de la bomba cònica a mesura que augmenta el nivell d'aigua a l'entrada 

(l’angle beta es fa negatiu). 
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2. En el cas que la bomba es trobi en la situació de la imatge 1.55, basant-se en la 

prova realitzada en el laboratori i que s’ha comentat en l’apartat 1.2.5.8, si el 

nivell de l’aigua a la última cambra superes el punt A, es provocaria un 

vessament fins a la cambra anterior, el qual aniria omplint-la fins que es donés 

el mateix cas que en la cambra anterior i vesses l’aigua a l’entrada de la 

bomba. Per tant, es presentaria una situació en la que el volum màxim aniria 

marcat pel volum admès a l’últim pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. 55: limitació del volum elevat per la bomba cònica en funció de la seva inclinació. 

En el cas en el que es va analitzar la bomba, l’eix d’aquesta era paral·lel al pla 

horitzontal i el nivell de l’aigua a l’entrada es trobava a 20 cm de l’eix. Així doncs, de les 

dues situacions descrites anteriorment, es podria considerar que es tracta de la primera. El 

volum unitari calculat per aquesta bomba va estar (veure annex 3): 

.P v 0,1648	
� 

Per tant, el volum per cicle serà: 

.� v B � .A v 0,1648 � 8 v 1,3185	
� 

Eq 1. 39 

Mitjançant aquesta última dada, es possible determinar el cabal, 

	� v .� � �60 	1,15	 
Eq 1. 40
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Taula 1. 21: resum del cabal teòric calculat per la bomba cònica segons la velocitat de rotació de l'eix (per a veure els 
cabals dels altres punts mesurats veure annex 3). 

 

• Comparativa de les dades teòriques de cabal amb les dades reals mesurades in 

situ. 

Havent vist els resultats anteriors, es pot traçar una gràfica on es pot comparar la 

semblança entre les dades reals de cabal i les teòriques, la qual cosa indica si aquestes últimes 

s’adapten a la realitat del dispositiu. 

Imatge 1. 56: gràfic comparatiu entre el cabal real i el teòric de la bomba cilíndrica de nivell variable. 

En la gràfica s’hi pot apreciar certa diferència entre les mesures de cabal real i el teòric 

per a cabals alts. Això podria ser degut a una imprecisió de la mesura realitzada o al fet que 

allí on es van realitzar les mesures era a la sortida de la bomba cònica, en un tub que anava al 

canal general de drenatge on hi podia haver variacions de nivell no controlades. 

• Efecte de la inclinació de l’eix del cargol cònic sobre el cabal impulsat 

D’igual forma que en el cas de la bomba cilíndrica de nivell variable, la bomba cònica 

també pot incorporar un flotador que li permet variar l’angle que forma l’eix d’aquesta amb 

l’horitzontal. No obstant, a diferència de la bomba cilíndrica de nivell variable, la qual porta 

Velocitat nominal (rpm) 
Max Min 

20 3 
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el flotador a l’extrem de la secció de sortida, la bomba cònica l’incorporà a l’altura de la 

secció d’entrada. A continuació s’analitza l’efecte de la inclinació del cargol sobre el cabal 

que la bomba impulsa. Per a estudiar-ho, es buscarà el volum unitari per a sis inclinacions de 

la bomba que aniran dels 0º als 30º, considerant que en tot moment es manté un nivell d’aigua 

a l’entrada a 20 cm del centre de la boca. 

Inclinació de l'eix  
α(⁰⁰⁰⁰) Volum unitari entre filets  

Velocitat de gir de l'eix 

3 10 14 17 20 

Cabal (m3/s) 

0 0,1831 0,0842 0,2807 0,3930 0,4772 0,5615 

5 0,1674 0,0770 0,2566 0,3593 0,4363 0,5133 

10 0,1617 0,0743 0,2479 0,3471 0,4215 0,4959 

15 0,1572 0,0723 0,2410 0,3374 0,4097 0,4820 

20 0,1537 0,0707 0,2356 0,3299 0,4006 0,4713 

25 0,1514 0,0696 0,2321 0,3250 0,3946 0,4642 
Taula 1. 22: resultats del càlcul del cabal impulsat per la bomba cònica segons la inclinació de l’eix d’aquesta amb 

l’horitzontal. 

Amb les dades anteriorment exposades es dibuixen les següent dues gràfiques, on en la 

primera, es pot veure l’evolució del cabal en funció de la velocitat de gir de l’eix i de la 

inclinació del cargol per a 10º i 20º. En el següent gràfic, es mostra l’evolució del cabal relatiu 

per a les diferents inclinacions, considerant el cabal màxim quan l’eix del cargol és paral·lel al 

pla horitzontal. En aquest últim gràfic, la velocitat de gir es fixa a 20 rpm. 

Imatge 1. 57: evolució del cabal impulsat per la bomba cònica en funció de la inclinació i de la velocitat de gir de l’eix. 
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Imatge 1. 58: evolució del cabal impulsat per la bomba cònica en funció de la inclinació amb una velocitat de 

gir fixa de 20 rpm. 

Queda constància en el segon gràfic, que la inclinació de l’eix té gran influència en el 

cabal impulsat, tal i com es pot veure en el primer gràfic, ja que al inclinar 30⁰, el cabal 

màxim impulsat s’ha vist reduït en un 32,22%, la qual cosa implica que aquest es redueix en 

un 1% de mitja per cada grau de més que s’inclina el cargol. Això es contradiu amb el que es 

comenta en la memòria en quan a la pèrdua de un 3% de cabal dels cargols d’Arquímedes 

convencionals per cada grau d’inclinació de més que té l’eix. Cal dir que en el càlcul del cabal 

per cadascuna de les inclinacions de la bomba cònica no s’ha tingut en compte les pèrdues 

degudes a les fuites en les folgances, no obstant, es podria considerar un cabal constant 

d’igual forma que en les bombes cilíndriques i per tant, no canviaria la variació del cabal 

relatiu per cadascuna de les inclinacions possibles.  

1.5.6.- Propostes de millora 

Desprès de realitzar l’anàlisi dels dos models de bombes helicoïdals (bomba cilíndrica 

de nivell variable i bomba cònica), s’han vist les avantatges i inconvenients de cadascun, en 

aquest sentit a continuació es llisten algunes propostes que busquen millores en el rendiment 

global i en la funcionalitat dels mateixos, sense, evidentment, treure mèrit a la inventiva 

d’aquest dos dispositius que impliquen un canvi en el punt de vista del bombament d’aigua 

per a grans cabals i petits desnivells, els quals han sorgit de l’experiència i recerca 

d’alternatives que s’adaptin millor a les necessitats de l’entorn. 
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1.5.6.1.- Redimensionament del motor elèctric 

Com ja s’ha vist en els resultats de l’apartat d’adquisició de dades 1.2.4.4, tan la 

bomba cilíndrica de nivell variable com la cònica tenen un problema en el dimensionament 

del motor elèctric. A fi de solucionar aquest problema que repercuteix directament en el 

rendiment global de la bomba i en el seu índex energètic final, es presenten una sèrie de 

recomanacions que s’han de tenir en compte en quan al seu dimensionament: 

� En general, els motors elèctrics asíncrons tenen corbes molt similars en quan al 

seu rendiment en funció de la carrega parcial aplicada, així doncs, és necessari 

que la bomba sempre treballi per sobre d’un quart de la càrrega màxima del 

motor, ja que és a partir d’aquesta càrrega parcial quan el motor dóna 

rendiments entre el 85% i el 90%. 

� A l’hora d’escollir el motor elèctric s’han de tenir en compte aspectes com 

l’engegada, ja que és en aquest punt quan es presenta una major demanda de 

potència mecànica al motor. En general, és recomana que el motor estigui 

dimensionat per poder treballar a un 25% més potència que la demandada pel 

sistema en condicions límit de cabal i altura. 

� Un aspecte a tenir en compte és el factor de potència del motor, degut a que 

aquest varia fortament amb la càrrega aplicada, en aquest sentit, pot ser 

recomanable l’ús de variadors de freqüència que el mantinguin a nivells alts 

per tal de produir el mínim possible de potència reactiva. 

 A continuació es presenta una expressió per tal de calcular la potència elèctrica 

requerida per l’accionament del motor de la en funció del cabal i de l’altura que aquesta 

descarrega. En aquesta expressió, es fan les següents consideracions: 

Sabent que, 

¦Þ v 	 � ∆+ � Ï (considerant que tota l’energia cedida al fluid és en concepte 

d’energia potencial, ja que aquest terme de l’energia té molt més pes sobre el total H � 

/ v ∆+). 

D’altra banda, s’adopta un rendiment hidràulic del 95% i es considera un rendiment 

volumètric  del 90%, aquest últim es basa en el que es comenta en l’apartat 1.2.2.2. de la 

memòria, referent a les pèrdues de cabal, les quals poden ser del 3% fins al 12%.  
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D: v DÎ � DE v &Ì&: � 100	z%| v 85,5% 

Eq 1. 41 

D’altra banda, en aquest tipus de dispositius, les trasnmissions solen tenir rendiments 

del 90%, considerant que s’integra una primera etapa amb una reducció de velocitat per 

politjes i una segons amb caixa reductora. 

D: � D� v &:&7�8.ú�:; �
&Ì&: � 100	z%| v 76,95% 

Eq 1. 42 

Per acabar, considerant un rendiment del motor elèctric del 90%, l’expressió de la 

potència elèctrica requerida és, 

DF v D7 � D: � D� v &Ì&�;�8� � 100	z%| v 69,255% → ¦®°®±\ v Ê � ∆Á � ú
æ, öçôëë	zß| 

Eq 1. 43 

Aquesta expressió és vàlida tant per la bomba cilíndrica de nivell variable com per la 

bomba cònica, ja que es podria donar el cas que el mecanisme de transmissió, el motor i els 

rodaments fossin el mateixos, fent que els rendiments del motor, de la transmissió i les 

pèrdues mecàniques fossin similars per un valor de potència hidràulica específica, donant un 

rendiment global força semblant.  

D’altra banda, en els anteriors apartats també s’ha calculat quina era la reducció o 

augment del cabal descarregat per cada grau que s’inclinen  la bomba cònica i la bomba 

cilíndrica de nivell variable, així doncs, partint dels cabals calculats en l’apartat de 

modelització i sabent com varia segons la inclinació que adopta cada tipologia de cargol 

(consultar imatges 1.22 i 1.58), és possible calcular el consum elèctric de cada tipus de 

bomba segons la inclinació de la bomba, mitjançant l’equació 1.43. En les següents gràfiques, 

es realitza una comparativa de la potència elèctrica i cabal descarregat segons l’angle 

d’inclinació del seu eix, considerant que estan funcionant a la màxima velocitat de gir i que la 

longitud de l’eix de la bomba cilíndrica de nivell variable és la mateixa que el de la bomba 

cònica. 

En aquests gràfic es pot observar com per a una inclinació de les dues bombes inferior 

als 30º, el cabal descarregat per la bomba cilíndrica de nivell variable és superior al de la 
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bomba cònica, encara que no passa el mateix amb el consum elèctric, ja que el cabal que ha 

d’elevar és major i per tant, també ho és el seu consum. D’altra banda,  s’ha de notar que tal i 

com s’ha comentat en l’apartat 1.2.5.9.3, quan la bomba cònica assoleix inclinacions 

superiors a 30º es produeixen vessaments de l’ultima cambra cap enrere, depenen el cabal del 

volum unitari que hi ha en aquesta cambra. Així doncs, tenint en compte aquest fet, a partir 

dels 30º, s’ha considerat una descàrrega de un 3% menys per cada grau que s’inclina la bomba 

cònica, imitant d’aquesta forma el comportament d’una bomba cilíndrica fixa. 

En la majoria d’ocasions les bombes cilíndriques estan destinades a superar pendents 

inferiors als 30º, en aquest sentit, la bomba cilíndrica de nivell variable dóna millors resultats, 

en quant a cabal elevat per volta. 

Imatge 1. 59: gràfiques de potència elèctrica i inclinació de l’eix de la bomba en funció del cabal impulsat. 
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D’altra banda, també resulta interessant realitzar una comparativa del consum elèctric per 

cada m3 que eleva la bomba cilíndrica fixa i la de nivell variable en funció del desnivell, 

considerant que d’igual forma que en el cas anterior, es munta un motor dimensionat d’acord 

a les necessitats hidràuliques de la bomba cilíndrica de nivell variable. Aquesta gràfica és 

mostra en la imatge 1.60. 

Imatge 1. 60: gràfica del consum elèctric de la bomba cilíndrica fixa vers la bomba cilíndrica de nivell variable en funció 

del desnivell. 

És evident que la bomba cilíndrica de nivell variable a diferència de la bomba 

cilíndrica fixa, varia el seu consum elèctric en funció del desnivell a superar, permeten que es 

pugui treballar amb variacions de nivell entre l’entrada i la sortida amb grans fluctuacions. 

D’altra banda, a diferència de la bomba cilíndrica fixa, no es necessàri disposar de comportes 

antiretorn a la sortida de la mateixa, fent que la instal·lació sigui en conjunt menys costosa i 

més sencilla. 

1.5.6.2.- Eliminar la part superior del cilindre exterior 

Una vegada vist els resultats aportats per la proba realitzada en el laboratori amb un 

cargol sens fi totalment encapsulat, ha quedat constància que la part superior del cilindre 

exterior dels dos cargols analitzats no es funcional. Així doncs, es recomana prescindir de la 

cobertura superior d’aquesta part del cargol, fent que el cilindre exterior només cobreixi una 
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trajectòria de 245º, la qual cosa, d’igual forma que en el cas de la bomba cilíndrica fixa, 

serviria per evitar la pèrdua de part del cabal per un lateral de la bomba. D’altra banda, 

l’eliminació de material, permet que l’eix que permet inclinar la bomba segons el desnivells 

d’aigua entre l’entrada i la sortida, hagi de suportar menys pes i per tant no hagi de sofrir 

esforços innecessaris. 

D’altra banda, la millora proposada també ajudaria a l’eliminació de possibles 

obstruccions en el cos interior de la bomba, per part del sòlids transportats en l’aigua. 

1.5.6.3.- Limitador de parell 

Com ja s’ha comentat anteriorment, és possible que l’aigua que eleven aquestes 

bombes contingui bastants sòlid que podrien causar obstruccions internes a la bomba, evitant 

el moviment del cargol o produint sotragades que absorbiran els mecanismes motrius de la 

bomba, fent que la vida útil d’aquest es vegi notablement reduïda o fins i tot produint averies 

de difícil solució. A fi d’evitar aquests problemes, seria recomanable la instal·lació d’un 

limitador de parell en la connexió mecànica entre la caixa reductora i l’eix del cargol per tal 

d’absorbir aquestes sobrecàrregues i actuant per tant, com a fusible mecànic. 

En aquest cas, es tractaria d’un limitador de parell construït mitjançant molles 

helicoïdals que confereix una gran sensibilitat de regulació i permet absorbir el desgast sense 

modificació sensible del parell regulat. 

 

Imatge 1. 61: limitador de parell. 
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1.6.- Comportes antiretorn 

1.6.1.- Descripció de les comportes 

En aquest apartat de la memòria es realitza una descripció tècnica detallada dels dos 

models de comportes antiretorn. 

1.6.1.1.- Comporta de clapeta 

La comporta té les següents característiques constructives segons el projecte de 

l’estació de bombament de la sèquia de l’Ala: 

• Marc fixe: està construït amb perfils d’acer (A37, DIN 1024, 1025, 1026, 1028 

i 1029) laminats, amb ancoratges per a fixació sobre el mur del canal. Inclou 

frontisses per l’articulació del tauler, que són d’acer inoxidable AISI 304. 

• Tauler de tancament: estar construït en xapa d’acer (A37, DIN 1024, 1025, 

1026, 1028 i 1029) amb juntes d’estanqueïtat en perfil especial de goma. Els 

braços de suport, en perfil d’acer, sostindran un contrapès de posició regulable. 

• Proteccions: 

o Parts en contacte amb l’aigua: 

� Pintat SA 2 ½ 

� 3 capes de pintura negra Epoxy bituminosa. Espessor total de 

300 micres. 

o Parts sense contacte amb l’aigua: 

� Pintat SA 2 ½ 

� 2 capes d’imprimació mínim de plom cloro cautxú de 80 

micres. 

� 1 capa d’esmalt al cloro cautxú color groc de 70 micres.  
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 Imatge 1. 62: imatge virtual de la comporta de clapeta. 

 

A continuació es mostren les dimensions més importants d’aquesta comporta: 

 

Imatge 1. 63: vista frontal de la comporta de clapeta  (cotes en mil· límetres). 

 

Imatge 1. 64: imatge real de la comporta de clapeta.
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1.6.1.2.- Comporta antiretorn de pas total 

La comporta es composa de les següents parts: 

• Caixa: forma la part mòbil de la comporta i que està feta amb xapes 

electrosoldades d’acer inoxidable AISI 316, especial per ambients salins i que 

incorpora en la part frontal una zona tancada hermèticament, amb aire en el seu 

interior a mode de flotador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. 65: caixa comporta antiretorn de pas total. 

• Marc i premarc: són perfils en U amb un gruix de 4 mm que fixen l’eix de gir 

de la caixa al mur del canal. Aquests també estan fets amb acer inoxidable 

AISI 316 units mitjançant electrosoldadura. 

• Fixacions: totes les fixacions i accessoris són d’acer inoxidable AISI 316. 

• Coixinets: són coixinets especials resistents als ambients salins amb rodaments 

de boles i fet amb niló. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. 66: coixinet de niló per a l'eix de la comporta antiretorn de pas total.
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• Eix:  tub d’acer inoxidable AISI 316 amb un diàmetre exterior 

de 114 mm. 

• Goma perimetral: aquesta es troba entre el marc i el 

premarc. Es col·loca per tal d’evitar filtracions d’aigua d’una 

banda de la comporta cap a l’altra. 

• Lamina de neoprè amb xarxa metàl·lica interior de reforç: per tal de 

sectoritzar l’entrada de la comporta de la sortida, es munta un retall de neoprè 

reforçat amb una xarxa metàl·lica que confereix a la comporta de la flexibilitat 

suficient per tal de bascular sense cap impediment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. 68: vista frontal i de planta de la comporta antiretorn de pas total, amb les cotes en mil· límetres.

 

Imatge 1. 67: junta de 
goma perimetral. 
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Imatge 1. 69: imatge virtual de la comporta antiretorn de pas total. 

 

Es molt complicat construir mecanismes que realitzin correctament la funció 

d’antiretorn en canals, ja que amb les comportes que existeixen actualment al mercat no es pot 

garantir amb un 100% de garanties que no hi hagin contra fluxos. No obstant, la comporta 

antiretorn de pas total pot garantir aquesta funció, ja que només permet el pas de l’aigua quan 

el nivell d’entrada a la comporta supera a de la sortida, en cas contrari aquesta bascula fins a 

tancar totalment el pas, resultant ser un mecanisme que té molta precisió en l’obertura i que 

ho fa mitjançant un sistema totalment mecànic. 

Altres dispositius com la comporta de clapeta que ja porten anys funcionant, no 

ofereixen la capacitat de retenció i fiabilitat en la funció antiretorn, ja que constructivament 

només es tracta d’un taulell que no assegura un tancament total quan el sentit del flux no és el 

correcte. 

A continuació es presenta un llistat d’avantatges i inconvenients de les dues comportes 

anteriors per tal de donar una idea de perquè és molt millor opció la comporta antiretorn de 

pas total. 
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• Comporta de clapeta 

o Avantatges 

� Es econòmica . 

� Fàcil instal·lació. 

� Tenen poc pes 

o Desavantatges 

� Produeixen pèrdues de nivell bastant grans entre l’entrada i la 

sortida. 

� Gran acumulació de residus a l’entrada. 

� Necessitat de manteniment continu per tal d’eliminar els residus 

que obstaculitzen l’entrada a la mateixa. 

� No són hermètiques del tot i per tan hi han contra fluxos. 

• Comporta antiretorn de pas total. 

o Avantatges 

� Estructura robusta, fetes amb acer inoxidable i materials 

resistents a la corrosió deguda a l’atmosfera salina. 

� Capacitat d'evacuació de matèria orgànica en suspensió. 

� Lliures de manteniment. 

� Les pèrdues d’altura entre l’entrada i la sortida són mínimes. 

� Funcionament totalment mecànic. 

� No permeten cap tipus de contra flux. 

o Desavantatges 

� Requereixen de feines d’obra civil per a la seva instal·lació. 

� Major cost. 
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 Imatge 1. 70: (de esquerra a dreta) comporta de clapeta i  comporta antiretorn de pas total. 

1.6.2.- Metodologia 

1.6.2.1.- Descripció de les dades adquirides 

• Mesura de la diferència d'altura d'aigua entre dos punts de referència: 

mitjançant aquesta mesura es troba l’altura que perd l’aigua a la sortida de la 

comporta. Amb aquesta dada es realitzarà el posterior càlcul de l’energia 

potencial perduda per l’aigua. Per a la realització d’aquesta mesura s’utilitzarà 

el mateix tub piezomètric que per al cas de les bombes helicoïdals. 

• Mesura de cabal i velocitat del flux: per a la realització d'aquestes mesures, es 

farà servir el ADCP, d’igual forma que en el cas de les bombes. 

• Mesura de nivell d'aigua (calat): servirà per a corroborar les dades de la 

mesura de la diferència d’altura entre l’entrada i la sortida i a la vegada servirà 

per a poder establir nivells de calat de referència a l'hora de realitzar les 

mesures, ja que qualsevol canvi en el calat, implicarà una variació de les 

condicions particulars de cada mesura. S’usa el mateix aparell que en el cas de 

les bombes. 

1.6.2.2.- Descripció dels punts de mesura 

A continuació es descriuran les operacions que es van dur a terme per a poder recollir 

les dades referents a les diferències de nivells, quantificació de cabal i nivell de calat en la 

comporta antiretorn de pas total i la comporta de clapeta. 
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• Comporta antiretorn de pas total 

L'esquema de muntatge del tub piezomètric és el que es mostra a continuació, situant 

el cubell prop de la zona d’entrada a la comporta i l'altre extrem del tub en la zona de sortida 

d'aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. 71: esquema de muntatge del tub piezomètric en la comporta antiretorn de pas total. 

 

És realitzarà una mesura del nivell de calat a l’entrada i a la sortida de la bomba. 

D’altra banda, la mesura del cabal coincideix amb la realitzada en la bomba cònica i descrita 

anteriorment en l’apartat 1.2.4.2. 

• Comporta de clapeta 

En aquesta comporta era impossible muntar el tub piezomètric, per la qual cosa, 

d’igual forma que en el cas de la bomba cilíndrica fixa, es va optar a utilitzar el mesurador de 

nivells per a mesura l’altura d’aigua a l’entrada i a la sortida de la comporta. 
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Imatge 1. 72: esquema de la presa de mesures de la comporta de clapeta. 

En aquest cas, la presa de la mesura de cabal coincideix amb la realitzada per la 

bomba cilíndrica fixa. 

1.6.3.- Resultats de l’adquisició de dades. 

A continuació es mostren les dades que s’han recollit mitjançant els mètodes descrits 

anteriorment. 

• Comporta antiretorn de pas total 

La dada de cabal màxim que es va prendre amb el ADCP coincideix amb l’obtinguda 

per la bomba cònica, ja que es van monitoritzar conjuntament en el mateix punt que hi figura 

en l’apartat  de descripció dels punts de mesura de la bomba cònica. 

D’altra banda, en la següent taula es mostra la dada mesurada amb el tub piezomètric 

per el cabal màxim: 

Ê�½Ü ¯ � 
Dades mesurades amb el tub piezomètric 

∆Á�½� 
0,635 -0,010 

Taula 1. 23: dada mesurada amb el tub piezomètric per a la comporta antiretorn de pas total pel cabal màxim (és una 
dada negativa ja que es perd energia potencial en el pas de l’aigua per la comporta).

 

Per tal de poder fer un balanç energètic del flux a l’entrada i a la sortida de la 

comporta es necessari conèixer la velocitat d’entrada i sortida d’aquesta. Donat que només es 
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disposa de la dada de cabal, s’ha optat per realitzar el càlcul de la secció mullada d’entrada i 

sortida de la comporta de forma gràfica, mesurant prèviament in situ la inclinació de la 

comporta i el nivell de l’aigua sobre la comporta, referenciant aquesta última dada a la part 

superior del muret que formava un dels laterals del canal on es suportava la comporta. 

Imatge 1. 73: càlcul de la secció mullada a l’entrada i a la sortida de la comporta antiretorn de pas total (cotes en 
mil· límetres). 

En la següent taula es mostra la dada mesurada del nivell de la superfície de l’aigua 

sobre la comporta referenciant-les respecte la línia del muret, pel cabal màxim. 

∆+ v +��� "$" � +�� �:$" 	�
� 
Eq 1. 44 

Ê�½Ü ¯ � Á®Y\¬¼¼ 
(m) 

Á¯Z¬\X¼ 
(m) 

0,635 0,630 0,640 
Taula 1. 24: distància de la superfície de l’aigua a l’entrada i a la sortida de la comporta antiretorn de pas total 

respecte el muret del canal. 

Per al càlcul de la secció mullada es realitza la diferència entre les distàncies 

mostrades en la imatge 1.73 amb la distància de l’aigua respecte a la línia de muret que es 

mostra en l’anterior taula, considerant el resultat d’aquesta operació com a l’altura de la 

secció mullada i entenen que l’amplada a l’entrada de la comporta i a la sortida són 2,5 m i 

2,8 m respectivament. En la següent taula es calcula la secció mullada a l’entrada i a la sortida 

pel cas de cabal màxim, d’altra banda, també s’inclouen dues columnes amb la variació 

d’energia cinètica i potencial de l’aigua en el seu pas per la comporta antiretorn de pas total 

com a conseqüència de la seva variació de velocitat i pèrdua d’altura.  
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Ê�½Ü ¯ � W® 
(m2) 

W¯ 
(m2) 

Balanç d’energia 

Variació d’energia  
cinètica (m) 

∆h (m) 
Variació d’energia total 

(m) 

0,635 2,200 1,454 0,00547 -0,010 -0,0045 
Taula 1. 25: balanç d’energia en la comporta antiretorn de pas total. 

 

Havent vist el resultat de l’anterior taula, és fàcil veure que la pèrdua d’altura d’aigua 

(Δh) provocada per la comporta entre l’entrada i la sortida en el cas de major cabal impulsat 

per la bomba cònica és molt petita, la qual cosa fa pensar que l’oposició de la comporta al pas 

de l’aigua és mínima. Això és bastant lògic, ja que una vegada la comporta queda oberta, 

aquesta es va enfonsant, deixant cada vegada més obert el pas amb l’augment de la velocitat 

de l’aigua i ficant-se gairebé paral·lela al fons. 

Per poder comprendre millor el comportament de la comporta amb l’augment de la 

velocitat s’ha estudiat la posició angular de la comporta en funció de la velocitat de l’aigua a 

l’entrada de la mateixa: 

Taula 1. 26: variació de nivell de la comporta antiretorn de pas total en funció del cabal. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. 74: moviment d’inclinació de la comporta. 

 

Amb les dades de la taula es traça la següent gràfica on s’indica una línia de regressió 

per tal de poder preveure la inclinació de la comporta en funció de la dada de velocitat de 

l’aigua

 

ûXY	�ü �⁄ � 0 0,102 0,158 0,269 0,320 0,359 

Inclinació β(º) 20,84 9,87 7,18 6,32 6,13 5,87 
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Imatge 1. 75: gràfica d’inclinació de la comporta en funció de la velocitat. 

Com s’hi pot apreciar, la tendència que segueix la comporta és la de anar-se ficant 

paral·lela a l’horitzontal a mesura que augmenta la velocitat del flux, ja que s’aproxima a un 

angle de 0º. No obstant, amb l’augment de la velocitat també canvia més lentament de 

posició, això és degut a minoració del parell de la reacció que exerceix la component 

horitzontal de la velocitat del flux sobre la superfície de la comporta, ja que cada vegada 

aquesta queda més paral· lela a la direcció horitzontal. 
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• Comporta de clapeta 

Les dades de cabal corresponent a les mesurades per la bomba cilíndrica fixa, ja que la 

comporta de clapeta evacua l’aigua de la sèquia de l’Ala bombejada per aquesta bomba, per 

tant, coincideixen amb les que hi figuren en l’apartat  d’adquisició de dades d’aquesta 

bomba. 

Per a la mesura dels desnivells d’aigua entre l’entrada i la sortida per aquesta 

comporta, resultava impossible la utilització del tub piezomètric, ja que la corrent d’aigua era 

molt forta i per això mateix es va optar per utilitzar el mesurador de nivell. D’altra banda, 

només es va poder prendre una única mesura, ja que la bomba cilíndrica de nivell variable no 

desponia de més règims de funcionament que poguessin fer variar el cabal evacuat per la 

comporta. 

Ê�½Ü ¯ � ∆Á�½� 
3,504 0,130 

Taula 1. 27: dades mesurades amb el mesurador de nivell per a la comporta de clapeta. 

És complicat la comparativa de les dues comportes ja que no es disposa de dades en 

les que ambdues comportes estiguin treballant en condicions semblants, no obstant, en 

aquesta última comporta per un cabal cinc vegades major al màxim mesurat per cas de la 

comporta antiretorn de pas total, la pèrdua de càrrega és tretze vegades superior, ficant de 

manifest que la comporta de clapeta no sols acumula grans quantitats de residus a l’entrada de 

la comporta, sinó que a més provoca una pèrdua d’energia potencial major que en el cas de la 

comporta antiretorn de pas total.  

1.6.4.- Modelització 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el funcionament d’aquest dispositiu radica en una 

acció totalment mecànica, lliure d’elements elèctrics, la qual cosa evita feines de manteniment 

i control. D’altra banda, és justament aquesta acció mecànica on és basa part de l’interès 

d’aquest estudi, ja que la posició angular de la comporta depèn directament de les forces que 

hi actuen en aquesta. Com ja s’ha vist en la imatge 1.75, la velocitat del flux té gran 

importància en la inclinació de la comporta, tant és així que un dels objectius d’aquest 

apartat és el de veure l’evolució de la component horitzontal de la velocitat del flux de 

l’aigua, per tant de verificar la seva acció en el dispositiu. Així mateix, un element tant 

important com és el flotador que porta equipat en la part frontal, permet ajustar el seu 
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comportament en funció de l’altura d’aigua a l’entrada i la velocitat amb la que entra el flux 

a la comporta i per tant, també s’estudia la seva implicació en el conjunt de les forces. En 

aquest sentit, a continuació és farà un càlcul de les accions i reaccions que hi actuen en 

aquesta, en les situacions descrites en la taula 1.31. 

Per tal de realitzar aquest anàlisi de forces, en primer lloc s’ha aplicat l’equació de 

conservació de la quantitat de moviment per poder trobar-hi la força que exerceix el fluid en 

el seu pas per la comporta. Per tal de trobar-la es considerarà el volum de control (V.C.) que 

es mostra en la següent figura, el qual es troba delimitat entre l’entrada i la sortida de la 

comporta  

 

 

 

 

Imatge 1. 76: volum de control considerat per a l’estudi de forces que actuen en la comporta antiretorn de pas total. 

Una vegada s’han calculat les accions que exerceix l’aigua sobre la comporta es fa una 

anàlisi estàtic mitjançant l’ús de la mecànica del sòlid rígid, és a dir, considerant les 

condicions bàsiques d’equilibri: 

• El resultat de la suma de forces és nul. 

• El resultat de la suma de moments respecte un punt és nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. 77: esquema de les forces que actuen sobre la comporta antiretorn de pas total.
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En l’anàlisi estàtic es calcula la força del flotador Ff en funció de la resta de reaccions, 

és a dir, la força que fa el flotador sobre la comporta com a resposta de l’empenta hidrostàtica, 

la qual es pot comparar amb la força teòrica que exerceix un volum equivalent al del flotador 

de la comporta, el qual experimenta una empenta vertical equivalent al pes del volum d’aigua 

desallotjat (per a conèixer els càlculs realitzats veure annex 6). 

En la taula 1.28 s’exposen el resultat de les forces que actuen en la comporta per 

cadascuna de les inclinacions analitzades. En aquesta s’hi pot veure que evidentment la força 

del flotador es bastant constant per a totes les inclinacions de la comporta estudiades la qual 

cosa és coherent, ja que en principi hauria de ser constant i coincidir amb la força calculada 

mitjançant el principi d’Arquímedes. 

ýè;��"8:ó v .è;��"$� � Ï v õ. ÷õø, øç	Ç 

Eq. 1. 1: força vertical exerceix l’aigua sobre el flotador (principi d’Arquímedes). 

El fet de que la força de flotació calculada no sigui constant per a les inclinacions 

observades és degut a que el punt en el que s’ha considerat que s’aplicaven les reaccions de 

l’aigua sobre la comporta, varien en cadascuna de les posicions que adopta aquesta i no es 

mantenen en un punt mig de la base de la comporta tal i com es pot observar en la imatge 

1.77. 
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Taula 1. 28: resultat de l’anàlisi estàtic de la comporta antiretorn de pas total. 

A continuació, s’aplica la equació de conservació de la quantitat de moviment, la qual ens serviran per a poder trobar ��	{	�þ. 

�ý� v �� � � Ã� � �Ã� � =�������
�.�.

 

Eq 2. 1 

On, 

Ã�, són les velocitats relatives, donat que totes les magnituds es mesuren respecte el volum de control. 

��, és el vector secció. 

�. #., superfície de control. 

Així doncs, si es desenvolupa l’equació, tindrem la següent expressió: 

ý�:� £ ý��P� £ >�� v	�� � � Ã� � �Ã� � =�������
�.�.

 

On, 

>��, és el vector de la força que exerceix la comporta sobre el V.C. 

Si desglossem l’expressió anterior per components, 

� →	>� £ ý:� � ý�P� v �� � Ã:�� � �:� £ � � Ã�P�� � ��P� � cos� 

� →	>þ v � � Ã�P�� � ��P� � sin� � cos� 

Una vegada es troba el vector >��, podem trobar el vector 	��� com: 

	� v �>�	; 		þ v �>þ	
 

Inclinació de la 
comporta (⁰⁰⁰⁰) Cabal 

(m3/s) 

Secció humida entrada/sortida 
de la comporta 

Velocitat del flux a 
l’entrada/sortida de la comporta 

Forces de pressió sobre la secció 
d’entrada/sortida del volum de control 

Accions de l’aigua  a 
la comporta 

Distància de cada força respecte l’eix de gir de la comporta 
Força del 
flotador 

Reaccions sobre l'eix 

Sin (m
2) Sout (m

2) qin (m/s) qout (m/s) Fin (N) Fout (N) K x (N) K y (N) lKy (m) lKx (m) lP (m) lPaigua (m) lFf (m) Ff (N) Nx Ny 

9,87 0,0564 2,1500 0,7085 0,0262 0,0796 9069,3450 879,3776 8.194,61 -0,38 1,67 0,39 1,71 2,29 2,88 5.353,46 -8.194,61 1.652,01 

7,18 0,2219 2,1875 1,1779 0,1014 0,1884 9388,4766 2430,8755 7.008,24 -7,20 1,69 0,31 1,73 2,28 2,90 5.026,40 -7.008,24 1.986,71 

6,32 0,4116 2,2000 1,3785 0,1871 0,2986 9496,0800 3328,6977 6.309,41 -25,56 1,69 0,29 1,74 2,29 2,91 4.916,12 -6.309,41 2.115,91 

6,13 0,5439 2,2000 1,4096 0,2472 0,3859 9496,0800 3480,7692 6.253,85 -44,27 1,69 0,28 1,74 2,29 2,91 4.914,26 -6.253,85 2.139,38 

5,87 0,6347 2,2000 1,4541 0,2885 0,4365 9496,0800 3703,9673 5.792,11 -59,58 1,69 0,27 1,74 2,29 2,91 4.865,04 -5.792,11 2.204,07 
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2.1.- Annex 1: característiques en la mesura de cabal 
mitjançant el ADCP 

2.1.1.- Anàlisi de la velocitat del flux mitjançant el ADCP 

Per tal de poder obtenir la descàrrega del canal, en primer lloc, el ADCP calcula la 

velocitat mitjana del flux. Per a poder realitzar aquest càlcul, anteriorment, el ADCP ha llegit 

les velocitats que s'estan originant en les cel·les de cadascun dels assemblatges (mostrejos 

realitzats per el ADCP, els quals es composen de una columna dividida en diferents cel·les, on 

la dimensió d'aquestes ha estat seleccionada per l'usuari prèviament) i a continuació s'ha 

realitzat una suma vectorial d'aquestes. Per exemplificar-ho, es mostra un perfil de velocitats 

extret en una de la presa de dades de la comporta antiretorn de pas total. 

Imatge 2. 1: perfil de velocitats enregistrat per l'ADCP en el tercer assemblatge (arxiu comp.1002r.00). 

En la imatge 2.1 es pot apreciar com la velocitat en un assemblatge és funció de la 

profunditat de la cel·la, originant que per a cadascuna de les cel·les s'hagin obtinguts valors de 

velocitats amb diferents magnituds i direccions. No obstant, un aspecte important a tenir en 

compte és la idoneïtat de les dades, en aquest cas es tractaria de veure quina és la quantitat de 

cel·les que han estat llegides per el ADCP en el assemblatge, així, en el següent apartat es 

parlarà d'aquest problema anomenat decorrelació. Com es pot comprovar en aquesta mateixa 

imatge, es produeix un fenomen com el comentat als 0,41m de profunditat, encara que 

aquestes cel·les són obviades per el programa WinRiver a l'hora de fer el càlcul de la velocitat 

mitjana del flux. 

Com ja s'ha comentat, la velocitat mitjana, sorgeix de la suma vectorial de les 

velocitats obtinguda en cadascuna de les cel·les. Aquesta informació es pot trobar en forma de 
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taula en el programa WinRiver, un exemple d'això el troben en la següent imatge, la qual és 

un extracte de la informació que dona aquest programa sobre el mateix assemblatge analitzats 

en la imatge 2.1. 

 

Imatge 2. 2: tabulació de la velocitat de les diferents cel·les en el tercer assemblatge (arxiu comp.1002r.00). 

Així doncs, es pot veure com per a cadascuna de les cel·les tenim la informació de la 

magnitud de la velocitat i l'angle que forma amb la direcció que porta el ADCP. Una vegada 

s'ha realitzat la suma vectorial, s'obté la mitja del assemblatge, no obstant, no és el mitjana del 

transsecte, donat que en cadascun dels assemblatges, s'haurà de realitzar aquest mateix 

procediment i fer la mitjana amb la velocitat mitja de l’assemblatge anterior. Per exemple en 

aquest cas, si es realitza la suma vectorial s'obté una velocitat mitjana de 0,167 m/s i un angle 

respecte la trajectòria del ADCP de 197,67º, essent aquest el primer assemblatge que 

proporciona lectures de velocitat. No obstant, si es realitza el mateix procediment per el quart 

assemblatge, s'obté un valor de 0,138 m/s i un angle de 157º, el qual no es correspon a la 

velocitat mitjana indicada per el software de tractament de dades. Per tant, amb aquesta dada i 

la velocitat del anterior assemblatge s'hauria de realitzar una suma vectorial que acabaria 

donant 0,143 m/s i 177,46º.  
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Per tal de que quedi constància de quina es la magnitud i direcció de la velocitat 

mitjana en cadascun dels assemblatge, el software WinRiver traça un gràfic on s'hi pot veure 

la trajectòria que ha realitzat el ADCP i la direcció que té la velocitat mitjana respecte aquesta 

trajectòria. En la imatge 2.3 es mostra el traçat de la velocitat mitjana en els assemblatge 3 i 4. 

 

Imatge 2. 3: traçat de la direcció del vector velocitat mitjana del flux respecte la direcció del ADCP en els 
assemblatges 3 i 4 (arxiu comp.1002r.00). 

2.1.2.- Dades perdudes durant un transsecte 

Com ja s'ha introduït en el apartat anterior, és molt normal que durant el transsecte hi 

hagi part de les dades que no s'hagin enregistrat correctament i que per tant, apareguin com un 

espai en blanc en la batimetria que realitza el software WinRiver del fons del canal. Aquest fet 

s'anomena decorrelació i es degut a la separació entre polsos emesos pel sensor acústic del 

ADCP, ja que si les condicions de l'aigua entre polsos canvien més enllà d'un cert punt com a 

conseqüència de les turbulències o un canvi sobtat de la velocitat del vaixell, el sensor acústic 

no pot realitzar correctament la lectura de dades del perfil de velocitats i per tan s'origina una 

pèrdua d’aquestes. Aquesta pèrdua pot ser puntual en alguna de les cel·les d'un assemblatge o 

per el contrari es pot produir en la seva totalitat. En la imatge 2.4 es mostra un exemple de 

una presa de dades on s'hi pot apreciar com hi ha apareix decorrelació en la zona intermèdia 

de la batimetria del canal. 

  


