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RESUM   

L’objecte del present projecte és fer un estudi sistemàtic per al càlcul de línies 
elèctriques de mitja tensió en estat de normalitat i de pertorbació (curtcircuit). 
Per tal de dur a terme la sistematització dels càlculs s’ha fet servir el programa 
de Excel 2003 de Microsoft Office.  

Aquest projecte fa ús de les normes i reglaments en vigor així com dels fulls 
d’especificacions de la companyia de distribució Endesa (zona geogràfica que ens 
trobem) necessàries per al disseny, càlcul i construcció de línies soterrades de 
MT des del centre de transformació AT/MT fins al final de la línia. 

RESUMEN  

El objeto del presente proyecto es hacer un estudio para el cálculo de líneas 
eléctricas de media tensión en estado de normalidad y de perturbación 
(cortocircuito). Para llevar a cabo la sistematización de los cálculos se ha 
utilizado el programa de Excel 2003 de Microsoft Office. 

En este proyecto se utilizan las normas y reglamentos en vigor, como las 
especificaciones de la compañía de distribución Endesa (zona geográfica en la 
que estamos) necesarias para el diseño, cálculo y construcción de líneas 
subterráneas de MT des del centro de transformación AT/MT hasta al final de la 
línea. 

ABSTRACT 

The object of this project is to make a study for the calculation of medium 
voltage electrical lines in a state of normality and perturbation (shortcut). 
Microsoft Office Excel 2003 has been used to systematize the calculations. 

 

This project uses the rules and regulations, such as the specifications of 
distribution company Endesa (geographical zone where we are) required for the 
design, calculation and construction of underground lines medium voltage from 
the center of transformation HV / MV until the end of the line. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

 

1.1. Agents del mercat elèctric espanyol 
La llei del Sector Elèctric 54/1997 que va permetre que s’arribés a la 
liberalització total del Sector Elèctric a partir de l’any 2003, defineix quins són 
així com la funció dels  agents del mercat elèctric. Aquests són: 

• Productors 

• Transportistes 

• Distribuïdors 

• Comercials 

• Consumidors 

En el context d’aquest projecte ens interessen els agents de la distribució de 
l’energia elèctrica. 

Empreses distribuïdores: 

Les empreses distribuïdores són las que faciliten la energia elèctrica als 
consumidors, i per tant, són las responsables de la construcció de noves 
instal·lacions, el funcionament de les existents i el seu manteniment. 
 

Aquesta casuística i per tal de no duplicar xarxes de distribució fa que 
aquest subsector constitueixi un monopoli natural . Administrativament és 
un subsector regulat.    

A l’any 2010 les zones d’operació de les diferents empreses distribuïdores eren:  
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Figura 1. Distribució de les empreses distribuïdores a Espanya. 

1.2. Consideracions tècniques, econòmiques i 
mediambientals en el transport i distribució de 
l’energia elèctrica 

En la construcció de noves línies de transport en corrent altern, especialment a 
partir de l’any 2000, es planteja la possibilitat de fer-les soterrades; els avenços 
tecnològics en la fabricació de cables aïllats per a tensions superiors a 500 kV 
permet aquest tipus d’instal·lació per a línies elèctriques de 1ª categoria.  

Aquesta execució dóna una millor resposta:       

a) de garantia del subministrament energètic: 

• menor influència de les condicions ambientals 

· ordinàries (fums, gasos, etc.) 

· extraordinàries (vents huracanats, gelades excepcionals, etc.)  

• temps d’interrupció menors 

b)   de seguretat de les persones i/o coses: 

zones densament poblades 

c)   a la sensibilització pública amb relació: 

• a  impacte visual de la línia elèctrica 

• les radiacions electromagnètiques 
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Aquesta alternativa a la línia elèctrica aèria implica: 

•  un molt més elevat cost econòmic 

•  una diferent influència dels paràmetres electromagnètics 

•  una metodologia de càlcul diferent 

Tot això comporta una reflexió sobre el interès en trobar una solució adaptada a 
cada segment de la xarxa elèctrica tant tècnica com econòmica que en 
l’actualitat es pot sintetitzar en l’ús del cable elèctric aïllat en: 

BT El seu ús és el més estès   

AT  

 

Ua ≤ 30 kV 

 

 

Ua = 63 ÷ 132 kV 

 

Ua = 220 ÷ 400 kV 

 

Línies elèctriques de distribució en 
zones densament poblades 

 

Línies principals d’arribada a les grans 
ciutats 

 

Línies elèctriques de sortida de centrals 
tèrmiques o nuclears 

1.2.1. Comparativa entre línies elèctriques aèries i soterrades 

Costos de construcció i manteniment  

Les dades que segueixen són d’un estudi monogràfic editat per el Institut Català 
de l’Energia (ICAEN) depenent de la Direcció General de la Energia i Mines de la 
Generalitat de Catalunya.  

 Línies elèctriques aèries i subterrànies a Catalunya (edició Febrer 2003) 

Taula 1. Costos de construcció (línies elèctriques estàndards). 

tipus de línia Tensió 

kV 

nbre 

circui

ts 

Potència 

MVA 

cost línia 
aèria sobre 

torres 
metàl·liques 

gelosia 
milers €/km 

cost línia 
soterrada 
en rasa 

milers 
€/km 

relació cost 

línia aèria 

 /  

subterrània 

Transport 

Transport 

Subtransport 

Subtransport 

Distr. AT 

Distr. BT 

400 

220 

110 

66 

25 

0,400 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

550 

300 

150 

50 

12 

0,200 

177,30 

117,20 

90,15 

75,12 

37,26 

27,95 

2.103,54 

931,57 

480,81 

300,51 

135,22 

84,14 

1 / 11,9 

1 / 7,9 

1 / 5,3 

1 / 4 

1 / 3,6 

1 / 3 
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Taula 2. Costos de manteniment d’una línia de transport de 220 kV. 

 

concepte 

línia aèria 

€ / 100 km i any 

línia subterrània 

€ / 100 km i any 

manteniment preventiu 

   vigilància i revisions 

   mesures (pat i termografia) 

   verificació 

SUBTOTAL 

 

64.524,66 

69.320,74 

21.756,64

155.602,03 

 

38.122,20 

49.006,53 

17.146,88

104.275,60 

tala i poda d’arbrat (*) 355.630,88 158.138,30 

manteniment correctiu 

   avaries 

   correcció de defectes 

SUBTOTAL 

 

5.036,48 

5.066,53

10.103,01 

 

2.590,36 

2.301,88

4.892,24 

TOTAL 521.335,93 267.306,14 

                (*) només en el cas de zones rurals i boscoses 

Taula 3. Costos de manteniment d’una línia de 25 kV. 

 

concepte 

línia aèria 

€ / 100 km i any 

línia subterrània 

€ / 100 km i any 

manteniment preventiu 

   vigilància i revisions 

   mesures (pat i termografia) 

   verificació 

SUBTOTAL 

 

46.494,30 

21.456,13 

7.452,55

75.402,98 

 

21.005,37 

7.957,40 

5.525,85

34.215,62 

tala i poda d’arbrat (*) 172.027,69 78.131,57 

manteniment correctiu 

   avaries 

   correcció de defectes 

SUBTOTAL 

 

32.977,53 

19.617,04

52.594,57 

 

21.840,78 

9.267,61

31.108,39 

TOTAL 300.025,24 143.455,58 

             (*) només en el cas de zones rurals i boscoses 
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1.2.2. Avantatges de les línies elèctriques de transport soterrades 

 

Mediambientals 

• Absència d’impacte mediambiental. 

• Camps electromagnètics més concentrats en el sentit perpendicular a l’eix 
de la línia elèctrica. El camp elèctric és nul a l’exterior del cable quan la 
pantalla està posada a terra en dos punts. 

• Alt nivell de seguretat per a les persones, baix risc de descàrrega 
disruptiva o de contorneig en l’aire. 

Seguretat de la xarxa:   

• Insensibilitat al vent, gel, neu, boira, etc.  

• Insensibilitat a la contaminació atmosfèrica. 

 

Econòmiques 

• Menors costos de manteniment. 

• Menor inversió en el travessar grans llacs. 

• Utilització mínima del terreny. 

• Sense efectes sobre el valor dels terrenys o edificis. 

 

Funcionament  

Major fiabilitat, menys fallades. 

• Normalment menors pèrdues per MVA. 

• Major capacitat de sobrecàrrega durant temps inferiors a 60 - 90 minuts. 

1.2.3. Estadístiques 

Les últimes estadístiques publicades pel Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme   
(la seva publicació és bianual, la pròxima serà el primer trimestre de 2011) són: 
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Taula 4. Estadístiques pel Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de línies 
Límits dels 

intervals en kV 

Tensió 
normali
tzada 
en kV 

Aèries 
en km 

Soterrade
s en km 

Nombre 
de 

transfor-
madors 

Capacitat en 
kVA 

Un ≤≤≤≤ 1 ≤ 1 401.949 58.094 --- --- 

1 < Un ≤≤≤≤ 4,5 3 314 153 152 2.183.051 

4,5 < Un ≤≤≤≤ 8 6 3.102 272 1.573 492.839 

8 < Un ≤≤≤≤ 12,5 10 19.056 4.767 19.271 7.225.766 

12,5 < Un ≤≤≤≤ 
17,5 

15 103.632 23.379 102.187 34.266.938 

17,5 < Un ≤≤≤≤ 25 20 227.989 46.812 194.647 64.963.208 

25 < Un ≤≤≤≤ 37,5 30 9.948 939 2.781 3.752.076 

37,5 < Un ≤≤≤≤ 
55,5 

45 16.532 947 1.170 14.912.087 

55,5 < Un ≤≤≤≤ 99 66 24.419 796 1.360 28.726.820 

99 < Un ≤≤≤≤ 176 132 32.985 404 1.532 54.682.758 

176 < Un ≤≤≤≤ 300 220 26.953 269 910 76.255.452 

Un > 300 400 17.712 109 201 80.697.000 

 

Total 

 

884.591 

 

136.941 

 

325.784 

 

368.157.995 
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CAPÍTOL 2: 

INSTAL·LACIONS DE 

MT 

 

 

2.1. Instal·lacions de MT segons CEI 60038 
 

La xarxa de distribució de tota instal·lació s’estudia com un sistema complet: 

• Instal·lació i muntatge 

• Posades a terra 

• Proteccions 

2.1.1. Distribució primària 

L’arribada de les línies elèctriques als grans nuclis urbans es fa mitjançant línies 
de 220 ó 132 kV, depenent de la ubicació de les subestacions transformadores 
les línies són aèries o bé soterrades. 

Els corrents nominals més comuns en el costat de MT són 400 ó 630 A. 
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Figura 2. Centres de transformació connectats en anell o antena (imatge grup 
Schneider). 

 

Esquema en antena(1 procedència) 

El seu principi de funcionament és d’una sola via d’alimentació. Això significa 
que, qualsevol punt de consum només pot ser alimentat per un únic possible 
camí elèctric. 

Un esquema en antena sol estar relacionat amb una distribució del tipus aeri.  

 

Esquema en anell(doble procedència) 

La línia de distribució en MT que parteix de la subestació receptora AT/MT forma 
un anell que va recorrent els CT de manera que entra i surt de cadascun d’ells. 
Normalment aquest anell està obert en un punt (bucle obert). 

La interconnexió entre transport i distribució primària pot realitzar-se amb un 
doble joc de barres. 

 

Figura 3. Esquema d’un CT de interconnexió AT/MT amb doble joc de barres 
(imatge grup Schneider). 
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O bé interconnectant barres de diferents subestacions AT/MT. 

 

 

Figura 4. Esquema interconnexió de barres de diferents CT AT/MT (imatge grup 
Schneider). 

La distribució en MT pot realitzar-se: 

• anell obert 

• doble procedència 

 

Figura 5. Distribució en bucle obert (imatge grup Schneider). 

 

 

 

Figura 6. Esquema distribució en doble procedència (imatge grup Schneider). 
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Tant una com altra s’han d’entendre com a arquitectures bàsiques que es poden 
després fer més complexes. 

2.1.2. Explotació de les xarxes de MT de tres conductors 

Aquestes xarxes tenen principalment una estructura: 

• radial 

• radial amb possibilitat de formació d’anella 

• en anella 

Existeixen altres possibilitats de configuracions que mesclen aquestes estructures 
bàsiques. 

L’explotació es realitza en la majoria dels casos en anell obert. No obstant, per 
assegurar una excel·lent disponibilitat d’energia pels usuaris, algunes estructures 
són en anell tancat equipats amb interruptors automàtics en cada centre de 
transformació MT/BT. Però aquestes instal·lacions són costoses i la seva 
explotació complexa. 

En una explotació en anella oberta, la principal característica és la de permetre 
detectar tots els defectes a terra, independentment de la localització  des del 
centre de transformació AT/MT. Només cal una protecció descentralitzada en el 
cas d’una línia excepcionalment llarga, el que fa que sigui impossible distingir un 
defecte llunyà entre dos conductors de fase del corrent de càrrega admissible. 

La protecció centralitzada ofereix una total llibertat de modificació de la xarxa. 
Així és possible preveure diferents esquemes d’emergència amb molts anells per 
a fer front a distintes incidències: si l’esquema de base per l’explotació normal 
d’una zona de forta densitat de consum que agrupa a nombroses usuaris és la 
d’anell obert, es poden també preveure anells en els extrems de les línies 
d’estructura radial, amb eventuals limitacions de les càrregues a realimentar 
després de la interrupció. 

La llibertat de modificació permet igualment realitzar ampliacions o 
reestructuracions de la xarxa, sense tenir de qüestionar els medis i proteccions. 
Aquesta facilitat per evolucionar permet una flexibilitat molt apreciable.    

 

 

Figura 7. Configuració en estat de normalitat (imatge grup Schneider). 
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Figura 8. Aïllament d’un defecte a la línia (imatge grup Schneider). 

 

 

 

Figura 9. Realimentació amb limitació de càrrega (imatge grup Schneider). 

 

Exemple d’esquema d’una xarxa de distribució amb protecció centralitzada que 
permet diferents configuracions d’explotació: 

 

• configuració en estat de normalitat 

• després d’una incidència, configuració per reduir el nombre d’usuaris 
afectats  

• configuració de realimentació amb limitació de càrrega 

 

L’ús del telecomandament associat a detectors de defecte respon a aquest 
imperatiu de rapidesa d’intervenció (segons la quantitat d’aparells de 
telecomandament, es pot realimentar una part important dels usuaris afectats, 
generalment més del 60%). 
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La represa del servei és pot fer en tres etapes: 

1.  Reconfiguració per telecomandament. 

2.  Reconfiguració manual. 

3.  Possible reparació. 

2.1.3. Distribució secundària 

Potències nominals dels transformadors de MT 

La CEI proposa i les normes EN recullen com a potències normalitzades: 

 

10, 25, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 100, 1250, 
1600, 2000, 2500 kVA 

 

A fi de racionalitzar i simplificar la gestió dels centres de transformació instal·lats 
en les xarxes públiques, UNESA, en la recomanació RU-5201D, selecciona entre 
les anteriors: 

 

50, 100, 160,250, 400, 630, 1000 kVA 

 

La potència dels transformadors s’elegeix de manera que aquests treballin 
inicialment entre el 65% i el 75% de la potència nominal. 

Les pèrdues variables, dependents del quadrat del corrent elèctric, es redueixen 
entre un 58% i un 44%. Això comporta una reducció de l’escalfament, el que 
afavoreix la vida útil del transformador. 

 

Tensions secundàries nominals 

En la xarxa pública és de 400/230 V. 

La tensió del secundari en buit acostuma a ser un 5% superior a la tensió 
nominal de servei, degut a la c.d.t. amb càrrega (Ubuit ≈ 420 V). 

 

Els transformadors de distribució solen estar equipats amb un commutador per 
poder ajustar la tensió de primari a la tensió real d’alimentació de la xarxa en el 
punt del centre de transformació. 

Aquests commutadors són per maniobrar-los sense tensió tant en primari com en 
secundari, i acostumen a tenir 5 posicions: de ± 10% entre mínima i màxima 
tensió. Resultant esglaons de Un , Un ± 2,5%·Un, Un ± 5%·Un, Un ± 7,5%·Un, Un ± 
10%·Un. 

Malgrat tot una vegada ajustats rarament són modificats.  

  

 

Grup de connexió 
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Les especificacions de les instruccions tècniques de les empreses distribuïdores 
elegeixen el Dyn1, amb el neutre distribuït per la rasa (4 conductors) per els 
consums monofàsics a 230 V. També i depenent de la potència (≤ 100 kVA) es 
troba Yzn11.   

 

c.d.t. en pu 

La recomanació UNESA, resultat d’un compromís en reduir en tot lo possible el 
corrent de curtcircuit i, per altra part, la necessitat de limitar la c.d.t. en el 
transformador, dóna els següents valors: 

 

Taula 5. Taula resum dels valors de ucc en pu per a cada tipus de 
transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les normes constructives dels transformadors permeten una tolerància de ± 10% 
en la tensió de curtcircuit. 

 

Tipus constructius de transformadors 

- amb bany d’oli mineral 

- secs 

 

Proteccions dels transformadors  

La protecció contra sobrecàrregues la realitza la pròpia protecció contra 
escalfament en el transformador. 

La protecció contra curtcircuits es fa mitjançant fusibles de MT associats a 
l’interruptor-seccionador per la maniobra del transformador. 

Les línies de sortida en BT estan protegides cadascuna amb els seus 
corresponents fusibles seccionadors. 

 

 

 

Instal·lacions de posades a terra dels CT  

Sn ≤ 630 kVA 

Un ≤ 24 kV 
ucc = 0,04 

Sn ≤ 630 kVA 

Un ≤ 36 kV 
ucc = 0,045 

800 ≤ Sn ≤ 2500 kVA 

Un ≤ 36 kV 
ucc = 0,06 
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El procediment que es segueix és el recomanat  per UNESA, “Método de cálculo y 
proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de 
tercera categoría”. 

Aquest procediment validat pel Ministeri d’Indústria i Energia, està basat en el 
mètode de Howe. 

Es consideren dos sistemes de posades a terra: 

a) Posada a terra de protecció 

Es connectaran a aquesta posada a terra les parts metàl·liques 
interiors del Centre de Transformació que normalment estan sense 
tensió, però que ho poden estar a conseqüència d’avaries, 
accidents, descàrregues atmosfèriques o sobretensions. Per tant: 

- les carcasses dels transformadors 

- els xassís dels aparells de maniobra 

- els armaris amb aparells de BT 

- les pantalles dels cables de MT   

En general tots aquells elements metàl·lics que continguin i/o 
suportin parts en tensió. 

S’exceptuen els elements metàl·lics del CT accessibles des de 
l’exterior, i que no continguin ni suportin parts en tensió. Per tant, 
portes, marcs, les reixes d’entrada i sortida d’aire de ventilació, etc.   

b) Posada a terra de servei 

Es connectaran a aquesta posada a terra, punts o elements que 
formen part dels circuits elèctrics de MT i de BT. Concretament: 

El punt neutre del secundari del transformador. 

En els TI  i TU, un dels borns de cadascun dels secundaris. 

En els seccionadors de posada a terra, el punt de tancament 
en curtcircuit de les tres fases i desconnexió a terra. 

 

Arquitectura d’un Centre de Transformació públic MT/BT 

Atenent a la continuïtat en el servei i a la protecció de les persones i els bens i 
com s’ha dit abans l’alimentació AT/MT pot realitzar-se en: 

- antena 

- bucle  
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Figura 10. Alimentació en antena (imatge grup Schneider). 

 

 

Figura 11. Alimentació en anell o bucle (imatge grup Schneider). 

 

Les arquitectures dels CT públics de MT/BT són: 

Segons la naturalesa, condicions d’explotació i/o exigències de continuïtat  del 
servei, pot ser convenient repartir la càrrega total entre més d’un transformador 
que no treballin acoblats en paral·lel, sinó que cadascun alimenti 
independentment una part de la instal·lació.  

 

Figura 12. Quadre BT preparat per traspassar la càrrega (imatge grup 
Schneider). 
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Les avantatges són que els corrents de curtcircuit en les sortides en BT, són més 
reduïdes i per tant, menors efectes tèrmics i dinàmics, ja que depenen del 
quadrat del corrent. A partir de certa potència aquest efecte pot ser per sí mateix 
determinant per repartir la potència entre dos o més transformadors.  

Al tancar algun dels interruptors A, els transformadors passen a treballar en 
paral·lel; en conseqüència els transformadors tenen de complir els requisits del 
funcionament en paral·lel: 

• Mateixa relació de transformació 

• Ser del mateix grup de connexió 

• Tenir la mateixa ucc 

Tanmateix les potències tenen de ser semblants.  

 

Distribució en BT 

a) Localitats i ciutats grans  

Els cables de distribució de BT formen una xarxa a través de caixes de 
connexions. Algunes connexions s’eliminen, de manera que cada distribuïdor 
(amb fusible) que surt d’un centre de transformació MT/BT formi un sistema 
radial obert. 

En Europa un CT MT/BT dóna subministrament elèctric en BT a una àrea 
corresponent a un radi de 300m. a partir del CT. 

 

 

Figura 13. Una de les nombroses maneres en les que es pot organitzar una 
xarxa de distribució de BT per al funcionament radial i en bucle d’un distribuïdor, 

refent les connexions (fase) (imatge grup Schneider). 
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b) Àrees urbanes de menor densitat 

S’utilitza un sistema més econòmic de distribució radial, en que la secció dels 
conductors es va reduint a mesura que augmenta la distància amb relació al CT.  

2.2. Posada a terra de les pantalles 
Un estudi complet de les posades a terra de les pantalles dels cables i del càlcul 
dels corrents elèctrics per elles es troba en IEEE 575 –Guide for the application 
of sheath-bonding methods for single conductor cables and the calculations of 
induced voltages and currents in cables sheaths.  

Els mètodes més usuals són els que es descriuen a continuació: 

 

a) posada a terra de les pantalles en un punt: 

S’indueix una f.e.m. en cadascuna de les pantalles dels cables (cas de tres 
cables unipolars) però no hi ha circulació de corrent elèctric per elles. 

La limitació en aquesta posada a terra és la tensió que apareix entre 
pantalles i terra que és directament proporcional al corrent elèctric que 
circula pels conductors i a la seva longitud (per una determinada 
configuració). Per aquest motiu i a efectes de protecció es col·loquen uns 
limitadors de tensió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Posada a terra de les pantalles en un punt. 

 

Uns valors acceptables en l’actualitat a efectes dels materials constructius 
dels cables són de 100 a 400 V en condicions d’explotació en estat de 
normalitat. 

 

b) posada a terra de les pantalles en dos o més punts: 

El circuit elèctric de les pantalles es tanca per terra; per tant, la f.e.m. 
induïda en cadascuna de les pantalles dels cables (cas de tres cables 
unipolars) provoca la circulació d’un corrent elèctric per cadascuna d’elles. 
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La circulació d’un corrent elèctric per la pantalla limita la capacitat de 
transport del conductor degut a l’escalfament addicional que produeix en 
el conjunt del cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Posada a terra de les pantalles en dos o més punts. 

 

c) posada a terra de les pantalles en dos punts, però amb encreuaments:  

Se seccionen les pantalles i es forma un llaç d’encreuaments que asseguri 
la continuïtat d’elles, però que faci que els corrents elèctrics per les 
mateixes siguin molt petits (en desfasaments de 120º elèctrics de les 
ff.ee.mm. seria zero). 

La f.e.m. induïda en les pantalles és menor que en el cas de connexió a 
terra per un punt (distància a la posada a terra menor). Donant-se el valor 
màxim de f.e.m. en els punts de posada a terres intermedis. 

Aquest mètode permet la mateixa capacitat de transport que en el cas de 
la posada a terra només en un punt, però augmenta la longitud de la línia 
elèctrica per quedar subdividida en tres parts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Posada a terra de les pantalles en dos punts amb encreuaments. 

 

Tot seguit es representa en forma esquemàtica la continuïtat de les 
pantalles i la permutació que es realitza en el llaç que fa que el corrent 
elèctric sigui molt petit ó zero en el cas de simetria elèctrica 2π/3 de les 
ff.ee.mm. induïdes en les pantalles.     
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Figura 17. Continuïtat de les pantalles i la permutació del corrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

separació (tall) en la pantalla  
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CAPÍTOL 3:       

INSTAL·LACIONS DE 

MT TENSIÓ A 

BARCELONA 

 

 

 

3.1. Subestacions i instal·lacions AT/MT a 
Barcelona 

3.1.1. Companyia distribuïdora 

Tal com s’ha indicat més amunt (pàgina 6) tota la província de Barcelona té com 
empresa distribuïdora la companyia ENDESA. 

Per a distribuir l’energia elèctrica i arribar als consumidors ja sigui en MT (grans 
consumidors) o bé en BT, el mallat parteix de les subestacions AT/MT propietat 
de l’empresa transportista (Red Eléctrica de España) a on arriben les línies de 
400 kV, 220 kV, en un primer nivell en algunes subestacions és disminueix la 
tensió a 132 kV, 110 kV i 66 kV (totes elles de propietat i responsabilitat de Red 
Eléctrica de España) . Per tractar-se d’un nucli urbà gran i densament poblat les 
línies de transport d’arribada són soterrades així com les subestacions 
transformadores AT/MT. 
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Per a millorar la qualitat del servei (disminuir els temps d’interrupció) hi ha un 
pla tècnic  per augmentar el nombre de subestacions transformadores AT/MT així 
com el mallat de les mateixes. Això es veu en les diferents situacions 
presentades: 

 · situació juliol 2007 

 · any 2010 

 · previsió any 2016  

3.1.2. Situació de les subestacions transformadores de Barcelona 

Les subestacions estan constituïdes per 2, 3 ó 4 transformadors de potència 
unitària 60 MVA.  
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3.1.3. Mallat de les subestacions AT/MT a Barcelona 

Per una major garantia en el servei elèctric es proposa passar de l’esquema 
actual 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema actual de les subestacions de AT/MT. 

 

a una interconnexió en xarxa de tres subestacions AT/MT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esquema interconnexions en xarxa de subestacions de AT/MT. 

3.1.4. Centres de transformació a Barcelona 

 

Cal distingir: 

• Centre de transformació: Centre de transformació públic MT/BT. 

• Centre de seccionament: La seva missió és el seccionament d’una línia per 
millorar la maniobra en la mateixa. En aquests centres pot haver-hi una o 
varies sortides de derivacions amb les proteccions adequades. Moltes 
d’elles estan telecomandades. 

• Centres de lliurament: Són centres de transformació del que parteix una 
alimentació per un usuari en MT.   
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Arquitectura del CT 

a) Potència màxima de transformació 

   

- nombre de transformadors   1 ó 2 

  - potència unitària   160, 250, 400, 630 kVA 

       excepcionalment 1000 kVA 

b) Intensitat nominal i de curtcircuit de la instal·lació de MT 

 - Barres i aparellatge     

In  630 A 

Icc    20 kA 

Ipic    50 kA 

 

c) Esquemes bàsics 

Tot Centre de Transformació i tot subministra en MT ha de tenir la 
possibilitat d’una alimentació alternativa per el cas de fallada de 
l’alimentador en servei. En conseqüència hi ha d’haver entrada i sortida de 
línia; bé perquè estigui inclòs en una anella de MT, o perquè tingui circuit 
de reserva amb l’aparamenta de maniobra i protecció adequats. Les 
seccions dels conductors es preveuran per poder garantir aquesta 
alimentació alternativa en cas necessari. 

d) CT amb dues entrades/sortides ampliable a una més, i un transformador 

 

Figura 20. Esquema CT amb dues entrades/sortides ampliable a una més, i un 
transformador(imatge grup Endesa). 
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Taula 6.  Característiques del transformador de potència (Segons 
UNE 21428-1). 

 

Protecció del transformador 

La protecció en MT serà de tall en SF6 del tipus extraïble. 

Els fusibles utilitzats en la protecció dels transformadors seran del tipus 
“limitadors” amb un alt poder de ruptura  (APR) que tindran de complir la norma 
UNE 21120. 

L’elecció del fusible es realitza segons la següent taula 

 

 

 Ua = 11 kV Ua = 25 kV 

Potències assignades 160-250-400-630 
kVA 

160-250-400-630 
kVA 

Grups de connexió Dyn11 Dyn11 

Tensions assignades primàries 11 kV 25 kV 

Tensions en buit en BT 420 V 420 V 

regulació -5;-
2,5;0;+2,5;+5;+10 

-5;-
2,5;0;+2,5;+5;+10 

ucc a la temperatura de 
referència de 75 ºC 

4% 4,5% 

Tensió soportada a la freqüència 
de 50 Hz 

10 kV 10 kV 

Tensió suportada a tensions tipus 
llamp 

20 kV 20 kV 

Aptitud de suportar curtcircuit en 
BT 

25 vegades el 
corrent assignat 

25 vegades el 
corrent assignat 

Duració del curtcircuit 2 s 2 s 

Líquid dielèctric Oli mineral aïllant Oli mineral aïllant 

Sistema de refrigeració ONAN ONAN 

Tipus de servei continu continu 

Tipus de cuba emplenat integral emplenat integral 

Sensor de temperatura termòmetre termòmetre 
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Taula 7.  Calibre del fusible (A) 

 Potència assignada al 
transformador (KVA) 

tensió 

(kV) 
160 250 400 630 1000 

11 25 50 50 100 125 

25 10 25 25 50 63 

 

Cel·les MT 

L’elecció de les cel·les s’efectuarà tenint en compte les característiques de la 
zona d’emplaçament en quan a la possibilitat d’inundació o contaminació 
ambiental. 

Taula 8.  Centre de transformació compacte. 

característiques Ua = 11 kV Ua = 25 kV 

Unitat d’aparellatge MT compacte amb aïllament integral SF6 

Tensió assignada 24 kV 36 kV 

Nivell d’aïllament   

   Tensió suportada tipus llamp entre pols i 
entre aquests i massa 

125 kV 170 kV 

   Tensió suportada a 50 Hz entre pols i entre 
aquests i massa 

50 kV 70 kV 

   Tensió suportada a impuls tipus llamp 
(distància de seccionament) 

145 kV 195 kV 

   Tensió suportada a 50 Hz (distància de 
seccionament) 

60 kV 80 kV 

Freqüència assignada 50 Hz 50 Hz 

Corrent de servei continu de les cel·les de línia i 
barres 

400 ó 630  
A 

400 ó 630  
A 

Corrent en servei continu de la cel·la del 
transformador 

200 A 200 A 

Corrent admissible de curta durada 20 kA 16 ó 20 kA 

Valor de pic del corrent admissible 50 kA 40 ó 50 kA 
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3.1.5. Estructura de la xarxa elèctrica a Barcelona 

La xarxa elèctrica està composada bàsicament per tres nivells de tensió 

• Xarxa BT.- dóna servei a l’usuari final i el seu desenvolupament és fruit 
de les peticions realitzades per part dels consumidors. 

La major part de les línies són de 400 V, però encara roman un 15- 20 % 
de línies de 230 V. 

• Xarxa MT.- està constituïda bàsicament per línies de 11 i 25 kV. 

  · La  implantació de noves línies de MT es fa a 25 kV. 

· Es reconfigura en anelles obertes connectades a dues subestacions 
diferents  

 

Duració del curtcircuit 1 s 1 s 

Corrent de tall en cas de falta a terra 50 A 50 A 

Corrent de tall de cables i línies en buit en cas 
de falta a terra 

16 A 25 A 

Pasatapes de connexió MT segons UNE-EN 
50180 

400 A 400 A 

Pasatapes endollables per a transformadors 
segons UNE-EN 50180 

200 A 200 A 

Unitat de transformador MT/BT 

Característiques indicades amb anterioritat 

Unitat aparellatge BT 

Tensió assignada 440 V 

Corrent assignat al conjunt 1000 A 

Corrent assignat a les sortides 400 A 

Corrent de curta durada entre fases 12 kA 

Corrent de curta durada entre fase i neutre 7,5 kA 

Nivell d’aïllament a 50 Hz 10 kV 

Nivell d’aïllament a impuls tipus llamp 20 kV 

Nombre de sortides  4 
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Les xarxes de BT i MT no van vinculades a una planificació definida per cap 
organisme públic, sinó que obeeix a la planificació i gestió de la xarxa 
desenvolupada per l’empresa distribuïdora producte de les noves peticions 
de servei ja sigui pel creixement vegetatiu, per noves urbanitzacions o 
altres factors. 

 

El mallat en MT, tot i tenir una menor capacitat de transport, és necessari 
per tal de garantir el subministrament, o reduir els temps de reposició, en 
cas de fallada a la xarxa d’AT. En aquests casos la xarxa de MT pot actuar 
com a xarxa secundària de transport 

 

Malgrat lo anterior l’Ajuntament i la companyia distribuïdora tenen 
subscrits convenis de col·laboració per facilitar el desplegament de la 
xarxa amb el funcionament de la ciutat. 

 

• Xarxa AT.- està constituïda bàsicament de línies de 220 kV i en menor 
mesura línies de 110 kV la majoria d’elles soterrades.<Aquestes línies es 
nodreixen bàsicament dels següents nodes d’entrada a Barcelona: 

  · Santa Coloma 

  · Collblanc 

  · Besòs 

A excepció feta d’algunes línies de Besòs que permeten l’evacuació de 
l’energia dels cicles combinats i centrals tèrmiques d’aquell entorn, la resta 
de xarxa d’AT fa una funció eminentment de distribució. 

Tot i això, la xarxa de 220 kV forma part de transport i com a tal es 
planifica des del Ministeri d’Indústria i Turisme a través de l’Operador del 
Sistema Elèctric. En aquest sentit, la planificació d’aquesta xarxa es 
realitza amb òptica de xarxa de transport i no com a distribució.  

3.2. Cables 

3.2.1. Constitució d’un cable amb aïllament 

Les companyies distribuïdores en les especificacions tècniques tipifiquen tos els 
materials a fi de simplificar la seva gestió.   

Malgrat que el cable  pot ser: 

• unipolar 

• tripolar 

Les companyies distribuïdores empren tres cables unipolars per la formació d’una 
línia trifàsica. Major facilitat de muntatge i de reposició en cas d’avaria. 

Nota.-  En el catàleg d’ABB de l’any 2010 ja no es troben cables tripolars.  

En la formació d’un cable amb aïllament intervenen: 
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Figura 21. Conductor unipolar (esquerra) i conductor tripolar (dreta) (ctàleg de 
Generalcable). 

 

1.- conductor     1.- conductor 

2.- capa semiconductora interna  2.- capa semiconductora interna 

3.- aïllament      3.- aïllament 

4.- capa semiconductora externa  4.- capa semiconductora externa 

5.- pantalla      5.- pantalla individual 

6.- coberta      6.- coberta interior 

       7.- armadura de dos tires d’acer 

       8.- coberta exterior 

 

 

La finalitat de cadascun d’ells és:  

 

· conductor → circulació del corrent elèctric (transport de 
l’energia elèctrica 

· aïllant → propietats dielèctriques 

·capes 
semiconductores 

→ formació d’un cos únic amb el conductor i 
l’aïllament (evitar bombolles d’aire) que al ser 
cilíndric dóna lloc a una superfície 
equipotencial cilíndrica i per tant a un cap 
elèctric radial i simètric  

· pantalla metàl·lica → al posar-la a terra, confina el camp elèctric a 
l’interior del conductor i redueix el risc 
d’accidents elèctrics 

· coberta exterior → assegurar propietats mecàniques  
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3.2.2. Posada a terra de les pantalles segons FECSA-ENDESA 

 Línies de transport subterrànies 

Posada a terra de les pantalles en dos punts, però amb encreuaments  

 

Línies de distribució subterrànies 

Posada a terra de les pantalles en dos o més punts. Que mai pugui quedar en la instal·lació 
posada a terra la pantalla per un punt. 

3.2.3. Prescripcions pels cables de MT segons FECSA-ENDESA 

d) Aïllament 

serà de polietilè reticulat (XLPE) de tensions i temperatures assignades:  

· U0/U, 1 2/20 kV 

· U0/U, 18/30 kV  

 

Taula 9.  Temperatura màxima assignada al conductor ºC. 

 

L’espessor de l’aïllament serà: 

 

Taula 10.  Espessor de l’aïllament dels cables (mm). 

Espessor de l’aïllament dels cables de tensió 
assignada (mm) 

Secció nominal 
del conductor 

mm2 
12/20 kV 18/30 kV 

150 

240 

400 

 

5,5 

 

8,0 

(veure propietats en annex 6) 

 

 

 

 

Temperatura màxima assignada al conductor 
ºC 

 

Mescla aïllant 
Servei normal 

Curtcircuit 

(duració màxima 5 s) 

Polietilè reticulat XLPE 90 250 
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e) Conductor 

 

Taula 11.  Seccions normalitzades amb les seves 
característiques. 

Diàmetre del conductor 

(mm) 
Secció 

nominal 

mm 2 

Nombre 
mínim de fils 
del conductor 

mínim màxim 

Resistència 
màxima del 

conductor a 20 ºC 

ΩΩΩΩ/km 

150 

240 

400 

15 

30 

53 

13,9 

17,8 

22,9 

15,0 

19,2 

24,5 

0,206 

0,125 

0,0778 

  

f) Capes semiconductores 

Són d’una mescla semiconductora termostable extruida, adherida a 
l’aïllament en tota la seva superfície, amb un espessor mig mínim de 0,5 
mm i sense acció nociva sobre el conductor o l’aïllament.  

 

g) Pantalla 

Estarà formada per una corona de fils continus de coure recuit, de 
diàmetre comprés entre 0,5 i 1 mm, disposats en hèlix oberta, de pas no 
superior a 20 vegades el diàmetre de la pantalla. 

La separació màxima entre fils contigus serà de 4 mm. 

S’admet que el 5% dels intersticis entre fils, arrodonint al nombre enter 
inferior,  pugui tenir una separació compresa entre 4 i 8 mm. 

La secció geomètrica real  del conjunt dels fils de la pantalla serà de 16 
mm2 com a mínim. 

 

Sobre aquesta corona de fils es col·locarà, en hèlix oberta, un cèrcol de 
coure recuït, d’una secció d’1 mm2 com a mínim, aplicat amb un pas no 
superior a quatre vegades el diàmetre sota el cèrcol.   

 

h) Coberta exterior 

 Serà de color vermell i estarà constituïda per un compost termoplàstic a 
base de poliolefina. 

(veure propietats en annex 6) 

3.2.4. Designació dels cables de MT FECSA-ENDESA 

La designació dels cables s’efectuarà per medi de sigles que indiquen les 
següents característiques: 
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Tipus constructiu 

· aïllament.-   R polietilè reticulat 

· pantalla.-   H formada per conductors enrotllats 

     helicoïdalment 

· coberta exterior.-  Z1 poliolefina 

· obturació longitudinal OL entre capa semiconductora 

     externa i la coberta  

 
Tensió assignada del cable   

U0/U kV 
 

Indicacions relatives al conductor i a la pantalla metàl·lica 

 

• conductor 

· unipolar   1 conductor 

· secció del conductor .... mm2 

· forma    K  circular i massís 

• pantalla 

• formació   H 

• secció   16 mm2    

Exemple        ���� RHZ1-OL 12/20kV x 1 x 150 K Al+H16 

 

Marques dels cables de MT Endesa 

Els cables portaran unes marques indelebles i fàcilment llegibles que identifiquin 
clarament el: 

• fabricant 

• designació completa del cable 

• les dos últimes xifres de l’any de fabricació  

Exemple        ����  FABRICANT RHZ1-OL 12/20kV x 1 x 150 K Al+H16 11 

3.2.5. Instal·lació dels cables subterranis 

Els cables aïllats poden anar enterrats  

 · directament  (veure annex 5) 

 · dintre de tub  (veure annex 5)   

 · en galeries (transport de l’energia elèctrica) 
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 Figura 22. Detalls de conductors subterranis. 

3.2.6. Estesa dels cables segons FECSA-ENDESA 

L’estesa del cable és l’operació més crítica al instal·lar una línia subterrània de 
MT. Una estesa incorrecta pot fer aparèixer una avaria immediata en el cable 
(coberta ferida, punxada o colpejada) o una avaria latent que pot tardar 
setmanes o inclús anys en convertir-se en una avaria franca (penetració 
d’humitat en l’aïllament sota la coberta, doblec excessiu del cable creant buits en 
l’aïllament o estrangulant la secció dels fils de la pantalla, etc.). 

 

Esforços de tracció 

Per a cables unipolars 

 · conductor de coure  5 daN/mm2 de secció del conductor 

 · conductor d’alumini  3 daN/mm2 

en cap cas aquest esforç no ultrapassarà els  2500 daN. 

 

En el cas de corbes, degut a la pressió lateral l’esforç màxim no ultrapassarà en 
els trams en corba     

450·R  daN                                                           (1) 

On:     R  radi de la corba en   m 
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Figura 23. Esforços als que son sotmesos els conductors (imatge grup Endesa). 

 

Radi de curvatura 

Els radis de curvatura mínims, finals, una vegada els cables en la seva posició 
definitiva, estan indicats en les normes de cables o en les recomanacions dels 
fabricants del cable. 

Per a MT  radi definitiu R > 15·D 

On:   D és el diàmetre exterior del cable  

 

Durant l’estesa, el cable pot està sotmès a doblats i redreçaments posteriors, 
més perillosos que el doblec final. 

Per a MT  radi durant l’estesa R ≥ 20·D 

 

Estesa en tub 

Els diàmetres interior dels tubs són funció de “D”, diàmetre exterior del cable: 

 · cable unipolar   2·D 

 · terna de cables unipolars 4·D 

 

El coeficient de fricció es considerarà de 0,5 com a primera aproximació. A partir 
d’aquest valor i de l’esforç màxim es troba la longitud màxima que es pot 
instal·lar sense ultrapassar els esforços permesos. 

El fregament pot disminuir-se posant grassa neutre en la coberta exterior del 
cable abans d’introduir-lo en la canalització. 

En cas necessari s’utilitzaran arquetes intermèdies.   

 

Estesa en galeria 

En les galeries els cables poden instal·lar-se: 

 · sobre safates 

 · sobre suports transversals 

 · En canals que s’ompliran de sorra, sobre el fons 
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El cable es disposa paral·lel  a la zona d’instal·lació i es trasllada després 
lateralment a la posició definitiva. 

 

La distància vertical entre safates o suports no serà inferior a 0,30 m. per 
permetre la manipulació del cable. 

Una vegada instal·lat el cable té d’evitar-se el seu desplaçament, sigui lateral o 
axial, i per això, quan sigui necessari, es fixarà el cable al suport mitjançant les 
peces adequades. 

3.3. Intensitats màximes  

3.3.1. Intensitats màximes admissibles en servei permanent 

Les condicions d’instal·lació no sempre es corresponen amb las d’assaig del 
fabricat de cables; per aquest motiu i basat en l’experiència el Reglament de 
Línies Elèctriques d’Alta Tensió dóna els coeficients correctors: 

• factor de correcció per temperatura del terreny diferent de 25ºC 

• factor de correcció per a resistivitat tèrmica del terreny diferent de 1,5 

K·m/W  i tipus d’instal·lació 
directament enterrats

en l ' int erior de tubs enterrats




    

• factor de correcció per a profunditat d’enterrament          

3.3.2. Intensitats màximes de curtcircuit admissibles 

Per el càlcul dels corrents de curtcircuit en BT la norma UNE 21145 dóna 
l’expressió vàlida per un procés adiabàtic: 

 

2 2 2 f
cc cc

i

I t K s ln
β + θ

⋅ = ⋅ ⋅
β + θ

                                    (2) 

on:  

Icc intensitat de curtcircuit   A 

tcc duració del curtcircuit   s 

K ct. que depèn del material del conductor 

s secció del conductor   mm2 

β=1/α inversa del coef. de variació de la 

 resistència amb la temperatura del 

 material conductor 

θf temperatura final del curtcircuit  ºC 

θi temperatura inicial del curtcircuit ºC 
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Les constants utilitzades en la fórmula anterior són: 

 

Taula 12.  Constants K i β. 

material K ββββ 

coure 226 234,5 

alumini 148 228 

 

En quan a les temperatures inicial i final del curtcircuit, depenen de la naturalesa 
de l’aïllament: 

 

 Taula 13.  Temperatures inicial i final del curtcircuit. 

aïllament θθθθi θθθθf 

termoplàstic 70 160 

termostable 90 250 

 

Malgrat la norma UNE anterior, la norma UNE 20435 dóna directament els 
corrents de curtcircuit en MT, les intensitats de la taula corresponen a una 
temperatura de 250ºC, temperatura a que pot arribar el conductor d’alumini en 
funció de l’aïllament (XLPE), en el supòsit de que tot el calor desprès durant el 
procés de curtcircuit és absorbit pel propi conductor (procés adiabàtic). 

 

Taula 14.  Intensitat admissible en els conductors en kA. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 15.  Intensitat admissible en les pantalles en kA. 

duració del curtcircuits secció del conductor 
mm 2 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2 2,5 3,0 

150 

240 

400 

44,1 

70,5 

117,6 

30,4 

48,7 

81,2 

25,5 

40,8 

68,00 

19,8 

31,6 

52,8 

13,9 

22,3 

37,2 

11,4 

18,2 

30,4 

9,9 

15,8 

26,4 

8,8 

14,1 

23,6 

8,1 

12,9 

21,6 

duració del curtcircuits secció de la pantalla 
mm 2 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 

16 6,4 5,8 5,1 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2 
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3.3.3.  Proximitat d’altres ternes 

Cables en capa 

La disposició més adequada és: 

 

RST,   TSR,   RST,   TSR,   ... 

 

Amb aquesta disposició, els coeficients d’inducció dels cables paral·lels en 
una fase són pràcticament iguals, mentre que els de les fases R, S i T 
difereixen entre sí, però això és menys perjudicial que la diferència 
d’inducció en els cables paral·lels de la mateixa fase. La disposició RST,   
RST,   RST,   ... és desfavorable, ja que en aquest cas difereixen no 
solament els coeficients d’inducció de les fases RST, sinó també els dels 
cables paral·lels d’una fase. 

 

Si l’estesa dels cables es sobre safates, els cables que pertanyen a una 
mateixa fase no tenen d’instal·lar-se junts, sinó en diferents plans. Si 
l’espai és suficient poden instal·lar-se en una mateixa safata dos ternes 
amb successió de fases permutades. La disposició seria: 

 

RST,   TSR 

 

RST,   TRS 

 

RST,   TSR 

  

 amb separació vertical entre safates de 0,30 m. El coeficient d’inducció 
dels cables connectats en paral·lel és pràcticament uniforme si s’adopta 
aquesta disposició. Els coeficients d’inducció de les diferents fases són 
diferents, no essent això important ja que la majoria dels casos aquestes 
unions no són llargues. Si només es té una terna, amb la disposició en 
triangle, s’obtenen coeficients d’inducció, iguals en les tres fases. Si es 
tracta de varies ternes en triangle, es aconsellable col·locar els cables de la 
següent forma: 

 

   T          T          T          T 

       R  S     R  S      R  S     R  S 

 

La disposició en triangle de varies ternes superposades no és aconsellable, 
ja que el coeficients d’inducció dels cables en paral·lel difereixen bastant. 
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CAPÍTOL 4:      

CÀLCULS  

 

 

4.1. Càlcul d’una línia elèctrica de MT 
En aquesta part del projecte s’explicarà la sistematització en el càlcul de les línies 
soterrades de MT, així com les fórmules i consideracions emprades a l’hora de 
realitzar els càlculs en el full de càlcul excel. 

Les dades inicials per al càlcul d’una línia elèctrica de MT són: 

• Potència a transportar  

• Elecció nivell de tensió 

• Elecció del traçat 

• Forma d’instal·lació 

En els catàlegs dels fabricants de cables de MT ens donen les següents dades: 

• Les dimensions geomètriques. 

• El corrent màxim admissible segons les condicions d’assaig: 

  · temperatura del terreny   25 ºC 

  · profunditat d’enterrament   1 m 

  · resistivitat tèrmica del terreny  1 K·m/W 

 

• Condicions d’instal·lació (radi de curvatura). 

• Paràmetres electromagnètics en servei normal i per una configuració en 
triangle a tocar. 
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4.2. En servei de normalitat 

4.2.1. Corrent màxim admissible per les condicions de instal·lació 

Per al càlcul del corrent màxim admissible segons les condicions de la instal·lació 
cal saber prèviament la secció, l’aïllament i material del conductor, amb aquestes 
dades es poden trobar els factors correctors i el corrent màxim admissible 
segons les condicions d’assaig al R.A.T. a la ITC-LAT 06: 

 

Taula 16.  Intensitats màximes admissibles (A) en servei 
permanent i corrent alterna. Cables unipolars aïllats fins a 18/30 

kV directament soterrats. 

 

Segons les fitxes tècniques de FECSA-ENDESA els conductors seran d’alumini i 
l’aïllament de XLPE. 

 

Taula 17.  Factor corrector, F, per a temperatura del terreny diferent a 
25ºC.

 

 

El factor corrector per temperatures que no hi son a la taula és: 

25−
−

=
S

tSF
θ

θθ
                                    (3) 

 

Segons les fitxes tècniques de FECSA-ENDESA la temperatura de servei serà 
únicament de 90ºC. 
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Taula 18.  Factor corrector per la resistivitat tèrmica del terreny diferent a 1,5 
K·m/W. 

 

 

 

Taula 19.  Resistivitat tèrmica del terrenys en funció de la seva naturalesa i 
humitat. 
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Un cop s’estableixen les dades necessàries trobem el corrent màxim admissible 
segons la instal·lació: 

 

)()·( RATadmissiblemàxrptlacióinstaladmissiblemàx IKKKI ⋅⋅⋅=    A                          (4) 

on:     

kt factor corrector temperatura del terreny 

kp  factor corrector profunditat d’enterrament 

kp  factor corrector resistivitat tèrmica del terreny 

 

a més hi ha un factor corrector quan hi ha ternes de cables pròximes.   

4.2.2. Intensitat de treball 

 

CII lacióinstaladmissiblemàxtreball ·)·(=                                             (5) 

on: 

Itreball  A 

C  índex de càrrega 

4.2.3. Caiguda de tensió en la línia 

Malgrat la seva denominació, és una diferencia de tensions (lectura de voltímetres a inici i a 
final). 

 

ϕϕ ·sin··cos· __ treballconductorefectivatreballconductorefectiva IXIRU +=∆   kmV /                    (6) 

on: 

Refrectiva cond.  Ω/km 

X efrectiva cond.  Ω/km  

Itreball   A 

cosϕ   factor de potència  

4.2.4. Pèrdues Joule 

 

treballconductorefectivaJoule IRP 2
_ ··3=  kmW /                               (7) 

on: 

Refrectiva cond.  Ω/km 

Itreball   A 
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4.3. En curtcircuit 
Els corrents de curtcircuit a calcular són: 

• curtcircuit tripolar (3p) 

• curtcircuit bipolar (2p) 

El curtcircuit bipolar, malgrat que dona uns corrents més petits que el 
tripolar, s’ha de calcular ja que és un sistema desequilibrat. 

• curtcircuit unipolar a terra (1pt) 

El curtcircuit unipolar a terra es calcula per la posada a  terra dels 
transformadors. 

Els demés tipus de curtcircuits: 

• bipolar a terra 

• doble contacte a terra 

donen valors dels corrents compresos entre els anteriorment calculats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Esquema de curtcircuits. 

4.3.1. Corrent de curtcircuit tripolar 

Al full de càlcul s’ha fet l’estudi per al càlcul dels corrents de curtcircuit tripolar a 
l’entrada del transformador de transport AT/MT, a la sortida d’aquest i al final de 
la línia de MT. 

 

Figura 25. Esquema de curtcircuits tripolars estudiats amb Excel. 

Scc 

Zxarxa 

3p                  2p            1pt 
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Es dóna quan les tres fases entren en contacte. Per calcular la intensitat 
provocada pel defecte, vista des de capçalera, haurem de tenir en compte la 
impedància total del recorregut per on circularà aquest corrent. 

 

Per a calcular la intensitat de curtcircuit es necessari conèixer la potència de 
curtcircuit de la xarxa de MT. 

 

a) Curtcircuit tripolar a l’entrada del transformador de transport AT/MT: 

 

pccncc IUS 3··3=                                              (8) 

cc

n

pcc

n
xarxa S

U

I

U
Z

2

3·3
==                                          (9) 

n

cc

xarxa

n
pcc

U

S

Z

U
I

·3·3
3 ==                                        (10) 

On:  
Icc3p  Corrent de curtcircuit tripolar en kA  
Scc  Potencia de la xarxa MT en MVA 

 Un  Tensió reduïda al secundari en kV 
 Zxarxa  Impedància de la xarxa fins al punt de curtcircuit en Ω  

 
 

en la informació tècnica es troba la relació Rxarxa/Xxarxa i per tant es pot trobar 
Xxarxa, ja que podem trobar Zxarxa com hem vist a l’expressió (8): 

 

Scc=1000 a 5000 MVA per a punts AT/MT 

Rxarxa/Zxarxa= 0.1 a 0.3   per a punts de AT/MT 

 

22
xarxaxarxaxarxa RZX −=                                     (11) 

 

b) Curtcircuit tripolar a la sortida del transformador de transport AT/MT: 

 

cc

n
pcc

Z

U
I

⋅
=

3
3   kA                                     (12) 

On:  

  Icc3p   Corrent de curtcircuit tripolar en kA 

  Un  Tensió reduïda al secundari en kV 

  Zcc  Impedància de curtcircuit en Ω  
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Podem saber la potència nominal del transformador mitjançant: 

 

nadmissiblemàxnTR UIS ⋅⋅= 3     MVA                                (13) 

 

I sabent ucc i uR com a dada podem trobar: 

 

22
Rccx uuu −=     pu                                        (14) 

 

Ara amb les dades SnTR, uR i ux trobem: 

n

n
RTR S

U
UR

2

=                                            (15) 

n

n
RTR S

U
XX

2

=                                            (16) 

Amb aquestes dades es pot calcular la nova impedància de curtcircuit Zcc: 

 

TRxarxacc

TRxarxacc

XXX

RRR

+=
+=

                    22
cccccc XRZ +=                        (17) 

 

c) Curtcircuit tripolar al final de la línia de MT: 

 

cc

n
pcc

Z

U
I

⋅
=

3
3                                          (18) 

On:  

  Icc3p   Corrent de curtcircuit tripolar en kA 

  Un  Tensió reduïda al secundari en kV 

  Zcc  Impedància de curtcircuit en Ω  

 

Per trobar la nova impedància de curtcircuit Zcc: 

 

cableTRxarxacc

cableTRxarxacc

XXXX

RRRR

++=
++=

                     22
cccccc XRZ +=                (19) 

 

On Rcable i Xcable son: 
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LRR cablecable ⋅= '                                                  (20) 

LXX cablecable ⋅= '                                                 (21) 

On: 

  L  longitud de la línia de MT en km 

  R’cable  resistència del cable del fabricant en Ω/km 

  X’cable  reactància del cable del fabricant en Ω/km 

4.4. Càlcul de longituds crítiques 
El cable utilitzat en les línies subterrànies es comporta com un condensador, 
generant un corrent que, per diferenciar-lo del que transporta energia, en diem 
corrent capacitatiu. Aquest tipus de corrent evita que pel cable pugui transitar 
corrent actiu, i com més capacitatiu hi hagi, menys energia pot transportar el 
cable. Aquest corrent paràsit o capacitiu és de l’ordre de 10 a 40 vegades major 
en una línia subterrània que l’equivalent en línia aèria, de manera que aquest 
efecte és més acusat en línies subterrànies. 

  
En el cas de cables subterranis, pot passar que la intensitat de corrent no actiu, 
capacitiu, sigui tan alta que, per a certa llargària de cable, assoleixi un valor límit 
i provoqui l’escalfament màxim admissible d’aquest, i per tant no es pugui 
transportar energia activa o potència (útil). La longitud que fa que es compleixi 
el fenomen descrit s’anomena longitud crítica. La longitud crítica depèn de la 
tensió i també de si la línia és soterrada o en galeria, permetent soterraments de 
fins a 30 i 40 km en el cas de soterrament, i de 20 a 25 km en el cas de galeries.  

La potència que pot circular pel cable soterrat o en galeria és inversament 
proporcional a la longitud del soterrament. Vol dir que quan arribem als 40 km o 
als 25 km en una galeria, ja no hi circularà corrent actiu. Per compensar aquests 
efectes de condensador es disposen bobines per compensar aquest corrent 
capacitatiu. 

4.4.1. Longitud crítica en corrent 

CL

P

S
artg

X Caract

n

correntcrítica
·

.

⋅










=
ω

                                         (22) 

On:  

  Xcrítica corrent  Longitud crítica en corrent en km 

  Sn   Potència nominal en MVA 

  Pcaract.   Potència característica en MW 

  L   inductància en H 

  C   capacitat en F 

  ω   2π·f a una f=50 Hz  
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4.4.2. Longitud crítica en tensió 

 

CL

U

U
artg

X
n

màxfinal

tensiócrítica
·

1
2

.

⋅

−








=
ω

                                  (23) 

On:  

  Xcrítica tensió   Longitud crítica en tensió en km 

  Un   Tensió nominal en kV 

  Ufinal màx.  Tensió al final de la línia màxima (36 o 24 kV) 

  L   inductància en H 

  C   capacitat en F 

  ω   2π·f a una f=50 Hz  
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CAPÍTOL 5:  

REGLAMENTS I 

NORMES 

 

 

5.1. Reglaments i normes 
En els càlculs tant elèctrics com mecànics així com en la instal·lació hi ha que 
seguir : 

 

• Reglament d’Alta Tensió 2008). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 
elèctriques d’alta tensió amb les seves instruccions tècniques 
complementàries (2008). 

• Reglament sobre condicions tècniques i de seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (1982). I les ITC 
aprovades amb posterioritat. 

• Real Decret pel que es regulen les activitats de transport, distribució, 
subministra i procediments d’autorització d’Instal·lacions d’Energia (1985).  

• “Mètode de càlcul i projecte d’instal·lacions de posada a terra per a centres 
de transformació de tercera categoria” d’UNESA. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (2002). 

• Especificacions tècniques ENDESA 
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