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2.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 L’objecte del projecte es la definició de materials, equips i treballs necessaris per 
la remodelació de les instal·lacions generals de mitja i baixa tensió del Centre 
Comunicació, Mesurament i Distribució de Media Tensió (CCMD MT) i dels quatre 
CC.TT., Villarroel Nord, Casanovas Nord, Urgències i Casanovas Sud. 
 

2.1.1.- Abastament 
 
 El present projecte té com a objecte les instal·lacions de: 
 

- Centre Comunicació, Medició i Distribució de Media Tensió. 
- Estació transformadora Casanovas Nord de 2x2500 kVA. 
- La línia d’interconnexió de 3x1x240 mm2 Al del CCMD MT amb el centre de 

transformació Casanovas Nord. 
- Les línies d’interconnexió des de el CT CN al QGBT. 
- Estació transformadora Villarroel Nord de 2x2500 kVA. 
- La línia d’interconnexió de 3x1x240 mm2 Al del C.T. Casanovas Nord amb el 

centre de transformació Villarroel Nord. 
- Les línies d’interconnexió des de el CT VN al QGBT. 
- Estació transformadora Urgències de 2x2500 kVA. 
- La línia d’interconnexió de 3x1x240 mm2 Al del C.T. Villarroel Nord amb el 

centre de transformació d’Urgències. 
- Les línies d’interconnexió des de el CT U al QGBT. 
- Estació transformadora Casanovas Sud de 2x2500 kVA. 
- La línia d’interconnexió de 3x1x240 mm2 Al del C.T. Urgències amb el centre 

de transformació Casanovas Sud. 
- Les línies d’interconnexió des de el CT CS al QGBT. 
- La línia d’interconnexió de 3x1x240 mm2 Al del C.T. Casanovas Sud amb el 

CCMD MT. 
 
 
           L’execució física i construcció del projecte es realitzarà en cinc fases: 
 
1ª) Instal·lació del Centre Comunicació, Mesurament i Distribució de Mitja tensió 
(CCMD MT). 
 
2ª) Instal·lació del Centre Transformació Casanovas Nord (CT CN). 
 
3ª) Instal·lació del Centre Transformació Villarroel Nord (CT VN). 
 
4ª) Instal·lació del Centre Transformació Urgències (CT U). 
 
5ª) Instal·lació del Centre Transformació Casanovas Sud (CT CS). 
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2.2.- ANTECEDENTS 
 
 Enguany les instal·lacions elèctriques de l’Hospital Clínic són existents. 
 
 L’alimentació elèctrica es en Baixa Tensió, realitzada per la companyia 
Subministradora en quatre EE.TT., ubicades en el propi Hospital als següents llocs: 
 

- E.T. Villarroel: Subministrament a 230 i a 400 V. 
- E.T. Urgències: Subministrament a 400 V. 
- E.T. Casanovas Sud: Subministrament a 230 V. 
- E.T. Casanovas Nord: Subministrament a 230 V. 
 
La Companyia subministradora, en varies ocasions, ha indicat que seria molt 

convenient que l’Hospital s’alimenti en Mitja Tensió. 

 

2.3.- TITULAR DE LES INSTAL�LACIONS 
 
 El titular de les instal·lacions és: 
 
HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA 
Amb domicili social al c/ Villarroel, 170, 08036 Barcelona 
 
 
 

2.4.- SITUACIÓ DE LES INSTAL�LACIONS 
 
 Les instal·lacions es troben a l’interior de l’Hospital Clínic de Barcelona, a la 
illa formada pels carrers: Villarroel, Provença, Casanovas i Còrsega. 
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2.5.- DESCRIPCIÓ DE LES NOVES INSTAL�LACIONS 
 

2.5.1.-  Sistema d’alimentació d’energia elèctrica procedent de xarxa 
pública. 
 
 El sistema d’alimentació d’energia elèctrica extern previst per l’Hospital es 
mitjançant dues línies d’11 kV de sistemes diferents, procedents de centres de 
distribució de Companyia Subministradora. 
 
 

2.5.2.- Sistema de commutació automàtic d’alimentacions M.T. 
 
 Per cobrir les averies o faltes d’energia en les dues línies d’alimentació en Mitja 
Tensió de la Companyia Subministradora, s’instal·la una commutació automàtica que 
en cas de manca de tensió a la línia preferent, connecta la de reserva. En tornar la tensió 
a la línia preferent, connecta la línia esmentada i després desconnecta la línia de reserva. 
 
 

 

2.5.3.- Transformació 
 
 Per  be que les cabines M.T. de maniobra i protecció d’abonat i de bucle interior 
es situen al CCMD MT en el recinte en el carrer de Casanovas, les cabines M.T. de 
maniobra de bucle intern i maniobra i protecció de transformadors s’instal·len en 
recintes adients situats a les rodalies dels centres de transformació. Aquests centres de 
transformació s’instal·len en recintes adients, a prop dels centres de gravetat de les 
càrregues elèctriques. 
 
 La transformació es redundant per tal de minimitzar el temps d’avaria i 
reparació; també el temps d’aturada per inspecció i manteniment. 
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 Els transformadors són d’aïllament sec capsulat, de 2500 kVA i bitensió 
secundaria (400/230 V). 
 
 La ventilació dels CC.TT. es forçada; es disposa d’una centraleta contra incendis 
que detecta l’incendi i atura la ventilació. 
 
 

2.5.4.- Sistema de commutació automàtica d’alimentacions B.T. 
  
 Per optimitzar la transformació i minimitzar el temps de zero de tensió en cas 
d’avaria d’un transformador o de la línia d’interconnexió TRAFO / QGBT, s’instal·len 
commutacions automàtiques de B.T. 
 
 Aquestes commutacions, decalades en temps de la commutació de M.T., i en cas 
d’avaria en un transformador, commuten la càrrega a l’altre que no està avariat i si 
aquest  segon no commutes, commutaria a grup electrogen.  
 

Les commutacions automàtiques de fonts, es realitza amb commutador 
automàtic de fonts IDS Plus, Controlador E Plus commutació tipus B de General 
Electric. 

 
Les característiques dels commutadors de fonts s’especifiquen al  

punt 2.10.2.- Controlador IDS Plus Tipus B ”. 
 

 

2.5.5.- Quadres generals de Baixa Tensió 
 
 Als CC.TT. Villarroel Nord hi ha dos Quadres Generals de Baixa Tensió; un per 
la tensió de 400 V i un altre per la tensió de 230 V; al CT Urgències només hi ha un 
Quadre General de Baixa Tensió per la tensió de 400 V i en Casanovas Nord i 
Casanovas Sud només hi ha un Quadre General de Baixa Tensió per la tensió de 230 V. 
 
 Els Quadres Generals de Baixa Tensió assumeixen les següents funcions: 
 

- Recepció, protecció, mesura i senyalització de l’energia en Baixa Tensió 
procedent dels transformadors connectats a las barres M.T. alimentades per les 
escomeses d’11 kV procedents de xarxes públiques. 

 
- Mantenir l’alimentació procedent dels transformadors alimentant les barres, amb 

energia procedent de TR-1 ó TR-2 ó GRUP, d’acord amb la preferència 
preestablerta. 

 
- En cas d’avaria d’un transformador o de les seves interconnexions, commutar 

les càrregues a l’altra transformador i a grup. 
 

- Maniobra, protecció i senyalització de les sortides a subquadres i receptors. 
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Els Quadres Generals de Baixa Tensió s’instal·len en sales de Baixa Tensió a 
prop dels transformadors, fora de l’abast del públic i només són accessibles al 
personal de servei i manteniment. 

 
 

2.5.6.- Camins de cables 
 

 
 

 
 
 
Els camins de cables es fan mitjançant safates 

metàl·liques d’escaleta galvanitzades en calent. En les rases 
també s’instal·len safates. 

 

 

 

 

2.5.7.- Cables 
 
 Els cables de distribució de Mitja Tensió són amb conductors d’alumini, 
aïllament de polietilè reticulat, no propagador de flama, lliure de fums i d’halògens per 
una temperatura màxima de treball de 90ºC; una temperatura màxima de curt circuit de 
250ºC i una tensió d’aïllament de 18/30 kV. 
 
 Les característiques dels conductors de mitja tensió s’especifiquen al  
punt “ 2.8.3.2.- Característiques tècniques ”. 
 
 Els cables generals de transport, distribució i interconnexió de Baixa Tensió son 
amb conductor de coure, aïllament termoplàstic no propagador de flama, lliure de fums i 
d’halògens per una temperatura màxima de treball de 90ºC, una temperatura màxima de 
curtcircuit de 250ºC i tensió d’aïllament de 0.6/1 kV. 
 

Les característiques dels conductors de baixa tensió s’especifiquen al  
punt “ 2.9.1.2.- Cables de 1000V ”. 
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SITUACIÓ                INICIAL                   FINAL

CC.TT TENSIÓ (V) POTÈNCIA (kW) POTÈNCIA (kW) TENSIÓ (V)
CASANOVAS NORD 220 1585,306 ------ 230

380 ------ 2366,906 400

VILLARROEL NORD 220 1011,464 ------ 230
380 1476,102 2453,78 400

URGÈNCIES 220 ------ ------ 230
380 2483,11 2453,78 400

CASANOVES SUD 220 1549,41 ------ 230
380 ------ 1922,61 400

TOTAL 220 4146,18 ------ 230
380 3959,212 9278,792 400

2.5.8.- Posta a terra de les instal�lacions / Tractament del neutre 
 
 El sistema de posat a neutre de les masses en les instal·lacions existents es el TT 
i seguirà essent el mateix. 
 
 L’elèctrode de posat a terra de baixa tensió es únic per a totes les instal·lacions 
de B.T. de l’Hospital. 
 
 A cada C.T. hi ha dos instal·lacions de P. a T.; instal·lació de P. a T. de 
Protecció i instal·lació de P. a T. de servei, que s’uneixen i fermen un terra únic. 
 
 Les instal·lacions de P. a T. es defineixen al “ Annex 1, Justificació de Càlculs i 
al Document 3, Càlculs ”. 
 
 

2.5.9.- Correcció del factor de potència 
 
 La correcció del factor de potència es fa en els Quadres Generals de Baixa 
Tensió mitjançant equips de bateries automàtiques de condensadors amb filtrat 
d’harmònics. 
 

Les característiques de les bateries de condensadors s’especifiquen al  
punt “ 2.9.1.5.- Bateries automàtiques de condensadors estàtics amb filtres sintonitzats 
per correcció del factor de potencia ”. 

 

2.5.10.- Gestió de les instal�lacions 
 
 La gestió de les instal·lacions no forma part d’aquest projecte per bé que en els 
equips que formen les instal·lacions, es deixen els dispositius i contactes auxiliars 
necessaris per la gestió abans esmentada. 
 
 

2.5.11.- Previsió Càrregues al Hospital 
 Per veure la previsió de càrregues completa del Hospital, consultar “ Annex 3, 
Previsió Càrregues ”.  
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2.6.- REGLAMENTACIÓ 
 
 Les instal·lacions corresponents a aquest Projecte, compleixen les 
especificacions i normes següents: 
 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
Elécticas, Subestaciones y Centros de Transformación (BOE núm. 288 de 1-12-82) é 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 01 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 02 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 04 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 05 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 06 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 07 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 09 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 12 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 13 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 14 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 17 
 
- Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 20 
 
- Instrucciones para ventilación y accesos a Centros de Transformación. 
 
- NBE-CP1-96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
 
- Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión, también las Instrucciones Tecnicas 
Complementàries (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002) 
 
- Instrucciones complementarias MIEBT para baja tensión (BOE 27,28 i 31-12-73) 
 
- Instrucciones complementarias MIEBT-025 (BOE 13-1-78) 
 
- Instrucciones complementarias MIEBT-004, 007 i 017 (BOE 26-1-78) 
 
- Instrucciones complementarias MIEBT-040 (BOE 13-8-80) 
 
- Instrucciones complementarias MIEBT-044 (BOE 17-10-80) 
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- Instrucciones complementarias MIEBT-025 (BOE 13-8-81) 
 
- Instrucciones complementarias MIEBT-044 (BOE 12-6-82) 
 
- Instrucciones complementarias MIEBT-008, 044 (BOE 22-7-83) 
 
- Instrucciones complementarias MIEBT-025, 044 (BOE 4-6-84) 
 
- Hojas de interpretación del MIE. 
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2.7.- XARXES DE TERRES 
 
 El dimensionat de les xarxes de terra es troba al “ Document 3, Càlculs ” i al  
“ Document 4 Plans ”. 
 
 

2.8.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL�LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE MITJA TENSIÓ 
 

2.8.1.- Cabines Prefabricades 

2.8.1.1.- Normes Generals 

 
- Reglament sobre centrals elèctriques i Centres de Transformació 
- Reglament electrotècnic de Baixa Tensió 
- CEI-298 
- BS-5227 
- IEC-129, 298, 265, 420, 056 

 
 

2.8.1.2.- Característiques nominals 

 
Les cel·les CGM de potència són cel·les blindades (metàl·liques), amb tecnologia 

d’interruptor automàtic extraible, que han estat dissenyades i fabricades atenent 
rigorosos sistemes de qualitat, buscant les més elevades prestacions i seguretat en la 
seva instal·lació i operació. 

 
Aquestes cel·les blindades es caracteritzen per la seva 

flexibilitat, al poder incorporar interruptors automàtics 
tant de tall en SF6 com de tall en buit de diferents 
fabricants, interruptors amb fusibles, interruptors en 
càrrega, seccionadors, seccionadors de posada a terra, etc. 
transformadors de tensió i intensitat de diferents tipus; 
proteccions de diverses funcions i característiques, i 
components normalitzats com ara aïlladors testimoni, 
platines, embarrats, fusibles, aïlladors de suport, etc., 
permetent així respondre a les exigències de la major part 
de les instal·lacions. 
 

L’estructura d’aquestes cel·les és autoportant, 
construïda en xapa d’acer, amb diferents gruixos 

depenent de la funció de cada part en la cel·la, i protegida contra la corrosió. Aquesta 
estructura té per objecte, a més de suportar l’aparellatge i demes elements de la cel·la, 
resistir els esforços mecànics produïts per les condicions normals i extraordinàries 
d’explotació, com ara la circulació de corrents de curtcircuit.  



15 
 

 
L’envoltant té també com missió impedir l’accés a parts en tensió o en moviment, i 

el grau de protecció IP 3X tant amb el carro introduït i la porta tancada, com amb el 
carro extret i la porta oberta. 
 
 

- Tensió assignada ...............................................................     36 kV 
- Tensió d’assaig a 50 Hz ....................................................     70 kV 
- Tensió d’assaig a 1.2/50 µs ...............................................     170 kV (Cresta) 
- Tensió d’assaig de seccionament ......................................     195 kV (Cresta) 
- Núm. De fases ...................................................................     3 
- Freqüència nominal ...........................................................     50 Hz 
- Intensitat assignada ............................................................     630 A 
- Intensitat màxima de curta durada .....................................     20 kA / 1 s. 
- Intensitat màxima dinàmica ...............................................     50 kA (Cresta) 

 
 

2.8.1.3.- Condicions normals de Servei 

 
- Les cabines compleixen amb RU 6407-B 

 
 

2.8.1.4.- Grau de protecció 

 
- Cuba de gas .......................................................................     Hermètica / Estanca 
- Recintes de Comandaments i Terminals ...........................     IP 23 D (EN 60529) 

 

2.8.1.5.- Interruptors automàtics 

 
- Núm, de Pols .....................................................................     3 
- Medi d’extinció de l’arc ....................................................     buit 
- Tensions nominals .............................................................    36/70/170 kV 
- Poder de tall .......................................................................    1250 MVA 
- Poder de connexió ..............................................................    50 kA 
- Intensitat nominal ...............................................................    630 A 
- Intensitat de curta estada ....................................................    20 kA / 1 s. 
- Comandament ....................................................................    Motoritzat 
- Normes: 

UNE-EN 60298 / 60129 / 20801 
UNE 21081 / 21136 / 21139 
RU 6407 
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2.8.1.6.- Interruptor – Seccionador 

 
- Núm, de posicions .............................................................    3 
- Posicions: 

Connectat 
Desconnectat 
Posat a Terra 

  
- Tensió assignada ...............................................................    36 kV 
- Tensió d’assaig 50 Hz .......................................................    70 kV 
- Tensió d’assaig a 1.2 / 50 µs .............................................    170 kV (Cresta) 
- Tensió d’assaig de seccionament ......................................    195 kV (Cresta) 
- Capacitat de tall corrent activa ..........................................    630 A 
- Capacitat de tall corrent capacitiva ...................................    50 A 
- Capacitat de tall corrent inductiva ....................................    16 A 
- Intensitat màxima de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
- Intensitat màxima dinàmica ..............................................    50 kA (Cresta) 
- Poder de connexió .............................................................    50 kA 

 
 

2.8.1.7.- Cabines de línia en CCMD MT (Núms. 1, 2, 3, 5, 6 i 7) 

 
Tipus CML-36, cel·la de línia, la cabina 3 i 5 son de sortida línia, totes dotades amb 

un interruptor - seccionador de tres posicions, permet comunicar l’embarrat del conjunt 
de cel·les amb els cables, tallar el corrent assignat, seccionar aquesta unió o posar a 
terra simultàniament les tres bornes dels cables de Mitja Tensió. 
 

- Mòdul de tall i aïllament SF6 
 

- Dimensions generals 
- Amplada ..............................................................    420 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1800 mm 

 
- Característiques elèctriques bàsiques 

- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
 

- Equip bàsic 
- Interruptor rotatiu III – tres posicions (SF6) – Comandament manual 
- Captadors de tensió capacitius 
- Borns de connexió MT 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Contactes auxiliars cablejats a regleta borns 
- Platina de coure 30x3 mm per a posada a terra del material 
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2.8.1.8.- Cabina d’unió de barres en CCMD MT (Núm. 4) 

 
Tipus CMIP-36, cel·la d’interruptor passant, disposa d’un interruptor en l’embarrat 

de la cel·la, a fi de permetre la interrupció en càrrega (separació en dues parts) de 
l’embarrat de la línia Preferent i la línia Reserva. 

 
- Mòdul de tall i aïllament SF6 

 
- Dimensions generals 

- Amplada ..............................................................    420 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1865 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
 

- Equip bàsic 
- Interruptor rotatiu III – dos posicions (SF6) – Comandament manual 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Contactes auxiliars cablejats a regleta borns 
- Platina de coure 30x3 mm per a posada a terra del material 

 
 

2.8.1.9.- Cabines de commutació automàtica de línies en CCDMD MT (Núms. 8 i 9) 

 
Tipus CMP-V-36, cel·la de Interruptor Automàtic de tall en buit, inclou un 

interruptor automàtic de tall en buit i un seccionador de tres posicions en sèrie amb ell. 
Està dotada del sistema autònom de protecció RPGM, que permet la realització de 
funcions de protecció. 
 

- Mòdul de tall i aïllament SF6  i tall en buit 
 

- Dimensions generals 
- Amplada ..............................................................    600 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1800 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
- Poder de tall .........................................................    20 kA 
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- Equip bàsic 
- Seccionador  III – tres posicions (SF6) – Comandament manual 
- Interruptor automàtic – comandament motoritzat, amb bobines de 
connexió, desconnexió, relé anti bombeig i comptador de maniobres. 
- Relé de protecció 3F+N (50-51/50N-51N) auto alimentat tipus RPGM-
3111 d’Ormazabal. Amb mòdul MID (només cabina 9, però que realitza 
el disparo de les proteccions per qualsevol defecte de les dues línies al 
portar cablejats els toroïdals a la cabina 10 (sortida comú) i dispars a les 
cabines 8  i 9 de transferència automàtica) 
- Captadors de tensió capacitius 
- Relé de detecció de presència de tensió tipus Reteca 
- Borns de connexió MT 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Platina de coure 30x3 mm per a posada a terra del material 

 
 

2.8.1.10.- Cabina de línia amb TT.I. en CCMD MT (Núm. 10) 

 
Tipus CML-36, cel·la de sortida línia, dotada amb un interruptor - seccionador de 

tres posicions, permet comunicar l’embarrat del conjunt de cel·les amb els cables, tallar 
el corrent assignat, seccionar aquesta unió o posar a terra simultàniament les tres bornes 
dels cables de Mitja Tensió. 
 

- Mòdul de tall i aïllament SF6 
 

- Dimensions generals 
- Amplada ..............................................................    420 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1800 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
 

- Equip bàsic 
- Interruptor rotatiu III – tres posicions (SF6) – Comandament manual 
- Captadors de tensió capacitius 
- 3 Transformadors d’intensitat toroïdals per a protecció de fases i 
homopolar de 50-1000 A tipus CT-B primari, 5P20, incorporats en 
aquesta cabina i connexionats al relé ubicat a la cabina 9. 
- Borns de connexió MT 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Contactes auxiliars cablejats a regleta de borns 
- Platina de coure 30x3 mm per a posada a terra del material 
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2.8.1.11.- Cabina de mesura de Companyia en CCMD MT (Núm. 11) 

 
Tipus CMM-36, cel·la de mesura, aquesta cel·la, de reduïdes dimensions, permet 

incloure en un bloc homogeni amb les altres funcions del sistema CGM els 
transformadors de mesura de tensió i intensitat. 

 
- Mòdul d’aire per TT.T i TT.I. 

 
- Dimensions generals 

- Amplada ..............................................................    1100 mm 
- Fondària ...............................................................    1160 mm 
- Alçada ..................................................................    1950 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
 

- Equip bàsic 
- 3 transformadors de tensió 11000 : √3 / 110 : √3, 50 VA, cl. 0.5 
- 3 transformadors d’intensitat 500/5 A, 15 VA, cl. 0.5 S, fs <= 5, límit 
tèrmic 5 kA 
- Interconnexió de potència amb cabines contigües formada per cable de 
1x300 mm2 de Cu i bornes, connexionat a cabina 10 i 13 
- Platina de coure de 30x3 mm per a posada a terra del material 

 
 

2.8.1.12.- Cabina de mesura auxiliar (Núm. 12) 

 
Tipus CMM-36, cel·la de mesura auxiliar, aquesta cel·la, de reduïdes dimensions, 

permet incloure en un bloc homogeni amb les altres funcions del sistema CGM els 
transformadors de mesura de tensió i intensitat. 

 
- Dimensions generals 

- Amplada ..............................................................    1100 mm 
- Fondària ...............................................................    1160 mm 
- Alçada ..................................................................    1950 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
 

- Equip bàsic 
- 3 transformadors de tensió 11000 : √3 / 110 : √3, 50 VA, cl. 0.5 
- Interconnexió de potència amb cabines contigua 
- Platina de coure de 30x3 mm per a posada a terra del material 
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2.8.1.13.- Cabina de transferència automàtica Companyia-Grup electrogen en 
CCMD MT (Núms. 13 i 14) 

 
Tipus CMP-V-36, cel·la de Interruptor Automàtic de tall en buit, inclou un 

interruptor automàtic de tall en buit i un seccionador de tres posicions en sèrie amb ell. 
Està dotada del sistema autònom de protecció RPGM, que permet la realització de 
funcions de protecció. 
 

- Mòdul de tall i aïllament SF6 i tall en buit 
 

- Dimensions generals 
- Amplada ..............................................................    600 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1800 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
- Poder de tall .........................................................    20 kA 
 

- Equip bàsic 
- Seccionador  III – tres posicions (SF6) – Comandament manual 
- Interruptor automàtic – comandament motoritzat, amb bobines de 
connexió, desconnexió, relé i comptador de maniobres. 
- Relé de detecció de presència de tensió tipus Reteca d’Ormazabal 
- Captadors de tensió capacitius 
- Borns de connexió MT 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Platina de coure 30x3 mm per a posada a terra del material 
- Aquestes cabines van connexionades al segon equip de transferència 
automàtica (STP). Sense relés de protecció tant sols efectuen maniobres 
de transferència a xarxa o a grups electrògens. 
 
- S’instal·len aquestes cabines en previsió d’una futura connexió  a 
un grup electrogen. 
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2.8.1.14.- Cabines de sortida de bucle en CCMD MT (Núm. 15 i 16) 

 
Tipus CML-36, cel·la de sortida de bucle, dotada amb un interruptor - seccionador 

de tres posicions, permet comunicar l’embarrat del conjunt de cel·les amb els cables, 
tallar el corrent assignat, seccionar aquesta unió o posar a terra simultàniament les tres 
bornes dels cables de Mitja Tensió. 
 

- Mòdul de tall i aïllament SF6 i tall en buit 
 

- Dimensions generals 
- Amplada ..............................................................    600 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1800 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
- Poder de tall .........................................................    20 kA 
 
 

- Equip bàsic 
- Seccionador  III – tres posicions – Comandament manual 
- Interruptor automàtic – comandament motoritzat, amb bobines de 
connexió, desconnexió, relé i comptador de maniobres 
- Captadors de tensió capacitius 
- Borns de connexió MT 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Contactes auxiliars cablejats a regleta de borns 
- Platina de coure 30x3 mm per a posada a terra del material 
 

- Composició caixó de control 
- Sistema de protecció multi funció, mesura i control, comunicable, 
model SMOR 1 de GEPCE, amb les següents funcions de protecció 
disponibles: 
 ▪ Sobreintensitat de tres fases i neutre (3x50/51+50N/51N) 
 ▪ Sobreintensitat de seqüencia negativa (46) 
 ▪ Mínima i màxima tensió 
 ▪ Mínima i màxima freqüència (81M,81m) 
 ▪ 3 grups de protecció d’ajustament 
 ▪ Arrancada en fred 
 ▪ Re enganxador (79) de fins a quatre intents 
 ▪ Entrades i sortides configurables 
 ▪ Monitorització de la salut de l’interruptor 
 ▪ Mesures 
 ▪ Comunicacions sèrie, protocol MODBUS 
 ▪ Connexió / desconnexió mitjançant comunicacions 
 ▪ Selectivitat lògica 
- Selector local-telecomandament 
- Polsador obertura / tancament amb indicació lluminosa 
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- Bloc de proves de 4 elements per a protecció dels secundaris dels TI 
 

- A fossa de cables: 
- 3 transformadors d’intensitat toroïdals de relació 400/1 A, 3 VA, 
classe 5P10 i diàmetre 60 mm, d’Arteche model IFH-0. 

 
 
 

2.8.1.15.- Cabina entrada bucle en CC. TT. (Núm. 1V) 

 
Tipus CMM-36, cel·la de mesura auxiliar, aquesta cel·la, de reduïdes dimensions, 

permet incloure en un bloc homogeni amb les altres funcions del sistema CGM els 
transformadors de mesura de tensió i intensitat. 
 

- Mòdul de tall i aïllament en SF6 
 

- Dimensions generals 
- Amplada ..............................................................    420 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1800 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
 

- Equip bàsic 
- Interruptor rotatiu III – tres posicions (SF6) – Comandament manual 
- Captadors de tensió capacitius 
- Borns de connexió M.T. 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Contactes auxiliars cablejats a regleta de borns 
- Platina de coure 30x3 mm per a posada a terra del material 

 
 

2.8.1.16.- Cabina sortida bucle en CC. TT. (Núm. 2V) 

 
Tipus CMM-36, cel·la de mesura auxiliar, aquesta cel·la, de reduïdes dimensions, 

permet incloure en un bloc homogeni amb les altres funcions del sistema CGM els 
transformadors de mesura de tensió i intensitat. 
 

- Mòdul de tall i aïllament en SF6 
 

- Dimensions generals 
- Amplada ..............................................................    420 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1800 mm 
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- Característiques elèctriques bàsiques 

- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
 

- Equip bàsic 
- Interruptor rotatiu III – tres posicions (SF6) – Comandament manual 
- Captadors de tensió capacitius 
- Borns de connexió M.T. 
- Relé senyalitzador de curtcircuits i pas de falta homopolar, incloent 4 
sensors toroïdals, tipus SPF-3N d’Arteche 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Contactes auxiliars cablejats a regleta de borns 
- Platina de coure 30x3 mm per a posada a terra del material 

 
 

2.8.1.17.- Cabina de protecció de transformador en CC. TT. (Núm. 3V i 4V) 

 
Tipus CMP-V-36, cel·la de Interruptor Automàtic de tall en buit, inclou un 

interruptor automàtic de tall en buit i un seccionador de tres posicions en sèrie amb ell. 
Està dotada del sistema autònom de protecció RPGM, que permet la realització de 
funcions de protecció. 
 

- Mòdul de tall i aïllament en SF6 i de tall en buit 
 

- Dimensions generals 
- Amplada ..............................................................    600 mm 
- Fondària ...............................................................    850 mm 
- Alçada ..................................................................    1800 mm 
 

- Característiques elèctriques bàsiques 
- Tensió assignada .................................................    36 / 70 / 170 kV 
- Intensitat assignada .............................................    630 A 
- Intensitat de curta durada ....................................    20 kA / 1 s. 
- Poder de tall ........................................................    20 kA 
 

- Equip bàsic 
- Seccionador  III – tres posicions – Comandament manual 
- Interruptor automàtic – comandament motoritzat, amb bobines de 
connexió, desconnexió, relé i comptador de maniobres 
- Relé digital de protecció de sobreintensitat i curtcircuit de fases 
(3x50/51) i neutre (50N/51N), model MIF de GE Power Management, 
amb les següents funcions: 
 ▪ Protecció d’imatge tèrmica (49) 
 ▪ Monitorització 
 ▪ Mesures 
 ▪ Registres d’events 
 ▪ Oscil·lo grafia 



24 
 

 ▪ Estat de l’interruptor 
 ▪ Entrades/sortides configurables 
 ▪ Comunicació MODBUS 
 ▪ Selectivitat lògica amb cabines 15 i 16 
- Captadors de tensió capacitius 
- Transformadors d’intensitat toroïdals de relació 150/1 A, 1.5 VA, classe 
5P10, diàmetre 60 mm d’Arteche model IFH-0, per protecció de 
transformador, situats a la fossa de cables 
- Pany i clau d’enclavament amb recinte transformador 
- Embarrat per 630 A / 50 kA (Cresta) 
- Contactes auxiliars cablejats a regleta de borns 
- Platina de coure de 30x3 mm per a posada a terra del material 
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2.8.1.18.- Transferència automàtica de línies. Normativa FECSA, tipus STP, 
muntat a sobre cabines 8-9. Primer equip. 

 
 Filosofia de funcionament 
 
 El controlador de cabines CCP1 realitza la transferència automàtica amb línies 
amb ACOPLAMENT entre les línies d’entrada del centre de distribució E1 i E2. 
 
 A més, el controlador rep directament la senyal de disparo del relé de protecció 
de sobreintensitat de fases i homopolar, RPGM, indicant (tant localment com a 
distància) el disparo de la protecció. 
 

  
 
 
 

L’automatisme disposa de la possibilitat de 
realitzar la transferència en mode AUTOMÀTIC o 
MANUAL. La selecció del mode de treball es pot 
realitzar directament sobre el teclat del controlador o 
bé mitjançant selector situat al frontal de l’armari de 
transferència. En mode manual no es permet el 
tancament d’ambos interruptors simultàniament. 
 
 
 
 
 

 
 
 Automatisme en mode manual  
 
 En aquest mode de funcionament l’automatisme permet a l’operador el 
comandament dels interruptors mitjançant la botonera incorporada en el propi 
controlador. 
 
 El sistema permet la maniobra d’acoplament entre el s interruptors de les línies 
d’entrada E1 i E2. 
 
 En cas d’una parada programada de la línia d’alimentació PREFERENT, es 
disposa l’automatisme de forma tal que actuant sobre la botonera es puguin realitzar les 
operacions: 
 
  - Tancar l’interruptor de la línia de RESERVA 
  - Obrir l’interruptor de la línia PREFERENT 
 
 A la tornada a condicions d’alimentació normals: 
 
  - Tancar l’interruptor de la línia PREFERENT 
  - Obrir l’interruptor de la línia RESERVA 
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 A més, amb l’automatisme en mode manual, l’usuari mitjançant menú pot triar 
quina línia d’entrada ha de ser seleccionada com a PREFERENT. L’automatisme 
implementat sempre tria per defecte com a línia PREFERENT la línia d’entrada E1. 
 
 
 
 Automatisme en mode automàtic   
 
 Al seleccionar aquest altre mode d’operació, l’automatisme sempre que hi hagi 
tensió a la línia seleccionada com a PREFERENT estableix el servei per aquesta línia. 
 
 A continuació es descriu el comportament de l’automatisme quan es produeixi 
una falta de tensió a la línia d’entrada seleccionada com a PREFERENT. 
 
 Si la falta de tensió a la línia PREFERNT és superior a T1 = 2 segons 8(temps 
programable) i existeix tensió a la línia RESERVA, durant T2 = 3 minuts 
ininterrompudament (temps programable), l’automatisme està disposat de forma tal que: 
 
  - Obre l’interruptor de la línia PREFERENT 
  - Tanca l’interruptor de la línia RESERVA 
 
 Per a que s’efectuï la tornada a la normalitat és necessari que la línia 
d’alimentació PREFERENT tingui tensió ininterrompudament durant el temps T2. Si es 
compleix aquesta condició: 
 
  - Tanca l’interruptor de la línia PREFERENT 
  - Obre l’interruptor de la línia RESERVA 
 
 Així mateix, quan es realitza aquesta operació d’acoplament a la tornada de 
tensió a la línia RESERVA, l’automatisme vigila que el temps d’acoplament no sigui 
superior a 500 ms, si es supera aquest temps i continua l’acoplament, l’automatisme 
donarà una senyal d’alarma i a la vegada tornarà a obrir la línia PREFERENT, quedant 
en servei la línia RESERVA, però amb una alarma de funcionament activada, això 
podria produir-se per exemple per una fallada en el sistema d’obertura de la línia de 
RESERVA. 
 
 No obstant, a falta de tensió a la línia de RESERVA, si la línia PREFERENT té 
tensió, el canvi es realitza sense esperar el temps T2 anteriorment indicat. 
 
  
 Control de cabines programable CCP-1 
 
Descripció general: 
 
 - Equip electrònic basat en microprocessadors i filosofia d’autòmats, dissenyat 
específicament per la seva integració a cabines de MT. 
 
 - Sistema flexible i programable pel control, maniobra i senyalització, amb 
especial aplicació on es precisin automatismes com: 
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  - Transferència automàtica de línies 
  - Reenganxada automàtica 
  - Enclavaments elèctrics entre cabines 
  - Centralització de alarmes, etc. 
 
 - Preparat i obert per la seva integració als diferents sistemes de 
telecomandament. 
 
 - Comunicable a través de xarxa local, amb altres controladors i sistemes, 
dissenyat sota filosofia de control distribuït. 
 
 - Canal sèrie de comunicació per a impressora o ordinador compatible PC, 
extracció de dades, events, canvis de programa, etc. 
 
 - Registre cronològic d’events, alarmes, comptador de maniobres, etc. 
 
 - Autoxequeig del sistema així com a estat de circuits externs crítics (bobines de 
disparo, tancament, etc.) amb indicació d’alarma. 
 
 - Interface senzill i còmode amb l’operador a través del teclat i pantalla 
alfanumèrica mitjançant menús preestablerts. 
 
 - Ordres directes d’obertura i tancament de l’automatisme i preferència de 
comandament (local/telecomandament). 
 
 - Indicacions directes (leds) d’alarmes, funcionament correcte, procés de 
comunicació i tensió auxiliar. 
 
 - Capacitat de 32 entrades-sortides digitals. 
 
 - Sortides especials per a comandament directe d’elements de potència (bobines 
disparo, tancament, motoritzacions, clàxon, etc.). 
 
 - Totes les sortides són lliures de tensió, podent controlar elements amb diferents 
tensions de funcionament. 
 
 - Preparat per indicar directament (localment i a distància) disparo del relé de 
protecció de sobreintensitat RPG. 
 
 
Característiques: 
 
 - Temperatura de funcionament ................................. -5 a +55 ⁰C 
 - Temperatura d’emmagatzematge ............................ -25 a +70 ⁰C 
 - Grau d’humitat ........................................................ <= 90% 
 - Tensions possibles de funcionament ....................... 38 – 130 Vcc 
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Normativa per a assajos: 
 
 - Assajos de susceptibilitat electromagnètica 
  - Resistència d’aïllament i rígides dielèctrica (CEI-255-5) 
  - Test d’ona de xoc (CEI-255-4) 
  - Test d’alta freqüència (CEI-255-4, CEI-255-22-1) 
  -Pertorbacions en salves (CEI-801-4) 
  -Descàrregues electrostàtiques (CEI-801-2, CEI-255-22-2) 
  - Radiacions electromagnètiques (CEI-801-3, CEI-255-3) 
 
 - Assajos d’endurança mecànica 
  - Vibracions i resistència (CEI-68-2-6, CEI-255-21-1) 
  - Xocs (CEI-68-2-7, CEI-255-21-2) 
  
 - Assajos climàtics 
  - Variacions lentes de temperatura, cicles fred/calor (CEI-68-2-14) 
  - Cicles de calor humida (CEI-68-2-30) 
 
 
 
 Quadre de transferència automàtica (tipus STP Standard). Aplicació a dues 
cabines d’interruptors automàtic 
 
- Mòdul de 600 mm d’amplada per 800 mm d’alçada per 400 mm de profunditat, 
contenint al seu interior els següents aparells i materials. 
 
 - 1 controlador de cabines de potència per a realitzar la funció de transferència 
automàtica de línies, tipus CCP-1, marca Ormazabal. 
 
 - 1 selector manual –automàtic, tipus LC2 de Sprecher. 
 
 - 1 selector línia preferent – línia de reserva 
 
 - Interruptors automàtics magneto tèrmics II amb contactes auxiliars 
(1NO+1NT) per a protecció dels circuits de comandament i control. 
 
 - Equips de bateries i carregador de 48 VDC de 7 Ah. 
 
 

2.8.1.19.- Transferència segon equip – grup electrogen 

 
 La instal·lació d’aquest equip es realitzarà en un futur, no essent objecte 
d’aquest projecte la connexió del grup electrogen. 
 
 El controlador de cabines CCP realitza la transferència automàtica amb les línies 
SENSE ACOPLAMENT entre les línies d’entrada de FECSA i futur Grup electrogen. 
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 L’automatisme disposa de la possibilitat de realitzar la transferència en mode 
AUTOMÀTIC o MANUAL. La selecció del mode de treball es pot realitzar mitjançant 
el selector situat al frontal de l’armari de transferència. 
 
 
 
 Automatisme en mode manual  
 
 En aquest mode de funcionament l’automatisme permet a l’operador el 
comandament dels interruptors mitjançant la botonera incorporada en el propi 
controlador. 
 
 El sistema NO permet la maniobra d’acoplament entre el s interruptors de les 
línies de FECSA i Grup electrogen. 
 
 En cas d’una parada programada (transferència manual) o la falta de tensió de la 
línia d’alimentació de FECSA, el controlador de cabina CCP enviarà la senyal 
D’ARRANCADA DE GRUP ELECTROGEN (contacte commutat) i es disposa 
l’automatisme de forma tal que actuant sobre la botonera es puguin realitzar les 
operacions: 
 
  - Obrir l’interruptor de la línia de FECSA 
  - Tancar l’interruptor de la línia de Grup electrogen 
  
 A la tornada a condicions d’alimentació normals (transferència manual), el 
controlador de cabines CCP enviarà la senyal de PARADA DE GRUP ELECTROGEN 
(contacte commutat) i es disposa l’automatisme de forma tal que actuant sobre la 
botonera es puguin realitzar les operacions: 
 
  - Obrir l’interruptor de la línia de Grup electrogen 
  - Tancar l’interruptor de la línia  de FECSA 
 
 
 
Automatisme en mode automàtic   
 
 Al seleccionar aquest altre mode d’operació, l’automatisme sempre que hi hagi 
tensió a la línia de FECSA estableix el servei per aquesta línia prèvia confirmació de 
que es trobi obert l’interruptor de la línia de Grup electrogen. 
 
 A continuació es descriu el comportament de l’automatisme quan es produeixi 
una falta de tensió a la línia de FECSA: 
 
 Si la falta de tensió a la línia de FECSA és superior a T1 = 600 ms (temps 
programable) el controlador enviarà la senyal de ARRANCADA DE GRUP 
ELECTROGEN (contacte commutat). Quan es detecti la tensió de grup electrogen, 
l’automatisme està disposat de forma tal que: 
 
  - Obre l’interruptor de la línia de FECSA 
  - Tanca l’interruptor de la línia de Grup electrogen 
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 Per a que s’efectuï la tornada a la normalitat és necessari que la línia 
d’alimentació de FECSA tingui tensió ininterrompudament durant el temps T2 = 3 min 
(temps programable) Si es compleix aquesta condició el controlador enviarà la senyal de 
PARADA DE GRUP ELECTROGEN (contacte commutat) i una vegada que no es 
detecti tensió a la línia de grup electrogen es realitza la tornada d’aquest a mode: 
 
  - Obre l’interruptor de la línia de Grup electrogen 
  - Tanca l’interruptor de la línia de FECSA 
 
 
 
Descripció de la funcionalitat dels relés depenent si el subministrament es realitza 
per la línia de FECSA o des de grup electrogen 
 
 - Relé RA: relé que envia l’ordre d’obrir els interruptors dels transformadors 
sempre que estigui obert l’interruptor de la línia de Fecsa. 
 
 - Relé RC1: relé que envia l’ordre de tancar. Només a l’interruptor del 
transformador seleccionat amb el selector TR1/TR2 de cada centre, quan estigui obert 
l’interruptor de la línia de Fecsa i estigui tancat l’interruptor de la línia de grup 
electrogen. 
 
 - Relé RC2: relé envia l’ordre de tancament als interruptors dels transformadors 
que no s’hagin tancat anteriorment per la selecció del selector TR1/TR2, quan estigui 
obert l’interruptor de la línia de grup electrogen i tancat l’interruptor de la línia de 
Fecsa. 
 
 Aquests relés actuen tant en mode manual com en mode automàtic de la 
transferència. 
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2.8.2.- Transformadors 
 

2.8.2.1.- Característiques generals 

 
 Els transformadors son trifàsics de tipus sec i classe tèrmica F, amb bobinats 
encapsulats i modelats al buit amb resina epòxid per servei interior. 
 
 El circuit magnètic es de xapes d’acer al silici de gra orientat, aïllades per òxids 
minerals. 
  
 L’enrolament de baixa tensió està bobinat en banda i les espires estan separades 
per una capa aïllant de classe F; l’enrolament junt amb el seu circuit magnètic 
s’impregna amb resina de classe F i es polemitza. 
 
 L’enrolament d’alta tensió es de bobinat continu amb gradient lineal sense entre 
capes; aquest enrolament està format pel conductor de fil esmaltat i l’encapsulat amb 
resina classe F. 
 

 

 



32 
 

2.8.2.2.- Normatives aplicades 
 
 - UNE 20101 
 - UNE 20178 (1986) 
 - IEC 76-1/2/3/4/5 
 - IEC 726 (1982) 
 - Harmonització CENELE HD 538-1-S1 (1992) 
 
 

2.8.2.3.- Característiques específiques transformador de 2.5 MVA – Bitensió 
primària 

 
 - Potència assignada ......................................................    2500 kVA 
 - Tensió d’aïllament ......................................................    36 / 70 / 170 kV 
 - Tensió primàries assignades .......................................    11-25 (±2.5%±5%) kV 
 - Bitensió secundaria en càrrega entre fases .................    400 – 230 V 
 - Índex K .......................................................................    0.75 
 - Freqüència ..................................................................    50 Hz 
 - Grup de connexió .......................................................    Dyn11 
 - Pèrdues màximes 
  - En buit ............................................................    5800 W 
  - Degudes a la càrrega a 75⁰C ..........................    22500 W 
  - Degudes a la càrrega a 120⁰C ........................    25000 W 
 - Tensió de curtcircuit ..................................................    6-8 % / 230 V - 400 V 
 - Descàrregues parcials ................................................    < 10 pC 
 - Corrent en buit ...........................................................    0.8 % 
 - Grau de protecció .......................................................    IP 00 
 - Dispositius de protecció tèrmica 
  - 3 Sondes .........................................................    Pt 100 
  - 1 Centraleta de temperatures ..........................    T-935 / A 420 
 - Pressió acústica Lpa a 1 m .........................................    62 dB (A) màx. 
 - Longitud aproximada .................................................    2350 mm 
 - Amplada aproximada .................................................    1300 mm 
 - Alçada aproximada ....................................................    2650 mm 
 - Pes aproximat .............................................................    6200 Kg 
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2.8.2.4.- Equip bàsic dels transformadors 
 
 Cada transformador està proveït del següent equip bàsic: 
 
- Rodes planes orientable (4 Uts.) 
- Anelles d’elevació (4 Uts.) 
- Preses de terra (2 UTS.) 
- Plaques característiques (2Uts.), (1 fixada al transformador i 1 per la cel·la) 
- Senyal de “perill elèctric” 
- Barres de commutació de les preses de regulació, maniobrables sense tensió 
- Barres d’acoblament de MT amb terminals a la part superior 
- Joc de barres de BT per connexió del transformador 
- Protocols d’assaigs individuals i documentació d’instal·lació i manteniment 
- Protocols d’assaigs de tipus 
 
 

2.8.2.5.- Assaig de rutina 

 
 A cada transformador se l’hi fan els següents assaigs amb l’emissió de la 
documentació corresponent: 
 
 - Mesura de la relació de transformació i comprovació d’acoplament. 
 - Tensió aplicada a freqüència industrial. 
 - Tensió induïda. 
 - Mesura de descàrregues parcials. 
 - Mesura de pèrdues i de corrent de buit. 
 - Mesura de les pèrdues degudes a la càrrega. 
 - Mesura de resistència dels enrolaments. 
 - Mesura de la tensió de curtcircuit. 
 - Mesura de la resistència d’aïllament. 
 - Control d’acabat final. 
 
 

2.8.3.- Cables d’interconnexió de mitja tensió 
 

2.8.3.1.- Generalitats 

 
 Els cables de mitja tensió s’instal·len en safates del tipus escaleta formant ternes, 
aquestes ternes s’ancoren a les safates  mitjançant grapes metàl·liques a intervals de dos 
metres. Per assegurar l’estabilitat del sistema en cas de curtcircuit, aquestes ternes de 
cables s’encinten a intervals de mig metre de la manera següent: 
 
 - Cinta: Scotch 3M nº 45, reforçada amb fibra de vidre de 25 mm d’amplada. 
 - Nombre de capes: Mínim 5, apretades i sense canals. 
 
 Els cables de cada circuit tenen la mateixa llargada i no s’hi admeten 
empiulaments. 
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2.8.3.2.- Característiques tècniques 

 
 Els cables de mitja tensió son unipolars a camp radial amb aïllament de polietilè 
reticulat per una tensió de 18/30 kV, apantallat, designació ALRHZ1 segon UNE 
21.123. 
 
 - Tensió nominal (Uo/U) ........................................    18/30 kV 
 - Tensió més alta (Um) ...........................................    36 kV 
 - Classe de conductor ..............................................    Alumini 
 - Aïllament ..............................................................    Polietilè Reticulat 

- Secció ...................................................................    1x240 mm2  
 - Pantalla .................................................................    Corona de fils de Coure 
                                                                                                    ( seccions 25 mm2) 
 - Coberta .................................................................    Vemex 
 - Normes .................................................................    UNE 21.123/21.022/21.085 
           UNE 20453 part 2 
           IEC 20A (sec) 126 
 - Temperatura màxima servei .................................    90 ⁰C 
 - Temperatura màxima curtcircuit ..........................    250 ⁰C 
 

 

 

2.8.4.- Instal�lació de cabines prefabricades 
 
 Les cabines de mitja tensió son conjunts prefabricats interconnectats i dotats dels 
equips associats adients, transformadors d’intensitat, de tensió, relés de mesures i 
protecció, centraletes de temperatures de protecció de transformador, dispositius 
d’enclavament, maniobra, control i protecció totalment cablejats. 
 
 Per a la seva instal·lació en obra s’ha de construir una banqueta amb perfils 
normalitzats que, recolzant-se en el forjat, anivelli les cabines amb el fals terra. 
 
 Aquestes cabines de servei interior per 36 kV disposen d’interruptors automàtics 
amb tal al buit. 
 Les cabines tenen, a més dels enclavaments de seguretat normals, un 
enclavament entre les cabines de protecció de transformador i les portes dels recintes de 
transformació, de manera que la clau del recinte de transformació no es pugui treure de 
la cabina fins que l’interruptor estigui desconnectat i el seccionador de P. a T. tancat. 
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 Les cabines estan respatllades com a mínim pels assaigs de tipus següents: 
 
- Assaigs de tensions nominals 
- Assaigs de comportament d’arc intern 
- Assaigs d’escalfament 
- Assaig d’endurança mecànica 
- assaigs de comportament electrodinàmic i tèrmic en condicions de curtcircuit 
  

Totes les cabines es sotmeten als assaigs de rutina indicats en les normes CEI. 
 
 
 

2.8.5.- Instal�lació de Transformadors 
 
 Els transformador de potència que s’instal·len son del tipus capsulat. 
 
 En el borns de Mitja Tensió de cada transformador s’instal·len punts fixes de 
posta a terra temporal. 
 
 En el costat de Baixa Tensió de cada transformador s’instal·la una estructura 
metàl·lica per suport d’aïlladors, separats i embarrats de coure de sortida dels 
transformadors; aquests embarrats es connecten als borns de sortida dels transformadors 
mitjançant peces elàstiques adients, de forma i manera que els borns del transformadors 
no pateixin cap mena d’esforç mecànic. Els cables d’interconnexió entre els 
enrolaments secundaris dels transformadors i els seus quadres es connecten als 
embarrats abans esmentats de forma que el seu pes no graviti sobre els borns del 
transformador; aquests cables han de tenir sempre la mateixa longitud per fase. 
 
 El control de temperatura dels transformadors es fa mitjançant centraletes de 
temperatures digitals. Els transformadors incorporen detectors de temperatures Pt 100 
(un detector per columna) per activació dels relés d’alarma i desconnexió; les 
centraletes de temperatures son les T-935 / A420 de TECSYSTEM i s’instal·len a les 
cabines de protecció dels transformadors corresponents. 
 
 L’evacuació de calor dels centres de transformació es fa mitjançant ventilació 
forçada comandada per termòstats d’ambient; en cas d’incendi la ventilació s’atura per 
l’acció de la centraleta contra incendis sobre la ventilació. 
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2.9.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL�LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 

2.9.1. Instal�lacions de baixa tensió 
 
 Les instal·lacions de baixa tensió, prenen els quadres generals de baixa tensió 
com origen d’aquestes instal·lacions es poden classificar en: 
 
  - Sortides a transformadors 
  - Sortides a subquadres i cofres 
  - Sortides a bateries de condensadors 
 
 Les instal·lacions estan formades per: 
 
  - canalitzacions i conductors 
 
 
 

2.9.1.1.- Quadres Generals de Baixa Tensió (QGBT) 

 
 Els quadres generals de baixa tensió son els destinats a la maniobra i protecció 
de la distribució elèctrica general. 
 
 Aquests quadres es contribueixen d’acord amb: 
 
  - Esquemes unifilars 
  - Esquemes tipus 
  - Frontal/Dimensions 
  - Aquestes especificacions 
 
 
 Normes 
 
  - IEC – 439-1   - Conjunts prefabricats 
  - IEC – 649   - Escalfament 
  - IEC – 529   - Grau de protecció 
  - IEC – 38   - Quadres de distribució de tensió normal 
  - IEC – 1641   - Prova d’arc intern 
  - EN 60.439-1   - Sistemes funcionals 
 
 
 Condicions d’instal·lació 
  
  - Climatització de la sala 
  - Temperatura ambient d la sala 15 ⁰C  > T < 30 ⁰C 
  - Alçada < 1000 m 
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 Característiques generals 
 
- L’aparellatge, elements i dispositius compleixen amb els requisits de C.E.M.(Camps 
electromagnètics) 
 
- Per la maniobra i protecció dels circuits funcionals d’entrades i sortides només 
s’utilitzen interruptors automàtics magneto tèrmics amb o sense protecció diferencial 
associada; d’aquesta norma únicament s’exceptua la protecció de sobre tensió. 
 
- L’aparellatge es de tecnologia modular. 
 
- Per les connexions dels conductors de protecció (CP), s’instal·la una barra de coure 
aïllada elèctricament de les peces metàl·liques dels quadres a la part inferior; també 
s’instal·la una barra de coure sense aïllar per connectar a la presa de terra totes les parts 
metàl·liques dels quadres, inclòs les mòbils. 
 
- La ventilació es la adient per l’evacuació de les pèrdues de calor. 
 
- L’estructura i la carcassa son metàl·liques amb un gruix de la xapa mínim de 2 mm. 
- Els tancaments son metàl·lics amb un gruix de xapa mínim de 1 mm. 
 
- Les entrades i sortides de cables son per la part inferior i disposen de borns per 
connexió de tots els conductors de cada circuit (·F+N+CP) i de ranures o premsaestopes 
pel seu pas. 
 
 
 Característiques elèctriques 
 
- Tensió assignada ...................................................    400/230 VCA – 50 Hz – 3F+N 
- Tensió de maniobra ...............................................    230 VCA – 50 Hz – F+N 
- Sistema de neutre ..................................................    TT 
- Corrent assignada ..................................................    4000 A 
- Corrent de curtcircuit mínima ...............................    92 kA (230 V) / 55 kA (400 V) 
- Potències / sortides ................................................    Taules 1, 2 i 3 
                                                                                     
 
 

2.9.1.2.- Cables de 1000 V 

 
Els cables unipolars de mil volts s’instal·len en safates metàl·liques del tipus 

escaleta formant ternes (R-S-T) o quadrets (R-S-T-N), aquestes ternes o quadrets 
s’ancoren a les safates mitjançant grapes metàl·liques a intervals màxims de dos metres 
en trams horitzontals i d’un metre en plans verticals; la separació mínima entre ternes 
i/o quadrets es superior a un quart de diàmetre, considerant com a diàmetre d’una terna 
o quadret de cables el de la circumferència circumscrita. 
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Per assignar estabilitat del sistema en cas de curt circuit, les ternes o quadrets de 
cables s’encinten a intervals de mig metre de la manera següent: 
 
-Cinta : Scotch 3M nº 45, reforçada amb fibra de vidre de 25 mm         

d’amplada. 
 
- Nombre de capes : Mínim 5, apretades i sense canals. 
 
 
 Els cables de cada circuit tenen la mateixa llargada i no s’hi admeten 
empiulaments. 
 
 La secció dels conductors s’indiquen a les “ Taules 1, 2 i 3 ”. 
 
 
 
 Característiques específiques:  
 
Designació genèrica .........................................    RZ1-K 0.6/1 kV 
Nº de conductors ..............................................    Taules 1, 2 i 3 
Seccions ...........................................................    Taules 1, 2 i 3 
Classe de conductor .........................................    Coure / UNE 21.022 
Aïllament Z1 ....................................................    Poliolefina de colors / UNE 21.089 
Coberta .............................................................    Poliolefina 0 – halògens 
Color coberta ....................................................    Negre 
Norma bàsica ....................................................    UNE 21.123 
Normes d’assaigs: 
 No propagació de flama ........................    UNE 20.431-1 / IEC 332-1 
 No propagació d’incendi .......................    IEEE 383/UNE 20.432-3/IEC 332-3 
 Emissió d’halògens ...............................    UNE 21.147-1 
 Corrosivitat ............................................    pH5÷5.5 / UNE 21.147-2 
 Índex de toxicitat ...................................    IT ≤ 1.5 / UNE 21.174 
 Baixa emissió de fums ..........................    UNE 21.172-1/2 
Tensió nominal Uo/U .......................................    0.6/1 kV 
Tensió d’assaig .................................................    3.5 kV / UNE 21.123-3 
Temperatura màxima servei .............................    90 ⁰C 
Temperatura màxima curtcircuit ......................    250 ⁰C 
Temperatura mínima d’estesa ..........................    10 ⁰ C 
 
 
 
* També es pot consultar els conductors, seccions i potencies al “ Document 3, 
Càlculs ” 
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Taula 1 

 

Taula 2 
 

Subquadres de E.T. VILLARROEL 400 V

Nº Sortida Denominació Potència Intensitat Secció Max. Int.

prevista
màxima 

potència
(mm

2
) admissible

(kW) (A) (A)

0 Limitador de sobretensió

1 Borns 400 V TR-1 1600 2886,75 3(8x1x240)+1(4x1x240) 4280

2 Borns 400 V TR-2 1600 2886,75 3(8x1x240)+1(4x1x240) 4280

3 Borns GRUP 1600 2886,75 3(8x1x240)+1(4x1x240) 4280

4 Bateria condensadors 1 450 kVAr 649,51 3(2x1x240)+1(1x1x240) 1070

5 Bateria condensadors 2 450 kVAr 649,51 3(2x1x240)+1(1x1x240) 1070

6 Subquadre Pavello 5 700 1262,95 3(5x1x240)+1(2x1x240) 2675

7 Sala Màquines 3/5 350 631,47 3(2x1x240)+1(1x1x240) 1070

8 Sala Màquines 5/7 550 992,32 3(3x1x240)+1(2x1x240) 1605

9 Radiodiagnostic 500 902,10 3(4x1x240)+1(2x1x240) 2140

10 Subquadre UCI's 120 216,50 3(1x1x185)+1(1x1x95) 450

11 Subquadre Serveis Auxiliars 55 99,23 3(1x1x120)+1(1x1x70) 335

12 Reserva - - - -

 Subquadres de E.T. URGENCIAS 400 V
Nº Sortida Denominació Potència Intensitat Secció Max. Int.

(kW)  (A) (mm
2
) admissible

(A)

0 Limitador de sobretensió

1 Borns 400 V TR-1 1600 2886,75 3(8x1x240)+1(4x1x240) 4280

2 Borns 400 V TR-2 1600 2886,75 3(8x1x240)+1(4x1x240) 4280

3 Borns GRUP 1600 2886,75 3(8x1x240)+1(4x1x240) 4280

4 Bateria condensadors 1 450 kVAr 649,51 3(2x1x240)+1(1x1x240) 1070

5 Bateria condensadors 2 450 kVAr 649,51 3(2x1x240)+1(1x1x240) 1070

6 Força general 530 956,24 3(3x1x185)+1(2x1x185) 1350

7
Cofret Servei Conmmutació 

Manual Força
360 649,52 3(2x1x240)+1(1x1x240) 1070

8
Cofret Servei Centre 

Diagnostic
385 694,62 3(2x1x240)+1(1x1x240) 1070

9 Llum Normal 225 405,95 3(1x1x240)+1(1x1x240) 535

10 Escomesa Auxiliar 530 956,24 3(3x1x240)+1(2x1x240) 1605

11 Serveis Auxiliars UCIES 55 99,23 3(2x1x120)+1(1x1x70) 670

12 Reserva 1 - - -

13 Reserva 2 - - -
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Taula 3 

Subquadres de E.T. VILLARROEL 230 V

Nº Sortida Denominació Potència Intensitat Secció Max. Int.

(kW)  (A) (mm
2
) admissible

(A)

0 Limitador de sobretensió

1 Borns 230 V TR-1 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

2 Borns 230 V TR-2 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

3 Borns GRUP 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

4 Bateria condensadors 550 kVAr 1380,62 3(4x1x240) 2140

5 Subquadre Pavelló 0 80 251,02 3(2x1x185) * 900

6 Subquadre Pavelló 1 200 627,55 3(2x1x240) 1070

7 Subquadre Pavelló 2 200 627,55 3(2x1x240) 1070

8 Subquadre Pavelló 3 200 627,55 3(2x1x240) 1070

9 Reserva 1 - - - -

10 Reserva 2 - - - -

 Subquadres de E.T. CASANOVAS NORD 230 V
Nº Sortida Denominació Potència Intensitat Secció Max. Int.

(kW)  (A) (mm
2
) admissible

(A)

0 Limitador de sobretensió

1 Borns 230 V TR-1 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

2 Borns 230 V TR-2 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

3 Borns GRUP 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

4 Bateria condensadors 550 kVAr 1380,62 3(4x1x240) 2140

5 Subquadre Pavelló 11 185 580,48 3(2x1x185) 900

6 Subquadre Pavelló 9 185 580,48 3(2x1x185) 900

7 Subquadre Pavelló 7 185 580,48 3(2x1x185) 900

8 Subquadre Pavelló 5 185 580,48 3(2x1x185) 900

9 Reserva 1 - - -

Subquadres de E.T. CASANOVAS SUD 230 V
Nº Sortida Denominació Potència Intensitat Secció Max. Int.

(kW)  (A) (mm
2
) admissible

(A)

0 Limitador de sobretensió

1 Borns 230 V TR-1 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

2 Borns 230 V TR-2 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

3 Borns GRUP 1000 3137,77 3(8x1x240) 4280

4 Bateria condensadors 550 kVAr 1380,62 3(4x1x240) 2140

5 Subquadre Pavelló 12 185 580,48 3(2x1x185) 900

6 Subquadre Pavelló 10 185 580,48 3(2x1x185) 900

7 Subquadre Pavelló 8 185 580,48 3(2x1x185) 900

8 Subquadre Pavelló 6 185 580,48 3(2x1x185) 900

9 Subquadre Pavelló 4 185 580,48 3(2x1x185) 900

10 Subquadre Bar-Menjador 280 878,57 3(3x1x240) 1605

11 Subquadre Cuina 350 1098,22 3(3x1x240) 1605

12 Reserva 1 - - - -
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2.9.1.3.- Canalitzacions 

 
 Les canalitzacions en sortides a transformadors i subquadres (segon les seves 
potències), estan formades per conductors unipolars de 1000 V, agrupats en ternes  
(R, S, T) o quadrets (R, S, T, N), instal·lades en safates metàl·liques, tal com s’indica a 
1.9.1.2; les safates s’ancoren a terres, parets, sostres i estructures metàl·liques, amb els 
elements i dispositius adients. 
 
 Els conductors mantenen el seu nombre i secció en tot el seu recorregut. 

2.9.1.4.- Safates 

 
 Les safates porta cables amb el seus suports, ancoratges, fixacions, brides i 
accessoris formen un sistema homogeni de camins de cables. Tots els elements son 
estandarditzats: Safates, corbes, unions, suports, ancoratges, etc; no s’admet cap 
element que no formi part del sistema de camins de cables, no s’admet cap mecanització 
o adaptació no prevista pels fabricants de safates. 
 
 El dimensionat genèric té en compte els cables que han de contenir i el de 
possibles ampliacions. 
 
 El contractista te l’obligació de desenvolupar el sistemes de suport, ancoratges, 
fixacions, punts singulars i demés sistemes per la seva instal·lació; també la inclusió de 
tots els elements necessaris en l’import unitari de safata o canalització. 
 
 Les safates i els seus accessoris son d’acer laminat en fred i galvanitzat en 
calent. 
 
 

2.9.1.5.- Bateries automàtiques de condensadors estàtics amb filtres sintonitzats 
per correcció del factor de potència 

 
 Per minimitzar el recàrrecs en les factures de la Companyia Subministradora i 
per optimitzar el dimensionat, i per tant el cost de les instal·lacions, s’instal·len bateries 
de condensadors automàtiques. Aquestes bateries estan formades per grups de 
condensadors i filtres d’harmònics sintonitzats, maniobrats per contactors (graons) i 
governats per reguladors electrònics del factor de potència. La utilització de filtres 
sintonitzats es deu a la previsió de minimitzar els efectes nocius dels harmònics sobre 
els condensadors i sobre el factor d’ampliació de la tassa de distorsió dels harmònics de 
la xarxa. 
 
 S’instal·la una bateria de condensadors per els quadres general de baixa tensió 
de 230 V i dos bateries de condensadors per els quadres generals de baixa tensió de 400 
V. 
 
 La potència de la bateries i la seva distribució es pot veure als Documents 3 
Càlculs i al Document 4 Plànols. 
 



42 
 

 Al principi de cada embarrat en lloc adient, s’instal·la un transformador 
d’intensitat a la fase R que dona el senyal d’intensitat al regulador de la bateria 
corresponent. 
 
 
 Les característiques genèriques de les bateries són les següents: 
 
- Tensió assignada ............................................    230/400 V trifàsica 50 Hz 
- Filtrat unitari per graó ....................................    Inductàncies sintonitzades 
- Freqüència sintonització .................................    215 Hz 
- Grau de protecció ............................................    IP-31 
- Formació bateries de  550 kVAr/230V ...........    50 + 5 x 100 kVAr 
- Formació bateries de 450 kVAr/400 V ...........    2 x (50 + 4 x 100 kVAr) 
- Dimensions bateries de 550 kVAr ..................    2000 x 2150 x 500 
                (alçada x amplada x fondària) 
- Dimensionat bateries de 450 kVAr .................    2 x (2000 x 1600 x 500) 
                (alçada x amplada x fondària) 
- Pèrdues màximes bateries ...............................     1.5 W / kVAr 
- Regulador ........................................................     Electrònic 
- Maniobra / Protecció per graó .........................    Contactor/fusibles HPC/residències  
                preinserció 
- Accessoris maniobra .......................................    Transformadors monofàsics 400/230V 
 
 
 
 
 

2.10.- GRUP ELECTROGEN 
 

2.10.1.- Descripció general 
 

Existeixen dos grups electrògens, en les zones indicades al Document 
4 Plànols per donar servei elèctric a diverses zones de vital importància. 

 
Els grups electrògens no son objectes en aquest projecte ja que com anteriorment 

s’ha nombrat, ja son existents, però es fa una descripció completa d’ells al “ Annex 2 ”. 
 
Es fa la commutació als QGBT corresponents. 

 
Les zones a instal·lar servei d'emergència són: 

 
- QGBT VILLARROEL 230V al circuit 5 (Pavelló 5). 
- QGBT CASANOVAS SUD 230V al circuit 7 (Pavelló 8). 
- QGBT VILLARROEL 400V al circuit 6 (Pavelló 5), circuit 9 (Radiodiagnòstic) i 
circuit 10 (UCI’s). 
- QGBT URGÈNCIES 400V al circuit 6 (Força general) i circuit 9 (Llum normal). 
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 Els consums en potència dels circuits de emergència estan expressades al “ 
Document 3, Càlculs apartats 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1 i 3.6.2 ” 
 

S’instal·laran transformadors de potència abans del interruptor de grup dels 
Quadres Generals de Baixa Tensió de 230 V de Villarroel  i Casanovas Sud ja que els 
grups electrogen donen una sortida de 400 V. 

 
Els transformadors de potència son subministrats per l’Hospital Clínic, per tant 

no son objectes d’aquest projecte. La potència nominal dels transformadors es de 630 
kVA. 

 
La commutació automàtica es farà en baixa tensió per medi de: 
 

 
Commutacions automàtiques de fonts, IDS Plus, Controlador E Plus 

commutació tipus B. 
 
 

2.10.2.- Controlador IDS Plus tipus B 
 

El controlador de tres interruptors, té les característiques generals de l’E Plus, 
però adaptades a la commutació tipus B. La part posterior disposa d'un borner numerat 
per connectar els de la mateixa numeració en els interruptors, així com interruptors de 
alimentació i borns per al vigilant de tensió de Red1 (28/29), Red2 (30/31) i de Grup 
(32/33), l’ordre de stop (34/35) i per alimentar elements auxiliars (44/45). 
 

Opcionalment pot incorporar vigilants de tensió, 3 x 380 + N, de Red1, Red2, o 
grup. 
 
 

Senyalització i maniobra: 
 

1) 2) i 3) Pilots ambre que indiquen U1, U2 o U3 disponible. 
 
4) 5) i 6) Polsadors lluminosos verds que indiquen: 

Llum fixa: El corresponent interruptor està obert. 
Llum intermitent: Tancament fallit per avaria o tret. 

 
7) 8) i 9) Polsadors lluminosos vermells que indiquen: 

Llum fixa: El corresponent interruptor està tancat. 
Llum intermitent: Interruptor disparat per sobreintensitat. 

 
4) Selector-clau que permet escollir el mode de funcionament. 
 
Un Led verd a la posició "Automàtic" indica que l’autòmat està funcionant 
correctament. 
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Mode Automàtic: 
 

- Transferència Normal a Auxiliar: 
 

En faltar el subministrament preferent U1, el controlador dóna ordre d’arrencada 
del generador (Borns 39/40 tanca i 46/47 obre). Si el subministrament auxiliar U2 està 
disponible, s’inicia la transferència a B2. Si U2 no està disponible, la transferència es 
realitza a B3 quan U3 estigui disponible. Si el generador no disposa de potència 
suficient per a totes les càrregues, el controlador dóna una ordre de desconnexió de les 
no essencials (Borns 41/42) abans del tancament de B3. 
 

L’arrencada del generador pot retardar fins a 60 segons. El pas a grup també pot 
forçar-se pontejant 36/37. 

 
 
- Retorn a Normal: 
 

Si el subministrament s’està realitzant per B2, en restablir U1, es inicia la 
temporització per al retorn al subministrament per B1. Si el subministrament s’està 
realitzant per B3, en restablir U1 o U2, s’inicia la temporització per al retorn al 
subministrament per B1 o B2, sent per B1 el preferent. Aquesta temporització pot 
retardar fins a 15 minuts per impedir maniobres molt seguides. 
 
 

El retorn a Normal es pot inhibir puntejant  als borns 36/38. L’espera s’indica 
mitjançant intermitència en el senyal d’estat dels interruptors que realitzaran la 
maniobra. La temporització es reinicia a cada fallada de U1 o U2 i, si desapareix U3, la 
transferència es realitza immediatament. Després de la temporització, el controlador 
dóna l’ordre d’obrir B2 o B3 i després la de tancament de B1 o B2, segons el cas. Si 
l’interruptor no tanqués, la falta és senyalitzada mitjançant intermitència en el llum 
corresponent, i retorna a connectar-se a la font auxiliar o de socors que estigui 
disponible. 
 

Si el subministrament era per B3, el controlador s’encarrega de mantenir el 
generador en marxa durant tot aquest procés, i durant un temps de seguretat i 
refrigeració ajustable fins a 60 minuts , una vegada que la connexió a Xarxa s’hagi 
realitzat amb èxit. 
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La reconnexió de les càrregues no essencials es produeix als tres 
minuts de la tornada a Normal (Borns 41/43). 
 
 

Mode Manual: 
 

4) 5) i 6) Polsadors d’obertura de B1, B2 o B3. 
 
7) 8) i 9) Polsadors de tancament de B1 o B2 o B3. B3 només pot tancar si B1 i B2 
estan oberts i U3 està disponible. 
 
3) Polsador de posada en marxa del generador. 

Mode Bloqueig: 
 
Els polsadors queden anul·lats. 
Totes les memòries d’alarmes i temporitzacions, queden a zero. 
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2.10.3.- Característiques Grups Electrògens 
 
 Veure Annex 2, Grups electrògens. Aquest annex a sigut subministrat per 
l’empresa Electra Molins, S.A., Gran Via, 434, 08015 Barcelona. 
 
 
 
 
 
 

2.11.- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

2.11.1.- Generalitats 
 
 A les sales elèctriques, Centre de Commutació i Distribució CCMDMT i als 
CC.TT. Villarroel, Casanovas Nord, Casanovas Sud i Urgències, objecte d’aquest 
present projecte, no està prevista la existència de cap tipus de líquid inflamable ja que 
els transformadors són del tipus sec encapsulats; per tant no és preceptiva la instal·lació 
de cap tipus de sistema automàtic d’extinció d’incendis. A l’objecte de localitzar 
ràpidament un possible conat d’incendi en la seva fase més inicial i poder prendre les 
decisions més oportunes amb temps hàbil d’actuació, s’ha previst la instal·lació d’un 
sistema de detecció d’incendis. 
 
 Les zones a protegir són el CCMDMT, els CC. TT. i la prolongació de la galeria 
de serveis que els uneix. 
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 El sistema de detecció d’incendis previst consta, bàsicament, d’una central de 
detecció del tipus analògica – direccional i, associats a ella mitjançant un bus, una sèrie 
de detectors de tipus òptic, previstos tant en ambient com a l’interior dels falsos terres 
tècnics, uns polsadors d’alarma d’accionament manual i elements associats de control 
amb mòduls aïlladors de curtcircuit, mòduls de control per accionar sobre els sistemes 
de ventilació forçada dels transformadors i un sistema d’avís acústic en el CCMDMT. 
Així mateix i a objecte de disposar d’un sistema manual d’acció immediata s’han 
previst una sèrie d’extintors mòbils capaços per a possible incendi que es pugui produir 
a les instal·lacions a protegir. 
  
 Els extintors mòbils seran homologats amb designació 89 B segons UNE 23-
110, de 6 kg de pols i temps mínim de descàrrega de 9 segons i son subministrats per la 
empresa de Seguretat contrada pel l’Hospital Clínic. 
 
 

2.11.2.- Central d detecció d’incendis 
 
 És l’element del sistema en el que es reportaran totes les incidències del sistema 
i elements de camp, i prendrà les decisions d’activació de dispositius. 
 
 La central es analògica – direccional amb el seu propi microprocessador, 
memòria ni bateries. Capaç de tenir funcionament autònom. 
 
 La central supervisa cada detector i mòdul del llaç intel·ligent de forma 
individual, de manera que les alarmes, prealarmes i fallades són anunciades de forma 
particular per a cada element del llaç. Es capaç de tenir sortides comandades per a 
operació de relés, etc. Esta situada en el seu armari, el qual es tancat amb clau i els 
indicadors visuals de l’estat del panell es poden visualitzar des de el seu exterior. 
Subministra alimentació a tots els detectors i mòduls connectats a ella. Les dades es 
contenen en memòria no volàtil. 
 
 La central de Detecció d’incendis esta instal·lada al costat del Centre de 
Commutació, Medició i Distribució. 
 
 
 

2.11.3.- Bucles i equips del sistema analògic 
 

2.11.3.1.- Generalitats 

 
 Cada detector, polsador manual i mòdul té assignada una única direcció. Estan 
interconnectats a la Central mitjançant bus constituït per cable apantallat i trenat de 2 
conductors de 1.5 mm2 de secció, el trenat és amb pas de 20 a 40 voltes per metre,  
l’apantallat està realitzat amb alumini Mylar amb fil de drenatge; la resistència total del 
cablejat del llaç serà inferior a 40 Ω i la seva capacitat serà a 0.5 µF. 
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 El cablejat es realitza per canalitzacions comuns amb les conduccions de corrent 
altern per bé que estan separades un mínim de 10 cm i els cables de c.a. son apantallats. 
 
 La pantalla del cable deu estar unida en tot el seu recorregut i connectada 
solament a la presa de terra de la pròpia central. 
 
 

2.11.3.2.- Detectors 

 
 El tipus de detector de fums elegit serà òptic quan existeixin aerosols visibles, 
provenint de tota combustió i sense necessitat d’elevació de temperatura. 
 
 Les característiques d’un detector òptic el fan més apropiat per a la detecció 
d’incendis de desenvolupament lent, que es caracteritzen per partícules de combustió a 
l’escala de mida de 0.3 a 10 micres. 
 
 Seran configurables els valors o límits en els que el detector es posarà en alarma 
i prealarma; podent ser distints aquests valors en distints moments del dia, produint-se 
aquesta commutació de forma automàtica. Els detectors seran capaços d’originar una 
condició de falla per brutícia del sensor. 
 
 A cada centre de transformació es col·locaran 8 detectors, al CCMDMT 10 i a la 
galeria de servei un detector cada 10 metres. 
 
 

2.11.3.3.- Polsadors manuals d’alarma 

 
 Els polsadors d’alarma estan inclosos dintre del llaç de detecció intel·ligent, ja 
que són direccionables. 
 
 Permeten la activació manual i voluntària transmetent un senyal a la central de 
control i senyalització, de forma que sigui fàcilment identificable l’indret on s’ha activat 
el polsador. 
  
 Els polsadors d’alarma s’han previst a l’interior de les dependències i a la galeria 
de manera que la distancia màxima a recórrer, des de qualsevol punt fins a abastar un 
polsador, no superi els 25 m. 
 
 
 

2.11.3.4..- Mòduls de control 

 
 S’instal·laran aquests mòduls, al llaç intel·ligent, per a subministrar sortides 
direccionables de control als sistemes de ventilació forçada dels transformadors, donant 
ordre d’aturada als mateixos per actuació dels detectors d’ambient de cada cel·la. El 
mòdul de control supervisarà el circuit a comandar. 
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 Aquests mòduls s’ubicaran en els Quadres de Serveis Auxiliars i estaran 
alimentats a 24 Vdc des de la central. (Els Quadres de Serveis Auxiliar no son objecte 
d’aquest projecte, ja son existents). 

2.11.3.5.- Mòduls aïlladors 

 
 Aquest tipus de mòduls es col·loca al llaç intel·ligent i detecta i aïlla un 
curtcircuit. De forma automàtica el segment aïlla s’afegirà al llaç quan el curtcircuit 
desapareix. 
 
 S’han previst mòduls aïlladors en cada subsistema del llaç de control; és a dir, un 
per a cada Centre de Transformació. 
 
 
 

2.12.- ENLLUMENAT 
 
 Tant a l’interior del CCMDMT com a l’interior dels CC. TT. s’instal·laran 
llumeneres estanques de 2x58W per tal de proporcionar un nivell d’il·luminació 
suficient per a la comprovació i maniobra dels elements del mateix. El nivell mig serà 
com a mínim de 150 lux. La disposició serà la adequada per proporcionar aquesta 
indicació. 
 
 Els focus lluminosos estaran col·locats sobre suports rígids i disposats de tal 
forma que es mantingui la màxima uniformitat possible a la il·luminació. A més, 
s’haurà de poder efectuar la substitució de làmpades sense perill de contacte amb altres 
elements en tensió. 
 
 Es disposaran també punts de llum d’emergència de caràcter autònom que 
senyalitzaran els accessos al centre de transformació i CCMD MT. 
 

2.13.- MATERIAL DIVERSOS 
 
 S’instal·larà a l’interior del CCMD i als CC. TT. el següent material: 
 
1 banqueta aïllant de polièster 
1 esquema unifilar 
1 cartell de maniobres d AT 
1 cartell de primers auxilis 
1 parell de guants aïllants 
1 triangle de risc elèctric a cada porta que doni a l’exterior, així com a cadascuna de les 
cel·les d’alta tensió 
 

2.14.- ANNEX 1, Justificació dels Càlculs 
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14.2. DIMENSIONAT DEL BUCLE M.T 

14.2.1. DADES 
Tensió de la Xarxa............................................................... 11 kV 

Potència a transportar........................................................ 2500 kVA 

Longitud de la línia.............................................................. segon esquema 

Potència de curtcircuit........................................................ 300 MVA 

Factor de potència.............................................................. 0.8 (i) 

Temps de eliminació de la falta.......................................... 0.5 s 

Connexió del neutre........................................................... Rígid a terra 

c.d.t. màxima permesa....................................................... 6 % 

Tipus de conductor a utilitzar............................................. Unipolar tipus ALRHZ1 18/30 kV 

Naturalesa dels conductors................................................ Alumini 

Muntatge dels mateixos..................................................... En galeria, sobre safates metàl·liques 

                                                                                                      d’escaleta galvanitzades en calent.   

                                                                                                        Amb  línies existents repartides en 

                                                                                                    dos safates, tres cables unipolars 

                                                                               en contactes entre si.                                                             

* * * 

Els criteris a tenir en consideració seran: 

1º Per corrent màxim admissible del conductor. 

2º Per intensitat tèrmica produïda per un curtcircuit. 

3º Per caiguda de tensió. 
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14.2.2. Solució: 

14.2.2.1. Xarxa en anell 
1º Criteri, per corrent màxim admissible 

� = �
√3	 ∙ 
 = 	 2500√3	 ∙ 11 = 131.22	� 

Factors de correcció 

a) Per anar estès sobre safata perforada en muntatge sobre 2 safates i tres cables 

unipolars en contacte entre si, la circulació d’aire es restringida. (fc = 0.76) 

La intensitat màxima admissible dels conductors serà: 

���� = 	131.22	 ∙ 0.76 = 99.73	� 

I1 = I2 = I3 = I4 = 99.73 · (0.8-j0.6) = (79.78-j59.83) A � 99.73 -36.86⁰  A 

���	�	(���������� )� 		∙"	�	�	(#$�� $��%$�& $)#'$ 	∙('%.'(�)&%.(�)	�(�� #. '�)�$%.(&)	* 

Ix = I1 + I2 + I3 + I4 + Iy = (172.65-j129.46) A �   215.8  -36.86⁰ A 

I’2 = Ix – I1 = 116  -36.86⁰ 

I’3 = I’2 – I3 = 16.35  -36.84⁰ 

I’4 = I’3 – I4 = 83.36  143.13⁰ 

Criteri:  

Ix = 215.8 A 

                                 I = 215.8 A  ���    

Iy = 183 A 

 

2º Criteri, per intensitat tèrmica produïda per un curtcircuit 

�++ = 	 �++
√3 ∙ 
 = 	300000√3	 ∙ 11 = 15.75	,� 

La densitat de corrent de curtcircuit en A/mm2 d'acord amb la taula següent: 

 0.5 s 0.6 s 1.0 s 1.5 s 2.0 s 

XLPE – HEPR 
18/30 kV 

133 122 94 77 66 

 

 

 

S = 3x120 mm2  Iz = 239 A 

 200 mm2 250 mm2 

δth Al (A/mm2) 2.5 2.3 

δth Al (A/mm2) 2.5 2.3 
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� = 	 � ∙ √-, = 15.75	 ∙ √0.5
133 = 83.73	//� 

Temperatura real de funcionament dels conductors: 

01 = 2(0���.�3�. − 0��5.�67.8673) ∙ �1�
��3�.8673.� 9 + 0��5.�67. 

01 = 2(90 − 40) ∙ 131.22�
(239 ∙ 0.76)�9 + 40 = 66.09℃ 

Càlcul de la densitat tèrmica real del conductor: 

=>?� ∙ -88 = ,� ∙ ln B 0C�060D + 06E 

On: 

Δth = Icc/S, en A/mm2 

tcc = Temps d’eliminació de la falta, en segons 

k = Constant depenent de la naturalesa del conductor i el seu aïllament 

θi – θf = Temperatura inicial i final del curtcircuit, en ⁰C 

 θo = Temperatura  del conductor en el qual la resistència del material del conductor es fa zero, 

en ⁰C 

 

 

 

 

=>?� = ,� ∙ ln B 0C�060D + 06E ∙
1
- = 148� ∙ ln B 250 + 228

66.09 + 228E ∙
1
0.5 = 13950.27 

=>?� = √13950.27 = 118.11	�///� 

� ≥ �88=>? =
15750
118.11 = 133.35	//� 

Por densitat la secció a instal·lar serà: 

S = 3x150 mm2 Iz = 277 A 

 

 

Material θi θf 

XLPE 90 250 

HEPR 105 250 

Material k θo 

 Cu 226 235 

Al 148 228 
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3º Per caiguda de tensió 

H = % ∙ 

100 = 6 ∙ 11000

100 = 660	J 

R20⁰ = 0.122 Ω/km    �   R90⁰ = 0.155 Ω/km   � K- = K�$℃L1 + 0.0039(-M − 20)N 
X = 0.084 Ω/km 

∆H = √3 ∙ P ∙ � ∙ (K ∙ cosT + U ∙ sinT) 
∆H = √3 ∙ 0.67 ∙ 215.8 ∙ (0.155 ∙ 0.8 + 0.084 ∙ 0.6) = 43.67	J 

43.67	J	 < 660	J 

∆H% = 43.67 ∙ 100
11000 = 0.4% 

0.4	%	 < 6% 

Un cop calculats tots els criteris, la secció dels conductors a instal·lar formant una xarxa en 

anell és: 

S = 3x 150 mm2 Iz = 277 A 

 

 

 

Per realitzar el càlcul del cas més desfavorable, seria en el cas que l'anell s'obrís en 

algun punt, per tant la instal·lació es convertiria en una xarxa radial. 
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14.2.2.2. Xarxa radial 
1º Criteri, per corrent màxim admissible 

� = �
√3	 ∙ 
 = 	 2500√3	 ∙ 11 = 131.22	� 

Factors de correcció 

b) Per anar estès sobre safata perforada en muntatge sobre 2 safates i tres cables 

unipolars en contacte entre si, la circulació d’aire es restringida. (fc = 0.76) 

 

I1 = I2 = I3 = I4 = 131.22 · (0.8-j0.6) = (104.98-j78.73) A � 131.22 -36.86⁰  A 

I’3 = I4 + I3 = (209.95-j157.46) A 

I’2 = I’3 + I2 = (314.92-j236.2) A 

I’1 = I’2 + I1 = (419.9-j314.93) A   �   524.88  -36.86⁰ 

���� = 	524.88	 ∙ 0.76 = 398.91	� 

S = 3x240 mm2 Iz = 435 A 

 

 

2º Criteri, per intensitat tèrmica produïda per un curtcircuit 

�++ = 	 �++
√3 ∙ 
 = 	300000√3	 ∙ 11 = 15.75	,� 

La densitat de corrent de curtcircuit en A/mm2 d'acord amb la taula següent: 

 0.5 s 0.6 s 1.0 s 1.5 s 2.0 s 

XLPE – HEPR 

18/30 kV 
133 122 94 77 66 

 

 

� = 	 � ∙ √-, = 15.75	 ∙ √0.5
133 = 83.73	//� 

 

 

 

 200 mm2 250 mm2 

δth Al (A/mm2) 2.5 2.3 
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Temperatura real de funcionament dels conductors: 

01 = 2(0���.�3�. − 0��5.�67.8673) ∙ �1�
��3�.8673.� 9 + 0��5.�67. 

01 = 2(90 − 40) ∙ 398.91�
(207 ∙ 0.76)�9 + 40 = 361.48℃ 

 

Càlcul de la densitat tèrmica real del conductor: 

=>?� ∙ -88 = ,� ∙ ln B 0C�060D + 06E 

On: 

Δth = Icc/S, en A/mm2 

tcc = Temps d’eliminació de la falta, en segons 

k = Constant depenent de la naturalesa del conductor i el seu aïllament 

θi – θf = Temperatura inicial i final del curtcircuit, en ⁰C 

 θo = Temperatura  del conductor en el qual la resistència del material del conductor es fa zero, 

en ⁰C 

 

 

 

 

=>?� = ,� ∙ ln B 0C�060D + 06E ∙
1
- = 148� ∙ ln B 250 + 228

361.48 + 228E ∙
1
0.5 = 10590.93 

=>?� = √10590.93 = 102.51	�///� 

� ≥ �88=>? =
15750
102.51 = 153.64	//� 

Por densitat la secció a instal·lar serà: 

S = 3x185 mm2 Iz = 316 A 

 

 

 

Material θi θf 

XLPE 90 250 

HEPR 105 250 

Material k θo 

 Cu 226 235 

Al 148 228 
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3º Per caiguda de tensió 

H = % ∙ 

100 = 6 ∙ 11000

100 = 660	J 

R20⁰ = 0.122 Ω/km    �   R90⁰ = 0.155 Ω/km   � K- = K�$℃L1 + 0.0039(-M − 20)N 
X = 0.084 Ω/km 

∆H = √3 ∙ P ∙ � ∙ (K ∙ cosT + U ∙ sinT) 
∆H = √3 ∙ 0.67 ∙ 398.91 ∙ (0.155 ∙ 0.8 + 0.084 ∙ 0.6) = 80.73	J 

80.73	J	 < 660	J 

∆H% = 80.73 ∙ 100
11000 = 0.73% 

0.73	%	 < 6% 

 

14.2.3. Secció de la instal·lació 

 

Un cop calculats tots els criteris amb els possibles casos de xarxes, la 

secció dels conductors a instal·lar és: 

 

 

 

  

S = 3x1x 240 mm2  Alumini Iz = 435 A 
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14.3. DIMENSIONAT INTERCONEXIÓ ENTRE CABINA PROTECCIÓ 
DELS TRANSFORMADORS Y ELS TRANSFORMADORS 
 

14.3.1. DADES 
Tensió de la Xarxa............................................................... 11 kV 

Potència a transportar........................................................ 2500 kVA 

Longitud de la línia.............................................................. 15 m 

Potència de curtcircuit........................................................ 300 MVA 

Factor de potència.............................................................. 0.8 (i) 

Temps de eliminació de la falta.......................................... 0.5 s 

Connexió del neutre........................................................... Rígid a terra 

c.d.t. màxima permesa....................................................... 5 % 

Tipus de conductor a utilitzar............................................. Unipolar tipus ALRHZ1 18/30 kV 

Naturalesa dels conductors................................................ Alumini 

Muntatge dels mateixos..................................................... En galeria, sobre safates metàl·liques 

                                                                                                      d’escaleta galvanitzades en calent.   

                                                                                                        Amb  línies existents repartides en 

                                                                                                    dos safates, tres cables unipolars 

                                                                               en contactes entre si.                                  

* * * 

Els criteris a tenir en consideració seran: 

1º Per corrent màxim admissible del conductor. 

2º Per intensitat tèrmica produïda per un curtcircuit. 

3º Per caiguda de tensió. 
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1º Criteri, per corrent màxim admissible 

� = �
√3	 ∙ 
 = 	 2500√3	 ∙ 11 = 131.22	� 

Factors de correcció 

a) Per anar estès sobre safata perforada en muntatge sobre 2 safates i tres cables 

unipolars en contacte entre si, la circulació d’aire es restringida. (fc = 0.87) 

 

���� = 	131.22	 ∙ 0.87 = 114.16	� 

 

S = 3x35 mm2 Iz = 145 A 

 

 

 

2º Criteri, per intensitat tèrmica produïda per un curtcircuit 

�++ = 	 �++
√3 ∙ 
 = 	300000√3	 ∙ 11 = 15.75	,� 

La densitat de corrent de curtcircuit en A/mm2 d'acord amb la taula següent: 

 0.5 s 0.6 s 1.0 s 1.5 s 2.0 s 

XLPE – HEPR 

18/30 kV 
133 122 94 77 66 

 

� = 	 � ∙ √-, = 15.75	 ∙ √0.5
133 = 83.73	//� 

Temperatura real de funcionament dels conductors: 

01 = 2(0���.�3�. − 0��5.�67.8673) ∙ �1�
��3�.8673.� 9 + 0��5.�67. 

01 = 2(90 − 40) ∙ 114.16�
(207 ∙ 0.87)�9 + 40 = 60.9℃ 

Càlcul de la densitat tèrmica real del conductor: 

=>?� ∙ -88 = ,� ∙ ln B 0C�060D + 06E 

 

 200 mm2 250 mm2 

δth Al (A/mm2) 2.5 2.3 
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On: 

Δth = Icc/S, en A/mm2 

tcc = Temps d’eliminació de la falta, en segons 

k = Constant depenent de la naturalesa del conductor i el seu aïllament 

θi – θf = Temperatura inicial i final del curtcircuit, en ⁰C 

 θo = Temperatura  del conductor en el qual la resistència del material del conductor es fa zero, 

en ⁰C 

 

 

 

=>?� = ,� ∙ ln B 0C�060D + 06E ∙
1
- = 148� ∙ ln B 250 + 228

60.09 + 228E ∙
1
0.5 = 26273.47 

=>?� = √26273.47 = 162.09	�///� 

� ≥ �88=>? =
15750
162.09 = 110.16	//� 

Por densitat la secció a instal·lar serà: 

S = 3x150 mm2 Iz = 277 A 

 

 

3º Per caiguda de tensió 

H = % ∙ 

100 = 5 ∙ 11000

100 = 550	J 

R20⁰ = 0.202 Ω/km    �   R90⁰ = 0.257 Ω/km   � K- = K�$℃L1 + 0.0039(-M − 20)N 
X = 0.088 Ω/km 

∆H = √3 ∙ P ∙ � ∙ (K ∙ cosT + U ∙ sinT) 
∆H = √3 ∙ 0.015 ∙ 114.16 ∙ (0.257 ∙ 0.8 + 0.088 ∙ 0.6) = 0.77	J 

0.77	J	 < 550	J 

Material θi θf 

XLPE 90 250 

HEPR 105 250 

Material k θo 

 Cu 226 235 

Al 148 228 
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∆H% = 0.77 ∙ 100
11000 = 0.007% 

0.007	%	 < 5% 

14.3.2. Secció de la instal·lació 

 

Un cop calculats tots els criteris, la secció dels conductors a instal·lar des 

de la cabina de protecció dels transformadors i els transformadors és: 

 

 

  

S = 3x1x 150 mm2  Alumini Iz = 277 A 



65 
 

14.4. DIMENSIONAT INTERCONEXIÓ ENTRE TRANSFORMADORS I 
QUADRES GENERALS B.T. 230 V (QGBT-V230) 
 

14.4.1. DADES 
Tensió de la Xarxa............................................................... 11 kV 

Longitud de la línia.............................................................. 12 m  

Factor de potència.............................................................. 0.8 (i) 

Temps de eliminació de la falta.......................................... 0.5 s 

Connexió del neutre........................................................... Rígid a terra 

Tipus de conductor a utilitzar............................................. Unipolar tipus RZ1-K 0.6/1 kV 

Naturalesa dels conductors................................................ Coure 

Transformadors: 

Potencia assignada .......................................................... 2500 kVA 

Tensió d’aïllament ............................................................. 36/70/170 kV 

Tensions primàries assignades .......................................... 11-25 (±2.5%±5%) kV 

Bitensió secundaria en càrrega entre fases ...................... 400 – 230 V 

Índex K .............................................................................. 0.75 

Freqüència ........................................................................ 50 Hz 

Grup connexió .................................................................. Dyn11 

Tensió de curtcircuit ........................................................ 6-8 %/230 V – 400 V 

1º Criteri, per corrent màxim admissible 

- Potencia màxima assignada: 

X��� = 1000	,Y 

 

���� =	 X���
√3 ∙ 
 ∙ cosT = 1000000

√3 ∙ 230 ∙ 0.8 = 3137.78	� 

 

- Suposem que utilitzarem conductors de coure de secció de 240 mm2 
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- Nº conductors de Cu 240 mm2 amb un factor de correcció de 0.87 degut a que la instal·lació 

es farà amb safata perforada amb dues safates y els conductors en contacte entre ells. 

Zº = ������3 = 3137.78
490 ∙ 0.87 = 7.36	+\Z]^+-\1_	 → 8	+\Z]^+-\1_	aH1	Mb_H 

S = 3(8x1x240) mm2 Cu Iz(conduc)= 490 A 

 

2º Criteri, per intensitat tèrmica produïda per un curtcircuit al transformador 

�++ = 	 100 ∙ X���cosT
√3 ∙ 
88% ∙ 
cd8 =

100 ∙ 10000000.8
√3 ∙ 6 ∙ 230 = 52.3	,� 

La densitat de corrent de curtcircuit en A/mm2 d'acord amb la taula següent: 

 0.5 s 

XLPE – EPR 

0.6/1 kV 
143 

  

� = 	 � ∙ √-, = 52.3	 ∙ √0.5
143 = 258.6	//� 

=>? = ����� = 3137.77
8 ∙ 240 = 1.63 ∙ �///� 

El dimensionat de la interconnexió amb aquesta secció es adient per densitat de corrent.  

3º Per caiguda de tensió. 

H = % ∙ 

100 = 6 ∙ 230

100 = 13.8	J 

+. ]. -% = X��� ∙ 100 ∙ P

� ∙ e ∙ � = 1000000 ∙ 100 ∙ 12

230� ∙ 56 ∙ (8 ∙ 240) = 0.21	% 

0.21% < 6% 

14.4.2. Secció de la instal·lació 

 

Un cop calculats tots els criteris, la secció dels conductors a instal·lar és: 

 

 200 mm2 250 mm2 

δth (A/mm2) 3.2 2.9 

S = 3(8x1x 240) mm2  Cu Iz = 490 A 
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14.5. DIMENSIONAT INTERCONNEXIONS QUADRES GENERALS DE 
BAIXA TENSIÓ QGBT-230 
 

14.5.1. Taula dimensionat interconnexió QGBT 230 VN amb 
Subquadres 
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14.5.2. Taula dimensionat interconnexió QGBT 230 CN amb 
Subquadres 
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14.5.3. Taula dimensionat interconnexió QGBT 230 CS amb Subquadres 
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14.6. DIMENSIONAT INTERCONEXIÓ ENTRE TRANSFORMADORS I 
QUADRES GENERALS B.T. 400 V (QGBT-V400) 
 

14.6.1. DADES 
Tensió de la Xarxa............................................................... 11 kV 

Longitud de la línia.............................................................. 12 m  

Factor de potència.............................................................. 0.8 (i) 

Temps de eliminació de la falta.......................................... 0.5 s 

Connexió del neutre........................................................... Rígid a terra 

Tipus de conductor a utilitzar............................................. Unipolar tipus RZ1-K 0.6/1 kV 

Naturalesa dels conductors................................................ Coure 

Transformadors: P 

Potència assignada .......................................................... 2500 kVA 

Tensió d’aïllament ............................................................. 36/70/170 kV 

Tensions primàries assignades .......................................... 11-25 (±2.5%±5%) kV 

Bitensió secundaria en càrrega entre fases ...................... 400 – 230 V 

Índex K .............................................................................. 0.75 

Freqüència ........................................................................ 50 Hz 

Grup connexió .................................................................. Dyn11 

Tensió de curtcircuit ........................................................ 6-8 %/230 V – 400 V 

 

1º Criteri, per corrent màxim admissible 

- Potencia màxima assignada: 

X��� = 1600	,Y 

 

���� =	 X���
√3 ∙ 
 ∙ cosT = 1600000

√3 ∙ 400 ∙ 0.8 = 2886.75	� 

 

- Suposem que utilitzarem conductors de coure de secció de 240 mm2 
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- Nº conductors de Cu 240 mm2 amb un factor de correcció de 0.87 degut a que la instal·lació 

es farà amb safata perforada amb dues safates y els conductors en contacte entre ells. 

Zº = ������3 = 2886.75
490 ∙ 0.87 = 6.77	+\Z]^+-\1_	 → 8	+\Z]^+-\1_	aH1	Mb_H 

 

Són 8 conductors en comptes de 7, perquè els neutres són la meitat i la meitat de 7 

seria 3.5, la qual cosa no seria possible col·locar 3.5 conductors. 

 

S = 3(8x1x240)+1(4x1x240) mm2 Cu Iz(conduc)= 490 A 

 

 

2º Criteri, per intensitat tèrmica produïda per un curtcircuit al transformador 

�++ = 	 100 ∙ X���cosT
√3 ∙ 
88% ∙ 
cd8 =

100 ∙ 16000000.8
√3 ∙ 8 ∙ 400 = 36.084	,� 

La densitat de corrent de curtcircuit en A/mm2 d'acord amb la taula següent: 

 0.5 s 

XLPE – EPR 

0.6/1 kV 
143 

  

 

� = 	 � ∙ √-, = 36.08	 ∙ √0.5
143 = 178.43	//� 

=>? = ����� = 2886.75
8 ∙ 240 = 1.5	�///� 

El dimensionat de la interconnexió amb aquesta secció es adient per densitat de corrent.  

 

 

 

 

 

 200 mm2 250 mm2 

δth (A/mm2) 3.2 2.9 
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3º Per caiguda de tensió 

H = % ∙ 

100 = 8 ∙ 400

100 = 32	J 

+. ]. -% = X��� ∙ 100 ∙ P

� ∙ e ∙ � = 1600000 ∙ 100 ∙ 12

400� ∙ 56 ∙ (8 ∙ 240) = 0.11	% 

0.11% < 8% 

14.6.2. Secció de la instal·lació 

 

Un cop calculats tots els criteris, la secció dels conductors a instal·lar és: 

 

 

  

S = 3(8x1x 240)+1(4x1x240) mm2  Cu Iz = 490 A 
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14.7. DIMENSIONAT INTERCONNEXIONS QUADRES GENERALS DE 
BAIXA TENSIÓ QGBT-400 
 

14.7.1. Taula dimensionat interconnexió QGBT 400 VN amb 
Subquadres 
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14.7.2. Taula dimensionat interconnexió QGBT 400 UCIAS amb 
Subquadres 
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14.8. DIMENSIONAT XARXA DE TERRES M.T. DE PROTECCIÓ 
 

14.8.1. DIMENSIONAT AL CCDMT 
 

14.8.1.1. DADES 
Mides del local ................................................................... 7 x 5 m aproximats 

Resistivitat del terreny (f) ................................................. 50 Ω 

Tensió d’alimentació .......................................................... 11 kV 

Potència de curtcircuit........................................................ 300 MVA 

Resistència P. a T. ............................................................... 6 Ω 

Temps de eliminació de la falta.......................................... 0.3 s 

Potència  màxima del transformador ................................ 2500 kVA 

Tensió mínima de curtcircuit del transformador ............... 6% 

Bitensió secundària ............................................................ 400/230 V 

 

 

14.8.1.2. CARACTERISTIQUES I CALCULS 
 

 Per començar a realitzar el disseny de la xarxa de P. a T. he utilitzat el “ mètode de 

càlcul i projecte d'instal·lacions de posada a terra per a centres de transformació connectats 

a xarxes de tercera categoria”, norma UNESA. 

 Codi de la configuració .......................................... 70 – 40 /8 /82 

 Nº piquetes ............................................................. 8 

 Longitud piqueta ................................................... 2 m 

 Diàmetre piqueta ................................................... 14 mm 

 Secció del conductor .............................................. 50 mm2 

 Kr ............................................................................ 0.066 Ω/(Ω·m) 

 Kp ............................................................................ 0.0101 V/(Ω·m)·(A) 

 Kc ............................................................................ 0.0294 V/(Ω·m)·(A) 
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Resistència de posta a terra: 

K- = ,1	 ∙ 	f = 0.066 ∙ 50 = 3.3	Ω 

Intensitat de defecte a terra: 

�′] = 

√3 ∙ i(KZ)� + UZ� =

11000
√3 ∙ i(6)� = 1058.47	� 

Tensió de pas màxima: 

Jja = �′] ∙ K- ∙ ka
k1 = 1058.47 ∙ 3.3 ∙ 0.0101

0.066 = 534.29	J 

Tensió de contacte exterior màxima: 

Jj+ = �′] ∙ K- ∙ k+
k1 = 1058.47 ∙ 3.3 ∙ 0.0294

0.066 = 1555.9	J 

Tensió de pas de accés: 

Jja(�88) = Jj+ = 1555.9	J 

Tensió de defecte: 

Jj] = �j] ∙ K- = 1058.47 ∙ 3.3 = 3492.9	J 

 

14.8.1.3. COMPROVACIÓ 
 Durada de la falta ................................................... 0.3 segons 

 K y n, constants en funció del temps ..................... K=72 ; n=1 

 Resistivitat de la fusta (ρS1) .................................... 0.5·106 o 0.5·107 Ω·m 

 Resistivitat del formigó (ρS2) .................................. 3000 Ω·m 

 

Tensió màxima de contacte admissible a l’interior sense fals terra (formigó): 

J+� = ,
-7 ∙ B1 +

1.5 ∙ fc�1000 E = 72
0.3� ∙ B1 +

1.5 ∙ 3000
1000 E = 1320	J 

Tensió màxima de contacte admissible a l’interior amb fals terra (fusta): 

J+� = ,
-7 ∙ B1 +

1.5 ∙ fc�1000 E = 72
0.3� ∙ B1 +

1.5 ∙ 500000
1000 E = 180240	J 

Tensió màxima de pas admissible a l’exterior (formigó): 

Ja(�88) = Ja = 10 ∙ ,
-7 ∙ B1 + 6 ∙ fc�1000 E =

10 ∙ 72
0.3� ∙ B1 + 6 ∙ 3000

1000 E = 45600	J 
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14.8.1.4. CONDICIONS A CUMPLIR PER ELS ELECTRODES 
Seguretat de les persones 

Tensió màxima calculada ≤ Tensió màxima admissible en la instal·lació 

de pas en el exterior (V’p(acc)) ≤ de pas (Vp(ACC)) 

de pas en el interior (V’p) ≤ de pas (Vp) 

de contacte en el interior (V’c) ≤ de contacte (Vc2) 

 

1555.9 V ≤ 45600 V 

534.53 V ≤ 45600 V 

1555.9 V ≤ 1320 V 

 

Protecció del material 

Nivell aïllament equip BT del 

CT a freqüència industrial 
≥ Tensió de defecte 

Vbt ≥ Rt·Id 

 

 

 

** No compleix amb aquestes condicions ** 

  

1320 V ≥ 3492.9 V 

45600 V ≥ 3492.9 V 
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14.8.1.5. NOVES CARACTERISTIQUES I CALCULS 
 Realitzaré el disseny de la xarxa de P. a T. utilitzant el “ mètode de càlcul i 

projecte d'instal·lacions de posada a terra per a centres de transformació connectats a xarxes 

de tercera categoria”, norma UNESA, utilitzant a més de les piquetes, elèctrodes artificials que 

es connecten a la platina de compensació de potencial de protecció del CCDMT. 

 Codi de la configuració .......................................... 70 – 40 /8 /82 

 Nº piquetes ............................................................ 8 

 Elèctrodes artificials ............................................... 3 

 Resistència elèctrode artificial ............................... < 5 Ω 

 Longitud piqueta ................................................... 2 m 

 Diàmetre piqueta ................................................... 14 mm 

 Secció del conductor .............................................. 50 mm2 

 Kr ............................................................................ 0.066 Ω/(Ω·m) 

 Kp ............................................................................ 0.0101 V/(Ω·m)·(A) 

 Kp(acc) ....................................................................... 0.0294 V/(Ω·m)·(A) 

Resistència de posta a terra: 

K-(l = ,1	 ∙ 	f = 0.066 ∙ 50 = 3.3	Ω 

Resistència d’un elèctrode artificial de P. a T.: 

K�m* = 5	Ω 

Resistència de P. a T. d’un conjunt de tres elèctrodes artificials de P. a T.: 

K�m* = 5
3 = 1.66	Ω 

Resistència de P. a T. del conjunt de vuit piquetes i tres elèctrodes artificials: 

Knnopq = K-(l ∙ K�m*K-(l + K�m* =
3.3 ∙ 1.6
3.3 + 1.6 = 1.08	Ω 

Intensitat de defecte a terra: 

�′] = 

√3 ∙ i(KZ)� + UZ� =

11000
√3 ∙ i(6)� = 1058.47	� 

 

Tensió de pas màxima: 
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Jja = �′] ∙ Knnopq ∙ kak1 = 1058.47 ∙ 1.08 ∙ 0.0101
0.066 = 174.9	J 

Tensió de contacte exterior màxima: 

Jj+ = �′] ∙ Knnopq ∙ k+k1 = 1058.47 ∙ 1.08 ∙ 0.0294
0.066 = 509.2	J 

Tensió de pas de accés: 

Jja(�88) = Jj+ = 509.2	J 

Tensió de defecte: 

Jj] = �j] ∙ Knnopq = 1058.47 ∙ 1.08 = 1143	J 
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14.8.1.6. COMPROVACIÓ  AMB ELS ELECTRODES ARTIFICIALS 
 Durada de la falta ................................................... 0.3 segons 

 K y n, constants en funció del temps ..................... K=72 ; n=1 

 Resistivitat de la fusta (ρS1) .................................... 0.5·105 o 0.6·106 Ω 

 Resistivitat del formigó (ρS2) .................................. 3000 Ω 

 

Tensió màxima de contacte admissible a l’interior sense fals terra (formigó): 

J+� = ,
-7 ∙ B1 +

1.5 ∙ fc�1000 E = 72
0.3� ∙ B1 +

1.5 ∙ 3000
1000 E = 1320	J 

Tensió màxima de contacte admissible a l’interior amb fals terra (fusta): 

J+� = ,
-7 ∙ B1 +

1.5 ∙ fc�1000 E = 72
0.3� ∙ B1 +

1.5 ∙ 500000
1000 E = 180240	J 

Tensió màxima de pas admissible a l’exterior (formigó): 

Ja(�88) = Ja = 10 ∙ ,
-7 ∙ B1 + 6 ∙ fc�1000 E =

10 ∙ 72
0.3� ∙ B1 + 6 ∙ 3000

1000 E = 45600	J 

 

14.8.1.7. CONDICIONS A CUMPLIR PER ELS ELECTRODES  
Seguretat de les persones 

Tensió màxima calculada ≤ Tensió màxima admissible en la instal·lació 

de pas en el exterior (V’p(acc)) ≤ de pas (Vp(ACC)) 

de pas en el interior (V’p) ≤ de pas (Vp) 

de contacte en el interior (V’c) ≤ de contacte (Vc2) 

 

509.2 V ≤ 45600 V 

174.9 V ≤ 45600 V 

509.2 V ≤ 1320 V 
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Protecció del material 

Nivell aïllament equip BT del 

CT a freqüència industrial 
≥ Tensió de defecte 

Vbt ≥ RCCDMT·I’d 

 

 

 

 

** Aquesta distribució de 8 piquetes més tres elèctrodes artificials es adient ** 

 

14.8.2. DIMENSIONAT D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

14.8.2.1. DADES 
Mides del local ................................................................... 4 x 4 m aproximats 

Resistivitat del terreny (f) ................................................. 50 Ω 

Tensió d’alimentació .......................................................... 11 kV 

Potència de curtcircuit........................................................ 300 MVA 

Resistència P. a T. ............................................................... 6 Ω 

Temps de eliminació de la falta.......................................... 0.3 s 

Potència  màxima del transformador ................................ 2500 kVA 

Tensió mínima de curtcircuit del transformador ............... 6% 

Bitensió secundària ............................................................ 400/230 V 

 

 

 

 

 

 

 

1320 V ≥ 1143 V 

45600 V ≥ 1143 V 
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14.8.2.2. CARACTERISTIQUES I CALCULS 
 

 Per començar a realitzar el disseny de la xarxa de P. a T. he utilitzat el “ mètode de 

càlcul i projecte d'instal·lacions de posada a terra per a centres de transformació connectats 

a xarxes de tercera categoria”, norma UNESA. 

 El recinte corresponent a les cabines s’instal·la un elèctrode de P. a T. de servei 

complementari amb el del CCDMT amb el qual s’interconnecta. 

 Codi de la configuració .......................................... 40 – 40 /8 /42 

 Nº piquetes ............................................................ 4 

 Longitud piqueta .................................................... 2 m 

 Diàmetre piqueta ................................................... 14 mm 

 Secció del conductor .............................................. 50 mm2 

 Kr ............................................................................ 0.089 Ω/(Ω·m) 

 Kp ............................................................................ 0.0144 V/(Ω·m)·(A) 

 Kc ............................................................................ 0.0447 V/(Ω·m)·(A) 

Resistència de posta a terra: 

K- = ,1	 ∙ 	f = 0.089 ∙ 50 = 4.45	Ω 

Resistència de posta a terra de la xarxa de terres de protecció en conjunt: 

Knq = K> ∙ KnnopqK> + Knnopq =
4.45 ∙ 1.08
4.45 + 1.08 = 1.28	Ω 

Intensitat de defecte a terra: 

�′] = 

√3 ∙ i(KZ)� + UZ� =

11000
√3 ∙ i(6)� = 1058.47	� 

Tensió de pas màxima: 

Jja = �′] ∙ Knq ∙ kak1 = 1058.47 ∙ 1.28 ∙ 0.0144
0.089 = 219.2	J 

Tensió de contacte exterior màxima: 

Jj+ = �′] ∙ Knq ∙ k+k1 = 1058.47 ∙ 1.28 ∙ 0.0447
0.089 = 680.46	J 

Tensió de pas de accés: 

Jja(�88) = Jj+ = 680.46	J 
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Tensió de defecte: 

Jj] = �j] ∙ Knq = 1058.47 ∙ 1.28 = 1354.8	J 

 

14.8.2.3. COMPROVACIÓ 
 Durada de la falta ................................................... 0.3 segons 

 K y n, constants en funció del temps ..................... K=72 ; n=1 

 Resistivitat de la fusta (ρS1) .................................... 0.5·106 o 0.5·107 Ω·m 

 Resistivitat del formigó (ρS2) .................................. 3000 Ω·m 

 

Tensió màxima de contacte admissible a l’interior sense fals terra (formigó): 

J+� = ,
-7 ∙ B1 +

1.5 ∙ fc�1000 E = 72
0.3� ∙ B1 +

1.5 ∙ 3000
1000 E = 1320	J 

Tensió màxima de contacte admissible a l’interior amb fals terra (fusta): 

J+� = ,
-7 ∙ B1 +

1.5 ∙ fc�1000 E = 72
0.3� ∙ B1 +

1.5 ∙ 500000
1000 E = 180240	J 

Tensió màxima de pas admissible a l’exterior (formigó): 

Ja(�88) = Ja = 10 ∙ ,
-7 ∙ B1 + 6 ∙ fc�1000 E =

10 ∙ 72
0.3� ∙ B1 + 6 ∙ 3000

1000 E = 45600	J 

 

14.8.2.4. CONDICIONS A CUMPLIR PER ELS ELECTRODES 
Seguretat de les persones 

Tensió màxima calculada ≤ Tensió màxima admissible en la instal·lació 

de pas en el exterior (V’p(acc)) ≤ de pas (Vp(ACC)) 

de pas en el interior (V’p) ≤ de pas (Vp) 

de contacte en el interior (V’c) ≤ de contacte (Vc2) 

 

680.46 V ≤ 45600 V 

219.2 V ≤ 45600 V 

680.46 V ≤ 1320 V 
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Protecció del material 

Nivell aïllament equip BT del 

CT a freqüència industrial 
≥ Tensió de defecte 

Vbt ≥ Rt·Id 

 

 

 

** No compleix amb aquesta condició ** 

 

14.8.2.5. NOVES CARACTERISTIQUES I CALCULS 
  

Realitzaré el disseny de la xarxa de P. a T. utilitzant el “ mètode de càlcul i 

projecte d'instal·lacions de posada a terra per a centres de transformació connectats a xarxes 

de tercera categoria”, norma UNESA, utilitzant a més de les piquetes, elèctrodes artificials que 

es connecten a la platina de compensació de potencial de protecció del CCDMT. 

El recinte corresponent a les cabines s’instal·la un elèctrode de P. a T. de servei 

complementari amb el del CCDMT amb el qual s’interconnecta. 

 

 Codi de la configuració .......................................... 40 – 40 /8 /42 

 Nº piquetes ............................................................ 4 

 Elèctrodes artificials ............................................... 2 

 Resistència elèctrode artificial ............................... < 5 Ω 

 Longitud piqueta ................................................... 2 m 

 Diàmetre piqueta ................................................... 14 mm 

 Secció del conductor .............................................. 50 mm2 

 Kr ............................................................................ 0.089 Ω/(Ω·m) 

 Kp ............................................................................ 0.0144 V/(Ω·m)·(A) 

 Kc ............................................................................ 0.0447 V/(Ω·m)·(A) 

 

1320 V ≥ 1354.8 V 

45600 V ≥ 1354.8 V 
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Resistència de posta a terra: 

K- l = ,1	 ∙ 	f = 0.089 ∙ 50 = 4.45	Ω 

Resistència d’un elèctrode artificial de P. a T.: 

K�m* = 5	Ω 

Resistència de P. a T. d’un conjunt de dos elèctrodes artificials de P. a T.: 

K�m* = 5
2 = 2.5	Ω 

Resistència de P. a T. del conjunt de quatre piquetes i dos elèctrodes artificials: 

Knq = K- l ∙ K�m*K- l + K�m* =
4.45 ∙ 2.5
4.45 + 2.5 = 1.6	Ω 

Resistència de posta a terra de la xarxa de terres de protecció en conjunt: 

Krl = Knq ∙ KnnopqKnq + Knnopq =
1.6 ∙ 1.08
1.6 + 1.08 = 0.64	Ω 

Intensitat de defecte a terra: 

�′] = 

√3 ∙ i(KZ)� + UZ� =

11000
√3 ∙ i(6)� = 1058.47	� 

Tensió de pas màxima: 

Jja = �′] ∙ Ksa ∙ ka
k1 = 1058.47 ∙ 0.64 ∙ 0.0144

0.089 = 109.6	J 

Tensió de contacte exterior màxima: 

Jj+ = �′] ∙ Ksa ∙ k+
k1 = 1058.47 ∙ 0.64 ∙ 0.0447

0.089 = 340.23	J 

 

Tensió de pas de accés: 

Jja(�88) = Jj+ = 340.23	J 

Tensió de defecte: 

Jj] = �j] ∙ Krl = 1058.47 ∙ 0.64 = 677.4	J 
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14.8.2.6. COMPROVACIÓ  AMB ELS ELECTRODES ARTIFICIALS 
 Durada de la falta ................................................... 0.3 segons 

 K y n, constants en funció del temps ..................... K=72 ; n=1 

 Resistivitat de la fusta (ρS1) .................................... 0.5·106 o 0.5·107 Ω·m 

 Resistivitat del formigó (ρS2) .................................. 3000 Ω·m 

 

Tensió màxima de contacte admissible a l’interior sense fals terra (formigó): 

J+� = ,
-7 ∙ B1 +

1.5 ∙ fc�1000 E = 72
0.3� ∙ B1 +

1.5 ∙ 3000
1000 E = 1320	J 

Tensió màxima de contacte admissible a l’interior amb fals terra (fusta): 

J+� = ,
-7 ∙ B1 +

1.5 ∙ fc�1000 E = 72
0.3� ∙ B1 +

1.5 ∙ 500000
1000 E = 180240	J 

Tensió màxima de pas admissible a l’exterior (formigó): 

Ja(�88) = Ja = 10 ∙ ,
-7 ∙ B1 + 6 ∙ fc�1000 E =

10 ∙ 72
0.3� ∙ B1 + 6 ∙ 3000

1000 E = 45600	J 

 

14.8.2.7. CONDICIONS A CUMPLIR PER ELS ELECTRODES  
Seguretat de les persones 

Tensió màxima calculada ≤ Tensió màxima admissible en la instal·lació 

de pas en el exterior (V’p(acc)) ≤ de pas (Vp(ACC)) 

de pas en el interior (V’p) ≤ de pas (Vp) 

de contacte en el interior (V’c) ≤ de contacte (Vc2) 

 

340.23 V ≤ 45600 V 

109.6 V ≤ 45600 V 

340.23 V ≤ 1320 V 
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Protecció del material 

Nivell aïllament equip BT del 

CT a freqüència industrial 
≥ Tensió de defecte 

Vbt ≥ RCCDMT·I’d 

 

 

 

 

** Aquesta distribució de 4 piquetes més dos  elèctrodes artificials es adient ** 

 

14.8.3. DIMENSIONAT DE LA XARXA CONJUNTA (CCDMT + 4 CT) 

14.8.3.1. DADES 
Resistència  de P. a T. del CCDMT ...................................... 1.08 Ω 

Resistència de P. a T. d’un CT ............................................. 1.6 Ω 

Resistència de P. a T. del conjunt CCDMT i un CT .............. 0.64 Ω 

 

Resistència de les PP. a TT. dels quatre CC. TT: 

K nq = Knq4 = 1.6
4 = 0.4	Ω 

Resistència de la xarxa de terres de protecció: 

Krl = Knnopq ∙ K nqKnnopq + K nq =
1.08 ∙ 0.4
1.08 + 0.4 = 0.29	Ω 

Intensitat de defecte a terra: 

�′] = 

√3 ∙ i(KZ)� + UZ� =

11000
√3 ∙ i(6)� = 1058.47	� 

Tensió de defecte: 

Jj] = �j] ∙ Krl = 1058.47 ∙ 0.29 = 306.9	J 

 

1320 V ≥ 677.4 V 

45600 V ≥ 677.4 V 
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La xarxa de terres del CCDMT es adient i la d’un CT també, instal·lant en paral·lel el 

resto de centres de transformació, millora més el resultats i per tant la xarxa de P. a T. de 

protecció es adient. 

 

14.9. DIMENSIONAT XARXA DE TERRES M.T. DE SERVEI ALS CC.TT. 
 

 En la zona més allunyada de les sales de cabines de M.T. s’instal·len quatre piquetes de 

P. a T. i dos elèctrodes artificials de menys de 5 Ω de resistència unitària, que es connecten a la 

platina de compensació de potencial: Aquesta platina s’interconnecta amb els borns de neutre 

dels transformadors TR1 i TR2. 

 Codi de la configuració .......................................... 40 – 40 /8 /42 

 Nº piquetes ............................................................ 4 

 Elèctrodes artificials ............................................... 2 

 Resistència elèctrode artificial ............................... < 5 Ω 

 Longitud piqueta ................................................... 2 m 

 Diàmetre piqueta ................................................... 14 mm 

 Secció del conductor .............................................. 50 mm2 

 Kr ............................................................................ 0.089 Ω/(Ω·m) 

 Kp ............................................................................ 0.0144 V/(Ω·m)·(A) 

 Kc ............................................................................ 0.0447 V/(Ω·m)·(A) 

Resistència de posta a terra: 

K- l = ,1	 ∙ 	f = 0.089 ∙ 50 = 4.45	Ω 

Resistència d’un elèctrode artificial de P. a T.: 

K�m* = 5	Ω 

Resistència de P. a T. d’un conjunt de dos elèctrodes artificials de P. a T.: 

K�m* = 5
2 = 2.5	Ω 

Resistència de P. a T. del conjunt de quatre piquetes i dos elèctrodes artificials: 

Knq = K- l ∙ K�m*K- l + K�m* =
4.45 ∙ 2.5
4.45 + 2.5 = 1.6	Ω 
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Distancia mínima de separació de les piquetes: 

t ≥ f ∙ �′]
2000 ∙ u = 50 ∙ 1058.47

2000 ∙ u = 8.24	/ 

 

 


