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1. Glossari 

 

Vcc: Tensió de curtcircuit en volts. 

Vn2: Tensió nominal al secundari en volts. 

Icc: Corrent de curtcircuit en amperes. 

In2: Corrent nominal al secundari en amperes. 

               
                                              

                                                                       

                                                     

                               

    
                                     

                   

     
                                     

                                    

                                   
                            

Cos : factor de potència. 

Isc: Corrent de curtcircuit 
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l/v: Mòdul d’inèrci . 

v: Distància entre la fibra neutre i la que pateix un major esforç. 

Rp: Resistència en borns de la protecció 51GN. 

                                                            

                         

                               

                    

                       

                       

ETR: Estació transformadora. 

Local comanda: Sala des  n  s p t c ntr l r l  c ntr l, s’hi tr b n  ls 

ordinadors. 

Al: Alumini. 

Cu: Coure 

CE: Comunitat Europea. 

CO2 : Diòxid de carboni. 

dB: Decibel. 

G1 , G2: Motogeneradors 1 y 2. 

NOx : Òxids nitrosos. 

O2 : Oxigen. 

PCI: Poder calorífic inferior. 
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PCI: Poder calorífic superior. 

PLC: Autòmat programable. 

Q: Combustible. 

RD: Real Decreto. 

NF: Normativa francesa. 

UTE: Guí  d  diss ny d’inst l·l ci ns fr nc s . 

CEI/IEC: Comissió electrotècnica internacional. 

REE , hEE : Rendiment elèctric equivalent. 

SF6 : Hexafluorur de sofre. 

TC: Transformador de corrent. 

tl: Llindar de reglatge. 

TT: Transformador de tensió. 

UE: Unión Europea. 

VCA: Tensió corrent alterna. 

VCC: Tensió corrent continua. 

XLPE: Polietilè reticulat. 
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2. Compliment normativa 

 

Els càlculs efectuats s’han realitzat atenent la normativa internacional 

IEC/CEI així com s’ha fet ús del REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES 

TÉCNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELÉCTRICAS 

DE ALTA TENSIÓN (RD 223/2008) i el Rebt. Sempre i quan es compleixi 

la normativa francesa NFC 13.200, la normativa andorrana sobre 

distribució elèctrica i el conjunt de normes AFNOR i europees. El conjunt 

de les diferents normes que s’apliquen és degut a que els treballs de 

disseny i construcció de la central són efectuats per empreses foranes a 

Andorra , majoritàriament franceses. I, atenent la poca reglamentació i 

normativa pròpia d’Andorra dins el camp de l’electricitat és permet la 

utilització de la normativa francesa per a tots els projectes elèctrics 

efectuats per FEDA. 

 

3. Curtcircuit 

 

Les cel·les que s’instal·laran a la central de cogeneració han de complir en 

les especificacions una tensió d’ús i una corrent de tancament màxima que 

ha de ser superior a la de curtcircuit calculada per una duració entre 1 i 3 

segons. D’aquesta manera s’assegura que davant un defecte per 

curtcircuit els interruptors de mitja tensió actuen correctament i protegeixen 

la instal·lació. 

D’acord amb l’esquema de principi de la instal·lació elèctrica [ SCH 6] hi ha 

tres punts crítics que s’han de calcular,  ja que disposen d’interruptors. 

De curtcircuits n’hi poden haver de trifàsics, bifàsics o monofàsics tot i que 

la probabilitat de que un curtcircuit sigui d’un d’aquests tipus no és la 

mateixa, d’aquesta manera es defineix que: 

 Monofàsics: 80%. 

 Bifàsics: 15%. 

 Trifàsics: 5%. 

http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/Reglamento%20LAT.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/Reglamento%20LAT.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/Reglamento%20LAT.htm
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Fig 1 Tipus de curtcircuits (a trifàsic, b bifàsic i c monofàsic) [15] 

 

Pel càlcul i determinació de les sol·licitacions del equips cal diferenciar tres 

estats de funcionament: 

 Període subtransitori:   Té una durada de 1 a 10 cicles i correspon 

a la intensitat elevada (corrent de xoc). Durant aquest temps es 

produeixen esforços electrodinàmics als elements. 

 

 Període transitori: Té una durada de 1 a 2 segons i es produeixen 

els esforços tèrmics. Durant aquest període actuen les proteccions. 

 

 Règim permanent: Es produeixen esforços tèrmics en els 

elements degut a que la seva durada és prolongada. Correspon al 

funcionament normal dels equips. 
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4. Curtcircuit en el generador 

 

En un generador quan es produeix un curtcircuit a l’estator el rotor continua 

girant degut a la inèrcia de la seva màquina motora. Degut a això,  el rotor, 

que segueix excitat, actua com un generador aportant potència al 

curtcircuit, i es produeixen els transitoris. 

 

 

Fig 2 Estats transitoris del generador[15] 

 

A la figura anterior es pot comprovar com el estat subtransitori és el més 

crític pel que fa a valors d’intensitat i en els càlculs es mira l’estat 

subtransitori per tenir en compte la corrent de xoc. 
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Subtransitori 

El debanat amortidor instal·lat als pols del rotor és el principal responsable 

d’aquest període. En el règim permanent el generador gira a la velocitat de 

sincronisme i no existeix inducció sobre el debanat, però durant el 

curtcircuit degut a les variacions entre el camp del rotor i el de l’estator 

s’indueixen corrents sobre aquest debanat generant-se un camp que actua 

com a fre però en contrapartida augmenta la corrent de curtcircuit. 

 

Transitori 

Durant el curtcircuit s’introdueix en el bobinat de camp una corrent alterna 

que genera un camp magnètic que provoca la distorsió de corrents en el 

període transitori. 

 

Permanent 

El règim permanent es manté fins que el defecte sigui eliminat per les 

proteccions. En el cas del generador el transitori de la corrent és més lent i 

existeix una corrent de règim permanent mantinguda per la màquina motriu 

i la font d’excitació del camp. A efectes de càlcul, es modelen les màquines 

síncrones com una font de tensió ideal en sèrie amb una reactància interna 

corresponent al període que es vol estudiar. 

 

Fig 3 Circuit equivalent simplificat del generador[15] 

La intensitat de curtcircuit de la línia és de 12,5kA. 
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5. Tensió de curtcircuit transformador Ransol 

 

La central de cogeneració estarà alimentada a través de la ETR de Ransol, 

i això implica saber la potència de curtcircuit dels transformadors que 

composen la xarxa. Mitjançant l’assaig de curtcircuit en que suposem que 

la reactància de dispersió del secundari reduïda al primari és igual a la 

reactància del primari. 

 
   

   
 

   

   
                

 

On: 

Vcc: Tensió de curtcircuit en volts. 

Vn2: Tensió nominal al secundari en volts. 

Icc: Corrent de curtcircuit en amperes. 

In2: Corrent nominal al secundari en amperes. 

Sabent la tensió necessària per a obtenir la corrent nominal i sabent la 

corrent de curtcircuit ja es pot trobar la tensió de curtcircuit. La corrent de 

curtcircuit és un paràmetre de disseny molt important ja que definirà les 

cel·les de mitja tensió. 

D’acord amb els reglatges i el disseny efectuar per FEDA les cel·les tenen 

una corrent de curtcircuit màxima a 1 segon de 12,5 kA però per raons de 

calibratge de les proteccions refent al temps de desenclavament i 

enclavament dels interruptors automàtics, la intensitat de defecte en la línia 

d’alta tensió pot arribar a superar el segon i per aquest motiu s’agafa com a 

corrent de curtcircuit el valor de 7,22 kA [3] 
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Si s’aplica la formula per un curtcircuit de 3 segons: 

          [Eq: 5-2] 

En resulta: 

                 [Eq: 5-3] 

 

             [Eq: 5-4] 

 

          

    

A continuació es procedeix a calcula la tensió de curtcircuit: 

    
 

    
 

     

       
            [Eq: 5-5] 

    
          

    
            [Eq: 5-6] 

Ucc=14,5%  

Finalment, els transformadors instal·lats tenen Ucc=16,5%. 

 

6. Neutre Zig-Zag 

 

Quant la connexió es troba en triangle no es disposa de neutre i per tant 

se’n crearà un mitjançant un zig-zag (veure taula acoblaments). El zig-zag 

és un tipus de connexió amb aplicacions especials, normalment en línies 

de distribució degut a que disposa d’un neutre però per contra en un 

transformador de tensió requereix de un increment notable d’espires i per 

tant en cost.  
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Fig 4 Generació d’un neutre amb un zig-zag 

 

Al secundari del transformador es connecta l’aparamenta esquematitzada 

en la figura superior. Per evitar que els harmònics  circulin pel neutre 

s’utilitza una resistència i en paral·lel una bobina que compensarà l’efecte 

capacitiu de la línia. Ja que les condicions de funcionament no sempre 

seran iguals la bobina és regulable i en les ETR andorranes va de 60 a 160 

Ohms. A més amb la impedància es limita el corrent de curtcircuit i per tant 

es pot utilitzar un cable de secció menor ja que la secció és proporcional a 

la corrent que el travessa. 

 

 

 

 

 

 

 

S1     M
R1     

BPN2   
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7. Càlcul de curtcircuits 

 

Curtcircuit a les cel·les de MT: 

D’acord amb el  REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y 

GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELÉCTRICAS DE ALTA 

TENSIÓN (RD 223/2008) i la normativa internacional IEC 60 265 i IEC 60 

909 d’aplicació en aquest projecte, es defineix que per una tensió 

d’operació de 20 kV la tensió de pic és 24 kV i per tant les cel·les hauran 

de poder suportar aquesta tensió de pic. 

L’estació transformadora de Ransol té dos transformadors de 36MVA que 

transformen la tensió de 110kV a 20kV i que malgrat normalment no 

operen en paral·lel s’ha de tenir en compte aquesta possibilitat per evitar 

danys en la central de cogeneració [SCH3]. 

Els interruptors es troben a la part de 20 kV  i la corrent de curtcircuit cal 

calcular-la per la mitja tensió. 

El primer pas a realitzar és calcular la impedància equivalent que 

corresponent als generadors i als transformadors de Ransol: 

               
     

   
  
 

  
      

   

 
       [Eq: 7-1] 

 

              
  
 

  
       

   

  
        [Eq: 7-2] 

La impedància equivalent dels transformadors dels grups generadors és: 

       
  
 

  
      

   

 
      [Eq: 7-3] 

Pel càlcul de la impedància total, es tenen en compte els dos 

transformadors de Ransol en paral·lel més els dos generadors funcionant a 

plena càrrega 

   
 

 

     
 

 

    

        [Eq: 7-4] 

 

http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/Reglamento%20LAT.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/Reglamento%20LAT.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamento%20LAT/Reglamento%20LAT.htm
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Corrent màxima de curtcircuit: 

 

    
     

  

     
     

  

       
          [Eq: 7-5] 

La corrent de xoc és: 

                  [Eq: 7-6] 

Corrent mínima de curtcircuit : 

En aquest cas la connexió es produirà amb un transformador de Ransol i 

només funcionant un motor generador: 

   
 

 

     
 

 

    

       [Eq: 7-7] 

So s’aplica la fórmula de la corrent mínima monofàsica de curtcircuit: 

     
      

     

                 
         [Eq: 7-8] 

 
 
                  [Eq: 7-9] 

Pel realitzar els posteriors càlculs de la posta de terra es calcula la corrent 

de curtcircuit monofàsica deguda a l’aportació dels dos generadors: 

     
      

     

           
         [Eq: 7-10] 

                 [Eq: 7-11] 

 

Curtcircuit al generador 

Per saber quina és la corrent de curtcircuit al cantó de baixa tensió cal tenir 

en compte que hi ha una alimentació del transformador del grup i una del 

generador. 

               
     

   
   
 

   
      

    

 
           [Eq: 7-12] 

       
  
 

  
      

    

 
          [Eq: 7-13] 
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          [Eq: 7-14] 

Càlcul corrent de curtcircuit màxima: 

          
  

     
     

   

          
          [Eq: 7-15] 

                    [Eq: 7-16] 

Corrent mínima de curtcircuit: 

     
      

     

     
 

 
    
      

          [Eq: 7-17] 

                   [Eq: 7-18] 

Càlcul de la corrent de curtcircuit que proporciona el generador: 

    
  

           
 

    

           
          [Eq: 7-19] 

                    [Eq: 7-20] 

D’acord amb la guia IEEE 37.102-2005 la corrent del neutre cap a terra no 

ha de sobrepassar el valor de 1000A i degut a que s’obtenen valors 

superiors de l’ordre de 22 kA és necessari instal·lar una resistència de terra 

amb la finalitat de limitar la corrent de curtcircuit. 

Es vol limitar la corrent de curtcircuit al valor de 400A 

   
         

       
  
 

 
      

    

       
          [Eq: 7-21] 

    
 

 
 

 
   

   
 

   
     

 
 
   

   
 

         
      [Eq: 7-22] 

 

         

Aquest valor de resistència al neutre ja queda assumida per la resistència 

de terra i per tant no s’instal·larà una resistència. 
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Secundari del transformador auxiliar: 

Pel transformador auxiliar cal avaluar la corrent de curtcircuit al secundari 

del transformador ja que ens interessa alhora de dimensionar el cablejat. 

Càlcul de la corrent de curtcircuit: 

    
  

         
 

   

           
           [Eq: 7-23] 

D’acord amb la norma IEC 60947-2 el poder de tall nominal per una corrent 

de curtcircuit de 14,43 kA ha de ser el doble. 

Icu cos  Icm=kIcu 

 6kA<Icu<10 kA  0,5 1,7xIcu 

  10kA<Icu<20 kA  0,3 2xIcu 

  20kA<Icu<50kA  0,25 2,1xIcu 

  50kA<Icu  0,2 2,2xIcu 

Taula 1 Poder de tall normalitzat per un interruptor de baixa tensió. [20] 

 

                     [Eq: 7-24] 

Degut al clima de Soldeu la temperatura d’ús habitualment serà menor que 

els 30ºC i conseqüentment el poder de tall serà superior a l’estipulat en les 

especificacions de l’interruptor, tot i que per seguretat es prendrà com a 

valor vàlid el que en deriva dels càlculs. 

Dins de l’abast d’aquest projecte no entra el disseny de la instal·lació de 

baixa tensió i no es calcularan les proteccions. 

 

Neutre del transormador de grup 

Primer cal calcular la impedància de curtcircuit que s’estima en un 7% [20] 

          
       

  
 

 
      

      

       
     [Eq: 7-25] 

 

La corrent de curtcircuit sense limitar seria: 
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         [Eq: 7-26] 

Degut a que es vol limitar la corrent de curtcircuit a 400a com a màxim es 

posarà una resistència al neutre: 

    
 

 
 

 

   
 

 
     

   
 

     
      [Eq: 7-27] 

El valor que es prendrà finalment és 20Ω. 
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8. Interruptors 

 

Els interruptors han de garantir poder obrir en cas de curtcircuit i per tant 

s’han de dimensionar tenint en compte la corrent de curtcircuit.  

El circuit principal ha de ser capaç de treballar sense dany amb el corrent 

per sol·licitacions tèrmiques i el corrent de curtcircuit durant 1 o 3 s, amb 

una corrent de xoc de: 

 

2.5 • Isc for 50 Hz (IEC) 

2.6 • Isc for 60 Hz (IEC) 

2.7 • Isc (ANSI) 

 

Per l’elecció dels interruptors s’han de proporcionar les següents 

característiques: 

 

 Tensió nominal. 

 Nivell d’aïllament. 

 Corrent nominal. 

 Corrent de curtcircuit. 

 Corrent de xoc. 

 Duració d’un curtcircuit. 

 Tensió d’alimentació al motor de l’interruptor. 

 Freqüència nominal. 

 Seqüència d’operació de la instal·lació. 

 

Degut a que es disposa d’una normativa alhora de dissenyar les cel·les, 

normalment, sabent el tipus d’interruptor que es vol i la corrent de xoc ja es 

pot començar a mirar als catàlegs. 

Un exemple el podem trobar amb la TRV on ja es disposa d’una taula amb 

els valors de disseny. 
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Taula 2 Tensió de recuperació en un disjuntor segons la normativa IEC i ANSI [Taula III de la norma 
IEC 60 694][19] 
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9. Càlcul embarrat MT 

 

Les dimensions dels embarrats son determinades tenint en compte les 

condicions normals d’operació. El voltatge (kV) al que s’opera també 

determina l’altura i tamany dels suports. 

La corrent nominal serveix per determinar la secció i el tipus de conductors 

que haurà de disposar l’embarrat i un cop s’ha comprovat que els suports 

(aïllants) resisteixen els esforços mecànics i les barres resisteixen els 

efectes mecànics i tèrmics i que el període de vibració intrínsec de les 

barres no es ressonant llavor ja es pot dimensionar l’embarrat anant a 

taules. 

El dimensionament de l’embarrat bàsicament implica assegura la 

resistència tèrmica, electromecànica  i que no es produeix ressonància. 

 

 

Taula 3Taula V de la norma IEC 60 694 [19] 
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1. D’acord amb aquesta funció, un mateix dispositiu pot formar part de 

múltiples categories donades a la taula V. En aquest cas, els valors 

admissibles de temperatura i variació de temperatura s’han de tenir 

en compte pels menors per la categoria corresponent. 

2. Pels disjuntors, els límits de temperatura i variació de temperatura 

no se l’apliquen. Els altres dispositius no han de superar els valors 

donats per la taula V. 

3. Totes les precaucions han de ser preses per assegurar que els 

materials no es danyen. 

4. Quan els component en contacte estan protegits de diferents 

maneres, les temperatures i el seu rissat permesos són els definits 

a la taula V. 

5. La qualitat de l’aïllament ha de ser tal que la capa protectora es 

manté en zona de contacte: 

 Després d’haver fet la prova de seccionament. 

 Després de la prova de sobrecorrent. 

 Després de la prova de resistència mecànica. 

6. Pels fusibles, els rissat de temperatura ha d’estar conforme amb el 

publicat en la normativa sobre fusibles d’alta tensió. 

 

9.1. Sol·licitació tèrmica 

 

L’equació de Melson&Both publicada a “Copper Development Association” 

ens permet definir el corrent permissible al conductor. 

 

    
          

               

               

  [Eq: 9.1-1] 
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Definició dels coeficients K: 

K1:  

 1 bar (k1=1) 

 2-3 bar: veure taula següent. 

 

Taula 4Coeficients K1 per 2-3 bars [19] 

K1=1. 

K2: 

 Barra nua: K2=1. 

 Pintada: K2=1,15. 

K2=1. 

K3:  

 Muntatge sòlid de les barres:  K3=1. 

 Muntatge en base a 1 barra: K3=1,2. 

 Múltiples bases: K3=0,75. 

K3=1. 

K4: 

 Instal·lació interior: K4: 1. 

 Instal·lació exterior: K4=1,2. 

 No ventilat: K4=0,8. 

K4=1. 



Annex I: Càlculs de projecte de Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central 

de cogeneració de Soldeu, Andorra 

 

 

24 

 

K5: 

 Sense ventilació artificial: K5=1. 

 La ventilació s’ha de dissenyar cas per cas i després validar-ho 

mitjançant un test. 

K5=1. 

K6: Depèn del nombre de barres per f=50 Hz 

 N=1: K6=1 

 N=2: K6=1 

 N=3: K6=0,98 

K6=1 

K=1. 

S’escull la barra de secció 50x5mm de coure amb 1 barra per fase. 

Per un cas extrem: 

La temperatura és de 40ºC i aïllament per aire: 

          

     

    
          

               

               

   
                         

                      

          [Eq: 9.1-2] 

 

Conseqüentment: 115,45<712,61. És vàlid. 
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9.2. Corrent de curtcircuit 

 

S’assumeix que la duració del curtcircuit no és superior a 1 s i els efectes 

de la radiació els despreciem. 

 

     
            

    
          

  [Eq: 9.2-1] 

On: 

                                             
    

     
                        

       

                            

                         
 

   
                

 

   
                

                                

Ith=14600 A 

     
                       

                
          [Eq: 9.2-2] 

 

                                       [Eq: 9.2-3] 

La temperatura dels components en contacte amb l’embarrat ha de ser 

menor que 118,89ºC, tot i que degut a la situació de la central una 

temperatura de 40ºC no s’assoleix mai. 

D’acord amb l’equació de Melson&Both: 

                 
     [Eq: 9.2-4] 

 

                
      [Eq: 9.2-5] 
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[Eq: 9.2-6] 

 

     
  

  
 
    

[Eq: 9.2-7] 

           

 

Amb una temperatura ambient màxima de 30ºC, registrada a l’estació 

transformadora de Ransol: 

                                         [Eq: 9.2-8] 

 

9.3. Sol·licitacions electrodinàmiques 

 

Forces entre conductors: 

Les forces electrodinàmiques degudes a un curtcircuit segueixen l’equació 

següent: 

     
 

 
     

       [Eq: 9.3-1] 

 

                           

                                                       

                                                  

                              

Sent l=70 cm i d=18 cm 

     
 

 
     
         

 

 
     
         

  

  
                   

             [Eq: 9.3-2] 
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Forces als suports: 

L’equació que s’utilitza és: 

 

     
   

 
   [Eq: 9.3-3] 

 

                         

                        

                               

Amb una H=12 cm i h=5 cm 

     
   

 
        

    

  
             [Eq: 9.3-4] 

Forces si hi ha N suports: 

La força absorbida per cada suport és equivalent a multiplicar la F1 per un 

coeficient que varia en funció del nombre total de suports N que són 

instal·lats: 

         [Eq: 9.3-5] 

On 

N 2 3 4 >=5 

kn 0,5 1,25 1,1 1,14 

Taula 5 Coeficient multiplicador kn [19] 

 

Sol·licitacions mecàniques de l’embarrat: 

Tenint en compte que els finals de les barres estan sòlidament units, 

aquestes pateixen un moment torçor: 

 

  
    

  
 
 

 
   [Eq: 9.3-6] 
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L’esforç torçor ha de ser menor que: 

 Coure duresa ½: 1200 daN/cm2 

 Coure duresa ¼ : 2300 daN/cm2 

 Coure duresa 4/4: 3000 daN/cm2 

 Alumini: 1200 daN/cm2 

Per embarrats amb un conductor per fase: 

 

  
    

  
   [Eq: 9.3-7] 

 

 

 
 

    

 
   [Eq: 9.3-8] 

 

Amb dues barres per fase: 

     
    

  
            [Eq: 9.3-9] 

 

 

 
   

 
    

  
          

     
    [Eq: 9.3-10] 
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El mòdul d’inèrcia s’extreu de la següent taula: 

 

Taula 6 Mòduls d’inèrcia segons la secció i el nombre de barres per fase. [19] 

 

 

 

  
    

  
 
 

 
 

         

  
 
 

   
                  [Eq: 9.3-11] 

 

Degut a que el moment torçor és massa elevat s’escullen dues barres per 

fase amb el resultat de: 

  
    

  
 
 

 
 

         

  
 
 

    
                [Eq: 9.3-12] 

Cal tenir en compte que les cel·les de mitja tensió ja venen premuntades i 

per tant el disseny correspon al fabricant, simplement s’haurà de buscar 

una cel·la de 24 kV amb una corrent de curtcircuit màxima de 14,5 kA, on 

un valor de disseny habitual és 21 kA. La resta de sol·licitacions ja es 

compleixen degut a que es dissenyen d’acord a la normativa IEC i ANSI. 
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10. Dimensionat dels cables 

 

En aquest apartat es detallen els càlcul emprats per a l’elecció del tipus de 

cable i la seva secció per les diferents aplicacions que es requereixen a la 

central. 

10.1. Introducció 

 

L’elecció del tipus de cable i la seva secció es basa en tres consideracions: 

 Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent. 

 Intensitat màxima admissible durant un curtcircuit. 

 Caiguda de tensió. 

S’ha de tenir en compte que s’han de complir els tres criteris, els dos 

primers afecten a la seguretat i el tercer a l’operació del sistema elèctric. A 

la central el cablejat anirà soterrat, i cal tenir en compte el factor corrector 

de l’altitud en el càlcul. 

El criteri de la intensitat màxima admissible ve determinat pel fabricant, 

atenent la normativa corresponent, en aquest cas, simplement és 

necessari consultar un catàleg de cables i comprovar en base a la densitat 

de corrent màxima permesa quin és el valor màxim d’intensitat amb que 

pot treballar el cable. 

El següent criteri, intensitat màxima admissible durant un curtcircuit, és 

valora atenent un conjunt de coeficients que finalment aplicant la formula. 

          [Eq: 10-1] 

On: 

k: coeficient depenent de la naturalesa del conductor i de les temperatures 

de principi i final de curtcircuit, 142 pel coure i 93 per l’alumini. 

S: Secció del conductor en mm2. 

La tercera hipòtesis que s’aplica, la caiguda de tensió màxima, no afecta a 

la seguretat i és de menor importància malgrat afecta directament al 
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funcionament normal de la central. Depenent el circuit es limitarà la 

caiguda de tensió amb la finalitat d’evitar pèrdues durant el transport, tot i 

que per distàncies tanc curtes com les que es donen dins la central de 

cogeneració la caiguda de tensió és pràcticament zero. 

L’equació que s’aplica en el càlcul és: 

                          [Eq: 10-2] 

On: 

R: És la resistència del cable expressada en Ω/km. 

X: És la resistència del cable expressada en Ω/km. 

I: Intensitat nominal de càrrega en Amperes. 

l: Longitud en km del cable. 

En aquest projecte l’abast del projecte arriba fins a la sortida de la central, 

és a dir, el cablejat de distribució que comunica la central amb l’estació 

transformadora no és té en compte en el càlcul ja que és infraestructura de 

FEDA i encara està en fase d’estudi, en tot cas, si es calculés, es donarien 

valors incorrectes ja que no es té la longitud o el tipus de línia que 

comunicarà l’estació transformadora amb la central. Igualment, pel cablejat 

de baixa tensió per l’alimentació de la central i els equipaments auxiliars a 

partir del commutador de l’alimentació de la central.  
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Fig 5 Cable amb aïllament XLPE[17] 

Per  facilitat de càlcul i utilitzant el criteri de seguretat, s’aproxima la 

potència dels generadors a 2 MW.  

  



Annex I: Càlculs de projecte de Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central 

de cogeneració de Soldeu, Andorra 

 

 

33 

Criteri d’intensitat màxima en règim permanent: 

 

 

Fig 6 Exemple de mètodes d’instal·lació. [ Taula 52-3 IEC 60364-5-52] 

Les intensitats màximes admissibles que s’ofereixen a continuació han 

estat determinades de tal forma que la temperatura d’aïllament no 

excedeixi els períodes de temps sostinguts: 

 Policlorur de vinil: 70ºC al conductor. 

 Polietilè reticulat (XLPE) i etilè propilè (EPR): 90ºC al conductor. 
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 Mineral (cobert de PVC o nu exposat al tacte): 70ºC a la protecció. 

 Mineral (nu no exposat al tacte i sense estar en contacte amb 

material combustible): 105ºC a la protecció. 

 

Factors de correcció: 

 

 

Per a poder tenir en compte la disposició dels cables, aïllament, dissipació 

de la calor...s’han establert tot un seguit de factors correctors. 

Temperatura ambient: 

Les intensitats màximes admissibles dels cables per l’aire es basen en una 

temperatura d’aire ambient de 30ºC. En el cas d’una altra temperatura els 

factors de correcció es detallen a continuació. 

 
Taula 7 Factors de correcció de temperatura ambient [Taula A52-14 IEC 60364-5-52] 

Les intensitats màximes admissibles dels cables per terra es basen en una 

temperatura del terreny de 20ºC. En el cas d’una altra temperatura els 

factors de correcció es detallen a continuació. 
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Taula 8 Factors de correcció de la temperatura del terreny. [Taula A52-15 IEC 60364-5-52] 

 

Resistivitat tèrmica del terreny: 

 

Les intensitats màximes admeses dels cables enterrats es basen amb una 

resistivitat de terra de 2,5 km/W. Per a valors diferents a continuació es 

detallen els factors de correcció. 

 

 

Taula 9 Factor de correcció de la resistivitat tèrmica del terreny [Taula A52-16 IEC 60364-5-52][19] 

També com a factor de correcció és pot posar en funció de valors empirics. 

 

Taula 10 Factor de correcció en funció de la naturalesa de la terra [19] 
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Agrupació de conductors o cables: 

Les intensitats màximes admeses es refereixen a circuits simples 

constituïts pels següents nombres de conductors en càrrega: 

 Dos conductors aïllats o tres cables d’un sol nucli, o un cable de 

dos fils (aplicable a circuits monofàsics). 

 Tres conductors aïllats o tres cables d’un sol nucli, o un cable de 

tres fils (aplicable a circuits trifàsics). 

Per a més cables o conductors aïllats instal·lats en el mateix grup, 

s’aplicarà un factor de reducció de grup. 

 

Taula 11 Factor de correcció de la per agrupació de conductors [Taula A52-17 IEC 60364-5-52] 
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Per a les diferents configuracions de conductors els factors de correcció 

són: 

 

Taula 12 Factor de correcció en funció de la disposició dels conductors [Taula A52-21 IEC 60364-5-
52][19] 
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Taula 13 Continuació de la taula anterior[19] 

Pels cables estesos directament a terra, els factors de correcció són: 

 

Taula 14 Factors de correcció per cables estesos directament a terra [Taula 52-18 IEC 60364-5-
52][19] 
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Intensitats harmòniques: 

 

La capacitat de conducció de corrent dels cables de 4 nuclis o 5 nuclis 

trifàsics es basa en assumir que només hi ha 3 conductors completament 

carregats. 

No obstant, quan circulen corrents d’harmònics, la intensitat que circula pel 

neutre pot ser elevada i inclús superior a les corrents de fase. Això es deu 

al fet de que les corrents dels harmònics de tercer ordre de les tres fases 

no s’anul·len entre si i es sumen al conductor neutre. Això afecta a la 

capacitat de conducció de corrent del cable i s’aplicarà el factor de 

correcció. A més, si el percentatge d’harmònics de tercer ordre és superior 

al 33%, la corrent neutra és major que la corrent de fase i l’elecció del 

tamany del cable es basa amb la corrent homopolar.  

 

 

 

Taula 15 Factor de correcció en funció del contingut d’harmònics [Taula D52-1 IEC 60364-5-52][19] 
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Intensitat màxima admissible: 

D’acord amb el que estableix la norma IEC 60364 i d’acord amb la norma 

NFC 15-100 i la guia UTE C15-105 les intensitat màximes admissibles en 

funció de la secció del conductor són: 

 

Taula 16 Intensitat màxima admissible en funció de la secció [Taula A52-4 de IEC 60364-5-52][19] 
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La norma també especifica unes taules simplificades per escollir el tipus de 

conductor: 

Cables no enterrats: 

 

Taula 17 Intensitat màxima admissible [Taula B52-1 de IEC 60364-5-52][19] 
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El factor de correcció per a múltiples cables: 

 

Taula 18 Factor de correcció per a múltiples conductors [Taula B52-3 de IEC 60364-5-52][19] 

Per a cables enterrats la intensitat màxima admissibles és: 

 

Taula 19 Corrent màxima admissibles per a cables enterrats [Taula B52-1 de IEC 60364-5-52][19] 
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10.2. Cable 1: Connexió generador- transformador del 

grup 

 

Aquest cable és l’encarregat d’unir el generador amb el seu transformador, 

en aquest cas, el cable anirà en bandeja a l’aire i disposarà d’aïllament de 

Polietilè reticulat (XLPE). 

   
  

     
 

     

      
             [Eq: 10.2-1] 

En aquest cas, la tensió és de 400 V. 

Factors de correcció: 

Temperatura ambient 25ºC: 1,04 

Configuració en bandeja 9 conductors: 0,7 (Taula 23) 

K=1,04·0,7=0,728.   [Eq: 10.2-2] 

Escullo un conductor de 240 mm2 d’aïllament a 0,6/1 kV ja que és una 

mesura molt utilitzada i és més fàcil i ràpida la seva adquisició.  

D’acord amb la taula 22 la intensitat suportada per un conductor de coure 

amb una instal·lació de tipus c és 500A 

                     [Eq: 10.2-3] 

Amb 8 conductors també es pot però no es deixa pràcticament marge de 

seguretat. 

El neutre del generador ha se ser com a mínim la meitat de la secció del 

cable de fase, per tant segons el criteri de màxima corrent l’elecció és 

3x[9x240mm2]+[5x240mm2]. 

Si aplico el criteri d’intensitat màxima de curtcircuit, per una intensitat de 

69,79 kA obtinc que: 

          [Eq: 10.2-4] 

El dispositiu de protecció actua amb 0,2 segons, deixant marge de 

seguretat. 
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                                        [Eq: 10.2-5] 

Conseqüentment l’opció escollida és correcta. 

La solució de posar cables malgrat és vàlida implica instal·lar 27 cables i 

per tant, es necessita molt d’espai i uns suports considerables. Una altra 

solució, que és l’escollida, és la instal·lació d’una canalització.  

Un exemple de les característiques tècniques que es poden assolir són: 

Característiques tècniques KH [35] 

Longitud dels elements: 3 y 5m 

Intensitat assignada: De 100 a 6300 A 

Corrent assignada dels connectors de derivació:De 160 a 1000A 

Tensió assignada d’aïllament del cable: 750V 

Numero de conductors: 3 o 4 + PE 

Grau de protecció: IP31 

Tractament de superfície: Acer prelacat RAL 7032 

 

Les especificacions mínimes a complir, incloses en el plec de condicions 

tècniques és: 

Longitud :11,5m G1&6,5m G2 [SCH21] 

Intensitat nominal assignada: 3760 A amb factor de seguretat 1,3. 

Tensió assignada d’aïllament del cable: 1000V 

Grau de protecció mínim: IP31 

Caiguda de tensió: menor 1% 

Corrent de curtcircuit màxima de 70 kA 1s 

 

Neutre del Generador 

Al neutre del generador s’ha limitat la corrent de curtcircuit a uns 400A. 

D’acord amb el reglament ITC-BT-18  la secció dels conductors de 

protecció  per una secció de fase major que 35 mm2 ha de ser la meitat de 

la secció del conductor de fase. Però en el cas que ens ocupa no s’ha 

instal·lat cablejat sinó que s’ha optat de la instal·lació d’una canalització, 

conseqüentment, 35mm2. 
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Tal com s’especifica al reglament ITC-BT-18 la secció que li 

correspon és la meitat que la del cable de fase. I la norma francesa 

NF C15-100 especifica que per seccions superiors a 25 mm2 (no 

contemplat a la norma CEI 60364) es pot aplicar la secció de neutre 

igual que la de fase o inferior sempre i quan la corrent de neutre 

màxima sigui inferior a la admissible pel cable. 

 

10.3. Cable 2: Connexió transformador de grup-Cel·la MT 

 

Aquest cable és l’encarregat d’unir el transformador amb la pertinent cel·la 

de mitja tensió, en aquest cas, el cable anirà en bandeja a l’aire i disposarà 

d’aïllament de Polietilè reticulat (XLPE). 

   
  

     
 

     

         
           [Eq: 10.3-1] 

En aquest cas, la tensió és de 20kV i la longitud del cable de tres metres. 

Factors de correcció: 

Temperatura ambient 25ºC: 1,04 

Configuració en bandeja vertical amb 1 conductor per fase: 0,96 

K=1,04·0,96=0,9984. 

        
 

      
         [Eq: 10.3-2] 

D’acord amb el que s’especifica a la taula 21 s’elegeix un conductor de 

coure amb aïllament 18/30 kV 3x[1x16] mm2 

Si aplico el criteri d’intensitat màxima de curtcircuit, per una intensitat de 

14,6kA obtinc que: 

          [Eq: 10.3-3] 

El dispositiu de protecció actua amb 0,2 segons, deixant marge de 

seguretat. 

                                  [Eq: 10.3-4] 
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Conseqüentment l’opció escollida és incorrecta. 

Malgrat amb una secció de 50 mm2 ja n’hi hauria prou per complir, s’estima 

oportú elegir una secció de 70mm2 per poder complir amb un temps de 

curtcircuit de 0,8 segons. 

                                [Eq: 10.3-5] 

Atenent aquest criteri l’opció a escollir és un conductor de coure amb 

aïllament 18/30kV 3x[1x70] mm2 

I el neutre el generador serà del tipus conductor de coure amb aïllament 

18/30kV [1x35] mm2 

Finalment ja només queda aplicar el criteri de caiguda de tensió o n 

s’utilitza un valor de resistència bastant comú per aquest cable 

R=0,14Ω/km 

L’equació que s’aplica en el càlcul és: 

                        [Eq: 10.3-6] 

                                      [Eq: 10.3-7] 

    
     

     
          [Eq: 10.3-8] 

El conductor escollit és correcte ja que les pèrdues són aproximables a 0. 

 

10.4. Cable 3: Connexió transformador auxiliar-cel·la MT 

 

Degut a que la corrent de curtcircuit és la mateixa que la del cable 2, la 

secció del cable serà la mateixa que la del cable 2: conductor de coure 

amb aïllament 18/30kV 3x[1x70] mm2. 
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10.5. Cable 4: Línia BT transformador auxiliar 

 

Aquest tram de cable uneix el transformador auxiliar amb l’alimentació de 

la central. 

   
  

     
 

       

      
           [Eq: 10.5-1] 

En aquest cas s’opta per un conductor de coure soterrat a l’aire en tub amb 

aïllament de Polietilè reticulat (XLPE). 

En aquest cas, la tensió és de 400V i la longitud del cable de 15 metres. 

Factors de correcció: 

Temperatura terreny 20ºC: 1 

Resistivitat del terreny de 2,5 km/W:1 

Circuit amb un conductor per fase: 1 

K=1. 

         
 

 
          [Eq: 10.5-2] 

Malgrat a la taula 21 no s’especifiquen conductors amb una secció 

superior als 300mm2 a efectes pràctics els fabricants disposen de cables 

amb seccions superiors, en aquest cas s’opta per un conductor de 400 

mm2 que disposa de una corrent admissible en règim permanent de 700 

A,s’elegeix un conductor de coure amb aïllament 0,6/1 kV, seguint 

l’aïllament habitual utilitzat a l’empresa FEDA  3x[1x400mm2] +[1x240mm2] 

Si aplico el criteri d’intensitat màxima de curtcircuit, per una intensitat de 

14,43kA obtinc que: 

         [Eq: 10.5-3] 

El dispositiu de protecció actua amb 0,2 segons, deixant marge de 

seguretat. 

                                    [Eq: 10.5-4] 
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Conseqüentment l’opció escollida és correcta. 

Finalment ja només queda aplicar el criteri de caiguda de tensió on en les 

especificacions del cable per un factor de potència de 0,8 la caiguda en el 

cable és: 0,164 V/Akm 

                
  

    
        [Eq: 10.5-5] 

El conductor escollit és correcte ja que les pèrdues són despreciables. 

11. Transformadors de mesura 

 

En aquest apartat es detalla el procés de càlcul que permet dimensionar 

els transformadors de mesura . 

11.1. Transformador corrent circuit de protecció 

 

Determinar les característiques dels transformadors de corrent pel circuit 

de protecció per alimentar els relés de les proteccions i un convertidor de 

corrent 4-20 mA.  

Intensitat secundaria: 5A 

Resistència secundaria: 0,3 Ω 

Consum del relé: 1VA.  

Consum del convertidor d’intensitat: 1 VA 

La connexió entre el TC i el relé més el convertidor situats al cantó de BT 

del transformador es realitza mitjançant una línia de 8 m amb un conductor 

de 4 mm2 de coure.  

Consum de la línia: 

     
  

      
     

   

 
       [Eq: 11.1-1] 

On K=0,5 per TC de secundari 5A. 

 



Annex I: Càlculs de projecte de Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central 

de cogeneració de Soldeu, Andorra 

 

 

49 

Consum total: 

S=1+2+1=4 VA  [Eq: 11.1-2] 

Segons la normativa CEI-225 Icc<80Isn: 

             
                               [Eq: 11.1-3] 

En els circuits amb sobreinducció: 

        

1+X/R=1+12,56=13,56 [Eq: 11.1-4] 

                  [Eq: 11.1-5] 

Agafo 2x30VA 

     
   

         
       [Eq: 11.1-6] 

Agafo el valor normalitzat de 10. 

     
           

     
           [Eq: 11.1-7] 

S’assegura la condició: 

Icc<80Isn 

 

Circuit BT: 

El TC serà 2x30 VA 2x5P10  

La relació de transformació serà: 6000/5/5 A 

 

Circuit AT: 

El TC serà 2x30 VA 2x5P10  

La relació de transformació serà: 300/5/5 A 
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Transformadors de corrent al neutre: 

Intensitat secundaria: 5A 

Resistència secundaria: 0,3 Ω 

Consum del relé: 0,25VA.  

Consum del convertidor d’intensitat: 1 VA 

La connexió entre el TC i el relé més el convertidor situats al cantó de BT 

del transformador es realitza mitjançant una línia de 8 m amb un conductor 

de 4 mm2 de coure.  

Consum de la línia: 

     
  

      
     

   

 
        [Eq: 11.1-8] 

On K=0,5 per TC de secundari 5A. 

Consum total: 

S=0,25+2+1=3,25 VA [Eq: 11.1-9] 

Segons la normativa CEI-225 Icc<80Isn: 

             
                                  [Eq: 11.1-10] 

Agafo 30VA 

     
   

         
        [Eq: 11.1-11] 

Agafo el valor normalitzat de 10. 

     
           

        
          [Eq: 11.1-12] 

S’assegura la condició: 

Icc<80Isn 

El TC serà 30 VA 5P10  

La relació de transformació serà: 10/5 A 
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11.2. Transformadors de mesura de tensió 

 

Reductor de tensió del circuit de protecció: 

Tipus: Y12G 

Relació de transformació: 400/100 

Potència: 75 VA 

Classe: 0,5 

Sobrecàrrega: 1,9Un 30 s 

 

Reductor de tensió del regulador de tensió: 

Tipus: Y12G 

Relació de transformació: 400/100 

Potència: 700 VA 

Classe: 0,5 

Sobrecàrrega: 1,9Un 30 s 
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12. Línia corrent contínua 

 

En aquest apartat es dimensionen els equips que deriven de la xarxa 

d’alimentació en corrent contínua. 

12.1. Convertidor AC/CC de 127VCC 

 

L’alimentació a la xarxa de contínua es fa a través d’un convertidor de 

contínua a alterna: 

Equip Unitats V (V) I (A) P(W) 

Comptadors Energia elèctrica 2 127 0,4 101,6 

Comptadors Energia tèrmica 3 127 0,4 152,4 

Cel·la de distribució 5 127 2,5 1587,5 

Cel·la de mesura 1 127 2 254 

Cel·la d'acoblament 1 127 2,5 317,5 

rgn 2 127 2 508 

      Total 2921 

Taula 20 Potència equips 127 V 

La potencia necessària per a satisfer els equips de 127V és de 2921W 
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12.2. Convertidor CC/CC de 24VCC 

 

L’alimentació dels equips de protecció i control de tensió 24 VCC són 

alimentats a través d’un convertidor reductor: 

Equip Unitat V (V) I (A) P(W) 

 RPN.A 2 24 0,306 14,688 

 RPN.C 2 24 0,036 1,728 

rgu 2 24 2 96 

Relés de protecció acoblament 4 24 0,018 1,728 

Relés de protecció de la línia 8 24 0,018 3,456 

Relés de protecció transformador auxiliar 4 24 0,018 1,728 

rgn 2 24 2 96 

Autòmat caldera 1 2 24 5 240 

Autòmat caldera 2 2 24 5 240 

Autòmat grup 1 2 24 5 240 

Autòmat grup 2 2 24 5 240 

Sincronitzador G1 1 24 2 48 

Sincronitzador G2 1 24 2 48 

Vàlvula de solenoide de tancament de gas 

(alimentat RPN) 2 24 2 96 

      Total 1367,33 

Taula 21 Potència equips 24V 

La potencia necessària per a satisfer els equips de 127V és de 1367,33W 
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12.3. Ondulador 230 V 

 

L’alimentació dels equips de control i comanda a 230 V AC es realitza a 

través d’un ondulador: 

Equip Unitats V (V) I (A) P(W) 

PC sala de control 2 230 1,7 782 

Servidor 2 230 1,5 690 

      Total 1472 

Taula 22   Potència equips 230 V 

La potencia necessària per a satisfer els equips de 230V és de 1472W 
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13. Posta a terra 

 

Dades: 

Tensió alimentació MT: 20 kV 

Tensió alimentació BT: 400V 

Duració del pas de corrent: 1 s. 

Resistivitat del terreny: 400 Ωm 

Intensitat màxima de neutre 500A. 

Càlculs: 

Primer cal determinar quina serà la resistència mínima que hi ha d’haver 

de terra i al neutre per a complir amb la corrent màxima de neutre. 

Per la baixa tensió, neutre del transformador auxiliar i generador: 

   
 
   

   
 

   
        [Eq: 13-1] 

Com es pot veure, 0,46 Ohm s’assumeix amb la resistència de terra. 

Per l’alta tensió, neutre dels transformadors de grup: 

   
 
     

   
 

   
     [Eq: 13-2] 

Per la central no es vol una resistència de terra superior a 5 Ω malgrat es 

recomana que sigui inferior als 10Ω  [ NFC 13-100]  i cal escollir la 

configuració adequada. És important tenir en compte que degut a la 

situació on es troba la central cal que l’espai que ocupi la posta de terra no 

sigui molt gran. 

Si elegeixo una malla de 8 piques 7x4 m enterrada a 0,8 m i amb una 

longitud de piques de 8m: 

         

                           [Eq: 13-3] 
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En el cas de una filera de 8 piques de 8 metres de profunditat separades 

entre elles 12m i enterrades a 0,8 m, calen: 

          

                            [Eq: 13-4] 

Una configuració que podria satisfer seria: 

Una malla de 7x4 m enterrada a 0,8 m de profunditat amb 8 piques de 

longitud 4m, més tres files de 8 piques de quatre metres separades 6m 

entre elles i a una profunditat de 0,8m. 

         

                 [Eq: 13-5] 

          

                  [Eq: 13-6] 

 

                    [Eq: 13-7] 

El problema que presenta aquesta configuració és la separació que hi ha 

d’haver entre les línies de piques i que el nombre de piques és molt elevat, 

32 piques, pel que la complexitat de la instal·lació d’aquestes és elevada. 

Es troba més oportú la instal·lació d’un mallat de manera que no hi pugui 

haver realimentació de les terres en cas d’un curtcircuit amb l’espai 

disponible que ens ofereix la instal·lació. 

Degut a les limitacions del terreny, que està format per pedra amb terra i 

constitueix un terra amb una elevada resistivitat, cal considerar un altre 

mètode  més flexible per al càlcul de la posta a terra, i es va a buscar el 

mètode IEEE. 

 

Mètode IEEE 

Dades de partida: 

Baixa tensió 400V 

 Freqüència:  50Hz 
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 Tipus de neutre: Neutre directe a terra. 

 Corrent de curtcircuit monofàsic màxim :  500A 

Dimensionament tèrmic dels conductors en base a l’equació recollida en el 

capítol 11 de la guia IEEE Std.80-2000:  

       
         

           

     
     
     

 
    [Eq: 13-8] 

On: 

 

                                             

                                           

                          

                                     

                              

                                                      

                                                  

                                                

    
 

   
      

          
                                    

                                      

Les dades dels quals són: 

      
 
   

   
 

 
     [Eq: 13-9] 

Degut a que amb la mitja tensió la corrent serà superior, aproximadament 

de 2,94 kA, llavors agafo com a valor de referència aquest. 

 

       

          . 
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  [Eq: 13-10] 

A=9,71 mm2. 

Conseqüentment, s’escull un  conductor de terra de 50 mm2 per agafar una 

secció habitual en aquestes instal·lacions i té una resistència menor que 

aportarà una menor resistència de posta. 

Conductors de presa de terra des dels equips: 

       

          . 

                          

           

          

          

          

             
  

         

      

          
 

     
 

        
             

            

     
       

      
 
  [Eq: 13-11] 

A=9,81 mm2. 

Conseqüentment, s’escull un  conductor de terra de 30 mm2 . 
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Càlcul de la resistència de terra: 

Aplico una configuració en malla de dimensions 75x30m amb mallat interior 

cada 5m i 4 piques de 6 metres i 14 mm de diàmetre situades a les 

cantonades del rectangle.  

Nº de piques: 4. 

Superfície del mallat: 75x30=2250m2. 

Longitud conductors: 16·30+7*75+4*6=1029m 

Profunditat de soterrament: 0,8. 

La resistència de terra es calcula en base a l’equació IEEE-80-2000 eq22, 

anomenada equació de Sverak: 

 

       
 

  
 

 

    
    

 

    
  

 

   [Eq: 13-12] 

On: 

                                 

                                   

                                             

                                

 

        
 

    
 

 

        
    

 

       
  

    

     [Eq: 13-14] 

          

 

Degut  a que la resistència obtinguda és menor de 5 Ohms, es dona com a 

vàlida aquesta configuració. 
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Verificació de la posta a terra: 

Per comprovarà que la configuració adoptada és correcta cal calcular la 

tensió de pas i la de contacte i comprovar que es troben per sota el límit 

admissible: 

D’acord amb l’exposat per UNESA: 

Tensió de pas admissible: 

   
   

  
    

   

    
  [Eq: 13-15] 

Per un temps entre 0,9 i 3s de defecte la K val 78,5. 

   
       

 
    

     

    
        [Eq: 13-16] 

Tensió de contacte admissible: 

   
 

  
    

     

    
   [Eq: 13-17] 

Per un temps entre 0,9 i 3s de defecte la K val 78,5. 

   
    

 
    

       

    
         [Eq: 13-18] 

La tensió de pas exterior: 

   
   

  
    

        

    
  [Eq: 13-19] 

Assumint la resistivitat del ciment i el formigó 3000Ωm: 

   
       

 
    

            

    
         [Eq: 13-20] 

Si aplico les formules donades per IEEE 80.2000 d’acord amb el donat a 

l’equació 29 i 33 d’aquesta guia per  persones amb un pes de 50kg: 

                    
              [Eq: 13-21] 

                           
              [Eq: 13-22] 
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Per a l’obtenció Cs la guia IEEE estableix una equació tal que: 

   
 

    
      

  

    
     
    

 
 

 
    [Eq: 13-23] 

On: 

                           

                                          

                                   

                          

                           

  
    
    

 

 

Per simplificar el càlcul la guia especifica que es pot utilitzar una equació 

de caire empíric: 

     
       

 

  
 

         
  [Eq: 13-24] 

     
       

   

    
 

           
      [Eq: 13-25] 

                          
     

  
          [Eq: 13-26] 

                                 
     

  
         [Eq: 13-27] 

Càlcul dels valors reals: 

La corrent de defecte que es derivarà a la posta a terra en la baixa tensió 

serà depreciant les impedàncies transitòries: 

   
      

  
          [Eq: 13-28] 
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Aplicant el procediment de càlcul de la guia IEEE: 

Per a malles quadrades el nombre efectiu de conductors paral·lels a la 

malla: 

       
  

  
   

    

   
     [Eq: 13-29] 

Factor correctiu de l’efecte de les javelines: 

    
 

     
 
 

      [Eq: 13-30] 

Factor correctiu per profunditat dels conductors: 

 

      
 

    
       [Eq: 13-31] 

   
 

  
    

  

       
 
        

      
 

 

   
  

   

  
   

 

       
    [Eq: 13-32] 

On: 

dc: Diàmetre del conductor, 8mm. 

D: Distància entre conductors del mallat, 5m. 

   
 

  
    

  

            
 
          

         
 

   

       
  

    

    
   

 

          
    [Eq: 13-32] 

        

El factor correctiu de la geometria de la malla: 

                     [Eq: 13-33] 

 

   
          

  
 

                    

    
                 [Eq: 13-34] 

Per l’alta tensió en l’apartat de càlcul de corrent de curtcircuit s’ha 

obtingut una corrent de curtcircuit de 2,94 kA. Amb un factor reductor D=1 i 

un factor divisor de corrent aproximat del Sf= 0,2. 

                    [Eq: 13-35] 
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Per tant Em=275,56V<460,52V [Eq: 13-36] 

La tensió de la malla és menor que la de contacte i per tant  aquesta 

comprovació ha sortit satisfactòria. 

A continuació es comprova si la tensió de pas real és menor que la 

admissible: 

   
 

 
 
 

  
 

 

    
 

 

 
             [Eq: 13-37] 

   
 

 
 

 

     
 

 

      
 
 

 
                    [Eq: 13-38] 

   
          

  
 

                    

    
                  [Eq: 13-39] 

Per l’alta tensió: Ep= 81,42V<1494,08V [Eq: 13-40] 

El resultat és satisfactori. 

Càlculs finals de la impedància de neutre HT dels transformadors de grup i 

corrent de neutre màxima al generador: 

Per la baixa tensió, neutre del transformador auxiliar i generador: 

   
 
   

   
 

    
         [Eq: 13-41] 

Per l’alta tensió, neutre dels transformadors de grup: 

   
 
     

   
 

   
      [Eq: 13-42] 

                   [Eq: 13-43] 

El neutre del transformador de grup disposarà d’una reactància de neutre 

de 20Ω. 
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14. Reglatge de proteccions 

 

En aquest apartat es realitzen els càlculs per al reglatge de les proteccions 

del sistema elèctric motor-generador. 

14.1. Connexió xarxa 20 kV 

 

14.1.1. 50/51 

 

Amb una potència instal·lada de 3,64MVA 

   
  

     
 

        

         
         [Eq: 14.1.1-1] 

 

Per tant s’obté: 8x105,08=840,62A  [Eq: 14.1.1-2] 

La corrent de curtcircuit bifàsica mínima: 

      
  

 
        

  

 
                 [Eq: 14.1.1-3] 

On obtenim: 0,8xIccbi=10112 A  [Eq: 14.2-4] 

 

Sobrecorrent de fase: 

Corrent nominal TC: 108,08*5/300=1,80 A 

Conseqüentment: 

I>1.1 InTC=1,98A [12] 

Temporitzat per CEI VI TMS: 0,8 s 
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Màxim corrent de fase: 

Tenim que 8xIb<0,8xIccbi 

La regulació de la corrent màxima per fase serà: 

I>>=8xIb[12] 

I>>=840,64 A ( 14,01A al secundari del TC) 

tl>>=0,35 s 

 

Màxim corrent homopolar: 

Regulació a 0,12 ITC[12] 

Io>=0,12 ITC 

Io>=0,22 A 

tl>>=0,22s 

 

14.2. Xarxa MT couplage 

 

14.2.1. 50/51 

 

Amb una potència instal·lada de 3,64MVA 

   
  

     
 

        

         
          [Eq: 14.2.1-1] 

 

Per tant s’obté: 8x105,08=840,62A 

La corrent de curtcircuit bifàsica mínima: 
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                [Eq: 14.2.1-2] 

On obtenim: 0,8xIccbi=10112 A 

 

Sobrecorrent de fase: 

Corrent nominal TC: 108,08*5/300=1,80 A 

Conseqüentment: 

I>1.1 InTC=1,98A 

Temporitzat per CEI VI TMS: 0,4 s 

 

Màxim corrent de fase: 

Tenim que 8xIb<0,8xIccbi 

La regulació de la corrent màxima per fase serà: 

I>>=8xIb 

I>>=840,64 A ( 14,01A al secundari del TC) 

tl>>=0,05 s 
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Fig 7 Corba característica per una protecció de sobrecorrent amb temps invers [12] 

 

Fig 8 Corba característica per una protecció de sobrecorrent amb temps determinat[12] 

 

Màxim corrent homopolar: 

Regulació a 0,12 ITC 

Io>=0,12 ITC 

Io>=0,22 

tl>>=0,05s 

 

Protecció de sincronisme  

El criteri de regulació dels reglatges és: 

Màxima tensió homopolar: 10% Vn / 0,95 s 

Tensió mínima: 85% Un / 0,5 s 

Tensió màxima: 115% / 0,2s  

Freqüència mínima: 49 Hz / 0,8 s 
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Freqüència màxima: 51 HZ / 0,8 s 

14.3. Protecció del grup 

 

14.3.1. Corrent màxima d’excitació 

 

Per a protegir el circuit d’excitació el generador disposa d’una protecció 

integrada que serà regulada pel fabricant mitjançant els següent 

paràmetres: 

 Dispar: 2·Iexn i V/2  del circuit d’excitació. 

 Temporitzar a 1,67 Iexn / 10s. 

 

14.3.2. 21 

 

Aquesta protecció actua com a suport per a falles de fase en el sistema i a 

la zona del generador.  La protecció cobrirà el generador, el transformador 

elevador i l’embarrat de mitja tensió, regulant-ne els paràmetres atenent les 

següents consideracions: 

Per ajustar la protecció a distancia s’utilitzen tres zones: 

 Z1: Pot ser ajustada al 80% de la impedància del generador per 

donar suport a la protecció 87G. 

 

 Z2: Pot ser ajustada al 120% de la impedància del generador per a 

la protecció de l’embarrat. 

 

 Z3: Serà utilitzada coordinada amb la Z2 com a lògica out-of-step 

blocking (OSB) per seguretat dels debanats al transformador.  
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Ajust: 

Zona 1: 

Aplico el criteri de selecció de la guia IEEE C37.102-2005 del valor més 

petit dels dos criteris següents: 

 80% Impedància de la línia. 

 120% Zt 

Zona 2: 

El menor dels tres criteris: 

 120% Impedància de la línia. 

 50-66,7% de la impedància de càrrega (200-150% de la corba de 

capacitat del generador) a condicions nominals 

 80-90% de la impedància de càrrega (125-111% de la corba de 

capacitat del generador) al parell màxim. 
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Fig 9 Diagrama de la protección a distancia 21[12]  

 

A efectes pràctics només s’aplica el primer dels criteris per la zona 1 i 2 i la 

zona 3 normalment es programa per donar suport a la línia aigües amunt 

amb una selectivitat d’1 segon.  

És habitual instal·lar la protecció a distància en comptes de la protecció de 

sobrecorrent ja que permet una major sensibilitat, són més fàcils d’ajustar i 

coordinar i no són afectats per la configuració del sistema de potència. Un 

relé de distància calcula la impedància com el quocient entre la tensió o la 

corrent. Donat a que a les línies de transmissió la impedància de la línia és 

proporcional a la seva longitud, és apropiat utilitzar relés de distància per a 

mesurar la impedància de la mateixa des de la ubicació del relé a un punt 

determinat (lloc de la falta). 

Degut a que la distància a l’embarrat és molt curta i que el generador no 

supera la potència de 20 MW no es considera oportú utilitzar la protecció a 

distància i per tant la línia es cobrirà mitjançant la protecció per 

sobrecorrent. 

 

14.3.3. 50/51 

 

Amb una potència instal·lada de 1,822MVA 

   
  

     
 

         

      
            [Eq: 14.3.3-1] 

 

Per tant s’obté: 8x        =21038,64A 

La corrent de curtcircuit bifàsica mínima: 

      
  

 
        

  

 
                [Eq: 14.3.3-2] 

On obtenim: 0,8xIccbi=48,35 kA 
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Sobrecorrent de fase: 

Corrent nominal TC:2,19 

Conseqüentment: 

I>1.1 InTC=2,41A 

Temporitzat per CEI VI TMS: 0,1 s 

 

Màxim corrent de fase: 

Tenim que 8xIb<0,8xIccbi 

La regulació de la corrent màxima per fase serà: 

I>>=8xIb 

I>>=21038,64A  (17,53 A al secundari del TC) 

tl>>=0,05 s 

 

Fig 10 Corba característica per una protecció de sobrecorrent amb temps invers [12] 
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Fig 11 Corba característica per una protecció de sobrecorrent amb temps determinat [12] 

 

Màxim corrent homopolar: 

Regulació a 0,12 ITC 

Io>=0,12 ITC 

Io>=0,26A 

tl>>=0,05 s 

 

14.3.4. 51GN  

 

Pels generadors quan la potència és elevada i la tensió nominal a la que 

opera >1000V s’utilitzen transformadors de distribució de corrent per la 

connexió del neutre a terra i a continuació es dona un exemple del càlcul.  

El neutre, degut a la resistència connectada en paral·lel, és considerat del 

tipus resistiu i mitjançant l’elecció de la resistència al secundari del 

transformador es pot regular la intensitat de la corrent que circula en el 

punt de curtcircuit i per tant el dany al nucli del generador. El valor màxim 
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de la resistència es troba determinat per les sobretensions transitòries que 

sorgeixen pel fenomen de la ferroressonància.[20] 

Per a poder realitzar la regulació definitiva és necessari saber exactament 

el model de protecció que s’instal·larà, però a continuació és realitza una 

aproximació del càlcul de l’ajust de la protecció: 

Transformador de tensió de distribució connexió a terra:  

 rt: 6000 / 150 V 

 Rp= 0,74Ω (Resistència en borns de la protecció) 

 Un=150 V 

 

Dimensiono la R per a que sigui 1/3 de Xoc 

       
           1184     [Eq: 14.3.4-1] 

            [Eq: 14.3.4-2] 

On: 

Ion=Corrent total de falla de seqüència zero. 

Ion=Corrent de seqüència zero que flueix en el resistor del neutre. 

Ioc=Corrent de seqüència zero que flueix en la capacitància compactada. 

 

Es defineix que: 

                                           [Eq: 14.3.4-3] 

 

Sigui E1g la tensió de fase a neutre del generador (seqüència positiva): 

    
    

  
                          [Eq: 14.3.4-4] 
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Llavors: 

   
   

    
 

       

        
               [Eq: 14.3.4-5] 

Assumint que Ifalla=3Io: 

                                       [Eq: 14.3.4-6] 

Sigui In la corrent al neutre del generador: 

          
   

   
  

       

    
           [Eq: 14.3.4-7] 

 

Amb una Xoc=3Rn=35,52 Ω: 

         
    

    
 

         

      
         [Eq: 14.3.4-8] 

Isec és la corrent que flueix pel secundari del transformador de mesura i la 

resistència Rp. 

                             [Eq: 14.3.4-9] 

La tensió a través del resistor del secundari és: 

                                [Eq: 14.3.4-10] 

La capacitat de la resistència serà: 

                                   [Eq: 14.3.4-11] 

I la potència del transformador: 

                               [Eq: 14.3.4-12] 

La protecció és necessària regular-la a  86,73V i 117,2 A. 
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Fig 12 Protecció mitjançant transformador de distribució al neutre [5]. 

 

Per ajustar la protecció cal saber exactament quin és el valor que 

considerem com a defecte ja que si posem una corrent de terra massa 

baixa llavors podem tenir falsos dispars. 

Una corrent homopolar de 22 kA és molt, i cal limitar la corrent que la 

protecció deixarà passar sense saltar la protecció. Degut a que la corrent 

nominal del generador és molt elevada, 2,63 KA la corrent homopolar que 

pot aparèixer és molt elevada. En el transformador és Dyn11 les corrents 

s’equilibren, i el generador pot treballar equilibrat i per tant es pot limitar la 

corrent homopolar que deixarem passar. És habitual que en generadors de 

gran potència es deixi el neutre flotant o que s’apliqui una impedància de 

terra molt gran per evitar tenir corrents a terra molt elevades, però es 

sacrifica capacitat de detecció de faltes. 

Un reglatge habitual és el limitar la corrent possible que pot passar a terra 

a un 5% de la corrent nominal, en el cas de 400V i 1822 kVA,  és: 2,78 A, 

amb una corrent de curtcircuit limitada a 55,51A. El temps de dispar és de 

2,5 s. 
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14.3.5. 51 TN  

 

Un dels criteris usuals aplicats és: 

Regulació a 0,12 In 

Io>=0,12 In 

Io>=6,3 A 

tl>>=0,12s 

D’acord amb els criteris aplicats per Areva i edf es considera que a partir 

de una corrent superior al 12% es tracta d’un defecte i no un desequilibri. 

 

14.3.6. 51 v 

 

Aquesta protecció actua quan es produeix un curtcircuit al generador i les 

altres proteccions no han actuat, actua com a suport. 

Corrent d’arrencada s’aproxima: 

   
 

  
 

    

      
          [Eq: 14.3.6-1] 

   
  

  
      

 

    
                 [Eq: 14.3.6-2] 

 

El voltatge intern a plena càrrega és: 

                      [Eq: 14.3.6-3] 

            

                                         [Eq: 14.3.6-4] 

           [Eq: 14.3.6-5] 

    
    

     
          [Eq: 14.3.6-6] 
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                                      [Eq: 14.3.6-7] 

      

  
         [Eq: 14.3.6-8] 

 

I per tant per seguretat es calibrarà a 80% per control de tensió, d’acord 

amb les recomanacions recollides IEEE C37.102 i els criteris utilitzats per 

Areva [1]. 

El temps de dispar es regula amb una corba inversa CEI SIT/A: 0,5 s 

 

 

Fig 13 Corba per restricció de tensió[12] 
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Fig 14 Corba per control de tensió [12] 

 

14.3.7. 46 

 

D’acord amb el que especifica el fabricant es poden definir els reglatges de 

la protecció. 

Degut a que encara no està definit el generador que es disposarà a la 

central, s’agafa un model estàndard i es dona una aproximació. 

I2 (%In) intensitat permesa en operació contínua: 10%. 

KGEN =I2
2 t capacitat de seqüència negativa de curta duració: 20s (en el cas 

de la central hidroelèctrica està programat per 30 s. [RAPPORT LES 

ESCALDES Groupe 3, edf, setembre 2008] 

Corrent nominal secundària: 

   
 

  
 

    

      
          [Eq: 14.3.7-1] 

           
 

    
       [Eq: 14.3.7-2] 
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Si s’assumeix un marge de seguretat del 10%: 

            
  

  
  

     

 
   

   

   
  
    

 
         [Eq: 14.3.7-3] 

Selecció de la K del relé: 

                  
     

    
 
 
     

    

 
 
 
       [Eq: 14.3.7-4] 

On la resposta del temps segueix la següent equació [1]: 

   
    

     
        

     

  
 
 
   [Eq: 14.3.7-5] 

   
  

     
       

    

  
 
 
   [Eq: 14.3.7-6] 

Per una tensió d’un 10% superior a la nominal, el temps de resposta serà 

de 1,51 s, i per una tensió un 30% superior el dispar es produirà en 0,8 

segons. 

La regulació del DIAL es fa per donar un marge de seguretat al dispar: 

                        [Eq: 14.3.7-7] 

Un altre paràmetre interessant és el temps de refredament, que l’haurà de 

donar el fabricant tot i que una primera aproximació es pot fer assumint 

que el generador es refreda a corrent nominal amb el mateix temps que 

s’escalfa. 

             
 

         
  

    

         
             [Eq: 14.3.7-8] 

 

14.3.8. 32 

 

La potència de motorització correspon a la suma de les pèrdues en el 

generador: 

Atenent un rendiment del 95% a fp=0,8 

                               [Eq: 14.3.8-1] 
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Per seguretat es calibra al 50% de la potència de motorització: 

                     
 

    
 

 

    
          

 

 
 

 

    
        [Eq: 14.3.8-

2] 

: -P>1=-50 kW / 3s 

 

14.3.9. 59 

 

La tensió màxima admesa és de 110% Un durant un temps de 2 s, el 

temps de dispar s’ajusta llarg per a donar temps a que el regulador de 

tensió actuï. 

A una tensió de 130% Un la protecció actuarà amb un temps instantani.  

 

14.3.10. 59 GN 

 

Per a generadors de potència mitja és una protecció opcional, tal com 

s’especifica a la guia IEEE C37.102-2006. I es regularà aplicant els criteris 

convencionals per a una tensió de 5 V i la selectivitat ha de permetre que 

la protecció 51N actuï primer, sent el temps d’actuació regulat a 5s. La 

tensió al neutre la calcula sumant les tensions que mesura, d’aquesta 

manera no cal un transformador de tensió al neutre del generador. 

 

14.3.11. 24 

 

La leackage flux indueix corrents al generador que provoquen 

escalfaments localitzats. 

D’acord amb la norma ANSI C50.13: 
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Límit del generador: V/Hz=1,05 pu 

Límit del transformador: V/Hz=1,05 pu (HT Terminals) 

 

 

Fig 15 Exemple d’un reglatge V/Hz [12] 

 

Es disposarà d’un relé de dos trams amb la següent regulació: 

 110% 45 s 

 118% 5 s 

Un cop instal·lat el generador caldrà revisar les característiques del 

alternador i el transformador de grup per poder regular amb més precisió i 

poder confirmar que es deixa un marge de seguretat de manera que l’ajust 

de la protecció sigui més restrictiva que la corba d’ajust mínima que 

recomana el fabricant. 

14.3.12. 40 

 

Aquesta protecció per sota del 5MW no és estrictament necessària 

d’instal·lar malgrat és important degut a que protegeix contra curtcircuits al 

circuit de camp, que poden arribar a provocar danys severs al generador. 

Les principals causes que provoquen una pèrdua de camps són: 

 Circuit de camp obert. 
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 Curtcircuit al circuit de camp. 

 Dispar accidental de l’interruptor de camp. 

 Defecte al control del regulador. 

 Pèrdua de l’excitació principal. 

 

 

 

Fig 16 Capability curve d’un generador. [12] 

 

Per ajustar les proteccions es disposa de dues aproximacions. 

La primera aproximació aplica els següents criteris: 

Xm=X’d/2 =0,17/2=0,085 pu [Eq: 14.3.12-1] 

D=1 pu 

t=0,1 s 
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Fig 17 Parametratge de la protecció per pèrdua de camp, aprox. 1. [12] 

 

El temps de dispar és molt ràpid i pot generar problemes per falsos dispar i 

per aquest motiu es recomana l’ús de la segona aproximació, que és la 

escollida. 

La segona aproximació aplica els següents criteris: 

Xm=X’d/2 =0,17/2=0,085 pu [Eq: 14.3.12-2] 

D=Xd=2,38 pu 

t=2,5 s 
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Fig 18 Parametratge de la protecció per pèrdua de camp, aprox. 2[12] 

 

El temps de dispar s’ha ajustat per donar temps a que en el cas de que es 

produeixi un defecte al grup i es doni ordre d’obertura de camp, no dispari 

la protecció abans que les altres. A més, es dona un petit marge de 

seguretat per a que el control del regulador de tensió pugui actuar i que si 

el defecte és per una disminució de la freqüència llavors dispari la 

protecció 81 amb un temps de 0,2 s i la de  sobretensió amb 2 s.  

Si el generador tingues una potència major a 10 MW llavors el temps 

d’actuació es regularia amb un temps de dispar molt menor, uns 0,6 

segons. 

 

14.3.13. 87 G/U 

 

Aquesta protecció actua comparant la corrent entre dos punts. Si es regula 

el relé diferencial amb una corrent molt petita, es poden produir falsos 

dispars. 

 

 

Generador: 

 

Temps de resposta interruptor: inferior a 1,5 cicles que equival a 30 ms.  

PU: 5%*In=131,45 A 

Temps dispar: 0,05 s. 

Pendent: 10% a partir de In=2,63 kA 
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Fig 19 Corba d’un interruptor diferencial[1] 

 

Grup generador-transformador: 

 

Temps de resposta interruptor: inferior a 1,5 cicles que equival a 30 ms.  

PU: 5% 

Temps dispar: 0,05 s 

Pendent: 10% a partir de In. 

 

Aquest interruptor a més de protegir la instal·lació contra curtcircuits 

protegeix a les persones de contactes directes, per tant, no  hi ha 

selectivitat entre els dos interruptors diferencials, disparen amb un temps 

zero. 

La connexió dels TC es pot realitzar en estrella o triangle depenent de les 

circumstàncies, però, habitualment amb els equips de protecció per relé ja 

s’especifica la connexió i s’acostuma a utilitzar l’estrella. 
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Fig 20 Connexió en  triangle dels transformadors de corrent [13] 

 

 

Fig 21 Esquema de connexió en estrella del TC a la protecció model 7UT612 de Siemens [27] 

Degut a que ambdues proteccions diferencials han de mesurar la corrent al 

primari i al secundari del transformador, cal especificar a la protecció la 

regulació de la transformació del corrent. 

    
  

     
 

         

      
            [Eq: 14.3.13-1] 
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          [Eq: 14.3.13-2] 

 

 
 

          

         
  [Eq: 14.3.13-3] 

X=12,50. 

L’equip de protecció diferencial s’haurà de regular per un TAP de 12,50.  

 

14.3.14. Paràmetres de sincronisme 78/81 

 

Fn 50Hz ∆f 0.1Hz 

Uns 100V Tf 10s 

U< 80%Un tf< 0.2s 

U> 120%Un tf> 6.0s 

∆U 10%UB GS/Hz 1.0 

Tu 10s α 30º 

tu< 0.5s ts 3.0s 

tu> 6.0s tCB 0.16s 

GsN 0.2 t0 10s 

f< 49Hz 

  f> 51Hz 

  Taula 23 Ajust del sincronisme. 

 

14.3.15. Transformador auxiliar 

 

Amb una potència instal·lada de 400 kVA 

   
  

     
 

       

         
         [Eq: 14.3.15-1] 

Amb la finalitat de protegir per complet la línia del transformador auxiliar 

per l’alimentació de la central, es mesurarà la corrent dins la cel·la de mitja 

tensió mitjançant un TC instal·lat des de fàbrica. 
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Sobrecorrent de fase: 

 

Corrent nominal TC: 11,45*30/5=1,91A 

Conseqüentment: 

I>1.1 InTC=2,10A 

Temporitzat per CEI VI TMS: 0,1 s 

Relé 

Corrent màxima 

(A) RTC 

Ampers 

primari 

Ampers 

secundari 

TM

S 

50/51 

Auxiliar 11,45 

.30:

5 12,595 2,099166667 0,1 

Taula 24 Ajust del relé 

 

n vegades In I falla (A)  

1,5 18,89 

2 25,19 

3 37,79 

5 62,98 

8 100,76 

10 125,95 

15 188,93 

20 251,90 

Taula 25 Corrent de defecte 
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n vegades In t(s) Relé  

1,5 0,63 

2 0,42 

3 0,25 

5 0,14 

8 0,09 

10 0,07 

15 0,04 

20 0,03 

Taula 26 Temps de dispar 

 

 

Gràfic 1 Corba de dispar del relé per sobrecorrent 
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Màxim corrent de fase: 

Tenim que 8xIb<0,8xIccbi 

La regulació de la corrent màxima per fase serà: 

I>>=8xIb 

I>>=92,4 A (15,4 A al secundari del TC) 

tl>>=0,05s 

 

Màxim corrent homopolar: 

Regulació a 0,12 ITC 

Io>=0,12 ITC 

Io>=0,23A 

tl>>=0,05s 
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15. Selectivitat de les proteccions 

 

Quan es produeix un defecte elèctric a la central ens interessa aïllar el 

defecte limitant el màxim possible el funcionament de la central, així doncs, 

si es produeix un defecte en un grup generador s’ha d’evitar que disparin 

les proteccions de tota la central ja que l’altre grup pot continuar 

proporcionant energia a la xarxa. 

 

Taula 27 Característiques d’operació dels relés segons la norma IEC 60255 [2] 

 

Primer s’avalua la selectivitat entre els grups de cogeneració i el couplage: 

 

Couplage: 

Sobrecorrent de fase: 

Corrent nominal TC: 105,08*5/300=1,75 A 

Conseqüentment: 

I>1.1 InTC=1,1x1,75=1,93 A 

Temporitzat per CEI VI TMS: 0,4 s 
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Màxim corrent de fase: 

I>>=840,64 A ( 14,01A al secundari del TC) 

tl>>=0,05 s 

 

Màxim corrent homopolar: 

Io>=0,12 ITC 

Io>=0,22 

tl>>=0,35s 

 

Grup: 

Sobrecorrent de fase: 

Corrent nominal TC:2629*5/6000=2,19A 

Conseqüentment: 

I>1.1 InTC=2,41A 

Temporitzat per CEI VI TMS: 0,1 s 

 

Màxim corrent de fase: 

I>>=21032 A  

tl>>=0,05 s 

 

Màxim corrent homopolar: 

Io>=0,12 ITC 

Io>=0,26A 

tl>>=0,05 s 
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Connexió xarxa 20 kV 

Sobrecorrent de fase: 

Corrent nominal TC: 105,08*5/300=1,75 A 

Conseqüentment: 

I>1.1 InTC=1,1x1,75 

Temporitzat per CEI VI TMS: 0,8 s 

 

Màxim corrent de fase: 

Tenim que 8xIb<0,8xIccbi 

La regulació de la corrent màxima per fase serà: 

I>>=8xIb 

I>>=840,64 A ( 14,01A al secundari del TC) 

tl>>=0,35 s 

 

Màxim corrent homopolar: 

Regulació a 0,12 ITC 

Io>=0,12 ITC 

Io>=0,22 

tl>>=0,65s 

 

Sobrecorrent 

La línia de couplage té una potència resultant la suma dels dos grups 

generadors, conseqüentment, la selectivitat s’ha de tenir en compte quan 

treballen els dos grups generadors a la potència màxima.  
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S’ha establert un temps de pas de 0,3 segons ja que es calcula un temps 

de 0,08 s per obrir l’interruptor, un error de corba de 0,1 s i un factor de 

seguretat de 0,1 s i el TMS mínim per Europa és de 0,05 s. [2] 

 

nº Relé Corrent màxima (A) RTC Ampers primari Ampers secundari TMS 

1 50/51 Generador 2629 .6000:5 2891,9 2,41 0,1 

2 50/51 couplage 105,08 .300:5 115,59 1,93 0,4 

3 50/51 LMT 105,08 .300:5 115,59 1,93 0,8 

Taula 28 Calibració dels relés 

 

n vegades In I falla (A) 1 I falla (A) 2 I falla (A) 3 

1,5 4337,85 190,65 190,65 

2 5783,8 254,2 254,2 

3 8675,7 381,3 381,3 

5 14459,5 635,5 635,5 

8 23135,2 1016,8 1016,8 

10 28919 1271 1271 

15 43378,5 1906,5 1906,5 

20 57838 2542 2542 

Taula 29 Corrent de defecte 
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Els tres relés estan regulats mitjançant una corba VI i a la següent taula 

s’avalua el temps de reacció de cada protecció. 

 

n vegades In t(s) Relé 1 t(s) Relé 2 t(s) Relé 3 

1,5 0,516277069 2,47990815 4,959816303 

2 0,353418561 1,66838311 3,33676622 

3 0,216702115 1,00840336 2,016806723 

5 0,122176553 0,56298871 1,125977411 

8 0,073853897 0,33862876 0,677257525 

10 0,058443667 0,26754748 0,535094963 

15 0,038408194 0,1754671 0,3509342 

20 0,028602705 0,13053989 0,261079774 

Taula 30 Temps de dispar dels relés 

 

 

Gràfic 2 Resposta dels relés 

Es comprova que el primer interruptor a disparar és el del generador, el 

següent correspon a l’acoblament amb la línia de mitja tensió i finalment 

obre l’interruptor principal de la central. Per tant, la selectivitat en aquesta 

protecció és correcta. 
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Màxim corrent de fase/màxim corrent homopolar 

Les dues proteccions han estat regulades mitjançant un temps de dispar 

arbitrari. Quan es produeix un defecte degut a una corrent màxim llavors 

interessa que primer disparin els grups generadors i l’acoblament degut a 

que d’aquesta manera es pot aïllar immediatament el defecte si és degut a 

un generador. El motiu pel qual es dispara el mateix temps l’acoblament i 

els grups és el fet de que si es produeix un curtcircuit un generador 

alimentaria el curtcircuit de l’altre generador i per tant cal disparar els dos 

generadors alhora, i degut a que es para per complet la generació per 

seguretat es dispara l’acoblament. 

El cas de la corrent màxima homopolar és diferent, i això és degut a que si 

un grup pateix un defecte que provoca una corrent homopolar elevada 

interessa aïllar aquest defecte i continuar generant amb l’altre generador. 

Per tant, atenent un pas de 0,3 s s’ha establert la selectivitat per a que 

primer dispari el generador, a continuació el couplage i finalment la línia 

principal. 
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16. Potència dels equipaments auxiliars 

 

La potència necessària per alimentar els equips auxiliars dels equips de 

cogeneració s’expressa a la següent taula: 

Equip Nº 

Tensió 

alimentació 

Potència 

W 

Potència 

total 

Motor elèctric bomba de prelubricació 1 400V 3700 3700 

Preescalfat d'aigua 2 400V 3000 6000 

Vàlvula de tres vies HT 1 230V 25,3 25,3 

Vàlvula de tres vies LT 1 230V 25,3 25,3 

Vàlvula de solenoide d'omplerta oli 1 230V 35 35 

Vàlvula de solenoide de tancament de gas 

(alimentat RPN) 2 24V 50 100 

Preescalfat alternador 2 24V 500 1000 

Motor arrencada 1 24V 13000 13000 

Comandament i maniobra bomba HT 1 24V 9000 9000 

Comandament i maniobra bomba LT 1 24V 7500 7500 

Comandament i maniobra aero HT 8 24V 1400 11200 

Comandament i maniobra aero LT 6 24V 1400 8400 

Comandament i maniobra ventiladors 2 230V 3000 6000 

  

  

Total 65985,6 

  

    Comuns als dos grups 

    Comandament i maniobra aire net 1 230V 1500 1500 

Comandament i maniobra aire utilitzat 1 230V 1500 1500 

     Taula 31 Especificacions dels equips auxiliars de la cogeneració. 

 

La potència total dels dos equips motorgeneradors suma: 134,97 kW. 

La potència requerida per les bombes de la xarxa suma: 60 kW. 

La potència requerida pel funcionament de les dues calderes: 120 kW 

Total: 314,97 kW 
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17. Autòmat regulació d’explotació 

 

L’autòmat de regulació d’explotació és el que s’encarrega de la coordinació 

dels diferents equips de la central, els grups motorgeneradors, les 

calderes, el sistema hidràulic i els equipaments auxiliars. Actualment les 

parts del projecte que han estat desenvolupades són la obra civil i la 

potència dels grups. Degut a que no hi ha part del projecte que no s’han 

treballat no es pot dimensionar el conjunt d’entrades i sortides que ha de 

disposat l’autòmat de regulació d’explotació però si fer-ne una aproximació. 

 

Entrades analògiques Alarma 

Sonda PT100 Sala motors PT_Motors 

Sonda PT100 Sala calderes PT_Calderes 

Cabal gas natural Q_Gas 

Nivell gas dipòsit 1 L_Gas_D1 

Nivell gas dipòsit 2 L_Gas_D2 

Nivell dipògit gasoil. L_Fuel 

Nivell de càrrega bateries  L_Bat 

Potència activa generador 1 PW_G1 

Potència activa generador 2 PW_G2 

Cabal caldera 1 Q_Caldera_1 

Cabal caldera 2 Q_Caldera_2 

Taula 32 Entrades analògiques del PLC de la part elèctrica de potencia. 

 

Sortides analògiques Alarma 

Consigna de potència generada G1 Consig_PW_G1 

Consigna de potència generada G2 Consig_PW_G2 

Consigna de cabal caldera 1 Consig_Q_Caldera1 

Consigna de cabal caldera 2 Consig_Q_Caldera2 

Ordre posició vàlvula de gas dipòsit 1 V_dip_1 

Ordre posició vàlvula de gas dipòsit 2 V_dip_2 

Taula 33 Sortides analògiques del PLC de la part elèctrica de potència 
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Entrades digitals Alarma 

Interruptor cel·la 1 obert Int1_O 

Interruptor cel·la 1 tancat Int1_T 

Interruptor cel·la 2 obert Int2_O 

Interruptor cel·la 2 tancat Int2_T 

Interruptor cel·la 3 obert Intaux_O 

Interruptor cel·la 3 tancat Intaux_T 

Interruptor cel·la 4 obert Int_m_O 

Interruptor cel·la 4 tancat Int_m_T 

Interruptor cel·la 5 obert Int_C_O 

Interruptor cel·la 5 tancat Int_C_T 

Interruptor cel·la 6 obert Int_G1_O 

Interruptor cel·la 6 tancat Int_G1_T 

Interruptor cel·la 7 obert Int1_G2_O 

Interruptor cel·la 7 tancat Int_G2_T 

Defecte interruptor Cel·la 1 Def_int_1 

Defecte interruptor Cel·la 2 Def_int_2 

Defecte interruptor Cel·la 3 Def_int_3 

Defecte interruptor Cel·la 4 Def_int_4 

Defecte interruptor Cel·la 5 Def_int_5 

Defecte interruptor Cel·la 6 Def_int_6 

Defecte interruptor Cel·la 7 Def_int_7 

Permutador posició 1, alimentació HTA Perm_1 

Permutador posició 2, alimentació ET distribució Perm_2 

Permutador posició 3,  alimentació grup electrogen Perm_3 

Automàtic distribució 127V obert Int_127_O 

Automàtic distribució 127V tancat Int_127_T 

Autòmàtic equips auxiliars obert Int_aux_O 

Autòmàtic equips auxiliars tancat Int_aux_T 

Automàtic regulador de tensió G1 obert Int_rguG1_O 

Automàtic regulador de tensió G1 tancat Int_rguG1_T 

Automàtic regulador de tensió G2 obert Int_rguG2_O 

Automàtic regulador de tensió G2 tancat Int_rguG2_T 
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Automàtic comptador G1 obert Int_compG1_O 

Automàtic comptador G1 tancat Int_compG1_T 

Automàtic comptador G2 obert Int_compG2_O 

Automàtic comptador G2 tancat Int_compG2_T 

Automàtic comptador LMT obert Int_compLMT_O 

Automàtic comptador LMT tancat Int_compLMT_T 

Automàtic regulador velocitat G1 obert Int_rgnG1_O 

Automàtic regulador velocitat G1 tancat Int_rgnG1_T 

Automàtic regulador velocitat G2 obert Int_rgnG2_O 

Automàtic regulador velocitat G2 tancat Int_rgnG2_T 

Manca de tensió 127VCC MancaU_127_O 

Manca de tensió 24VCC MancaU_24_O 

Defecte carregador bateries Def_bat 

G1 funcionant G1_OP 

G2 funcionant G2_OP 

Caldera 1 funcionant C1_OP 

Caldera 2 funcionant C2_OP 

Parada d'emergència caldera 1 Parada_em_C1 

Parada d'emergència caldera 2 Parada_em_C2 

Defecte sincronització linia MT 78_LMT 

Defecte línia acoblament Def_coup 

Defecte LMT Def_LMT 

Defecte parada G1 Def_G1 

Defecte parada G2 Def_G2 

Manca de tensió autòmat G1 MancaU_PLC_G1 

Manca de tensió autòmat G2 MancaU_PLC_G2 

Manca de tensió autòmat caldera 1 MancaU_PLC_C1 

Manca de tensió autòmat caldera 2 MancaU_PLC_C2 

Defecte permutador alimentació Def_perm 

Defecte LMT 50/51 sobrecorrent 51_Overcurrent_LMT 

Defecte LMT 50/51 corrent màxim 51_MaxI_LMT 

Defecte LMT 50/51 màxim corrent homopolar 51_MaxIo_LMT 

Defecte acoblament 50/51 sobrecorrent 51_Overcurrent_coup 

Defecte acoblament 50/51 corrent màxim 51_MaxI_coup 
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Defecte acoblament 50/51 màxim corrent homopolar 51_MaxIo_coup 

Defecte T. auxiliar 50/51 sobrecorrent 51_Overcurrent_TSA 

Defecte T. auxiliar 50/51 corrent màxim 51_MaxI_TSA 

Defecte T. auxiliar 50/51 màxim corrent homopolar 51_MaxIo_TSA 

Taula 34 Entrades digitals del PLC de la part d’electricitat de potencia. 

 

Sortides digitals Alarma 

Obertura interruptor Cel·la 1 Obrir_Int_1 

Obertura interruptor Cel·la 2 Obrir_Int_2 

Obertura interruptor Cel·la 3 Obrir_Int_3 

Obertura interruptor Cel·la 4 Obrir_Int_4 

Obertura interruptor Cel·la 5 Obrir_Int_5 

Obertura interruptor Cel·la 6 Obrir_Int_6 

Obertura interruptor Cel·la 7 Obrir_Int_7 

Consigna permutador posició 1 Con_perm_1 

Consigna permutador posició 2 Con_perm_2 

Consigna permutador posició 3 Con_perm_3 

Parada d'emergència caldera 1 Stop_C1 

Parada d'emergència caldera 2 Stop_C2 

Parada d'emergència G1 Stop_G1 

Parada d'emergència G2 Stop_G1 

Parada  caldera 1 Parada_C1 

Parada  caldera 2 Parada_C2 

Parada  G1 Parada_G1 

Parada  G2 Parada_G2 

Arrencada caldera 1 Marxa_C1 

Arrencada caldera 2 Marxa_C2 

Arrencada G1 Marxa_G1 

Arrencada G2 Marxa_G2 

Nivell baix de GNL dipòsit 1 Low_GNL_D1 

Nivell baix de GNL dipòsit 2 Low_GNL_D2 

Nivell baix de gasoil Low_fuel 

Temperatura màxima sala motors Tmax_motors 
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Temperatura màxima sala calderes Tmax_calderes 

Defecte per sincronització a la xarxa  78_LMT 

Taula 35 Sortides analògiques de la part d’electricitat de potència. 

 

Designació Unitats Preu Euros 

Mòdul de 32 entrades digitals 4 881,52 

Mòdul de 32 sortides digitals 4 881,52 

Mòdul central CPU 1 3966,52 

Mòdul 8 entrades analògiques 2 1627,95 

Mòdul 4 sortides analògiques 2 1356,14 

Sistema comunicació Modbus 1 2289,8 

Alimentació 24 VDC 1 440,76 

Panell visualitzador 1 3678,42 

Software 1 4848,38 

Programació autòmat 1 3000 

Taula 36 Especificacions del autòmat de regulació d’explotació. 
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18. Càlculs per l’estudi de viabilitat 

 

En aquest apartat es realitzaran els càlculs que permeten determinar els 

valors finals dels beneficis i el VAN que serveixen per a realitzar l’estudi de 

la viabilitat econòmica del projecte. 

Preu del GN PCI 34 €/MWh pci 

Hores equivalents motor 1 8200 Hores 

Hores equivalents motor 2 4400 Hores 

Potència elèctricia de cada motor 1,8 MW 

Potència elèctrica total 3,6 MW 

Autoconsum 0,252 MW 

Autoconsum parada 0,084 MW 

Cost manteniment 294930 Euros 

Cost asseguradora 60000 Euros 

Cost OM total 354.930 Euros 

Cost combustible 2.305.348 Euros 

Tarifa 90 Euros/MWh 

Potència tèrmica 1,70 MW 

Calor calderes convencionals 12700 MWh térmics 

Ingres per energia tèrmica 100 Euros/MWh 

Plaç  d'amortització fiscal 20 Anys 

Amortització del crèdit 20 Anys 

Inversió realitzada amb recursos pròpis 0,00%   

Tassa de descompte pel càlcul del VAN 6,00%   

Euribor 2,00%   

Marge sobre euribor 2,00%   

Tassa d'incremento IPC ingressos 0,02   

Tassa d'increment IPC costs 0,02   

Taula 37 Valors inicials 
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18.1. Càlcul del marge operatiu brut 

 

Taula 38 Ingressos operatius de l’any 0 al 10 

 

 

*La moneda utilitzada per efectuar els càlculs ha estat l’euro. 

 

 

 

 

 

 

A) Ingressos:   Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Tarifa elèctrica per la venta a 

xarxa (Euros/MWh) 

 

80,000 81,600 83,232 84,897 86,595 88,326 90,093 91,895 93,733 95,607 97,520 

Tassa estimada d'increment 

de la tarifa 

  

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Volum d'electricitat que es 

ven a la xarxa (MWh) 

 

20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 

Tassa estimada d'increment 

del volumen 

  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ingressos de la venda a la xarxa  

  

1.678.231 1.711.796 1.746.032 1.780.952 1.816.572 1.852.903 1.889.961 1.927.760 1.966.315 2.005.642 

Ingressos per energia tèrmica 

 

1.960.000 1.999.200 2.039.184 2.079.968 2.121.567 2.163.998 2.207.278 2.251.424 2.296.452 2.342.381 2.389.229 

Tassa  estimada d'increment 

energia tèrmica 

  

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

             TOTAL DE INGRESSOS 

OPERATIUS   

 

3.677.431     3.750.980     3.826.000     3.902.520     3.980.570     4.060.181     4.141.385     4.224.213     4.308.697     4.394.871     
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A) Ingressos:   Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Tarifa elèctrica per la venta a 

xarxa (Euros/MWh) 

 

99,470 101,459 103,489 105,558 107,669 109,823 112,019 114,260 116,545 118,876 

Tassa estimada d'increment de la 

tarifa 

 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Volum d'electricitat que es ven a 

la xarxa (MWh) 

 

20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 20.567 

Tassa estimada d'increment del 

volumen 

 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ingressos de la venda a la xarxa  

 

2.045.755 2.086.670 2.128.403 2.170.971 2.214.391 2.258.678 2.303.852 2.349.929 2.396.928 2.444.866 

Ingressos per energia tèrmica 

 

2.437.014 2.485.754 2.535.469 2.586.178 2.637.902 2.690.660 2.744.473 2.799.363 2.855.350 2.912.457 

Tassa  estimada d'increment 

energia tèrmica 

 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

            TOTAL DE INGRESSOS 

OPERATIUS   
4.482.768 4.572.424 4.663.872 4.757.150 4.852.292 4.949.338 5.048.325 5.149.292 5.252.277 5.357.323 

Taula 39 Ingressos operatius de l’any 11 al 20 
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B) Gastos:   Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Manteniment 

 

294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 

Assegurança 

 

60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245 67.570 68.921 70.300 71.706 73.140 

Combustible 

 

2.323.783 2.370.258 2.417.663 2.466.017 2.515.337 2.565.644 2.616.957 2.669.296 2.722.682 2.777.135 2.832.678 

Tassa estimada d'increment dels 

gastos 

 

 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Gastos d'operació i 

manteniment 

 

2.678.713 2.726.388 2.775.017 2.824.619 2.875.213 2.926.819 2.979.456 3.033.147 3.087.911 3.143.771 3.200.748 

  
           

TOTAL DE GASTOS 

OPERATIUS 

  

2.726.388 2.775.017 2.824.619 2.875.213 2.926.819 2.979.456 3.033.147 3.087.911 3.143.771 3.200.748 

 

  

           
MARGE OPERATIU BRUT 

  

951.043 975.962 1.001.380 1.027.307 1.053.751 1.080.725 1.108.238 1.136.301 1.164.926 1.194.123 

Percentatge d'increment   

  

2,62% 2,60% 2,59% 2,57% 2,56% 2,55% 2,53% 2,52% 2,51% 

             Taula 40 Marge operatiu brut de l’any 0 al 10 
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B) Gastos:   Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Manteniment 

 

294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 294.930 

Assegurança 

 

74.602 76.095 77.616 79.169 80.752 82.367 84.014 85.695 87.409 89.157 

Combustible 

 

2.889.332 2.947.118 3.006.061 3.066.182 3.127.505 3.190.056 3.253.857 3.318.934 3.385.312 3.453.019 

            Tassa estimada d'increment dels 

gastos 

 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Gastos d'operació i 

manteniment 

 

3.258.864 3.318.143 3.378.607 3.440.281 3.503.188 3.567.353 3.632.801 3.699.559 3.767.651 3.837.106 

            
TOTAL DE GASTOS OPERATIUS   

3.258.864 3.318.143 3.378.607 3.440.281 3.503.188 3.567.353 3.632.801 3.699.559 3.767.651 3.837.106 

            
MARGE OPERATIU BRUT   

1.223.904 1.254.281 1.285.265 1.316.869 1.349.105 1.381.986 1.415.524 1.449.733 1.484.626 1.520.217 

Percentatge d'increment 

 

2,49% 2,48% 2,47% 2,46% 2,45% 2,44% 2,43% 2,42% 2,41% 2,40% 

Taula 41 Marge operatiu brut de l’any 11 al 20 
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18.2. Càlcul de l’amortització 

 

    Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Inversió inicial en inmobilizat 

 

15.178.452,19 € 

          
Període d'amortització 

 

20 

          
Amortització de l'inmobilitzat 

  

758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 

             
TOTAL AMORTIZACIÓ   

 

758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 

             
Evolució de l'inmobilitzat   

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

             
Inmobilitzat brut a final d'any 

 

15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 

Amortizació acumulada 

 

0 758.923 1.517.845 2.276.768 3.035.690 3.794.613 4.553.536 5.312.458 6.071.381 6.830.303 7.589.226 

Inmobitlitzat net 

 

15.178.452 14.419.530 13.660.607 12.901.684 12.142.762 11.383.839 10.624.917 9.865.994 9.107.071 8.348.149 7.589.226 

             Taula 42 Amortització de l’any 0 al 10 
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    Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Inversió inicial en inmobilizat 

           Període d'amortització 

           
Amortització de l'inmobilitzat 

 

758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 758.922,61 € 

            
TOTAL AMORTIZACIÓ   

758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 

            
Evolució de l'inmobilitzat   

Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

            
Inmobilitzat brut a final d'any 

 

15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 15.178.452 

Amortizació acumulada 

 

8.348.149 9.107.071 9.865.994 10.624.917 11.383.839 12.142.762 12.901.684 13.660.607 14.419.530 15.178.452 

Inmobitlitzat net 

 

6.830.303 6.071.381 5.312.458 4.553.536 3.794.613 3.035.690 2.276.768 1.517.845 758.923 0 

Taula 43 Amortització de l’any 11 al 20 
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18.3. Càlcul del servei al deute 

 

    Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Inversió en inmobilitzat 

 

15.178.452 

          Percentatge que es financia 

amb recursos propis 

 

0% 

          Percentatge que es financia 

amb recursos a fons perdut 

 

0% 

          Percentatge que es financia 

amb deute 

 

100% 

          
             
Import inicial del deute  

 

15.178.452 

          
Plaç d'amortizació (anys) 

 

20 

          Principal a amortizar 

anualment 

  

758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 

Import del deute a final d'any 

 

15.178.452 14.419.530 13.660.607 12.901.684 12.142.762 11.383.839 10.624.917 9.865.994 9.107.071 8.348.149 7.589.226 

Import mig del deute cada 

any 

  

14.798.991 14.040.068 13.281.146 12.522.223 11.763.300 11.004.378 10.245.455 9.486.533 8.727.610 7.968.687 

Tipus d'interés de referència 

 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Marge sobre el Euribor 

 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Tipus d'interés del deute 

 

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

             
    

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Interés anual 

  

591.960 561.603 531.246 500.889 470.532 440.175 409.818 379.461 349.104 318.747 

             
Servei al deute anual   

 

1.350.882 1.320.525 1.290.168 1.259.812 1.229.455 1.199.098 1.168.741 1.138.384 1.108.027 1.077.670 

Taula 44 Servei al deute de l’any 0 al 10 
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    Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Principal a amortizar anualment 

 

758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 

Import del deute a final d'any 

 

6.830.303 6.071.381 5.312.458 4.553.536 3.794.613 3.035.690 2.276.768 1.517.845 758.923 0 

Import mig del deute cada any 

 

7.209.765 6.450.842 5.691.920 4.932.997 4.174.074 3.415.152 2.656.229 1.897.307 1.138.384 379.461 

Tipus d'interés de referència 

 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 

Marge sobre el Euribor 

 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 

Tipus d'interés del deute 

 

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 0,00% 

            
    

Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Interés anual 

 

288.391 258.034 227.677 197.320 166.963 136.606 106.249 75.892 34.152 0 

            
Servei al deute anual   

1.047.313 1.016.956 986.599 956.242 925.886 895.529 865.172 834.815 793.074 758.923 

Taula 45 Servei al deute de l’any 11 al 20 
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18.4. Càlcul del compte de resultats i el valor actual net 

 

 

    Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Ingressos operatius 

  

3.677.431 3.750.980 3.826.000 3.902.520 3.980.570 4.060.181 4.141.385 4.224.213 4.308.697 4.394.871 

Gastos operatius 

  

2.726.388 2.775.017 2.824.619 2.875.213 2.926.819 2.979.456 3.033.147 3.087.911 3.143.771 3.200.748 

Marge operatiu brut 

  

951.043 975.962 1.001.380 1.027.307 1.053.751 1.080.725 1.108.238 1.136.301 1.164.926 1.194.123 

             
 - Amortizació 

  

758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 758.923 

 - Interessos 

  

591.960 561.603 531.246 500.889 470.532 440.175 409.818 379.461 349.104 318.747 

Benefici abans d'imposts 

  

-399.839 -344.563 -288.788 -232.505 -175.703 -118.373 -60.503 -2.083 56.899 116.453 

BENEFICI NET   

 

-399.839 -344.563 -288.788 -232.505 -175.703 -118.373 -60.503 -2.083 56.899 116.453 

Percentatge d'increment 

   

-13,82% -16,19% -19,49% -24,43% -32,63% -48,89% -96,56% -2832,18% 104,67% 

Capital invertit 

 

0 

          
Benefici net 

 

0 -399.839 -344.563 -288.788 -232.505 -175.703 -118.373 -60.503 -2.083 56.899 116.453 

Tasa de descuento aplicable 

para calcular el VAN 

 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Factor de descompte 

 

1,0000 1,0000 0,9920 0,9906 0,9887 0,9859 0,9812 0,9719 0,9453 0,1920 1,0629 

Divident descomptat 

 

0 -399.839 -347.350 -291.525 -235.160 -178.222 -120.645 -62.251 -2.203 296.355 109.563 

VAN  

 

3.324.658     

          Taula 46  Benefici net de l’any 0 al 10  i VAN 
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    Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Ingressos operatius 

 

4.482.768     4.572.424     4.663.872     4.757.150     4.852.292     4.949.338     5.048.325     5.149.292     5.252.277     5.357.323     

Gastos operatius 

 

3.258.864     3.318.143     3.378.607     3.440.281     3.503.188     3.567.353     3.632.801     3.699.559     3.767.651     3.837.106     

Marge operatiu brut 

 

1.223.904     1.254.281     1.285.265     1.316.869     1.349.105     1.381.986     1.415.524     1.449.733     1.484.626     1.520.217     

            
 - Amortizació 

 

758.923     758.923     758.923     758.923     758.923     758.923     758.923     758.923     758.923     758.923     

 - Interessos 

 

288.391     258.034     227.677     197.320     166.963     136.606     106.249     75.892     34.152     0     

Benefici abans d'imposts 

 

176.591     237.325     298.666     360.626     423.219     486.457     550.352     614.918     691.552     761.295     

BENEFICI NET   
176.591     237.325     298.666     360.626     423.219     486.457     550.352     614.918     691.552     761.295     

Percentatge d'increment 

 

51,64% 34,39% 25,85% 20,75% 17,36% 14,94% 13,13% 11,73% 12,46% 10,08% 

Capital invertit 

           

 

Benefici net 

 

176.591     237.325     298.666     360.626     423.219     486.457     550.352     614.918     691.552     761.295     

Tasa de descuento aplicable 

para calcular el VAN 

 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Factor de descompte 

 

1,0305 1,0202 1,0152 1,0122 1,0102 1,0087 1,0077 1,0069 1,0073 1,0059 

Divident descomptat 

 

171.356     232.616     294.201     356.293     418.961     482.240     546.156     610.729     686.548     756.834     

Taula 47 Benefici net de l’any 11 al 20 
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19. Normativa 

 

 Codi de Treball Andorrà, 

 Reglamentació Francesa referent a la seguretat, les 

instal·lacions tèrmiques i elèctriques. 

 Reglaments regionals i comunals vigents. 

 Les Normes de l'Associació Francesa de Normalització 

AFNOR, o de la Unió Europea. 

 L'arrêté du 25 Juillet 1997 relatiu a les prescripcions 

generals aplicables a les instal·lacions classificades per a la 

protecció del medi ambient sotmeses a declaració sota la 

rúbrica n°2910 (Combustion) (J.O. de la République 

Française du 27 Septembre 1997). 

 les normes UTE. 

 Reglament de instal·lacions de Baixa Tensió. 

 Reglament de les condicions tècniques que han de satisfer 

les instal·lacions de distribució de l’energia elèctrica. BOPA 

23 Any 13 del 07-03-01. 

 Reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis del 25-

08-03 

 Llei de seguretat i qualitat industrial. 

 Llei d’ordenació dels gasos combustibles del 22-06-00 

 Reglament de seguretat i protecció contra incendis. 

 Normes de la OIT sobre la seguretat dels treballadors. 

 Llei 34/2008 de la seguretat i salut en el treball. Del 18-12-

08. 

 Reglament de control de la contaminació atmosfèrica del 04-

03-09. 

 Decret relatiu a la reglamentació del control de la 

contaminació per producció de sorolls del 30-06-89. 

 Reglament per a la realització de treball o activitats que 

modifiquin l’estat actual del terreny de 25 de Juliol de 2001, 

publicat al BOPA nº71 de 01/08/2001. 

 Real Decreto espanyol 1131/1988 
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La reglamentació francesa és d’aplicació, així com les normes franceses i 

europees, principalment : 

 

 Decret del 23 de juny del 1978 referent a les instal·lacions 

fixes destinades a calefacció i a l’abastiment d’aigua calenta 

sanitària dels habitatges, despatxos o que acullin públic (J.O. 

de la République Française de 21 Juillet 1978). 

 Decret del 25 Juliol del 1997 referent a les disposicions 

generals aplicables a les instal·lacions classificades per la 

protecció del medi ambient sotmeses a alegació amb la 

rúbrica núm 2910 (Combustió) (J.O. de la République 

Française de 27 Septembre 1997). 

 

Totes les normes franceses referents al subministrament, la instal·lació o 

d’aplicació en treballs elèctrics, en particular : 

 

 Normes NF C 12.100 - 12.200 : Protecció contra el risc 

d’incendi i de pànic. 

 Normes NF C 14.100, C 15.100 i següents, per a les 

instal·lacions elèctriques.  

 Norme UTEC 63.410 defineixen les característiques dels 

armaris elèctrics. 

 Normes NFX 08.100 de Février 1986 : Identificació dels 

fluids pels colors convencionals. 

 Normes NFC 13.100 : Presa de corrent de la xarxa pública. 

 Normes NFC 13.200 : Distribució MT. 

 Normes NFC 15.401 de mai 1993 concernint l’instal·lació del 

grup de cogeneració. 

 

Altres documents : 

 

 Décrets du 29 juillet 1977 (J.O. du 29.07.77) et du 30 

novembre 1977 (J.O. du 03.01.78) sent obligatòries les 

normes respectivament NFC 15.100 et NFC 14.100, 
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 Décret N° 62.1454 du 14 novembre 1962 (J.O. du 05.12.62) 

relatiu a la protecció dels treballadors amb corrents 

elèctriques. 

Totes les normes IEC/CEI, en particular: 

 

 IEC 60265 

 IEC 60909  

 IEC 60947-2 

 IEC 60694 

 IEC 60364 

 

Les guies IEEE sobre proteccions i curtcircuits: 

 IEEE 37.102-2005 

 IEEE-80-2000 

 

Totes les normes espanyoles referents al subministrament i instal·lació 

d’equipaments elèctrics en especial: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

 

 Instruccions Tècniques Complementàries ITC, especialment la ITC-BT-

29. 

 

Totes les normes espanyoles referents al subministrament i instal·lació 

d’equipaments que funcionen amb gas natural: 

 “Reglamento Técnico de distribución y utilización de gases 

combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 ITC-ICG 01 a 11”, concretament la Instrucció ITC-ICG 04 sobre 

“Plantas satélite de gas natural licuado (GNL)”. 

 Norma UNE 60210 de febrer de 2001 “Plantas de Gas Natural 

licuado (GNL)”. 

 

Pel que fa a la cogeneració i els dipòsits de GNL (gas natural) a Andorra 

no existeix cap  normativa al respecte ni hi ha cap entitat d’inspecció i 
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control. Una de dels finalitats de la realització d’aquest projecte és la 

implantació d’una jurisprudència alhora de construir instal·lacions de 

cogeneració a Andorra. 

Per l’estudi de seguretat és d’us la normativa següent: 

 Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de 

construcció, de 1 de desembre de 2010 (BOPA núm. 69, any 22, 

de 9/12/10) 

 Reglament regulador de la concessió i la utilització del distintiu 

"Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a 

l'empresa", de 24 de novembre de 2010 (BOPA núm. 67, any 22, 

de 1/12/10) 

 Modificació del Reglament regulador del contingut dels programes 

de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de 

seguretat i salut en el treball, de 21 de juliol de 2010 (BOPA núm. 

42, any 22, de 28/07/10) 

 Reglament regulador del contingut dels programes de formació 

per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i 

salut en el treball, de 17 de febrer de 2010 (BOPA núm. 10, any 

22, de 24/02/10) 

 Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23 

de setembre de 2009 (BOPA núm. 69, any 21, de 30/09/09) 

 Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, 

dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció dels delegats 

de personal. (BOPA núm. 69, any 21, de 30/09/09). 

 Llei 35/2008, del 18 de desembre, del codi de relacions laborals 

(BOPA núm. 4, any 21, del 21/01/09). 

 Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el 

treball (BOPA núm. 4, any 21, del 21/01/09). 

 Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical 

(BOPA núm. 4, any 21 de 21/01/09) 

 Text refós de la Llei qualificada d’immigració, de 14 de maig de 

2002, amb les seves successives modificacions. (BOPA núm. 51, 

any 20, del 2/07/08) 

 Decret regulador del servei d’immigració, de 16 d’octubre de 2002 

(BOPA núm. 80, any 14 de 23 /10/02) 

 Reglament regulador del Procediment Sancionador, de 9 de gener 

de 1991 (BOPA núm. 3, any 3 de data 16/01/91) 
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 Codi de l’Administració, de 29 de març de 1989 (BOPA núm. 6, 

any 1. del 10 /04/89) 

 Llei de creació del servei d’inspecció de treball de data 24 de juliol 

de 1984. 

 Segona part del Reglament Laboral (aprovat en les sessions de 

data 17/07/78 i 

22/12/78, i modificat en data 28/05/79, 26/06/80, 25/04/84, 

13/07/90 i 22/06/00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


