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Abstract 

En el següent treball de fi de carrera es presenta el disseny del sistema elèctric i 

de control dels grups generadors de la futura central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra. Aquesta serà la primera central de cogeneració que es realitza a 

Andorra i l’objectiu del treball és dissenyar el conjunt d’equipament elèctrics i 

mecanismes de control dels grups generadors de la central, així com les 

proteccions elèctriques derivades d’aquests. 

La central disposarà de dos motors cogeneradors de 1800 kW elèctrics i 1700 

tèrmics que han de permetre juntament amb dues calderes de 8 i 4 MW aportar 

electricitat a la xarxa i calor per a la calefacció i ACS del poble de Soldeu, format 

majoritàriament per hotels. Atenent la voluntat de realitzar una instal·lació 

innovadora i assentar precedent per a futures instal·lacions d’aquest tipus a 

Andorra, s’instal·larà una xarxa de fibra òptica per a poder controlar a distància 

les mesures del comptatge i les possibles incidències, centralitzant totes les 

informacions al despatx de control de l’edifici de FEDA. 

Un del punts importants d’aquest treball ha estat la realització del reglatge de les 

proteccions dels generadors i el disseny de la subestació elèctrica de la central, 

amb les premisses de garantir la màxima qualitat del servei ofert i la màxima 

eficiència  dels equipaments. 

La central estarà situada a 1800 metres d’altitud en el poble més elevat de la 

península Ibèrica, Soldeu, i a més de la construcció de la central es pretén la 

creació del marc normatiu que ha de permetre el seu funcionament. La central 

està prevista acabar a  finals del 2015 i començar a construir la primera fase 

d’obra civil al juliol del 2013. 
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1. Objecte 

 

L’objecte d’aquest projecte és el disseny del sistema de control dels grups motor-

generadors i dels equips auxiliars, i les respectives proteccions de la central de 

cogeneració de Soldeu, Andorra. 

2. Justificació 

 

L’energia elèctrica que es consumeix a Andorra en la pràctica totalitat és 

provinent de França i Espanya, només una petita part prové de la central 

hidroelèctrica. El fet de dependre de fonts d’energia convencional implica estar 

subjecte a l’increment continu del preu que es paga per aquesta energia. La 

implementació de fonts d’energia alternativa suposa reduir el cost de l’energia, 

augmentar la quota de producció d’energia de fonts alternatives i reduir la 

contaminació. 

El Juliol de 2012 el Govern d’Andorra amb la col·laboració de les principals 

empreses i entitats del sector de la construcció, obra civil i enginyeria, va 

presentar el Llibre blanc de l’energia, on es recull la línia de treball que s’ha 

seguir en matèria energètica. Un dels principals factors que s’emfatitza és la 

creixent població i l’augment del consum, de manera que si no es realitzen 

canvis al 2030 amb el model actual d’aprovisionament energètic el sistema 

col·lapsarà. El nou model que s’ha dissenyat i presentat consta d’un seguit de 

projectes que han de permetre disminuir el cost de l’energia i la contaminació 

seguit les directives europees que cada cop estan endurint més els límits de 

contaminació i que en un futur si Andorra entra en el marc de la Unió Europea ha 

de complir.  

Una de les majors aportacions a la contaminació d’Andorra és l’ús de calderes 

de gasoil per la calefacció de vivendes. En el llibre blanc es van recollir 22 

centrals de cogeneració projectades a construir en els pròxims 20 anys, a més 

de centrals hidroelèctriques i varis molins de vent. Com en molts casos, el 

principal impediment després de l’econòmic és ser el primer a iniciar un projecte 

d’aquestes característiques. La manca de model de referència al país de la 

producció per cogeneració fa que moltes empreses o inversors recelin dels 

projectes d’inversió en centrals de cogeneració. Per aquest motiu FEDA, una 

empresa participada pel Govern d’Andorra, empren la primera acció i a més de 

construir la primera central de cogeneració a Andorra busca la creació d’un marc 

legislatiu i un precedent que serveixi com a model per les futures centrals de 
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cogeneració que es creïn.  La zona on s’emplaçarà la central és un terreny d’alta 

muntanya, i la manera de com s’integri en l’entorn i la seva viabilitat determinarà 

si és un exemple a seguir o un error, pel que la responsabilitat que rau en el 

projecte és molt elevada.  

La instal·lació de la central de cogeneració inicia una nova etapa de 

diversificació dels serveis de l’empresa FEDA que en un nou marc econòmic 

amb la liberalització del mercat energètic ha de canviar el règim de monopoli 

establert pel de competència, a més de propiciar l’entrada d’Andorra en el mercat 

de producció d’energia alternativa. Les solucions tècniques i la construcció de la 

central marcaran una nova etapa sent aquest projecte la nova sinèrgia d’un nou 

model energètic pel país.  
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3. Abast 

 

1. Disseny del sistema elèctric d’alta tensió de la central. 

2. Disseny del sistema de subministrament elèctric dels equipaments de 

control de la central, en corrent continua i alterna. 

3. Disseny de la instal·lació dels grups generadors i el seu sistema de 

control. 

4. Disseny de les proteccions del sistema generador elèctric i l’aparamenta 

d’alta tensió. 

5. Disseny de l’arquitectura de control de la central de cogeneració. 

6. Realització del pressupost del projecte de la instal·lació dels equipaments 

elèctrics i de control de la central de cogeneració. 

7. Realització de l’estudi de viabilitat de la central de cogeneració. 

8. Realització de d’un estudi mediambiental de la central de cogeneració 

sobre la instal·lació dels equipaments elèctrics. 

9. Realització de l’estudi de seguretat de la instal·lació dels equipament 

elèctrics. 

10. Càlcul del cablejat de l’aparamenta d’alta tensió, baixa tensió i corrent 

contínua del sistema generador i de control de la central. 

11. Càlcul de les proteccions del sistema generador i l’aparamenta d’alta 

tensió. 

12. Càlcul del sistema d’alimentació per bateries dels equips de control de la 

central. 

13. Càlcul de la posta a terra de la instal·lació. 

14. No es dissenyarà el sistema elèctric de baixa tensió dels serveis generals 

propis de la central que no en derivin directament del control de la central. 

15. No es dissenyarà la línia de connexió de la central amb la ETR. 

16. No es programaran els autòmats PLC, només es definiran els principals 

protocols que han de seguir. 

17. No es realitzarà el projecte d’obra civil derivat de la instal·lació de la posta 

a terra ni de la xarxa de comunicació. 

18. No es realitzarà l’estudi de financiació de la central de cogeneració. 

19. No es definiran els equips de la instal·lació per marques i models sinó 

que per especificacions, respectant sempre el principi de concurs públic 

per a l’assignació de les tasques del projecte. 

20. No es realitzarà l’avaluació d’impacte mediambiental del projecte. 

21. No es realitzarà l’estudi de la demanda energètica del poble de Soldeu. 
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4. Especificacions bàsiques 

 

 Dos grups de cogeneració d’una potència elèctrica de 1.750 kW 

cadascun. 

 Dos calderes amb cremador a pressió respectivament de 4 i 8 MW de 

potència útil. 

 Pel que fa els abonats, la connexió es realitza mitjançant un 

intercanviador de calor. El sistema és subministrar aigua a una 

temperatura entre 80 i 90 al secundari de l’intercanviador. 

 El sistema de comunicació es realitzarà amb el protocol M-BUS i es 

dividirà en dos xarxes de comunicació, una interna i una altra externa 

de l’edifici de la central. 

 La connexió elèctrica de la central es realitzarà a traves de la ETR de 

Ransol a una tensió de 20kV. 

 La central disposarà de dues cel·les de connexió amb la xarxa d’alta 

tensió. 

 La xarxa d’alimentació de corrent contínua de la central es realitzarà a 

127V i 24V d’acord amb les tensions estàndards definides per EDF. 

 Les tensions per BT són a 400V pel trifàsic i 230V pel monofàsic. 

 El sistema de control ha de permetre gestionar les informacions de les 

calderes, els grups generadors i la resta d’equips de la central de 

forma independent, centralitzant totes les informacions en un autòmat 

que ha de permetre tenir accés a distància des de la central de FEDA. 

 La central podrà ser controlada a distància però ha de disposar d’un 

despatx in situ a la central que ha de permetre en tot moment el 

comandament de la central en cas de necessitat. 

 Cal garantir el subministrament elèctric de la central en tot moment, de 

manera que es garanteixi la producció de calor en el cas que hi hagi 

un defecte a la instal·lació. 

 Els cables de baixa tensió tindran un aïllament de 1000V pels circuits 

de potència i 750V pels circuits de instrumentació i control. 

 La disposició dels equipaments s’ha de definir de manera que es pugui 

treure cada equipament sense desplaçar-ne un altre, o haver 

d’enderrocar parts d’obra. 
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5. Marc normatiu 

 

El conjunt de la normativa aplicada es troba disponible a l’apartat 19 de l’annex 

I. Andorra és un país petit, i degut a que habitualment ha d’adquirir els equips i 

treballar amb empreses estrangeres la normativa aplicada és molt diversa. En un 

primer terme és d’aplicabilitat la normativa andorrana, especialment la que regula 

el medi ambient, les condicions de treball i les instal·lacions industrials 

d’aplicabilitat a la central. 

Gaudint de la condició de país petit es permet l’ús de normativa francesa NFC, 

espanyola UNE i IEC. En aquest projecte, per a la realització dels càlculs, s’ha 

fet us majoritàriament de les normatives franceses atenent a que l’empresa 

FEDA treballa habitualment amb empreses d’aquest país, s’ha fet ús dels 

reglaments espanyols d’alta i baixa tensió i la normativa IEC, en especial IEC 

60265, IEC 60909, IEC 60947-2, IEC 60694, IEC 60364 i les guies IEEE 37.102-

2005 i IEEE-80-2000. El que es pretén és donar versatilitat a l’adquisició 

d’equips independentment de l’origen de l’empresa adaptant els càlculs a 

múltiples normatives.  

Malgrat que en aquest projecte no es realitza el disseny dels equips de gas 

natural ni l’obra civil, és adequat esmentar que a Andorra actualment no existeix 

una legislació concreta per instal·lacions amb gas natural. Conseqüentment s’ha 

optat per escollir la normativa que més s’adequava, sent aquesta l’espanyola ja 

que és més restrictiva que la francesa en aquest tipus d’instal·lacions. Un dels 

grans reptes que suposa la realització de la central de cogeneració de Soldeu és 

generar un precedent normatiu i establir la base per a la realització de la 

normativa que permeti tirar endavant futures centrals de cogeneració. 

Actualment, s’estan legislant les instal·lacions de plaques fotovoltaiques per 

agents privats puguin fer-ne ús, ja que fins ara FEDA en tenia el monopoli i per 

tant la responsabilitat moral de dur-ne a terme.  

A continuació es detallen les principals normatives d’ús en el disseny dels 

equipaments elèctrics: 

 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 NFC 13.100 : Presa de corrent de la xarxa pública. 
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 Normes NFC 13.200 : Distribució MT. 

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

de cogeneració. 

 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, 

 Décret N° 62.1454 du 14 novembre 1962 (J.O. du 05.12.62) relatiu 

a la protecció dels treballadors amb corrents elèctriques. 

 IEC 60265 

 IEC 60909  

 IEC 60947-2 

 IEC 60694 

 IEC 60364 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

  Instruccions Tècniques Complementàries ITC, especialment la ITC-

BT-29. 

 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y 

GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELÉCTRICAS DE ALTA 

TENSIÓN (RD 223/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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6. Introducció 

En següent apartat es descriuen el principi d’energia de cogeneració i s’exposen 

els avantatges i inconvenients que presenta. 

6.1. Cogeneració 

6.1.1. Principi de la cogeneració 

La cogeneració és un procediment mitjançant el qual s’obté de manera 

simultània energia elèctrica i energia tèrmica útil, i en el cas que es produeixi fred 

s’anomena trigeneració. Gràcies a que la calor provinent dels gasos 

d’escapament és aprofitada, l’eficiència del sistema augmenta i per tant es 

redueixen les emissions. 

La cogeneració es pot agrupar depenent del sistema de generació i la 

tecnologia: 

Sistemes de cogeneració: 

 Capçalera (topping cycle): És el sistema de cogeneració més utilitzat i 

consisteix en produir electricitat en una primera etapa i utilitzar la calor 

residual dels gasos de combustió per a produir calor útil. 

 Sistema de qua (bottom cycle): L’energia tèrmica residual provinent 

d’un procés s’utilitza per a produir electricitat. 

 

Tecnologia de cogeneració: 

 Turbina de vapor: Mitjançant un cicle de R es mou una turbina i poden 

ser de contrapressió o condensació amb extracció. 

 Turbina de gas: Mitjançant un cicle de Brayton els gasos de la 

combustió són utilitzats per a obtenir energia mecànica a la turbina. 

 MACI: Es genera energia mecànica mitjançant un motor alternatiu de 

combustió alterna i s’aprofiten els gasos d’escapament mitjançant una 

caldera de recuperació. 

 

Avantatges: 

 Disminució dels consums d’energia primària. 

 Disminució de les importacions de combustible, en el cas d’Andorra 

aquesta premissa no es compleix ja que actualment no es genera 

electricitat mitjançant combustibles fòssils. 
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 Disminució de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. 

 Disminució de les pèrdues en el sistema elèctric i estalvi en inversions en 

transport i distribució. 

 Augment de la garantia de subministrament i millora de la qualitat del 

servei elèctric. 

 Possibilitat d’aprofitar la calor residual provinent de determinats 

processos industrials. 

 

Desavantatges: 

 Necessitat de crear una normativa específica. 

 Infraestructura, inversió addicional. 

 Augment de la contaminació local. 

 

 

Fig 1 Generador del fabricant Jenbacher[11] 

Tal com s’ha esmentat abans les tecnologies habituals d’ús en la cogeneració 

són la turbina de vapor, turbina de gas i els motors alternatius MACI. Malgrat es 

poden utilitzar tant turbines com motors, no sempre serà adient l’ús d’un tipus de 

tecnologia en concret i es presenten uns avantatges i inconvenients. 
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Turbina de vapor 

La turbina de vapor és una tecnologia àmpliament utilitzada en centrals de 

cogeneració, sobretot en llocs on es desenvolupa un procés industrial que 

genera gran quantitat de vapor com a producte residual. 

Avantatges 

 Alta eficiència. 

 Alta seguretat, s’utilitza aigua com a substància de procés. 

 Utilitza qualsevol tipus de combustible per a la generació de vapor. 

 Vida útil elevada. 

 Ampli interval de potències. 

Desavantatges 

 Relació calor/electricitat alta. 

 Cost elevat. 

 Posada en funcionament lenta. 

 Obtenció de potència elèctrica baixa. 

 

Turbina de gas 

La turbina de gas és molt comú i amb un ampli ventall d’aplicacions. 

Avantatges 

 Gran ventall d’aplicacions. 

 Alta fiabilitat. 

 Alta temperatura de l’energia tèrmica. 

 Potències entre 0.5 i 100MW. 

 Possibilitat de postcombustions. 

Desavantatges 

 El nombre de combustibles que es poden utilitzar és baix. 

 Té una vida útil curta. 

 

Motors MACI 

És la tecnologia que s’utilitzarà a la central de cogeneració de Soldeu i és molt 

flexible a variacions de la demanda. 
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Avantatges 

 Relació calor/electricitat baixa. 

 Alta eficiència elèctrica. 

 Baix cost. 

 Vida útil elevada. 

 Adaptació a variacions de la demanda. 

Desavantatges 

 Cost de manteniment elevat. 

 Energia tèrmica de baixa temperatura. 

 

6.2. Elecció de la tecnologia 

 

La central de cogeneració de Soldeu té com a funció subministrar calor a 14 

punts de consum tal com es podrà comprovar en els punts següents. En el cas 

que ens ocupa els consumidors seran hotels i la calor útil serà utilitzada per a 

l’aigua calenta sanitària i la calefacció. Per tant, no serà necessària una 

temperatura força elevada de l’aigua i a més, malgrat una font important dels 

ingressos provingui de la venta d’energia no cal garantir una potència elèctrica a 

la central i conseqüentment s’adaptarà el funcionament dels grups generadors a 

la demanda tèrmica. 

Degut a que és busca un equip d’un cost moderat, amb una relació 

calor/electricitat baixa i que a més tingui una adaptació a variacions de la 

demanda ràpida, s’ha optat per l’ús de motors alternatius pels grups generadors. 

 

Fig 2 Equip de cogeneració mitjançant motor alternatiu[11] 
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6.3. Cogeneració a Europa 

 

La Unió Europea ha integrat a la seva política energètica la promoció de la 

producció d’energia mitjançant la cogeneració via la directiva CHP durant el 

setembre del 2008. Actualment el 11% de la producció d’electricitat a la Unió 

Europea és provinent de la cogeneració, però la presència en els diferents estats 

membres varia entre el 2 i 60% sent Dinamarca, Holanda i Finlàndia els que 

disposen dels majors percentatge en la seva economia energètica al món. 

Un dels països que està posant majors esforços en l’aplicació de la cogeneració, 

apart dels tres abans esmentat, és Alemanya. El govern alemany estima que un 

50% de la demanda elèctrica anual podria ser satisfeta a través de la 

cogeneració, havent-se posat com a meta passar del 12,5% el 2007 al 25% el 

2020. Un altre govern involucrat és el Regne Unit que espera estalviar en 

combustible fòssil i reduir en un 60% les emissions de CO2 pel 2050. Respecte 

als altres membres de la UE, s’espera poder assolir una presencia en la 

generació d’electricitat d’un 29%.[23] 

 

Fig 3  Consum d’energia a la UE[36] 
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Fig 4 Presencia de la cogeneracio en dels diferents països UE, eurostat [36] 

En aquesta gràfica es pot observar com països com Dinamarca, Finlàndia o 

Holanda han apostat per la cogeneració com a font energètica, per contra també 

es pot veure com França es troba entre els països que han invertit menys en 

cogeneració, on la major part de la energia elèctrica produïda en aquest país 

prové de centrals nuclears, vora un 75%. 

Actualment la Unió Europea segueix una política de reducció d’emissions i 

millora de la sostenibilitat en tots els àmbits, de manera que cal apostar per 

tecnologies eficients per adaptar-se als nivell d’emissió cada dia més exigents 

que imposa la UE. 

D’acord amb la directiva 2004/8/CE la UE té com a objectiu fomentar la 

implantació de la tecnologia de cogeneració en substitució de les centrals 

convencionals mitjançant l’ús de potencials autòctons que permeten l’estalvi 

d’energia primària i d’emissions de gasos contaminants. 

 Disminució de pèrdues en la xarxa. 

 Reducció de la dependència exterior. 

 Augment de la seguretat de subministrament, 

 Augment de la competivitat. 

 Fomentar la creació de Pymes derivades de la implantació de les 

centrals. 
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 Eines per a poder complir amb el protocol de Kyoto. 

 

On es promou: 

 La implantació de noves plantes de cogeneració d’alta eficiència. 

 Es considera que la cogeneració és d’alta eficiència quan l’estalvi 

percentual d’energia primària és superior al 10% respecte a la producció 

separada de calor útil i electricitat. 

 La cogeneració a petita escala i la microgeneració es consideren d’alta 

eficiència a partit de qualsevol estalvi energètic. 

 

Amb l’objectiu de: 

 Augmentar la presència a la UE del 11% actual al 20% el 2020. 

 El Efficiency Energy Action PLan (IEEAP) busca: 

-Que l’objectiu d’assolir el 20% de presència en generació sigui 

vinculant. 

-Eliminar les barreres al desenvolupament de la cogeneració 

mitjançant la simplificació de la interconnexió de les xarxes de 

distribució, insistir en la implementació de la Directiva en els estats 

membres i identificar les demandes de calor adequades a la 

implementació de la cogeneració. 

 

6.4. Generació d’electricitat  

 

L’electricitat es genera en un alternador síncron, on aquest es connecta a un 

transformador elevador que eleva la tensió fins al valor desitjat de connexió a la 

xarxa de transport. Els motor-generadors treballaran en paral·lel amb la xarxa de 

distribució elèctrica, connectat mitjançant un interruptor automàtic i exportant a la 

xarxa la seva producció.  

La regulació activa del factor de potència es farà mitjançant la producció 

d’energia inductiva o capacitiva en funció de les hores del dia. Les centrals es 

poden adaptar a la demanda tèrmica o elèctrica, en el cas de la central de 

cogeneració de Soldeu s’ha optat per adaptar-se a la demanda tèrmica i en 

conseqüència la producció d’energia elèctrica no serà constant. 
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La central pot treballar en buit, càrrega o en illa malgrat el mode de funcionament 

habitual serà amb càrrega. 

 Càrrega: És el mode de funcionament dels equips generadors habitual i 

pel que resulta productiva la central. Els generadors funcionaran 

connectats a la xarxa sincronitzats en tensió, fase i freqüència.  

 

 En buit: En aquesta situació els generadors no aporten energia elèctrica 

ja que no hi ha una càrrega que en consumeix. Aquesta situació 

s’acostuma a donar abans d’augmentar la càrrega del generador en el 

procés d’arrencada. 

 

 En illa: En aquesta situació la central queda alimentada únicament pels 

generadors propis, i és pot donar com a conseqüència d’un defecte en el 

subministrament elèctric que derivi en un dispar dels interruptors de 

xarxa. Ja que la càrrega es veurà reduïda cal que hi hagi una regulació 

dels motors per a disminuir la potència i per tant el subministrament de 

gas, sempre mantenint la velocitat de l’alternador per mantenir el valor 

nominal de freqüència. Tot i que és un  mode de funcionament que es 

contempla, els motors estan dissenyats per treballar a plena càrrega i el 

treball a càrrega parcial provoca una disminució del rendiment i 

problemes en la refrigeració si la situació es dona durant un temps llarg. 

Normalment es treballa en aquesta situació de forma temporal fins que es 

soluciona el problema amb l’acoblament a la xarxa, i si el problema 

sol·licita un temps llarg per a la reparació llavors el que es fa es parar el 

funcionament de la central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 Representació d’un alternador síncron [2] 
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6.5. Generació de calor  

 

El cabal dels gasos de combustió que surten dels motors tenen una temperatura 

elevada. L’energia continguda en aquests gasos és susceptible de ser 

recuperada en un generador d’aigua calenta. 

A la sortida de cada motor hi ha un by-pass que regula el pas dels gasos a la 

caldera de recuperació o alternativament els desvia a l’atmosfera, després de 

travessar el silenciador, en funció de l’estat operatiu i de la demanda de calor. En 

sengles generadors pirotubulars els gasos es van refredant a mesura que 

transfereixen la seva energia tèrmica a l’aigua, que s’escalfa fins la temperatura 

de consigna de sortida. 

La calor recuperada no és la única font útil disponible. Cal evacuar altres fluxos 

de calor: 

 Refrigeració del circuit d’oli de lubricació. 

 Refrigeració del bloc motor. 

 Refrigeració del refredador d’aire d’admissió. 

Tant el circuit d’oli de lubricació com el d’aire d’admissió  precisen ser refrigerats 

fins una temperatura màxima propera als 50ºC. Per evitar perdre aquesta calor 

els dos circuits tenen dues etapes de refrigeració. 

Deixant de banda les etapes de baixa temperatura d’oli lubricant i aire 

d’admissió, el circuit primari de la xarxa de calor es pot escalfar per la circulació 

en sèrie per: 

 1ª etapa de refrigeració del circuit d’oli de lubricació. 

 Refrigeració del bloc motor. 

 1ª etapa de refrigeració del refredador d’aire d’admissió. 

 Recuperador de calor dels gasos d’escapament. 

El sistema de calor haurà d’estar sempre recolzat pels generadors de calor de 

suport a contractar en una licitació posterior. 

Els fluxos de calor de baixa temperatura han de ser igualment evacuats per a 

assegurar el funcionament dels motors. Aquests fluxos seran evacuats per 

assegurar el funcionament dels motor, i es farà mitjançant torres seques de 

refrigeració del circuit tancat. 
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El sistema de cogeneració escalfarà el circuit primari de la xarxa de calor 

precisant que aquest sigui regulat per un cabal variable d’aigua que asseguri que 

la temperatura d’entrada al conjunt de refrigeració no superi els 70ºC. 

Els motor-generadors seran gestionats per un processador central específic que 

regularà la càrrega dels motors en funció del consum tèrmic de la xarxa. Aquesta 

regulació farà que els motor-generadors estiguin treballant a càrrega parcial una 

part important del temps. 

Alternativament a aquest sistema de regulació es pot implementar un sistema 

que redueixi el treball a càrrega parcial. Aquest sistema consistiria en actuar 

sobre les clapetes de derivació dels recuperadors de calor dels gasos 

d’escapament per reduir el calor recuperat. Si el consum de calor es menor al 

generat, s’atura un motor i es manté la regulació del calor pel recuperador dels 

gasos. Això permetria treballar en condicions nominals la major part del temps. 

 

Fig 6 Intercanviador líquid-gas [11] 
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7. Generació i consum a Andorra 

 

En aquest apartat es descriuen les particularitats del subministrament i producció 

d’energia elèctrica i tèrmica a Andorra. 

7.1. Subministrament elèctric a Andorra 

 

Andorra és un país que degut a la seva orografia muntanyosa té una capacitat 

de generació d’electricitat limitada.  Actualment pràcticament tota l’electricitat que 

es consumeix a Andorra prové de França (connexió Hospitalet-Grau Roig) o 

d’Espanya (connexió Adrall-La Margineda), on només un tant per cent molt reduït 

prové de la central hidroelèctrica de FEDA (situat al mateix complex que les 

oficines, i que té un pic de producció del 20% del total consumit en un mes).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 ETR de Grau Roig en construcció any 2009 [4] 

Un dels principals problemes a solucionar alhora de construir línies  de transport i 

estacions transformadores és la integració paisatgística de les instal·lacions ja 

que en un paratge com Grau Roig l’impacte visual d’un parc elèctric és molt 

elevat. La major part de torres d’alta tensió han estat pintades de color verd per a 

camuflar-les en el paisatge de la millor manera possible, i a les ETR’s de Grau 

Roig i la Margineda s’ha optat per instal·lar blindatges d’AT per tal de ocupar el 

menor espai possible, incrementant el cost de la estació transformadora 

considerablement. 

La última central transformadora a estar construïda ha estat la de Grau Roig i es 

caracteritza per estar situada a una altitud de 1940 metres d’altitud. La central 

consta de 2 transformadors de 180 MVA de 9 metres d’altura 225/110 kV i 2 

transformadors de 36 MVA. A més s’han instal·lat dos blindatges a base de SF6 



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 25 

per evitar la presència d’un parc d’AT exterior. El resultat és una integració en 

l’entorn satisfactòria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8 Blindat de 225 kV a Grau Roig[4] 

S’ha projectat de cara el 2015 la construcció d’una ETR de característiques 

semblants a la frontera amb Espanya per a poder augmentar la potència 

subministrada. 

La compra d’electricitat és fa a Espanya o a França depenent del preu de venta 

de l’energia i permet garantir una qualitat en el subministrament, ja que en el 

supòsit de que una part de la línia quedi afectada per un defecte es pot 

connectar amb l’altra línia de subministrament i així mantenir-ne el 

subministrament fins haver solucionat el defecte. 

La central hidroelèctrica de FEDA data del 1933 i va ser construïda per l’empresa 

FHASA, una empresa formada per empresaris francesos que a canvi d’explotar 

els recursos hídrics van construir carreteres al Principat i que el 1988 es va 

nacionalitzar al acabar la concessió  donant lloc a FEDA. La captació d’aigua 

vers la turbina es fa a través del llac d’Engolasters, el qual és alimentat per 

diferents estanys situats arreu del país com el de l’Illa, Cabana Sorda o Juclar. 

La central consta de dos grups generadors fabricats el 1931 i un grup més 

modern de la marca Andritz (2010). 
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Fig 9 Central hidroelèctrica i oficines de FEDA[4] 

A Andorra s’hi troba una forta presència d’estanys d’alta muntanya i això va ser 

el que va propiciar l’implantació de la central hidroelèctrica, construint tot un 

seguit de conductes subterranis comunicant diversos llacs d’alta muntanya (el de 

l’illa està situat a  2500 metres d’altitud). 

 

Fig 10 Estanys de Juclar[4] 

La cogeneració resulta una nova aportació energètica amb la finalitat de donar 

cobertura a punts de consums elevats com el poble de Soldeu i les proximitat del 

Tarter, amb una forta presència d’hotels i ampliar la generació a través 

d’energies renovables ja que actualment només hi ha generació per plaques 

fotovoltaiques en alguns edificis.  
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Fig 11 Accés a les pistes d’esquí al poble del Tarter[7] 

Actualment hi ha un projecte en fase d’estudi i recaptació de dades per a situar 4 

aerogeneradors al Pic Maià  situat a 2700metres d’altitud. El principal repte 

que planteja l’orografia andorrana alhora d’implantar aerogeneradors és que 

difícilment es troben espais accessibles que no es trobin a la vall i a més l’altitud 

és elevada, això implica que les condicions de treball a la que es sotmeten els 

equips i el personal de manteniment són molt dures. Durant l’hivern el pic Maià 

es troba completament nevat i per tant l’accés s’ha de realitzar amb vehicles 

especials, com motos de neu. 

 

Fig 12 Hotel Pic Maià situat al port d’Envalira (punt d’accés en carretera més pròxim al pic Maià)[4] 
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Fig 13 Vista del cim del Pic Maià[4] 

Un altra font de generació que s’han plantejat diverses mútues elèctriques són 

les  centrals minihidrauliques, que actualment s’ha estat realitzant un estudi per 

situar-ne una al poble d’Aixovall, creant un conducte d’aigua des dels túnels de 

Sant Antoni a la Massana. 

En el llibre blanc de l’energia aprovat al Juliol del 2012 s’especifica el model que 

es vol segui en un futur i es posa èmfasis en el fet que dintre d’uns any si no es 

diversifica l’obtenció de l’energia es col·lapsarà el sistema. A més, les emissions 

per habitant són majors que les dels països veïns i hi ha la necessitat de 

adaptar-se a les exigències de la’agència internacional de l’energia (IAE) 

recollides en el World Energy Outlook 2011. 

 

Taula 1 Emissions de CO2 a Andorra el 2011 [14] 
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Gràfic 1 Comparativa de les emissions de CO2  per habitant a Andorra respecte altres països [14] 

Per a poder compensar les xifres d’emissions i complir la normativa internacional 

s’espera incrementar l’energia produïda al Coprincipat amb energies alternatives 

i renovables. Els projectes més immediats en els pròxims dos anys són:  

 Ampliació de la capacitat de la xarxa de transport d’alta tensió. 

 Inici i posada en servei del projecte de cogeneració amb distribució 

d’aigua calenta a Soldeu. 

 Inici del projecte de cogeneració amb distribució d’aigua calenta a la 

Comella, amb recuperació de la calor no aprofitada al Centre de 

Tractament de Residus. 

 Prova pilor de la xarxa intel·ligent de distribució. 

 Pla d’acció per la rehabilitació energètica del parc d’edificis existent, 

 Projectes de minicentrals hidràuliques. 

 Projectes de camps eòlics. 

 Projecte de planta de cogeneració independent de FEDA. 

 Possible gestió mancomunada de boscs i aprofitament de la biomassa en 

algun dels projectes de distribució d’aigua calenta. 

 Accions de millora en el transport públic col·lectiu. 

 Accions per millorar la gestió de l’enllumenat públic. 

I s’estima que la proporció entre energia produïda i importada sigui: 
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Gràfic 2 Previsions d’energia produïda i consumida a Andorra [14] 

Amb una reducció de les emissions per habitant que es recullen a la següent 

gràfica.  

 

Gràfic 3 Previsió de les emissions d’Andorra de cara al 2050 [14] 
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7.2. Demanda elèctrica i tèrmica a Andorra  

 

Un dels principals motors econòmics del Principat és l’esquí arribant-se a oferir  

una area esquiable  de 313 km de pistes. Els remuntadors consumeixen una 

quantitat elevada d’energia elèctrica en un moment en que la producció de la 

central hidroelèctrica és nul·la degut a que les precipitacions s’acumulen en 

forma de neu, és llavors quan pren sentit l’aportació de la central de cogeneració 

que també cobriria la demanda tèrmica de la zona quan és màxima i per tant la 

central funcionaria a plena capacitat. 

 

Fig 14 Telecabina Funicamp a Encamp[Font pròpia] 

 

Fig 15 Telefèric de Pal-Arinsal[Font pròpia] 

Respecte a l’energia tèrmica durant l’hivern es produeix la major demanda i es 

supleix mitjançant calderes particulars de Gasoil, un combustible més 

contaminant que el gas natural que seria el utilitzat a la central de cogeneració. 

La central de cogeneració de Soldeu serà la primera que s’instal·li a Andorra 
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però hi han estudis per a construir-ne més al territori i donar cobertura a més 

punts, obrint-se un mercat de producció privada. 

 

Fig 16 Evolució del consum de combustibles a Andorra [14] 

A més, la cogeneració permet tenir una menor dependència a les fluctuacions 

del preu del kWh produït a Espanya o França. 
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8. Emplaçament  

 

La central de cogeneració es construirà 200 metres abans del poble de Soldeu, 

entre la vall d’Incles i Soldeu. El poble pertany a la parròquia de Canillo i 

actualment té una població de 943 habitants. L’altitud del terreny és de 1850 

metres i és caracteritza per ser una zona amb pendent sobre morrena glacial, 

amb una tartera que s’ha d’estabilitzar. Degut a l’altitud i la innivació local és 

necessari realitzar un estudi sobre allaus i dimensionar la instal·lació per a 

protegir-se d’aquests.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 17 Emplaçament de la central dins el poble de Soldeu [Font pròpia] 

El clima és d’alta muntanya i amb innivació freqüent. Els estius acostumen a ser 

amb temperatures suaus de temperatura mitjana  11ºC i els hiverns són freds 

amb  tª mitja de -2ºC, assolint-se temperatures mínimes de fins a -20ºC. 

Mesos gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Anual 

Temperatures mitjanes 

(ºC)  -2,1 -1,1 1,5 3.7 7,1 10,9 13,3 13,3 10,7 6,2 1,8 -1,1 5,35 

Precipitacions mitjanes (mm) 61 62 74 82 105 112 85 108 104 88 82 88 1051 

Taula 2 Temperatures i precipitacions a Ransol (a 4km de Soldeu)[6] 
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Fig 18 Vista aèria dels pobles de Soldeu (esquerra) i del Tarter (dreta) [4] 

Degut a les baixes temperatures els diferents sistemes s’han de dissenyar de 

manera que es pugui treballar fins als -20 o -25ºC en casos extrems ja que serà 

quan hi hauran els màxims consums en calefacció i els equips no han de quedar 

malmesos.  

L’emplaçament escollit es caracteritza per acollir un elevat nombre d’hotels que 

consumeixen una quantitat elevada de calor, i que en seran els consumidors 

finals de la calor útil, a més hi ha un hotel que disposa d’un Spa.  

 

Fig 19 Façana principal d’hotels de Soldeu [7] 
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Fig 20 Carrer principal de Soldeu [Font pròpia] 

  



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 36 

9. La central de cogeneració de Soldeu 

 

Pel correcte dimensionament de la central de cogeneració de Soldeu cal realitzar 

un estudi de la demanda de calor que hi ha en aquest poble. 

9.1. Demanda d’energia tèrmica a Soldeu 

 

Per a poder dimensionar els equips de cogeneració i les calderes es va realitzar 

un avantprojecte per part de l’empresa Pöyry, i es van realitzar els plecs de 

condicions tècniques on es recullen les demandes tèrmiques i dimensions 

bàsiques del components de la xarxa de calor, el plec que ho recull és el 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBESTACIONS DE CALEFACCIÓ 

A SOLDEU.  

Els consumidors de la calor útil generada a la central seran els hotels de la zona 

amb uns consums que s’especifiquen a les següents figures. 

Codi Nom 
Potència intercanviador 

kW 

X Hotel Parador Canaro 750 

F1+F2 Sport Hotel 2 400 

D Sport Village 1 500 

G1 Hermitage SPA 1 500 

G2 Hermitage Hotel 1 500 

H Hotel Bruxelles 250 

A1 Piolets Parc Hotel 1 250 

A2 Piolet Parc Apartament 750 

E Piolets 900 

C Himalaia 1.000 

J Naudi 250 

L Maistre hotel 350 

K Montana 500 

M Hotel Hort del Popaire 250 

Taula 3 Potències dels diferents punts de consum[8] 
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Fig 21 Hermitage SPA, un dels punts de consum [Hotel Hermitage] 

Potència de calefacció kW 7593 

Potència ACS i altres kW 3457 

Pèrdues de la xarxa kW 220 

Potència total kW 11270 

Demanda tèrmica anual MWh/any 28288 

Taula 4 Demanda de potència tèrmica a la central [7] 
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Gràfic 4 Consum anual [7] 

A l’hivern el màxim consum és de 12MW i a l’estiu el mínim de 4MW.  

Al gràfic s’observa el consum d’aigua freda que és degut a que hi ha hotels que 

escalfen l’aigua freda per a que no estigui tant freda a l’hivern. 

Per a complir amb la demanda tèrmica, un dels motors funcionarà tot l’any i 

l’altre quedarà aturat durant els mesos de Juny, Juliol i Agost amb alguna hora 

de funcionament puntual durant aquests mesos. 

 

9.2. Principi de funcionament 

 

La producció de calor està garantida per: 

 Dos grups de cogeneració d’una potència elèctrica de 1.750 kW  i 2kW 

tèrmics cadascun. 

 Dos calderes amb cremador a pressió respectivament de 4 i 8 MW de 

potència útil.  

La central tèrmica produeix aigua calenta a baixa temperatura de l’ordre de 

105/70°C que va cap a una xarxa de calor primària que distribueix a clients. 

Pel que fa els abonats, la connexió es realitza mitjançant un intercanviador de 

calor. El sistema és subministrar aigua a una temperatura entre 80 i 90 al 

secundari de l’intercanviador. La variació de reserva del primari a través d’una 



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 39 

vàlvula de dues sortides muntada al retorn primari permet de controlar la 

temperatura de retorn i d’alliberar la potència necessària. 

A la sala de calderes, la pressió de la xarxa es manté constant per una regulació 

de la pressió que actua sobre la velocitat de les bombes primàries. 

Mantenir la temperatura de sortida de la xarxa primària està garantida 

prioritàriament pels grups de cogeneració que funcionen sempre que la seva 

càrrega tèrmica és suficient. Les calderes intervenen en complement, quan la 

càrrega tèrmica se situa per sota del mínim tècnic dels grups, o quan els grups 

no són suficients per mantenir la temperatura de consigna primària. 

La potencia unitària dels motors juntament amb la capacitat de regulació 

d’aquests, permet treballar amb força flexibilitat podent cobrir des del 25% al 

100% de la demanda. El recolzament amb calderes es produirà durant els mesos 

de desembre a març atenent a la forta demanda tèrmica deguda a l’ocupació 

hotelera a la temporada d’esquí i al major consum en calefacció. 

 

Fig 22: Esquema de la situació de les calderes a dins de la central. [7] 
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10. Gas Natural 

 

El combustible a utilitzar a la central de cogeneració de Soldeu serà el gas 

natural, ja que és un gas més net en emissions que el gasoil i té un cost menor 

que aquest. En aquest apartat, es defineixen les característiques pròpies del GN 

i dels equips que en deriven de la seva utilització.  

10.1. Característiques del gas 

 

Les característiques del gas a tractar són les següents: 

 Composició: 

 

Component %Volum 

C1 91,15 

C2 7,33 

C3 0,67 

C4 0,03 

NC4 0,03 

N2 0,79 

Taula 5 Taula amb la composició del gas a tractar[7] 

 

1 kWh = 0,86 te = 860 kcal = 3,6 MJ 

 Pes específic a -160ºC: 160 kg/m2. 

 P.C.S. (Poder calorífic superior): 10099 Te/Nm3. 

 P.C.I. (Poder calorífic inferior): 9101 Te/Nm3. 

 Densitat del Gas: 0,77 kg/Nm3. 

 Capacitat de gasificació: 1m3 de GNL proporciona 570 Nm3 de GN. 

 Entalpia de canvi de fase entre líquid a -160ºC i gas a 0ºC (pressió 5bar): 

200kCal/kg. 

 Calor específic mig del gas entre -160ºC i 0ºC: 0,48 kCal/kgºC. 

 Viscositat del líquid -160ºC: 0,1412 C.P. 

 Viscositat del boil-off a -157ºC: 0,0048 C.P. (centipoise) 

 Viscositat del gas natural a 0ºC: 0,0103 C.P. 

 Densitat del líquid (GNL) a -160ºC: 0,46 kg/l. 
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*Dades proporcionades per l’empresa subministradora. 

10.2. Usos del gas 

 

La planta d’emmagatzematge i gasificació proporcionarà el combustible gas 

natural, en fase gasosa, que es proporcionarà a través d’una xarxa de distribució 

de gas natural canalitzat cap als punts de consum. El gas natural proporcionat 

serà subministrat en les següents condicions: 

 

 Temperatura :  20ºC ÷ 10ºC 

 Pressió :  4 bar 

 

Aquest combustible serà utilitzat com a combustible per a una cogeneració i una 

caldera complementària. 

 

10.3. Característiques generals de la instal·lació  

 

L’obtenció de gas natural (GN) a partir de gas natural liquat (GNL) es basa en la 

gasificació del líquid emmagatzemat en dipòsits criogènics mitjançant un 

gasificador alimentat amb aigua calenta. 

Per poder realitzar el canvi de fase del GNL a GN al gasificador s’utilitzarà aigua 

calenta. Tant la central de cogeneració com el circuit de district heating 

(alimentat per la pròpia central de cogeneració i per la caldera secundària) 

disposaran de circuits d’aprofitament d’aigua calenta que s’utilitzaran per als 

gasificadors, donant prioritat a l’aigua calenta que prové directament de la 

cogeneració. 

En el moment d’arrencada de la planta no es disposarà de gas per al 

funcionament de la cogeneració ni per al funcionament de la caldera secundària. 

En aquest cas, l’aigua calenta per als gasificadors s’obtindrà mitjançant calderes 

elèctriques ubicades en una sala separada del dipòsit d’emmagatzematge i del 

gasificador.  

La planta estarà ubicada a l’interior d’un cubell d’obra, en el qual s’instal·laran els 

dipòsits d’emmagatzematge, el gasificador i l’estació de regulació. En una sala 

apart s’instal·laran les calderes elèctriques que, segons s’ha indicat, s’utilitzaran 

durant l’arrencada per escalfar 

l’aigua necessària per aconseguir el canvi de fase del gas. Les canonades que 

transportaran l’aigua calenta des de la sala de calderes fins al cubell (gasificador) 

així com la resta de canonades i instal·lacions que realitzaran aquest recorregut 

estaran soterrades. 
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10.4. Característiques dels equips 

 

Les característiques principals dels components de la instal·lació projectada, 

d’acord amb el que s’especifica en l’avantprojecte de SUBMINISTRAMENT, 

INSTAL∙LACIÓ I MUNTATGE D’UNA PLANTA SATÈL∙LIT DE REGASIFICACIÓ 

DE GAS NATURAL LIQUAT (GNL) A SOLDEU realitzat per l’empresa Pöyry i 

signat per FEDA el Febrer de 2010 a Encamp,  són les següents: 

 

Descripció  

 

Planta d’emmagatzematge i Gasificació de G.N.L. 

 

Components principals 

 

 2 Dipòsits de G.N.L. de 107 m3 de capacitat unitària amb els seus PPR 

incorporats. 

 2 Gasificadors de 2.500 Nm3/h (amb funcionament alternatiu) 

 1 Gasificador per descàrrega de cisternes. 

 1 Sistema d’odorització amb THT. 

 2 Circuits procedents de la central de cogeneració i del circuit de district 

heating per a la producció d’aigua calenta per a la planta. 

 2 calderes elèctriques amb una potència unitària de 100 kW (total 

200kW). 

 1 compressor d’aire comprimit de 8 bar. 

 

10.4.1. Dipòsits d’emmagatzematge del GNL 

 

La planta constarà de 2 dipòsits criogènics a pressió, de doble paret metàl·lica 

amb aïllament i buit intermedi, de 107 m3 de capacitat útil unitària, equipats amb 

tots els elements i vàlvules  complementaries requerides per complir la seva 

funció. Els dipòsits estaran assentats sobre d’unes estructures de formigó armat. 

 

Les característiques unitàries dels dos dipòsits d’emmagatzematge són les 

següents: 
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 Volum.........................................................................................107.000 lts. 

 Tipus............................................................................................Horitzontal 

 Llargada........................................................................................15,050 m 

 Diàmetre ........................................................................................ 3,120 m 

 Codi de disseny ...............................................................AD-MERKBLÄTT 

 Nivell d’ompliment............................................................................. 95 % 

 Temperatura de disseny ...............................................................- 196 ºC 

 Temperatura de servei ...................................................................- 196 ºC 

 Pressió de disseny (Pd) ..............................................................10,42 bar 

 Pressió màxima de servei (Pt) ..................................................... ......8 bar 

 Pressió prova hidràulica (Pp) ........................................................15,3 bar 

 Aïllament ................................................................................ Buit + Perlita 

 Gradient ............................................................................................200 ºC 

 Material dipòsit intern .................................................................. TP-304 N 

 

Cada dipòsit portarà integrada una graella de gasificació per mantindre la pressió 

interna del dipòsit al valor de treball desitjat. 

 

10.4.2. Gasificadors 

 

S’instal·laran dos gasificadors per a realitzar el canvi de fase del GNL;  aquests 

treballaran de forma alterna, de manera que només un dels dos entrarà en 

funcionament, quedant l’altre com a reserva en cas de mal funcionament o 

congelació de l’altre. 

Per a la gasificació del GNL s’utilitzarà un bescanviador de calor de tipus forçat, 

format per dos cossos cilíndrics disposats horitzontalment, de tub d’acer sense 

soldadura, tancant els extrems amb dues tapes (cap) soldades al cos cilíndric. 

La carcassa interior és la que conté el gas líquid a gasificar, que discorre entre 

les dues zones separades per una pantalla d’acer. A l’interior de la carcassa és 

on es produeix el canvi de fase per intercanvi de temperatura entre el gas a –

160ºC i l’aigua calenta a 50ºC aproximadament. Per això s’incorporen dues 

connexions construïdes amb brides normalitzades d’acer INOX AISI-304, i 

essent les tubuladures del mateix material. Aquest és el circuit on el gas liquat 

realitza el canvi de fase i s’escalfarà fins a la temperatura adequada per poder 

ser utilitzada en els respectius punts de consum. 

Ambdues carcasses van unides a través de brides normalitzades ANSI 300 tipus 

“Slip On” per la carcassa superior i tipus “BLIND” per la carcassa inferior. 
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D’aquesta manera s’aconsegueix que l’equip sigui totalment desmuntable i 

accessible per al seu correcte manteniment. 

 

Cada equip tindrà una capacitat de gasificació de 2.500 Nm3/h. 

 

Fig 23 Equip de gasificació de GNL[11] 

 

10.4.3. Odorització 

 

Un cop el GNL estigui  gasificat, el GN resultant serà odoritzat abans de la seva 

distribució per a què qualsevol fuita pugui ser detectada amb facilitat. 

 

El dipòsit comptarà amb tots els elements necessaris per al seu correcte 

funcionament, incloent vàlvules, controladors, connexions, etc.  

 

 Volum .......................................................................................... 100 l 

 Pressió de servei ...................................................................... 10 bar 

 

El gas natural és inflamable i per tant és indispensable que pugui ser detectat 

immediatament si hi ha una fuita. 

  

http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/central-de-gasificacion-738757.jpg
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11. Obra civil  

 

Tant el disseny de la obra civil com de l’edifici de la central no entra en l’abast 

d’aquest projecte. Degut a que cal entendre la superfície on s’ubica la central i la 

distribució de l’edifici per a poder dissenyar correctament els equipaments 

elèctrics i a on s’ubicaran, es realitza un resum explicatiu de la obra civil, recollit 

en el projecte NºA-00138, PROJECTE D’OBRA CIVIL DE LES PLATAFORMES, 

ACCESSOS I EDIFICIS DE LA CENTRAL DE COGENERACIÓ I DEL DIPÒSIT 

DE GNL A realitzat per l’enginyeria Sinus enginy. 

El projecte de la Central de Cogeneració i dipòsits de Gas Natural Líquid,  

defineix una plataforma on s’ubicarà la nova central, un vial d’accés rodat i un 

s’ubica a l’entrada del poble de Soldeu, al costat de la CG 2, tal com s’especifica 

en la figura a continuació. Degut a que el terreny és propietat del comú i no de 

l’empresa FEDA s’ha arribat a un acord per a que a canvi de la cessió de terreny 

es construeixi un aparcament d’autobusos. La principal dificultat que presenta la 

zona alhora de construir-hi és la pendent i la poca consistència del terreny ja que 

es troba sobre morrena glacial i per tant està format per terra i pedra amb poca 

consistència. 

 

SITUACIÓ

 

Fig 24 Situació de l’obra[9] 
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Un altre aspecte important a valorar és la presència de perill d’allaus, en ser un 

terreny situat a més de 1800 metres la neu es fa notar a més de que la vessant 

és obaga. Cal, llavors, tenir present l’acció dels allaus, que malgrat no són 

habituals en la zona, si que es poden produir en períodes de fortes nevades. 

L’obra civil és la part de la central de cogeneració més avançada de manera que 

actualment ja s’ha licitat i està en procés de construcció de la primera fase. Cal, 

doncs, tenir en compte que entre l’inici de les obres i la seva finalització s’estima 

una durada de 3 anys i 3 mesos, temps en que s’aprofitarà per posar a concurs 

les altres parts del projecte,  en fase d’estudi i tot just realitzant-se el disseny dels 

equipaments elèctrics i el seu control que es realitza en el present projecte. 

 

11.1. Tipus de terreny local 

 

Soldeu es troba situat en una zona d’alta muntanya Pirenaica i hi ha varis factors 

que influeixen la construcció que no són comuns en altres regions. Cal 

considerar la presència de tarteres, la caiguda de pedres, el terreny inestable 

propi de la morrena i la possibilitat d’allaus.   

 

11.1.1. Tartera 

 

Les tarteres són freqüents en zones de muntanya als Pirineus i constitueixen un 

problema alhora de construir, ja que són molt inestables i la caiguda de pedres 

és constant. És per això que és necessari estabilitzar aquest tipus de terreny 

mitjançant murs ancorats i xarxes de protecció per la caiguda de pedres.  

Normalment s’intenta construir en zones on no hi hagin tarteres però en el cas de 

la central no s’ha pogut escollir un altre terreny i per tant cal fer front a aquest 

problema i garantir la seguretat de la instal·lació durant la seva vida útil. 
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Fig 25 Tartera a la zona d’Incles pròxim a Soldeu (Andorra)[Font pròpia] 

 

11.1.2. Morrena 

 

Les valls d’Andorra es van formar per l’acció de les geleres durant l’època glacial 

i per tant el terreny sobre el que s’han construït la majoria de nuclis urbans és 

propi d’una morrena glacial.  

El terreny està format per una barreja de terra i pedres amb poca conferint-ne 

poca estabilitat sobretot si s’ha de construir fonaments o construir en un terreny 

en pendent. En el cas que ens ocupa es troba sobre aquest tipus de terreny i en 

pendent. Cal doncs, crear una plataforma amb fonaments a més de murs de 

contenció pels accessos. Malgrat les solucions tècniques existents no suposen 

un repte tècnic important si que encareix ostensiblement el cost de la construcció 

i per tant constitueix un inconvenient important. 
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Fig 26 Terreny de morrena al Forn (Andorra)[Font pròpia] 

11.1.3. Allaus 

El terreny on es situarà la futura central de cogeneració de Soldeu es troba a una 

altitud superior als 1800 metres, on la innivació és important durant l’hivern. Per 

aquest motiu és necessari tenir en compte el desencadenament d’un allau que 

se produir-se pot afectar severament la instal·lació i provocar graus danys a 

l’entorn degut a la presència de dipòsits de GNL a la zona.  

Als voltants de la central hi ha la presència d’arbres que malgrat ajuden a parar 

l’allau, si aquest és de grans dimensions el que faran serà empitjorar la situació. 

Degut a això s’ha optat per evitar que els allaus es desencadenin mitjançant 

deflectors que faran de contenció de les capes de neu evitant que es produeixi el 

desplaçament de la neu. 

 

Fig 27 Allau de neu.[7] 
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Fig 28 Deflectors d’allau a l’estació de Grandvalira[Font pròpia] 

 

11.2. Fases d’obra 

 

El projecte s’ha dividit en tres fases : 

FASE 1 :  Camí d’accés (18mesos) 

FASE 2 : Aparcament autobús (8 mesos) 

FASE 3 : Plataforma de la Central (12 mesos) 

Les tres fases es duran una a continuació de l’altra i es divideix la construcció del 

projecte d’aquesta manera ja que es pot licitar la construcció de cada fase per 

separat, augmentat la competivitat en preus i eficiència. 

- Fase 1 : Camí d’Accés 

Per a poder accedir a la central es procedirà a la construcció d’un vial que  

connectarà la CG 2 amb la plataforma de la Central. Les característiques que ha 

de el vial ha de permetre l’accés a camions a l’interior del recinte de manera que 

s’ha dissenyat com un  vial d’accés rodat de secció 1.25 m + 3.00 m+3.00 m + 
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1.25 m en la zona de recta. A la zona de corba es dona un sobreample de +1.50 

m  i la pendent màxima del vial es del 5.5%. 

 

Fig 29 Planta general Cami d’Accès[9] 

 

Les excavacions es preveuen en roca i en terres i la zona de la corba es troba 

una tartera que caldrà estabilitzar amb un dic ancorat abans de realitzar la 

excavació. Això provoca un cost important a la instal·lació ja que el mur tindrà 

una altura d’ aproximadament 20 metres. 

Els murs, per a una millor resistència i capacitat de suport al terreny, disposaran 

d’ancoratges, i en les zones amb perill de caigudes de pedres s’instal·laran 

malles protectores.  

En els treballs es faran tots els serveis (FEDA, Som Telecom Andorra, pluvials, 

residuals, aigua potable, enllumenat públic, aigua calenta). I el projecte s’ha 

d’executar mantenint el funcionament de tots els serveis existents i de la circulació 

rodada de la CG1.  

L’ordre d’execució es : 



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 51 

 

1. Realització de esbroçada de les zones afectades pel camí d’accés. 

2. Excavacions en desmunt i estocatge del material que sigui adequat per 

reomplerts. 

3. Realització de fonamentació amb micropilots en algunes zones, realització 

de murs de maçoneria i murs de formigó ancorats. Revestiment amb 

gabions. 

4. Realització de noves xarxes en el vial.  

5. Rigola, vorada, embornals, cunetes. 

6. Riostra sobre murs de formigó. 

7. Formigó de voravies asfaltat de voravies i col·locació de baranes. 

8. Barrera HT-18 de voravies, baranes. 

9. Asfaltat de vial. 

10. Embrancament de xarxes noves amb existents. 

11. Treballs de jardineria en talussos. 

12. Senyalització vertical i horitzontal. 

- Fase 2 : Aparcament Autobusos 

En contrapartida a la cessió de terreny per la construcció de la central per part del 

comú, es construirà un aparcament d’autobusos. Cal doncs tenir en compte el cost 

d’aquesta construcció malgrat no tingui relació directa amb el funcionament de la 

central i la seva construcció. Degut a que l’espai a construir es troba en una zona 

d’interès paisatgístic cal respectar l’entorn i fer us de zones enjardinades. 
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Fig 30 Planta general Autobusos[9] 

 

La plataforma per Autobusos es situarà paral·lel a la CG 2 per un accés fàcil des de 

la mateixa.  Es rebaixa la voravia existent per l’accessibilitat, el que suposarà 

rebaixar també les arquetes actuals i la línia d’enllumenat. Degut a la configuració 

del terreny serà necessari la construcció d’un mur ancorat per estabilitzar el terreny 

i per motius paisatgístics caldrà disposar de zones enjardinades.  A més,  també es 

preveu la construcció d’un dipòsit de separació d’hidrocarburs soterrat.  

L’ordre d’execució es : 

1. Realització de esbroçada de les zones afectades per l’aparcament. 

2.  Excavacions en desmunt i estocatge del material que sigui adequat per 

reomplerts. 

3. Realització de murs de formigó ancorats.  

4. Realització de noves xarxes. 

5. Rebaix voravia i serveis existents. 

6. Execució de banc que delimita jardinera. 

7. Pavimentació aparcament. 

8. Asfaltat de voravia. 

9. Embrancament de xarxes noves amb existents. 

10. Treballs de jardineria. 
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11. Senyalització vertical i horitzontal. 

 

- Fase 3 : Plataforma de la Central i dels Dipòsits 

Aquesta fase correspon la l’última dins el projecte d’obra civil prèvia a la 

construcció de l’edifici, i es realitzaran les obres de construcció de la plataforma 

on s’ha d’ubicar la central i els dipòsits de combustible. 
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Fig 31 Planta general plataforma de la Central[9] 

La plataforma s’ubicarà per sobre la CG 2 uns 18 m. I seguint la tònica de les 

fases anteriors serà necessària la construcció d’un mur ancorat amb una zona de 

jardinera intermitja per afavorir la integració paisatgística.  
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Fig 32 Secció tipus Fase 3[9] 

L’ordre d’execució es : 

1. Realització de esbroçada de les zones afectades per la plataforma. 

2. Excavacions en desmunt i estocatge del material que sigui adequat per 

reomplerts. 

3. Realització de fonamentació amb micropilots en mur de formigó armat, 

realització murs de formigó ancorats.  

4. Realització de noves xarxes en la plataforma realitzats els rebliments per 

capes i compactant. 

5. Embornals, cunetes. 

6. Riostra sobre murs de formigó. 

7. Barrera HT-18 de voravies, baranes. 

8. Asfaltat de plataforma. 

9. Embrancament de xarxes noves amb existents. 

10. Treballs de jardineria en talussos. 

11. Senyalització vertical i horitzontal. 

12. Deflectors d’allaus 

11.3. Barrera de protecció antiallaus 

Degut a que la central s’ubica en una zona amb perill d’allaus es necessari l’ús 

de barreres deflectores d’allaus.  Sent la instal·lació més crítica la dels dipòsits ja 

que es situen a l’exterior i no soterrats. Pel que fa a l’edifici de la central s’ha 

estudiat de manera que si es produeix un allau en última instància aquest 

resisteixi l’impacte sense afectar als equips interiors.  

En aquesta fase s’inclouran uns deflectors d’allaus de neu per desviar el seu 

curs sobre els dipòsits de Gas. Aquests deflectors consistiran en uns postes 

metàl.lics encastrats al terra amb un petit fonament de formigó i es disposaran 
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xapes d’acer entre ells. La disposició serà a 45º en planta respecte el mur 

ancorat com es mostra a la següent figura : 
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Fig 33 Disposició en planta del deflector d’allau[9] 
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Fig 34 Esquema del deflector d’allau[9] 

Els deflectors es col·locaran pel mig de la vegetació existent, sent l’impacte 

visual mínim. 
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11.4. Edifici de la central 

 

L’edifici és de base rectangular de dimensions 33x18 metres, amb dos pisos amb 

una altura total de 8 metres.  

La distribució interior es divideix en dues grans zones, la sala dels grups de 

cogeneració i la sala de calderes, tal com es pot comprovar en la següent figura: 

 

Fig 35 Distribució en planta de la central[9] 

Al centre de l’edifici es troben les diferents sales amb el local elèctric d’alta tensió 

i el de baixa tensió, els lavabos, les sales de serveis generals i equips auxiliars i 

la sala de control. A més cal preveure una sala independent pel tractament de 

l’aigua i l’oli utilitzat i una altra sala per la gasificació del gas natural liquat. 

En un pis superior que no cobrirà tota la superfície s’instal·laran tots els equips 

de ventilació amb sortida cap a l’exterior. 
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Fig 36 Secció vertical de la central[9] 

Degut a que la central es troba en un entorn de muntanya s’opta per integrar 

paisatgísticament de la millor forma possible la central i per tant el recobriment 

exterior de les parets es duran a terme amb pedra pissarra local a Andorra.  

 

Fig 37 Façana principal de la central[9] 
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Fig 38 Façana esquerre de la central[9] 

 

Fig 39 Façana dreta de la central[9] 

Tot i els esforços duts a terme per reduir l’impacte ambiental de la central, 

aquesta serà visible des de la carretera i zones properes degut a que es troba en 

un terreny elevat i no s’ha pogut evitar. Tot i així es mantindrà l’entorn de la 

central amb zones enjardinades i el terreny no es troba al centre de cap nucli 

urbà. 
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L’afectació del perill d’allaus a l’edifici de la central és la utilització de bigues 

dimensionades per a poder resistir els esforços verticals de la neu d’un allau. Els 

dipòsits en canvi, degut a que no es podien situar a l’interior de cap estructura 

protectora per seguretat, s’instal·laran fora del perill d’allaus. 

11.4.1. Xarxa de distribució de la calor 

La central disposarà d’un intercanviador situat a la central que intercanviarà la 

calor amb la xarxa de distribució, que anirà soterrada mitjançant una galeria 

tècnica ja existent. A continuació mitjançant intercanviadors independents per a 

cada abonat es distribuirà la calor a l’interior dels hotels. 

11.4.2. Dipòsits de gas natural 

El combustible utilitzat serà gas natural que es dipositarà en dos dipòsits 

exteriors de 107m3. Això permetrà una autonomia de 4 dies a plena capacitat, i 

s’hauran d’omplir cada dies en règim de màxima producció. El gas es 

transportarà amb camió i serà comprat a França o Espanya depenent del cost 

ofertat. Malgrat s’ha plantejat la construcció d’un gasoducte, aquest es descarta 

a curt termini degut al seu elevat cost. 

 

Fig 40 Instal·lació d’un dipòsit de 110m
3
 a l’hospital de Órdigo (León).[11] 
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12. Equipaments elèctrics  

 

La central de cogeneració de Soldeu disposarà de dos grups motor-generadors 

d’una potència de 1750 kW elèctrics cada generador.  La tensió de sortida de 

cada generador dependrà del fabricant, que aportarà tant el motor de combustió 

interna com el generador, sent possible l’obtenció de tensions de 400V, 610V o 

6300V d’acord amb les ofertes presentades fins ara a una freqüència de 50Hz.  

La connexió del generador serà en estrella amb el neutre connectat rígidament a 

terra, es posarà un a impedància limitadora de corrent de curtcircuit si el 

generador té una tensió de sortida en HT amb la finalitat de que la corrent que 

circuli durant el temps que dura un curtcircuit no sigui molt elevada i no produeixi 

defectes importants en el generador. Però en el cas que el generador tingui una 

tensió en bornes en baixa tensió, amb la finalitat de que els equips de protecció 

puguin actuar correctament es disposarà d’un terra de baixa impedància. 

L’alternador síncron es caracteritza per tenir una freqüència de sortida depenent 

directament de la velocitat del rotor. El seu principi d’operació es basa en la Llei 

de Faraday d’inducció electromagnètica i treballa de manera semblant a un 

generador de corrent contínua, en el que la generació de f.e.m. s’obté pel 

moviment relatiu entre conductors i un flux magnètic. Per a obtenir tensió en el 

borns del generador cal crear un camp magnètic en el rotor o circuit de camp. 

Això es pot aconseguir mitjançant una font de corrent contínua de manera que 

en girar el camp magnètic generat pels pols del rotor es tingui un moviment 

relatiu als conductors dels debanats de l’estator. 

Per a poder obtenir en tot moment la tensió desitjada d’acord amb els 

paràmetres de sincronització de la xarxa cal utilitzar un regulador de tensió. El 

rotor ha de disposar d’un camp magnètic constant pel que fa a la direcció de les 

seves línies magnètiques, no en intensitat de camp, i la regulació s’aconsegueix 

excitant el rotor amb corrent contínua rectificada de la del generador. La velocitat 

en cap moment es pot alterar ja que d’ella depèn la freqüència que ha de ser 50 

Hz.  

Un cop s’ha obtingut la tensió de sortida s’ha d’elevar la tensió fins a 20 kV 

d’acord amb la tensió de la línia, i quan els paràmetres de tensió , freqüència i 

fase siguin correlatius als de la xarxa ja es podrà tancar l’interruptor. El dispositiu 

encarregat de sincronitzar la senyal de sortida del generador amb la de la xarxa 

és el sincronitzador, que compara les tensions , freqüències i fases i dona les 

ordres de regulació als reguladors de tensió del generador i de velocitat al motor.   

L’alimentació de la central es farà a través de la xarxa mitjançant la conversió de 

20kV a 400V amb el suport d’una segona línia de subministrament i un grup 
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electrogen per els casos en que es produeixi un defecte a la xarxa principal de 

subministrament. La majoria d’equipaments de proteccions necessiten ser 

alimentats a una tensió continua de 127V o 24V de manera que amb un 

convertidor es rectificarà la tensió de 400V i s’alimentaran bateries que 

permetran una resposta ràpid front a talls de subministrament. Les bateries 

alimentaran els equips a 127 V i el convertidor a 24V que servirà per alimentar 

equips com autòmats. 

12.1. Protecció numèrica 

L’empresa FEDA actualment disposa del control i la gestió de les diferents 

estacions transformadores d’alta tensió, així com de la central hidroelèctrica. Per 

aquest motiu, i atenent que es treballa amb la metodologia aplicada per EDF, 

s’opta per gestionar la central amb una arquitectura semblant a la de les 

estacions transformadores i aplicant el concepte de protecció control comanda 

numèrica. 

El projecte de control comanda, inicialitzat en els inicis dels 90 per la direcció de 

EDF GDF SERVICES ( DEGS), amb l’objecte de definir una nova plantilla 

tècnica de control comanda per les postes que alimenten les xarxes d’HTA. La 

primera fase del projecte es va centrar en estudiar la fiabilitat de les línies (1993-

1995), la segona fase (iniciada al Gener de 1996) va tenir com a objectiu 

reestructurar l’estructura tècnica del control comanda. Fins llavors un de cada 6 

defectes era degut a una mala operació de les proteccions, gràcies als nous 

algoritmes s’havien reduït el talls de subministre fins a un de cada 4 per mala 

operació.[2] 

La totalitat del control comanda d’una estació transformadora està realitzada 

amb l’ajuda de cinc lots: 

 Supervisió: S’encarrega del control d’accés dels diferents nivells, 

consulta de l’arxiu de la consigna d’estats / perturbografia i l’interfase de 

la conduite a distància o local. 

 

 Automatismes: Comprèn tots els automatismes i s’encarrega de la 

supervisió dels equips auxiliars, intercanvi d’informació entre DEPT i 

EGS (Equipe General de Surveillance), consigna d’estats, gestió de les 

alarmes de secors, regulació Wattimètrica, automatismes de 

permmutació dels transformadors...coordina i controla els diferents 

automatismes i equips de la central. 
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 Transformador: Les funcions principals d’aquest lot són gestionar les 

proteccions del transformador i regular la tensió de l’automatisme del 

transformador. 

 

 Rame: S’encarrega dels plans de proteccions de la xarxa HTA i 

assegura els automatismes associats, passarel·la entre els disjuntors de 

la rama i la resta del control comanda del poste, i de la 

oscil·lopertorgrafia. 

 

 TCFM: Fourniture des équipements du lot Télécommande Centralisée à 

Fréquences Musicales, s’encarrega de l’aplicació de les freqüències 

musicals de la línia.  

Els diferents lots es poden instal·lar amb múltiples exemplars, en el cas de la 

Rame i Transformador, dins un mateix poste, comuniquen a través d’una línia 

local denominada Réseau Féderateur, que autoritza la interacció de lots 

provinents de diferents fabricants. 

Per principi les proteccions han de ser independents de la xarxa de comunicació 

i són instal·lades directament dins dels equipament dels lots Rame i 

Transformador asseguren les seves funcions en presència o no de la xarxa de 

comunicació corresponent. 

 

Fig 41 Arquitectura típica del PCCN de EDF[2] 

12.2. Afectació de l’altitud a la central 

La central es troba a una altitud considerable, 1850 m aproximadament, i això 

afecta al comportament dels equips a més de que per la seva situació geogràfica 

a aquesta altitud les condicions meteorològiques són adverses i durant l’hivern 

neva amb freqüència, sent un problema alhora de subministrar el gas.  Referent 

als equips la disminució d’oxigen en l’aire i la seva menor densitat afecta a la 

potència del motor i a la capacitat dielèctrica de l’aire. 
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12.2.1. Afectació de l’aire com a dielèctric 

La conducció elèctrica es produeix pel pas d’electrons i és necessari la presència 

de matèria, a major estabilitat atòmica major serà la conducció. En el buit no 

existeix conducció i per tant actua con aïllant perfecte, de manera que 

intuïtivament és fàcil pensar que a major pressió, matèria, l’efecte aïllant d’un gas 

es veurà reduït. El físic alemany Friedrich Paschen va estudiar en profunditat 

aquest fenomen fins a poder resumir aquest fenomen en una corba 

característica, i es va adonar que es produïa un efecte totalment diferent al que 

s’havia imaginat.  

 

pd = e
1 − b

 

 

a i b varien en funció de la pressió. 

 

Gràfic 5 Tensió de ruptura vs pressió[4] 

Resulta que a mesura que la pressió disminueix la tensió de ruptura disminueix 

fins a arribar a un punt que augmenta exponencialment (el buit). L’explicació 

física dista bastant de ser senzilla i va molt lligada al “Townsend discharge”,  

aquest procés consisteix en la ionització de l’aire que en un inici disposa de 

molts pocs electrons lliures de manera que es produeix un augment en cascada 

d’electrons. Els ions positius es mouen cap el càtode i els negatius van cap el 
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ànode i fer efecte de les múltiples col·lisions els electrons que es mouen cap al 

ànode es multipliquen per dos creant-se els” 2n free electrons”.  

Degut a la alta presència d’electrons i partícules en l’aire, quan els electrons 

propis de la conducció elèctrica intenten traspassar l’aire col·lisionen i prenen 

direccions aleatòries fins al punt de que poden arribar a tornar al mateix lloc d’on 

havien vingut. Per aquest motiu amb una menor pressió de l’aire obtenim que la 

tensió de ruptura és menor ja que es produeixen menys impactes i les 

trajectòries són més lineals fins a un punt que per absència de matèria la tensió 

de ruptura torna a augmentar de forma exponencial. 

 

Fig 42 Aparició d’electrons per efecte Townsend [4] 

Nota: 1Torr=1mmHg=1,33HPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6 Factor correcció de la densitat de l’aire per altitud i temperatura [4]. 
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Taula 7 Factor de correcció de la rigidesa elèctrica per altituds >1000m.  

Norma ANSI standard C37 04 [4] 

 

12.2.2. Afectació a la potència 

Els motors de combustió de la central utilitzaran com a combustible el gas 

natural, format per cadenes d’hidrogen i carboni. Per a que la reacció de 

combustió es dugui a terme és necessària la presència d’oxigen i d’un activador, 

la bugia. A més altitud la presència d’oxigen disminueix, un fet que es pot 

percebre tant en les màquines com en les persones, a igual condicions de 

terreny l’esforç és major a una altitud de 2000m que a nivell del mar. És 

important tenir en compte aquests coeficients correctors per a saber la potència 

real que estarà proporcionant el grup motor-generador, sinó pot succeir que no 

es compleixin les expectatives de producció i les previsions d’ingressos no es 

compleixin. 
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A la següent taula es troben els coeficients de correcció de la potència d’acord 

amb l’altitud i la temperatura. 

Altitud (m) 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 

Tª(ºC)                   

50 0,97 0,94 0,91 0,88 0,86 0,83 0,8 0,78 0,75 

45 0,98 0,95 0,92 0,9 0,87 0,84 0,82 0,79 0,77 

40 1 0,97 0,94 0,91 0,88 0,86 0,83 0,8 0,78 

35 1 0,98 0,95 0,93 0,9 0,87 0,84 0,82 0,79 

30 1 1 0,97 0,94 0,91 0,88 0,86 0,83 0,8 

25 1 1 0,99 0,96 0,93 0,9 0,87 0,84 0,82 

20 1 1 1 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,83 

15 1 1 1 0,99 0,96 0,93 0,9 0,87 0,85 

10 1 1 1 1 0,98 0,95 0,92 0,89 0,86 

Taula 8 Factors de correcció potència elèctrica [11] 

Altitud (m) 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 

Tª(ºC) 

 

                

50 1,23 1,27 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

45 1,18 1,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

40 1,13 1,16 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

35 1,08 1,11 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

30 1,03 1,06 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

25 1 1,01 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Taula 9 Factors de correcció potència tèrmica [11] 

Les condicions estàndard de càlcul són a 100 m d’altitud i 25ºC. 

12.2.3. Interruptors disjuntors 

La corrent alterna sinusoïdal, la més coneguda, té un pas per zero cada mig 

període sent la seva freqüència 50 Hz a Europa i 60 Hz a USA. Amb una 

freqüència de 50 Hz es produeix un pas per zero cada 10 ms, de manera que 

l’interruptor aprofita aquest pas natural per zero de la corrent per frenar-la. Si 

aquesta s’atura s’haurà complert amb el propòsit, si per contra no s’atura s’haurà 

d’esperar el següent pas per zero per a tornar a intentar la maniobra.  
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Si l’interruptor fos capaç d’obrir amb un temps inferior al necessari per a que la 

intensitat pugui sobrepassar el dielèctric (pot ser aire) llavors la corrent s’aturaria. 

En la pràctica no existeixen aquests tipus de mecanismes per la tensió que es 

desitja i resulta que la velocitat dels contactors varia entre 4 i 6 m/s però la tensió 

transitòria de restabliment (TTR) varia de l’ordre de 0,15 a 1 kV/us per la qual 

cosa es pot comprovar que es produirà un arc voltaic i més tenint en compte que 

l’aire és un dielèctric amb poca capacitat d’aïllament. Si per exemple es té una 

tensió de 20 kV i la velocitat de creixement de la TR és de 0,5 kV/us la tensió 

màxima s’assoleix en 40 us però amb aquest temps tot just s’ha recorregut una 

distància de 0,16 mm (velocitat de 4m/s) i per tant l’aire amb tant poca distància 

no pot aïllar.  

Per a poder obrir les instal·lacions s’utilitzen disjuntors, que fan us de hexafluorur 

de sofre (SF6) però la sol·licitació dielèctrica sempre acostuma a ser superior a la 

seva tensió de perforació. Aquest gas té propietats electronegatives, captura 

electrons lliures transformant els àtoms en ions negatius i d’aquesta manera 

extingeix l’arc elèctric.  

Per a que el disjuntor sigui efectiu cal que la tensió de perforació del dielèctric 

sigui sempre superior a la que hi ha entre contactes, sinó es tornaria a produir 

l’arc elèctric.  

 

Fig 43 L’arc elèctric [5] 
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Fig 44 Oscil·lació de la TTR[5] 

Cada cop que la intensitat passa per zero la tensió entre contactes és major i per 

tant es fa més difícil el restabliment de l’arc elèctric. En els interruptors de que es 

disposa al mercat l’apagat definitiu es produeix en dos o tres passos per zero, el 

que implica un temps d’apagat entre 20 i 30 ms. 

Nota:  La uL=L di/dt de manera que la intensitat ha d’ésser una funció derivable 

per a que això es compleixi. Si es produeix una interrupció brusca de la intensitat 

(una discontinuïtat) llavors la inductància pròpia del circuit tendeix a mantenir el 

corrent creant una sobre tensió molt elevada que posaria en perill la integritat de 

la instal·lació. Per evitat aquest efecte l’interruptor actua en el pas per zero de la 

corrent de manera que la derivada de la intensitat en funció del temps és zero i la 

uL=0. 
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Fig 45 Esquema simplificat de la l’interruptor amb les L i C pròpies del circuit[4] 

 

12.2.4. Tensió transitòria de restabliment (TTR) 

La TTR és la responsable de que l’arc elèctric reapareixi, es tracta d’una 

oscil·lació transitòria motivada per les inductàncies  L i capacitàncies C del circuit 

amortit per la presència de la resistència pròpia del circuit. La TTR por estar 

formada per una ona de una freqüència o la suma de varies ones de freqüències 

diferents amb una freqüència pròpia de 1/√(L·C). El valor màxim de UC correspon 

al primer pic de la oscil·lació i el temps t3 que es tarda a assolir el valor màxim. 

La relació UC/t3 és la velocitat de creixement (VCTR) de la TTR i varia de 0,14 

kV/us per a 3,6 kV a 0,79 kV/us per a 100 kV.  

  

Fig 46 TTR[5] 
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Fig 47 Dispar d’un interruptor[5] 

12.2.5. Gas SF6 

El sulfur hexafluoride (SF6) és un gas inorgànic, sense color, inodor, no tòxic, no 

inflamable i provocador d’efecte hivernacle. Té una geometria octaèdrica que 

consisteix de sis àtoms de fluor units a un àtom central de sofre. És una 

molècula amb hipervalència i no polar. Normalment és transportat com a gas 

liquat comprimit té una densitat de 6.12 g/L al nivell del mar, que és 

considerablement superior a la densitat de l’aire.  
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Fig 48 Esquema en 3D de la mol3lècula de SF6 [4] 

Aquest gas és extensament utilitzat en la industria elèctrica com a medi dielèctric 

per a alta tensió, reemplaçant els PCBs que són molt perjudicials. Gràcies a les 

seves propietats dielèctriques (millors que les de l’aire) permet reduït la mida 

dels equips permetent creat els blindats. 

Una de les propietats que també fan que sigui bo per l’aparamenta elèctrica és 

que és molt resistent als efectes de la pol·lució i el clima i rendible al llarg del 

temps. Malgrat que els productes de la seva descomposició tendeixen a 

recomposar-se un altre cop l’arc elèctric pot provocar decafluoride S2F10 que és 

un gas molt tòxic 

El major inconvenient d’utilitzar aquest gas resideix en el seu efecte hivernacle ja 

que d’acord amb “Intergovernmental Panel on Climate Change” el SF6 és el 

greenhouse gas més potent que s’ha avaluat amb un GWP (Global Warning 

Potential) de 22800 vegades al del CO2 en un període de 100 anys. A més té 

una permanència en l’atmosfera molt llarga (800-3200 anys), però gràcies al 

control i que el seu ús queda bastant limitat (des de l’1 de Gener de 2006 només 

es permet utilitzar en aparamenta elèctrica)  la seva contribució a l’efecte 

hivernacle és de només 0,2%[4]. 

12.3. Armari de sincronització 

Per a poder connectar la central amb la xarxa de distribució caldrà sincronitzar la 

senyal de sortida del generador amb la de la xarxa mesurant la tensió, la corrent 

i la fase.  L’armari disposarà de dos equips sincronitzadors, un per cada grup, 

que mitjançant relés d’enclavament es donaran les ordres d’actuació dels 

reguladors de tensió i velocitats dels grups. 

El sincronitzador disposa de mesuradors de tensió, freqüència i fase que 

permeten comparar els tres paràmetres entre els valors obtinguts a la sortida del 

transformador del grup i l’embarrat de mitja tensió.  D’acord amb els valors 

ajustats actua per reduir la diferència de valors entre mesures enviant ordres als 

http://en.wikipedia.org/wiki/Disulfur_decafluoride
http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change


Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 73 

equips de regulació del motor i el generador. Durant el procés de sincronització 

s’ajusta un temps màxim en el que s’ha d’ajustar els valors de tensió freqüència i 

fase, i en el cas que s’assoleixi la sincronització es donarà l’ordre de tancar 

l’interruptor del grup i es continuarà comparant els paràmetres de tensió, 

freqüència i fase per tal de que no es produeixin unes diferències entre mesures 

superiors als llindars ajustats que puguin derivar en un defecte en el sistema. Si 

durant el temps programat que ha de durar com a màxim la sincronització no es 

completa el procés significa que hi ha algun defecte, es donarà senyal d’alarma i 

s’obrirà l’interruptor de camp. Serà l’operari l’encarregat d’avaluar la situació i si 

el motor ni el generador donen senyal de defecte es tornarà a tancar l’interruptor 

de camp i es procedirà a sincronitzar la senyal de sortida del generador amb la 

de l’embarrat d’MT. 

 

Fig 49 Tensions trifàsiques equilibrades [Font pròpia] 

Dins de l’armari de sincronització de cada grup es disposarà d’un equip 

sincronitzador digital  SPM amb control de variacions de tensió, freqüència i fase, 

un relé de vigilància dels paràmetres elèctrics de la xarxa que duplica algunes de 

les funcions de l’armari de proteccions d’interconnexió de la xarxa [27,59, 81, 

78], un regulador de tensió i un autòmat PLC que s’encarregarà de la gestió de 

la informació provinent dels equips de mesura i les proteccions i de la 

sincronització automàtica mitjançant el control del regulador de tensió. 
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12.3.1. Paràmetres de sincronització  

 

El reglatge aplicat en la sincronització es detalla a la taula 10, havent-se pres 

aquests valors tenint en compte el reglatge de les proteccions , recollit en 

l’apartat 14. Reglatge de les proteccions del l’Annex I d’aquest treball. 

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 10 Reglatges de l’equip de sincronització 

 

12.4. Sistema de regulació i control 

Estarà integrat per un PLC i serà l’encarregat de controlar els diferents equips de 

la planta amb la finalitat de coordinar-los. [Apartat 17. Autòmat regulació 

d’explotació Annex I] 

Es supervisarà l’estat de funcionament, temperatures, alarmes, rendiments i la 

potència generada tant tèrmica com elèctrica . 

 Regulació de la caldera. 

 Regulació dels ventiladors de la sala de motors i els aerorefrigeradors. 

 Supervisió de l’estat dels interruptors. 

 Accionament i control de les bombes del circuit d’aigua,  les vàlvules del 

circuit d’escapament, les vàlvules de control de les admissions de gas. 

12.5. Armari de control del grup 

Es composa d’un equip de supervisió i control a mode d’autòmat i es propi de 

cada fabricant del grup motor-generador, amb una protecció mínima IP40 a 

l’exterior i protecció IP 10 a l’interior per evitar que es puguin tocar elements sota 

tensió. [11][ 
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L’armari de control controla: 

 Temperatura de l’aigua de refrigeració. 

 Ajust de la vàlvula de mescla. 

 Potència activa del generador. 

 Temperatura del bobinat del generador 

 Temperatura de cada cilindre. 

 Velocitat del motor. 

 Hores de funcionament. 

I té la funció de : 

 Arrencada i parada automàtica del grup. 

 Control de la relació estequiomètrica. 

 Protecció dels paràmetres del motor. 

 Regulació de la temperatura de les camises i de l’aigua de refrigeració. 

 Regulació dels paràmetres del circuit d’aigua calenta. 

 

12.6. Generador 

Per simetria a la instal·lació els dos grups de cogeneració seran iguals en tots els 

seus components. Els generadors seran síncrons i tindran el rotor acoblat al 

motor de combustió que serà el que aporti l’energia mecànica. La freqüència de 

l’alternador serà de 50Hz però tant la tensió com la potència nominal pot variar 

depenent del fabricant. Malgrat això, en els càlculs pel dimensionament de la 

instal·lació s’han agafat valors concrets d’un generador amb la finalitat de donar 

un valor amb que comparar la idoneïtat dels diferents components de la 

instal·lació elèctrica i poder fer un primer dimensionament. 

 

La connexió del generador és en estrella amb el neutre rígidament connectat a 

terra ja que degut a que la potència no és molt elevada no és necessari limitar la 

corrent de terra. 

 

Un aspecte a tenir en compte amb el generador síncron és el circuit d’excitació o 

camp que serà on s’actuï per la regulació de la tensió. Mitjançant 24V en 

contínua obtinguts de bateries i alimentats a partir de la corrent de sortida del 

generador rectificada s’indueix el rotor i aquest serà el que induirà corrent al 

estator amb corrent trifàsica.  De totes maneres, el circuit d’excitació anirà 

integrat en el generador i ho proporciona el fabricant. 
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Per obtenir una determinada freqüència és necessari mantenir una velocitat 

angular concreta, sent per exemple en el nostre cas de 2 parells de pols per 

fase: 

N=60*f/pp =60*50/2=1500 rpm 

 

Per tant cal que el rotor giri a 1500 rpm per a que la freqüència de sortida es 

mantingui als 50Hz. 

 

Les tres propostes que hi ha actualment a les ofertes pels generadors són: 

 

Jenbacher JMS 612  Unitats Valor  

Potència motor kW 1822 

Potència tèrmica kW 1734 

Potència tipus kVA 2790 

Potència a l'eix kW 1871 

Potència útil nominal FP=1 kW 1822 

Potència útil nominal FP=0.8 kW 1802 

Freqüència Hz 50 

Voltatge V 400 

Nombre revolucions rpm 1500 

Nombre revolucions embalament rpm 2250 

Factor de potència 

 

0.8 (i)-0.97 (cap) 

Rendiment FP=1 % 97,4 

Rendiment FP=0.8 % 96,3 

Radiointerferència segons VDE 0875 

 

N 

Construcció 

 

B3/B14 

Protecció  

 

IP23 

Aïllament 

 

H 

Escalfament 

 

F (105ºC) 

Temperatura ambient màxima ºC 40 

  

  xd Reactància síncrona longitudinal pu 2,38 

xd' Transitòria pu 0,17 

xd'' subtransitòria pu 0,13 

Td'' Constant de temps curtcircuit subtransitoria ms 15 

Ta Constant To ms 70 

Tdo' Constant de temps transitoria en buit s 4,3 

Taula 11 Especificacions del generador JMS 612 
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Caterpillar G3520C Unitats  Valor 

Potència tipus kVA 1880 kVA 

Freqüència Hz 50 

Voltatge V 400 

Nombre revolucions rpm 1500 

Factor de potència 

 

1 

Rendiment FP=1 % 97,5 

Factor d’influència telefònica 

 

<50 

Protecció  

 

IP22 

Aïllament 

 

H 

Escalfament 

 

F 

Temperatura ambient màxima ºC 40 

  

  xd Reactància síncrona longitudinal pu 2,4 

xd'' subtransitòria pu 0,1313 

Relació de curtcircuit (Icc/In) 

 

0,44 

Taula 12 Especificacions del generador G3520C 

MWM  2020V20  Unitats Valor  

Potència motor kW 1700 

Potència tèrmica kW 1708 

Potència a l'eix kW 1700 

Potència útil nominal FP=1 kW 1638 

Potència útil nominal FP=0.8 kW 1630 

Freqüència Hz 50 

Voltatge V 6300 

Nombre revolucions rpm 1500 

Nombre revolucions embalament rpm 2250 

Rendiment FP=1 % 96,4 

Rendiment FP=0.8 % 95,9 

Radiointerferència segons VDE 0875 

 

N 

Protecció  

 

IP23 

Aïllament 

 

F 

Escalfament 

 

F 

Temperatura ambient màxima ºC 40 

Taula 13 Especificacions del generador MWM2020V20 
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La diferencia fonamental entre els tres generadors resideix en la tensió de 

sortida del generador, en el Jenbacher i el Caterpillar 400V i el MWM 6300V. La 

diferència de voltatge implica que mentres amb 400V la corrent nominal supera 

els 2500A amb 6300V no arriba als 200A. El cost d’aïllar el generador de mitja 

tensió respecte als de baixa és més elevat però el cost del cablejat fins el 

transformador és menor. De les ofertes de les diferents empreses cal tenir en 

compte que a finals del 2012 es preveu un altre concurs pels motors amb la 

finalitat d’actualitzar les ofertes ja que amb les que es treballa tenen un any i cal 

que siguin actualitzades. Atenent la incertesa dels generadors, s’escollirà entre si 

és més oportú una tensió de sortida del generador de 400V o de 6300V i els 

càlculs pel dimensionament de la instal·lació s’efectuaran per una potència de 

2000kVA atenent que els generadors ofertats tenen una potència menor i per 

tant la instal·lació compliria per a tots ells. 

A la següent taula s’expressa el cost en euros dels tres equips generadors: 

  Jenbacher Caterpillar MWM 

Tensió (V) 400 400 6300 

Cost equip 575000 601300 778671 

Cost calbejat 1500 1500 47,4 

Marge brut 46,7 37,7 38,7 

Manteniment anual 294930 300000 289925 

Cost equip+cablejat 576500 602800 778718,4 

        

Mitja preu equips 400V 589650     

Diferencial equip 400V respecte MWM -189068,4     

Taula 14 Cost del equips cogeneradors. 

El diferencial de preu dels equips que generen a 6,3 kV respecte els que 

generen a 400V és molt elevat i les facilitats tècniques de disposar d’una corrent 

nominal menor no justifiquen l’adquisició d’aquest equip. Conseqüentment, la 

tensió de generació serà 400V.  

Degut al menor preu del l’equip Jenbacher que el Caterpillar i al marge brut més 

elevat, s’escull el model Jenbacher JMS 612.  

12.7. Funcions regulador/Autòmat de grup 

 Regulador de velocitat pel funcionament en buit i en illa. 

 Regulació de potència pel funcionament en illa, segons senyal interna o 

externa. 
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 Regulador per a mantenir la pressió de càrrega segons la potència del 

generador i la temperatura de la mescla de l’intercanviador del motor. 

 Regulador de detonacions: depenent del punt d’encesa i les condicions 

de la instal·lació, i regulació de la temperatura de la mescla segons les 

detonacions. 

 Equilibri de potències pel funcionament de varis mòduls en paral·lel. 

 Reducció lineal de potència per sobretemperatures i intermitències. 

Es disposa d’un multiconversor  per a monitoritzar les següents senyals del 

generador: 

 Corrent per fase. 

 Corrent de neutre. 

 Tensions fase-fase i fase-neutre. 

 Potència activa. 

 Potència reactiva. 

 Potència aparent. 

 Factor de potència. 

 Freqüència. 

 Energia activa. 

 Energia reactiva. 

 Senyals de les proteccions 51, 50, 27, 59, 64, 59N, 46, 40, 81>, 81<, 87. 

12.7.1. Alarmes 

Les alarmes que disposarà l’autòmat de grup de cada generador seran les 

següents [11]. 

 Pressió d’oli mínima. 

 Nivell d’oli del motor mínim. 

 Nivell d’oli del motor màxim. 

 Temperatura d’oli màxima. 

 Pressió d’aigua de refrigeració mínima. 

 Pressió d’aigua de refrigeració màxima. 

 Temperatura d’aigua de refrigeració màxima. 

 Sobrevelocitat. 

 Desconnexió d’emergència/circuit de seguretat. 

 Pressió de gas mínima-defecte a la rampa del gas. 

 Defecte arrencada. 

 Defecte parada. 

 Falta de condicions per l’arrencada del motor. 

 Falta de condicions pel servei del motor. 
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 Intermitències en l’encesa. 

 Temperatura de mescla màxima. 

 Defecte a la senyal de mesura. 

 Sobrecàrrega/defecte senyal de potència. 

 Sobrecàrrega alternador/curtcircuit. 

 Tensió del generador màx./min. 

 Freqüència del generador màx./min. 

 Asimetria de tensions al generador. 

 Asimetria de corrents al generador. 

 Potència inversa de l’alternador. 

 Temperatura màxim del bobinat de l’alternador. 

 Defecte de sincronització. 

 Defecte, detonació als cilindres. 

Alarma sense parada del motor: 

 Temperatura mínima de l’aigua de refrigeració. 

 Defecte de la bateria del PLC. 

12.8. Sensors al motor 

Els sensors propis del motor seran [11]: 

 Detector de temperatura de l’aigua de refrigeració 

 Detector de pressió de l’aigua de refrigeració. 

 Detector de la temperatura de l’oli. 

 Detector de la pressió de l’oli. 

 Detector de la temperatura de la mescla. 

 Detector de la pressió d’alimentació. 

 Vigilància del nivell d’oli. 

 Control de detonacions. 

 Detecció de la posició del mesclador de gas. 

 Sonda PT100 de temperatura sala motors. 

 Temperatura dels gasos d’escapament. 

 Temperatura de l’aigua abans del bescanviador. 

 Temperatura aigua A.T. després aero. 

 Temperatura A.T. abans intercanviador. 

 Temperatura aigua B.T. abans aero. 

 Temperatura B.T. després intercanviador. 
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12.8.1. Actuadors 

 Actuador de la clapeta. 

 Vàlvula by-pass del turbo. 

 Motor per l’accionament del con del mesclador de gas. 

12.9. SAI 

Hi han equips que degut a les funcions que exerceixen no poden aturar-se per 

un tall de corrent. Atenent a que la central de cogeneració serà alimentada a 

través de la xarxa cal tenir en compte que degut a múltiples factors tals com 

defectes a la línia, llamps o manteniment es possible de que s’interrompi 

l’alimentació d’energia elèctrica. Per aquest motiu és necessària la instal·lació 

d’un dispositiu amb les funcions del Sistema d’Alimentació Ininterrompuda 

(UPS en anglès), un dispositiu que gràcies a l’ús de bateries pot proporcionar 

energia elèctrica als dispositius connectats a aquesta font quan es produeix un 

tall de subministrament a la central. A més, millora la qualitat de l’energia 

subministrada filtrant les variacions de tensió i eliminant harmònics en el cas de 

que s’utilitzi corrent alterna. 

L’equip SAI gestiona el subministrament a través d’un microprocessador 

mitjançant els següents elements: 

 Alimentació mitjançant corrent alterna i convertida a contínua per a poder 

carregar les bateries. 

 Les bateries alimenten el SAI. 

 Per a poder obtenir la corrent alterna en el subministrament la corrent 

contínua proporcionada per les bateries es convertida en alterna. 

Especificacions bàsiques: 

 Entrada: 230 VAC 50Hz 

 Sortida: 230 VAC 50Hz 

 Bateries de plom amb un temps de recàrrega de 3 h 

 Temperatura de treball: 0-40ºC 

 Circuit de by-pass per alimentar la càrrega en el cas d’una averia en el 

SAI o per manteniment de l’equip. 

 Monitorització a distància 
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Fig 50 APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V [17] 

A la central de cogeneració, atenent l’experiència adoptada en la instal·lació de 

la central hidroelèctrica i les diferents estacions transformadores s’ha optat per 

alimentar els equips que sol·liciten 230 VAC mitjançant un ondulador.  

12.10. Grup electrogen  

Hi ha equips als que no se’ls pot interrompre l’alimentació degut a que es 

consideren crítics. Per a poder alimentar-los en el cas que es produeixi un 

defecte a la xarxa d’alimentació de la central s’engegarà un grup electrogen que 

funcionarà amb gasoil. Degut a que el grup electrogen té un zero de tensió, 

necessita un temps per a començar a donar energia, cal instal·lar un seguit de 

bateries que respondran ràpidament front qualsevol tall en l’alimentació i passat 

un període de temps arbitrari es donarà l’ordre d’arrencada del grup electrogen. 

 

Fig 51 Grup electrogen [Arxiu FEDA] 

 

D’acord amb el que s’ha calculat a l’apartat 16. Potència dels equipaments 

auxiliars de l’Annex I, la potència dels equipament auxiliars és: 

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

Pel que es dimensiona un grup electrogen de 400 kVA, on el factor de càrrega 

és de aproximadament el 80%. 

12.11. Alimentació d’equips  a 127VCC/24VCC 

Les cel·les de MT s’alimenten a 127VCC i els equips de protecció a 24VCC 

d’acord amb les tensions habituals utilitzades per edf. Degut a que l’alimentació 

de la central es fa mitjançant corrent alterna, és necessari que es converteixi la 

corrent a contínua a la tensió de 127 VCC i que es garanteixi una autonomia dels 

equipaments amb la finalitat de mantenir la seguretat de la central davant talls 

del subministrament de la xarxa. El circuit estarà compost per un convertidor de 

tensió 230VAC/127VCC i un de 127VCC/24VCC per alimentar els equips de 

protecció i control, un joc de bateries de plom i un equip de comunicació que 

permetrà visualitzar els paràmetres de funcionament i donarà alarma en cas 

d’averia monitoritzable a través d’una unitat de control. El circuit alimentarà als 

circuit de comandament i protecció dels dos grups generadors, l’aparamenta de 

MT i a més s’ondularà la senyal amb la finalitat d’alimentar els equips com els 

PC i unitats de control que no puguin aturar el seu funcionament. Per seguretat 

és necessari garantir el seu funcionament per tal de que les proteccions i els 

equips de maniobra estiguin operatius en tot moment, considerant-ne com a 

sever qualsevol defecte en aquest circuit d’alimentació. 

 

   

 

 

 

 

Fig 52 Font d’alimentació SIEMENS SITOP 24VCC 20A[29] 

Les alarmes de les proteccions per manca de tensió, curtcircuit.... de 

l’alimentació en continua estarà centralitzat a l’autòmat d’explotació. Els 

convertidors de l’alimentació, així com els interruptors de les bateries s’inclouran 

a l’armari de convertidors tal com s’indica en el [SCH20]. 
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12.12. Convertidor-rectificador de tensió 400 

VAC/127VCC/24VCC 

Tal com s’especifica en el plànol SCH7 per alimentar molts dels equips de 

control i proteccions cal convertir la tensió de 400V en alterna trifàsica a 127V en 

contínua. Per a dur a terme aquest canvi cal un rectificador, un element o circuit 

que permet convertir la corrent alterna en contínua. Això es pot dur a terme 

mitjançant l’ús de díodes rectificadors o tiristors, en definitiva no controlat o 

controlat. En l’actualitat és més comú utilitzar circuits rectificadors controlats en 

aquestes aplicacions ja que s’obté una senyal de sortida més bona. El 

rectificador, a més permet filtrar la senyal de sortida. 

En el cas que ens ocupa, el circuit d’alimentació de corrent contínua a 127V de 

la central de cogeneració de Soldeu s’ha optat per dos rectificadors controlats, 

atenent a la redundància en la instal·lació, de potència 3500W cada rectificador. 

I els convertidors de 127 a 24VCC tindran una potència de 2000W malgrat 

habitualment no s’assoleixin els valors nominals dels convertidors [16. Potència 

dels equipaments auxiliars de l’Annex I].  

 

Fig 53 Esquema de la conversió de 127V a 24V[SCH15] 
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Fig 54 Rectificador trifàsic controlat[Font pròpia] 

12.13. Ondulador 127VCC/230VAC  

Degut a la necessitat de mantenir en tot moment alguns equips connectats a la 

corrent es fa necessari l’ús de bateries. Les bateries s’alimenten amb corrent 

continua i amb la finalitat de no duplicar esforços, s’utilitzarà un únic joc de 

bateries per alimentar els diferents equips. En el cas d’ordinadors i altres 

dispositius que necessitin una alimentació amb corrent alterna monofàsica a 

230V es convertirà la senyal provinent a 127VCC de les bateries a corrent 

alterna [SCH17]. Per a fer-ho es farà ús d’un ondulador de potència 2000W. Per 

a garantir el seu funcionament, igual que amb el rectificador 127/24 VCC és 

necessari aplicar redundància en els equipaments.  

 

Fig 55 Ondulador de senyal [4] 

 



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 86 

12.14. Bateries 

D’acord amb la potència màxima dels equips auxiliars obtinguda en l’apartat 16 

de l’annex I, s’instal·larà un joc de bateries amb una tensió nominal de 127 VCC 

amb la finalitat de garantir el subministrament d’energia elèctrica als equips de 

protecció i control.  

Especificacions tècniques [SCH12]: 

 Autonomia: 36Ah 

 Tensió nominal: 127V 

 Corrent nominal: 46A 

 Tipus: Plom. 

Les bateries són carregades mitjançant un carregador que estarà monitoritzat, 

proporcionarà informació sobre l’estat de les bateries i d’aquesta manera es pot 

tenir un control sobre la resposta que s’ha de donar en el cas de que es 

produeixi un tall en el subministrament. Tant l’estat de les bateries com un 

defecte en el carregador serà controlat per l’autòmat regulació d’explotació. 

 

12.15. Regulador de tensió 

 

Degut a la necessitat de sincronisme del generador amb la xarxa es fa necessari 

regular la tensió. Per a poder funcionar fixem la tensió a un valor arbitrari, ja que 

si s’augmenta la potència de la màquina i no s’augmenta el parell resistiu de la 

màquina llavors la tensió augmentaria. 

Considerem una màquina síncrona funcionant en règim generador amb una 

tensió per fase V i que porta una corrent inductiva a l’induït amb un desfasament 

de φ. Per a determinar la f.e.m caldrà que tinguem en compte les caigudes de 

tensió degut a la resistència i la reactància de dispersió. 

             

 D’acord amb l’equació anterior el que és variable és la corrent i per tant és el 

que haurem de variar. De fet, per expressar la regulació de tensió en una 

màquina síncrona s’aplica: 
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Que expressa el canvi de tensió en borns del generador de buit a plena càrrega 

per una determinada excitació dels borns. 

A efectes pràctics el que ens interessa és la potència que dona la màquina i 

tenint en compte que la velocitat angular és constant per una determinada 

freqüència  i que: 

      

La potència és directament proporcional a parell, que es defineix com: 

  
 

 
  

 

 
 
 

            

On: 

                    

                

  

Del que es dedueix que el parell respon a les variables de flux a l’entreferro i la 

fem al rotor: Sabent que el flux a l’entreferro depèn de la fem i que la fema al 

rotor depèn de la corrent d’excitació podem controla el parell de sortida de la 

màquina. 

Quan es treballa en una xarxa de potència infinita llavors la potència es defineix 

com: 

  
    

  
     

A l’equació de la potència les variables són la fase i la fem i conseqüentment per 

a mantenir la tensió constant és necessari que la fem augmenti proporcionalment 

a la potència i aquest és motiu pel qual l’augment de càrrega al generador és 

progressiu, per a poder regular l’excitació. [16] 



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 88 

13. Cables 

D’acord amb el criteri habitual de l’empresa FEDA i atenent un marge mínim de 

seguretat, s’especifica que el cablejat de potència s’ha de dimensionar amb un 

marge de seguretat del 30% sobre la secció  i no podran anar agrupats en una 

mateixa bandeja més de dos circuits. 

Les seccions mínimes seran: 

 Control i comanda: 1,5 mm2. 

 Potència: 2,5 mm2. 

 Instrumentació: 1 mm2. 

Els cables de baixa tensió pels circuits de potència han de disposar d’una tensió 

d’aïllament de 1000V mínim i pels circuits de control i comanda en baixa tensió 

una tensió d’aïllament de 750 V, sent els tipus de cablejat interior: 

 U1000 R02V negre per la potència i la comanda BT i l’enllumenat. 

 Cables multipolars segons la norma M 87-202 per les mesures i les 

regulacions. 

 H07V-R verd/groc per la línia de terra. 

Els cables que disposin de baixa corrent seran instal·lats separadament dels 

cables amb una corrent elevada. La distància que separi aquests circuits serà 

com a mínim de: 

 30 cm pels circuits que puguin assolir una potència superior als 10 kVA. 

 10 cm pels circuits que puguin assolir una potència inferior als 10 kVA. 

Totes les connexions seran realitzades sobre bornari i en el cas d’agrupacions 

de múltiples circuits la distancia mínima entre línies serà de 30 cm. 

En cap cas es permetrà una fletxa superior a 1 cm en les instal·lacions interiors 

sobre mur.  

La instal·lació del cablejat serà efectuat per l’empresa a qui s’assigni la tasca 

d’instal·lació del lot corresponent. 
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13.1. Cable 1: Connexió generador- transformador del grup 

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

             

En aquest cas, la tensió és de 400 V 

Degut a l’elevada corrent que ha de passar pel circuit s’opta per una canalització 

distribució (Busbar trunking system). 

Les especificacions mínimes a complir són [Apartat 10.2. Cable 1: Connexió 

generador-transformador del grup de l’annex I]: 

- 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. 

13.2. 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). 

           

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

D’acord amb els càlculs realitzats  a l’Apartat 10.3. Cable 2: Connexió 

transformador de grup-cel·la de MT de l’annex I, 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. 
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13.3. 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 . Els càlculs realitzats es donen a l’Apartat 10.4. Cable 3: 

Connexió transformador auxiliar-cel·la de MT de l’annex I. 

 

13.4. Cable 4: Línia BT transformador auxiliar 

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

central. 

           

D’acord amb els resultats obtinguts en els càlculs realitzats a l’Apartat 10.5. 

Cable 5: Linia BT transformador auxiliar de l’annex I 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. 

S’elegeix un conductor de coure amb aïllament 0,6/1 kV, seguint l’aïllament 

habitual utilitzat a l’empresa FEDA  3x[1x400mm2] +[1x240mm2] 
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13.5. Instrumentació i control 

D’acord amb les característiques de les proteccions i els transformadors de 

mesura, les seccions dels conductors dels equips d’instrumentació i control són: 

Les seccions seran: 

 Control i comanda: 2,5 mm2. 

 TC/TT: 4mm2 

 Instrumentació: 2,5mm2. 

 El conductor de la bateria: 6 mm2. 

 

[Apartat:  11. Transformadors de mesura i  12. Línia de corrent contínua  de 

l’annex I] 

14. Nivell sonor 

Els equips motorgeneradors han de complir uns nivells sonors inferiors a 55 dBA 

+/- 3dBA a 10 metres de la sala de màquines on es situïn els motors i de 40 dBA  

al local comanda i els lavabos. L’estudi sobre els nivell de soroll que produeixin 

els motors dins de l’edifici , serà efectuat per l’empresa que proporciona els 

motors i es recollirà en l’oferta [11] 

Pressió sonora: màx 100 dBA. Segons DIN 45635 tipus de precisió 3 a un metre. 

Potència acústica: 121 dBA amb 123 m2 i 124dBA a 6,28m2. 
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15. Equips auxiliars 

En aquest apartat es detallen els diferents equips auxiliars que disposarà el 

motor de cogeneració. 

15.1. Motor d’arrencada  

Dispositiu d’arrencada del motor mitjançant un motor elèctric. Consta de un joc 

de bateries de cèl·lules de plom de 24VCC (segons DIN 72311) amb carcassa, 

terminals i verificador d’acidesa, que serà alimentat a través del circuit de corrent 

alterna trifàsica de 400V i es controlarà la tensió de sortida de les bateries 

mitjançant un dispositiu de control. 

Aquest dispositiu serà proporcionat pel fabricant ja que és necessari que aporti el 

parell mínim necessari de cada motor per l’arrencada, de protecció mínima IP20. 

15.2. Sistema de refrigeració del motor 

És un circuit tancat amb els següents components: 

 Dipòsit de dilatació. 

 Dispositius d’ omplerta. 

 Vàlvula de seguretat 

 Termòstat de curtcircuit (regulador mecànic de la temperatura). 

 Tuberies necessàries en el grup modular.  

 Purgadors d’aire i buidat. 

 Bombes d’aigua de refrigeració am vàlvula de retenció. 

 Escalfament per l’aigua de refrigeració. 
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16. Serveis generals 

 

Gestionat per un autòmat independent  gestiona els equips que no es troben 

directament relacionats amb la generació de calor i electricitat d’una forma 

directa. 

 El conjunt  d’entrades que s’han de preveure seran com a mínim [11][2]: 

 Alarma de presència: per accedir el recinte és necessari identificar-

se, si es detecta l’obertura d’una porta d’accés es produeix l’alarma 

de presència que es desactivarà quan s’hagi produir la identificació de 

la persona que estigui a la central. 

 Alarma obertura de porta: Hi haurà un positiu i un negatiu de 

polaritat, corresponent a porta obert ai porta tancada. 

 Alarma d’obertura de porta temporitzada: si la porta està obert 

amés d’un temps determinat es produeix una alarma amb la finalitat 

d’evitar que es quedin portes obertes.  

 Relé amb rearmament temporitzat (cada un temps predeterminat 

has de rearmar-lo com a control de presencia): Quan hi ha un operari 

sol treballant per seguretat s’activa un relé amb temporitzador que 

s’ajusta a un temps i cal rearmar-lo amb un polsador de manera que 

si no es fa sorgeix una alarma que informa de la incidència. És un 

mecanisme útil ja que són instal·lacions amb tensions elevades i 

aparells mecànics on fàcilment es pot produir un accident. 

 Alarma danger: Repartits a les sales hi ha polsadors que en cas 

d’emergència s’activen i al mateix temps que s’activa l’alarma 

comença a sonar una senyal sonora a mode de sirena. 

 Alarma d’incendis: En cas que la centraleta d’incendis detecti un 

incendi i s’activi es donarà senyal d’alarma. 

 Alarmes dels equips de BT (manca de tensió, curtcircuit...): En el 

cas de que es produeixi algun defecte a la instal·lació de baixa tensió. 

 Alarma per inundació: Al lavabo s’instal·larà una sonda d’inundació 

per preveure problemes en el cas de que es produeixi una averia en 

el lavabo. 

Per la gestió d’incendis s’instal·larà una centraleta que actuarà coordinadament 

amb els equips de ventilació. Són unitats que ja venen muntades i que quan es 

produeix un incendi disposen d’un PLC que actua i a l’autòmat de serveis 

generals només es rebrà l’alarma.  
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17. Comptadors 

La central disposarà de tres comptadors d’energia amb la finalitat de poder saber 

el conjunt de l’energia produïda i la consumida per la central. Tot i que la central 

serà gestionada per l’empresa que distribueix l’energia elèctrica a Andorra i per 

tant no es vengui directament l’energia produïda per la central sinó que es 

connecta directament a la xarxa, és necessari saber quina és la quantitat 

d’energia que s’envia a la xarxa per a poder fer previsions de compra d’energia a 

Andorra i poder tenir un control del que es produeix. 

El sistema de comptatge a la central es repartirà en tres equips: 

 Compt-C: Aquest comptador es situarà a la línia d’entrada de la central 

mesurant la corrent que passa pel TC de les cel·les d’arribada de HTA i 

mesura l’energia que entra o surt per aquesta línia. La finalitat d’aquest 

comptador és saber quanta energia s’envia a la xarxa de la que es 

produeix, i en el cas de que no es treballi en règim de generació, quanta 

energia es consumeix. 

 Comp-G1: Aquest comptador es situarà a la sortida del generador 

aprofitant la connexió a TT i TC del regulador de tensió i del 

sincronitzador i mesura l’energia produïda pel generador 1. 

 Comp-G2: Aquest comptador respon a les mateixes característiques 

tècniques i d’instal·lació que el comptador del generador 1 i s’encarregarà 

de mesurar l’energia produïda pel generador 1. 

Els tres comptador esmentats cobriran el comptatge de la central en el règim de 

funcionament habitual de la central, però degut a múltiples causes pot produir-se 

una situació anòmala en que es faci ús de la línia d’alimentació provinent de la 

ET o del grup electrogen. En aquests casos es comptarà l’energia mitjançant un 

comptador situat a la sortida de la ET de distribució que alimenta a la central i pel 

grup electrogen aquest ja disposa d’un sistema de comptatge de l’energia 

produïda. El conjunt d’informacions provinents del carregador, tant l’estat de 

càrrega de les bateries com les alarmes que en derivin de l’estat de 

funcionament, serà centralitzat a l’autòmat de regulació d’explotació que serà 

l’encarregat de donar l’ordre pertinent en cada cas. Un defecte en el carregador 

significa que la central no està protegida en el cas d’un tall de subministrament i 

conseqüentment és necessari revisar quin és el defecte, reparar-lo si és possible 

i en el cas de que el temps de reparació sigui molt llarg, engegar el grup 

electrogen per a poder garantir la protecció de la central durant el temps que duri 

la reparació. 
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18. Supervisió  

La instal·lació estarà equipada d’un sistema de supervisió, serà obert i capaç de 

comunicar amb la majoria dels automatismes. L'armari de comandament estarà 

equipat d’un quadre de comandament operatiu gràfic per a facilitat la operabilitat. 

Els autòmats o el quadre de comandament permetran la tele vigilància i/o el 

telecomandament a distància de forma directa o per una passarel·la de 

comunicació i un mòdem (RTC per trucada restringida i enviament de SMS, VPN 

de volum important per tele gestió o tele manteniment). 

Totes les informacions del sistema es podran consultar des de l’exterior de la 

zona de forma segura mitjançant una pàgina HTML amb format requadre, corbes 

o sinòptics. 

Els accessos es faran a través de Internet, la zona estarà protegida per un 

tallafocs  i un proxy. 

Les funcions: 

 In situ  : 

- Visualitzar totes les informacions sobre el funcionament dels 

grups, 

- Visualitzar els comptatges d’energia elèctrica i tèrmica, 

- Permetre al personal de manteniment consultar les dificultats que 

es puguin presentar. 

 A distància : 

- Permetre el control i el funcionament de la instal·lació pel personal 

de manteniment. 

- Restituir a FEDA les informacions referents a les situacions de 

funcionament de la instal·lació i les valoracions dels comptatges. 

S’enregistraran totes les incidències, amb la data i l’hora i s’imprimiran segons 

l’ordre en que apareguin. Les dades enregistrades tindran un històric de tretze 

mesos. 

La supervisió de la central es farà mitjançant un autòmat de regulació de 

l’explotació (amb redundància n-1) que serà l’encarregat de coordinar els 

diferents equips de la central. Per augmentar la seguretat i la velocitat de 

resposta de la central, cada subconjunt d’equips (grup generadors, calderes, 

estació bombeig...) disposarà del seu propi control mitjançant un autòmat de 

manera que el regulador d’explotació gestioni les diferents informacions 

provinents dels equip.  
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Totes les informacions provinents dels serveis generals de la central que 

engloben les càmeres, alarmes d’incendis, calefacció, intrusió, detecció de gas... 

es centralitzaran en una centraleta de comunicació i seran enviades als servidors 

mitjançant el bus de comunicació de la central. 

Tots els autòmats tindran un accés a distància i es podrà actuar sobre un equip 

independentment de la resta d’equipaments per a poder visualitzar l’estat i actuar 

sobre un equip en particular. A més, es disposarà d’una unitat 

d’emmagatzematge d’informació via disc dur per a tenir una historialització de les 

alarmes i actuacions.  

 

Fig 56 Autòmat PLC Schneider[2] 
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19. Xarxa de comunicació  

En aquest apartat es descriu el conjunt de la xarxa de comunicació i control que 

permetrà obtenir dades i controlar els diferents equips de la central de 

cogeneració. 

19.1. Central de comunicació 

 

Es preveuran centrals de comunicació autònomes  (tipus Siemens OZW775 V3.0  

o equivalent) instal·lades als armaris elèctrics dins de la zona de calderes, per 

augmentar la fiabilitat i la fortalesa de la xarxa de comunicació es diferències dos 

busos de comunicació [SCH8]: 

 Pel BUS de regulació de calderes, les informacions de cogeneració i els 

defectes de les centrals autònomes (detecció de gas, incendi, intrusió) 

amb cable de fibra òptica multimode IEC 60870-5-104 Bus Processus de 

100 Mbps. 

 

 Pel BUS de regulació i comptatge de les subestacions (situades als punts 

de consum) igual que els detectors de fuites a la xarxa, amb cable de 

fibra òptica monomode IEC 60870-5-104 Bus Processus de 100 Mbps. 

Tal com s’especifica en els plànols d’arquitectura del sistema central, en un bus 

es centralitzaran les informacions provinents de la central exceptuant les 

mesures on s’engloben: 

 Local comanda: Serveis generals i autòmat central de regulació 

d’explotació. 

 Autòmat de control de la caldera 1. 

 Autòmat de control de la caldera 2. 

 Autòmat de control del grup generador 1 del que se’n visualitzaran les 

alarmes i estat de funcionament del grup motor-generador. 

 Autòmat de control del grup generador 2 del que se’n visualitzaran les 

alarmes i estat de funcionament del grup motor-generador. 

No s’inclouen mesures de consums ni generació, la informació que es transmeti 

en aquest BUS de comunicació serà per el control i l’explotació de la central. 

En el segon BUS de comunicació hi hauran les informacions de mesures de 

consums provinents dels punts de consum i les mesures de la central, de 

producció i consum tant d’energia elèctrica com tèrmica i les alarmes provinents 

dels equips de mesura i de control de fuites a la xarxa de calor.  
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Les comunicacions entre equipaments seran de tipus Modbus. 

Per comunicar la central de cogeneració amb el despatxing de la central de 

FEDA es farà servir un cable amb fibra òptica. 

Per la comunicació dels equips a la central en el cas dels autòmats es crearà 

una redundància, és a dir, els autòmats van duplicats de manera que cada 

autòmat disposarà d’un switch independent. En el cas dels comptadors de la 

central s’instal·la un concentrador d’informacions que anirà connectat a un 

switch. 

19.2. Telegestió 

Dins de la central s’adequarà una sala per el control i supervisió del 

funcionament de la central. El control es farà a través del logiciel de telegestió i 

s’hi podrà accedir in situ o a distància des del despatxing. Els equips principals 

dels que es dotarà la sala son: 

 Post informàtic 

 Impressora a color 

 Impressora paper continu 

 Mobiliari de despatx 

19.3. Logiciel 

El logiciel de telegestió permetrà: 

 La gestió i el parametratge dels equipaments del edifici i de la xarxa de 

calor. 

 La representació sota la forma sinòptica de les instal·lacions (calderes, 

xarxa de calor, interfícies de cogeneració) 

 La gestió de les alarmes del lloc i la xarxa de calor. 

 L’historialització i l’arxivatge dels paràmetres de funcionament. 

 La facturació de la calor als abonats. 

Es crearan dos circuits de comunicació, un amb les mesures de calor i potències 

consumides i generades i un altre circuit amb les informacions provinents de la 

central de cogeneració. Tot el conjunt d’informacions i alarmes es centralitzaran 

en dos servidors que disposaran d’un accés in situ amb un ordinador i a distància 

a través del despatxing. Els servidors i ordinadors aniran alimentats a través de 

les bateries tal com s’especifica al plànol [SCH13] assegurant el seu 

funcionament en tot moment.  
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Per una millor comprensió i maneig, tant l’ordinador de control com els diferents 

displays dels armaris de control disposaran d’una representació intuïtiva de la 

instal·lació (a mode de com s’ha fet a la central hidroelèctrica).  

19.4. Arquitectura del sistema 

L’arquitectura del sistema de control de la central de cogeneració de Soldeu es 

dividirà entre les mesures que han de permetre cobrar als abonat/consumidors i 

les informacions pròpies pel control de la central. L’arquitectura engloba el 

logiciel i les centrals de comunicació, i s’ha dissenyat la configuració del control 

atenent a la necessitat de seguretat i fiabilitat. La central és l’encarregada del 

subministrament de l’aigua calenta als 14 punts de consums especificats i en 

l’època de màxim consum, l’hivern no es pot aturar el funcionament de la central, 

ja sigui amb els grups generadors o les calderes. Per tant, s’ha configurat la 

disposició dels equips atenent redundància amb els que són crítics. [SCH8]. 

 

 

  



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 100 

20. Protocols d’arrencada i parada dels grups 

generadors  

El protocol d’arrencada i parada dels grups generadors venen definits per cada 

fabricant i es detalla a continuació [11][10]. 

Fase I: Comprovacions prèvies. 

 Pressió del gas a l’entrada del motor en les condicions requerides. 

 Sistema de refrigeració de camises operatiu. 

 Sistema de refrigeració de baixa operatiu. 

 Xarxa de transport elèctrica operativa. 

 Posició correcta de la vàlvula de descarrega de gasos 

d’escapament. 

 Nivells adequats en els diversos calderins. 

 Alternadors i sistemes auxiliars operatius. 

 Preescalfament de l’oli. 

 Preescalfament del bloc motor. 

 Sistema de lubricació operatiu. 

 Si l’arrencada és amb motor elèctric mirar si es troba operatiu. 

 Sistemes de seguretat operatius i sense alarmes actives. 

 Absència d’alarmes en el sistema de control. 

Fase II: Arrancada 

 El motor arranca mitjançant un sistema auxiliar. 

 A 40 rpm es desconecta el precalentat d’oli de lubricació. 

 A 80-100 rpm es posa en marxa el sistema d’encesa. 

 A unes 300 rpm es desconnecta la bomba de prelubricació. 

 El motor puja de revolucions fins a la velocitat nominal. 

 Es tanca l’interruptor de camp. 

Fase III: Sincronització 

 El sincronitzador comprova que la tensió, la freqüència i la fase 

dels dos grups coincideixen amb la de la xarxa. 

 L’interruptor de la màquina tanca connectant els alternadors a la 

xarxa. 

Fase IV: Pujada progressiva de la carrega 

 Es puja la carrega progressivament (P=M*w, si augmentem el 

parell augmentem la potència).  
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21. Proteccions conjunt motor-generador 

 

Tant el motor com en generador necessiten ser protegits contra defectes de 

funcionament amb la finalitat de protegir l’equip i les persones. És molt important 

que no falti cap protecció contra defectes malgrat se’n tingui un ús responsable 

de la instal·lació. La majoria de defectes necessiten una actuació molt ràpida que 

és impossible per a les persones, i per tant es fa necessari l’ús de proteccions 

que actuïn de forma automàtica. [10] 

 
Fig 57 Esquema de configuració de proteccions en un generador [13] 
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En la figura anterior es mostra un esquema amb un conjunt de proteccions per a 

grups generadors d’elevada potència i transformadors.  

Cal tenir en compte que hi ha proteccions redundant i és degut a que s’estima 

convenient duplicar les proteccions front alguns defectes degut a les greus 

conseqüències que provoquen.  

Actualment hi ha empreses que fabriquen equips de protecció que integren 

varies proteccions. Això resulta molt útil ja que redueix notablement el cost en 

disseny de connexions de relés per a les proteccions malgrat el cost del material 

es veu incrementat. A més, molt sovint si es dissenya la connexió dels 

components poden aparèixer incompatibilitats ja que cada empresa treballa pel 

seu compte. És recomanable, doncs, adquirir les proteccions premuntades en un 

equip. 

 
Fig 58 Esquema de la connexió d’un equip de proteccions de generador integrat. Model 7UM6 de 

Siemens[24] 
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Fig 59 Equip multiprotecció[26] 

21.1. Definició del conjunt de proteccións 

A continuació es defineixen els diferents tipus de proteccións amb el seu reglatge 

habitual, definit per la guia IEEE. Es descriuen els equips utilitzats per tipus i 

ordre de numeració ANSI.  

- 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[12]: 

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

 Temporitzar a 1,67 Iexn / 10s. 

 

- 24: 1 Protecció de Volts/Hz per sobreexcitació del generador  

D’acord amb les normes ANSI/IEEE s’estableix que els generadors han d’operar 

correctament a potència nominal per uns nivells de tensió i freqüència dins dels 

nivells especificats. Si es produeixen desviacions de tensió o freqüència es 

poden produir danys deguts a esforços tèrmics i dielèctrics. Quan la relació V/Hz 

és excedida es pot saturar el nucli magnètic del generador o el transformador de 

manera que s’indueix un flux de dispersió en components no laminats. Si l’esforç 

del camp elèctric excedeix la capacitat d’aïllament del generador es produeixen 

danys severs en l’equip. Quan la unitat es troba sincronitzada amb la xarxa cal 

obrir l’interruptor principal i el de camp. Si es dona el cas que l’alternador no es 

troba sincronitzat cal inhibir per evitar una sobreexcitació al generador. 

La protecció es regularà per a que dispari pel valor màxim de flux. 

 

                                                           
1
 Numeració dels títols segons la denominació de cada component per la normativa ANSI. 
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- 32: Relé de potència inversa  

La instal·lació del motor-generador està dissenyada per a que subministri 

potència a la xarxa però es podria donar el cas que per una mala operació de 

l’equip la xarxa alimentés el generador i aquest comencés a actuar com a motor 

produint danys a la instal·lació. 

La regulació del relé ha de ser tal que s’eviti un dispar front oscil·lacions de 

potències després d’una sincronització o posteriors a un defecte en el sistema. El 

llindar de detecció s’establirà d’acord amb les limitacions tècniques de la 

màquina i degut a que és un procés relativament lent, una temporització de 

l’ordre de segons es considera correcta, amb un temps d’actuació de 3 a 5s per 

un 5-25% el límit de motorització. 

 
Fig 60 Característica de funcionament d’un relé de potència inversa [12] 

- 40: Protecció per pèrdua de camp  

Quan un generador perd parcial o totalment la seva excitació queda exposat a 

condicions operatives no desitjades. Una de les configuracions més utilitzades és 

l’ús d’un relé d’impedància que es configurarà de la següent manera: 

Xm=X’d/2 off-set 

D=Xd 

 

Fig 61 Parametratge de la protecció per pèrdua de camp.[12] 



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 105 

 

- 46: Protecció per desequilibri de corrent de seqüència negativa 

al generador  

Quan es produeix un desequilibri en la carga del generador aquest opera en 

condicions de desequilibri provocant una sobrecàrrega tèrmica. D’acord amb les 

especificacions de la màquina s’ha d’evitar sobrepassar les limitacions 

d’operació en desequilibri de carga del generador. La norma ANSIC50.13 

estableix que un generador ha de ser capaç de suportar sense danys els efectes 

d’una corrent en desequilibri quan la potència aparent no superi la nominal i la 

corrent màxima no excedeixi el 105% de la corrent nominal en qualsevol fase.  

La protecció ha d’estat ajustada per sota de la capacitat tèrmica del generador i 

establint la selectivitat de proteccions aigües amunt de manera que el generador 

no quedi fora de servei innecessariament.  D’acord amb la norma ANSI el 

generador podrà suportar corrents de seqüència negativa de l’ordre del 10% de 

la corrent nominal.  

Els reglatges compliran d’acord [21]: 

(I2/I0)2*t=40s 

Iarr=6-10% In 

T= 14-20s 

Alarma=5-8In 

Les proteccions de corrent de terra hauran d’actuar amb un temps menor que el 

d’aquesta protecció. 

- 49: Protecció tèrmica de l’estator 

Aquesta protecció actua quan la temperatura de l’estator supera el llindar 

establert pel fabricant de la màquina. Si s’arriba a superar la temperatura límit 

durant un temps prolongat es poden produir danys degut a les dilatacions 

sofertes pels diferents materials. La sonda mesura la temperatura en els 

coixinets, els elements que permeten el rodament al rotor.  
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Fig 62 Esquema d’un generador síncron on es poden veure els coixinets [11]. 

- 50: Relé instantani de sobreintensitat  

Aquesta protecció habitualment ve donada juntament amb les 51 i s’encarrega 

de dispara quan es detecta un augment d’intensitat a una velocitat excessiva, 

actuant instantàniament davant un curtcircuit. 

- 51: Relé de sobrecorrent 

Aquest relé mesura la corrent que passa per la línia i actua quan es supera un 

llinda màxim  de corrent de fase de corrent homopolar. La finalitat d’aquesta 

protecció és protegir la instal·lació de curtcircuits, sobrecorrents elevades, i de 

protegir front a sobrecàrregues. 

- 51GN: Relé de sobrecorrent de terra del generador  

Si el generador es troba connectat a terra s’aportarà una intensitat molt elevada 

a terra en el cas que succeeixi un defecte d’una línia a terra. Per a reduir la 

magnitud dels danys que pot provocar la corrent de terra s’utilitza una protecció 

per limitar-la. El mètode de protecció serà d’impedància baixa. 

- 51TN: Relé de sobrecorrent de terra del transformador  

El principi d’actuació és el mateix que en el cas de la protecció 51GN de manera 

que es limitarà seguint els mateixos criteris que la protecció 51 GN. 
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- 51v: Relé de sobrecorrent amb control de tensió o restricció de 

tensió 

Aquesta protecció actua per control o restricció de tensió, en el cas especificat 

serà per restricció de tensió de manera que front una sobrecorrent la protecció 

actua. Durant el transitori del generador es produeixen sobretensions i 

sobreintensitats de l’ordre de 1.5 In del generador que s’han de tenir en compte 

alhora de regular la protecció a més de que s’ha d’elegir una corba amb temps 

d’actuació suficient per donar temps a que la protecció 21 actuï primer. 

- 59: Protecció per sobretensió 

Aquesta protecció actua per protegir la instal·lació front sobretensions a 

freqüència nominal, que poden ser ocasionades degut a una operació 

inadequada del regulador de tensió. Si el defecte és ocasionat per pèrdues de 

càrrega el regulador de tensió intentarà corregir la situació en uns segons. Amb 

la finalitat d’evitar que es produeixi un funcionament amb sobretensió per un 

temps prolongat les proteccions actuen, però amb un temps de resposta llarg per 

a no interferir amb el regulador de tensió de la màquina.  

Els valors de regulació d’aquesta protecció són donats pel fabricant de l’equip 

que és qui especifica els llindars de sobretensió i temps d’actuació del regulador 

de tensió dels equips instal·lats. 

- 59GN: Relé de sobretensió. Protecció de falla a terra en l'estator 

del generador 

Aquesta protecció actua en el neutre del generador mesurant la sobretensió per 

un defecte  a terra en l’estator del generador. Actua amb la mateixa finalitat que 

la protecció 51GN i es regularà la protecció per a que actuï en la mateixa situació 

que la protecció 51GN però imposant un temps d’actuació major per donar temps 

a que actuï la protecció per sobreintensitat.  

- 63: Relé de pressió del transformador 

Aquesta protecció actua quan la pressió dins del transformador es troba per 

sobre dels valors llindars especificats pel fabricant. 

Protecció Buchholz  

Les falles d’aïllament del nucli y connexions elèctriques deficients originen 

escalfament local, que a 350ºC causa la descomposició de l’oli en gasos que 

s’eleven a través de l’oli i s’acumulen a la part superior del transformador. Si es 

tracta d’un curtcircuit en el que circulen altes corrents, la temperatura de l’oli 
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augmenta ràpidament fins el punt de produir una vaporització que origina el flux 

d’oli com a conseqüència de l’increment de la pressió dins el transformador.  

 

El relé de protecció Buchholz s’aplica als transformadors que es troben plens 

d’oli i un conducte comunica la càmera d’oli amb un vas d’expansió. Entre 

l’interior del transformador i el vas d’expansió s’instal·la el relé de manera que 

quan es produeix una falla petites bombolles de gas són alliberades i quan 

intenten passar cap al vas d’expansió s’acumulen a la càmera col·lectora del 

relé. Quan es produeix l’acumulació de gas el nivell d’oli del relé disminueix i de 

manera que la clapeta es mou i es produeix el contacte de mercuri que completa 

el circuit d’alarma. 

 
Fig 63 Esquema del relé Buchholz [18] 

Quan es produeix una falla d’aquest tipus és necessari obrir el disjuntor i 

consignar el transformador. De totes maneres la sensibilitat dels contactes de 

mercuri dels relés Buchholz es troba limitada a possibles falses alarmes degut a 

cops, vibracions o operacions de canviadors de derivació que poden afectar al 

conducte de connexió al vas d’expansió. 

Degut a les dimensions reduïdes del transformador, una protecció per Bucholz 

es fa impossible d’instal·lar i conseqüentment s’opta per la protecció DGPT2. 

Protecció DGPT2 

S’aplica en transformadors hermètics, i permet donar una protecció integral al 

transformador.  

 Protecció per temperatura. 

http://www.vpl-dayalbagh.in/Dreamweaver/images/exp6/worpri.jpg
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 Protecció per sobrepressió. 

 Protecció per gasos. 

La seva regulació es farà mitjançant els paràmetres que proporcioni el fabricant 

del transformador.  

 

Fig 64 Protecció DGPT2 en transformadors de tensió [18]. 

És una protecció obligatòria segons la norma NFC 13-100. 

- 64 Protecció de defecte a terra del camp 

 En un generador síncron el circuit d’excitació és de CC sense posta a terra. Si 

es produeix un defecte a terra no s’afecta a l’operació del  generador 

immediatament però si que si succeeix una segona fallada a terra, una part del 

debanat de camp es troba curtcircuitat i es produeixen fluxos desequilibrats a 

l’entreferro del generador, produint-se vibracions. 

La manera més segura d’actuar és disparar la protecció quan es produeix la 

primera falla ja que la probabilitat d’una segona falla es veu incrementada degut 

als problemes en l’aïllament del camp. 

- 71 Nivell d’oli del transformador 

A l’interior del transformador es troba oli per afavorir la refrigeració. Degut a 

defectes en el tancament del continent d’oli es poden produir fugues. Per evitar 

assolir nivell d’oli que afectin el correcte funcionament del transformador, es 

mesura el nivell d’oli constantment i en el cas de que el seu nivell sigui inferior al 

llindar establert pel fabricant es procedeix a actuar parant el funcionament de la 

instal·lació i procedint a la reparació. Normalment la pèrdua d’oli no és immediata 

i per tant durant el manteniment reglamentari de la instal·lació es pot preveure 

revisar els tancament i el nivell d’oli del transformador. 
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- 78 Protecció per pèrdua de sincronisme 

El principal requeriment per a poder subministrar energia elèctrica a la xarxa és 

que la tensió, la intensitat i la fase es trobi sincronitzada amb la de la xarxa, sinó 

es poden danyar severament els equips a més de que es poden produir  

alimentacions inverses a la xarxa. L’equip encarregat d’avaluar la sincronització 

és el sincronitzador de manera que aquest en el cas de que es perdi la 

sincronització, per caiguda o variació una variació de la fase major o igual que 8º  

, obrirà l’interruptor del grup generador.   

- 81 Protecció de baixa o sobrefreqüència 

La freqüència ve donada per la velocitat de gir del rotor del generador, si es 

produeix un increment de la freqüència per sobre de la nominal significa que la 

velocitat de gir de la màquina és excessiva i es poden produir danys en el motor i 

el generador. Si per contra la freqüència és menor a la desitjada significa que hi 

ha un defecte d’operació  en el conjunt motor-generador i no s’aporta el parell 

suficient per a la velocitat de gir necessària, significa que o la carga és superior a 

la que pot satisfer la instal·lació o s’ha produït un defecte. En tot cas cal obrir 

l’interruptor del grup ja que a més es perd el sincronisme per les instal·lacions 

connectades a la xarxa.  

- 86 Relé auxiliar de bloqueig i reposició manual 

Un dels fenòmens que ha causat danys severs en les instal·lacions de generació 

i en el personal de treball  ha estat la energització inadvertida del   generador, en 

el que es produeix una alimentació  al generador quan aquest es troba parat o 

en procés de frenada del rotor. Una de les causes és un defecte a l’interruptor de 

manera que aquest es tanca provocant que el generador actuï com a motor i 

danyi el generador i sovint el motor, i posant en perill els operaris que hi puguin 

estar treballant.  

Amb la finalitat de preveure la energització inadvertida s’utilitza un relé auxiliar de 

bloqueig amb reposició manual que bloqueja l’interruptor del grup generador i el 

de camp amb un rearmament manual assegurant que el generador no es posarà 

en servei novament sense que un operari hagi reposat de forma manual el relé.  

- 87G/U. Protecció diferencial 

Protecció primària del generador (G) 

És la protecció encarregada d’actuar quan es produeixen defecte en les fases 

del generador.  Compara les corrents en el neutre de manera que si es produeix 
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un defecte les corrents en el neutre no són zero i el diferencial actua per una 

variació de la corrent entre l’extrem del neutre i els borns. 

 

Fig 65 Esquema de connexió d’una protecció diferencial[27] 

Protecció total de generador-transformador 

Aquesta protecció compara les corrents en el neutre de les fase entre el 

generador i les fases de debanat AT del transformador,  sent zero durant el 

funcionament normal de la instal·lació. 

 

Gràfic 6 Paràmetres de funcionament d’un relé diferencial Siemens 7UT6[27] 
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21.2. Resum de les proteccions 

 

Depenent de la protecció que dispari l’actuació serà una o altra d’acord amb la 

severitat del defecte. D’acord amb la selectivitat que es defineix a la guia IEEE 

80-2000. 

 

Prot. 

Obertura interruptor 

del grup 

Obertura de l'interruptor 

de camp 

Aturada del 

motor 

Només 

Alarma 

24 X X X   

32 X X X   

40 X X X   

46 X       

49       X 

50/51 X X X   

51GN X X X   

51TN X X X   

51V X X X   

59 X       

59GN X X X   

63 X   X   

64F X X     

71       X 

78 X       

81 X       

87G X X X   

87U X X X   

Taula 15 Actuació de les proteccions del grup 
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22. Principals defectes que es produeixen 

En aquest apartat es defineixen els diferents els defectes comuns que es 

produeixen en instal·lacions de generació com la central de Soldeu. 

22.1. Defecte de fases de l’estator del generador 

 

Els defectes en les fases de l’estator del generador es produeixen degut a un 

defecte d’aïllament entre dues fases. Les conseqüències són un increment de 

les corrents que poden produir danys severs al bobinat i de perseverar pot 

produir-se un defecte cap al terra. Un del mètodes més útil alhora de detectar 

defectes a l’estator d’aquestes característiques és mitjançant un relé diferencial.  

Si la derivació de corrent es produeix d’una fase al terra normalment no és 

detectat pels relés diferencials de les maquines a no ser que el neutre es trobi 

connectat  a terra amb baixa impedància ja que si la impedància és alta la 

corrent de defecte acostuma a ser menor que la sensibilitat d’un relé diferencial. 

Quan es produeix un defecte d’aquestes característiques és necessari obrir 

l’interruptor general del grup i el de camp ja que s’ha de parar immediatament el 

funcionament del grup generador afectat. 

Si es connecta el neutre a terra, les normes de fabricació dels generadors 

estableixen la necessitat de connectar el neutre a terra del generador mitjançant 

una resistència o una reactància amb la finalitat de limitar la corrent de 

curtcircuit. En el cas de que la corrent sigui molt baixa no es pot confiar en la 

protecció diferencial i llavors es fa necessària l’aplicació d’una protecció de 

sobrecorrent al neutre per detectar la corrent residual (3 vegades la corrent de 

seqüència zero).[16] 

 

Protecció per diferencial 

Aquesta protecció mitjançant la comparació de les corrents de les tres fases en 

l’extrem del neutre i dels bornes, que en  condicions normals de funcionament 

són igual, de manera que quan es produeix un defecte sorgeix una diferència de 

corrent que és detectat pel relé. 

Diferencial total  

Com a suport a la protecció diferencial anterior s’utilitza un diferencial del 

conjunt. La finalitat d’aquesta protecció és comparar les corrents de neutre del 

motor i el transformador per, en el cas de que la protecció diferencial del 

generador no hagi detectat el defecte, aquesta protecció si que ho faci i a més 

també pugui detectat defectes en el transformador. El temps de resposta 
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d’aquesta protecció haurà de ser major que la protecció diferencial del 

generador. 

22.2. Sobreescalfament de l’estator 

Les causes que poden derivar en un sobreescalfament de l’estator es poden 

resumir en: 

 Desperfecte en el sistema de refrigeració. 

 Sobrecàrrega. 

 Curtcircuit de vàries làmines de l’estator 

És habitual l’ús de proteccions mitjançant relés per imatge tèrmica  que 

reprodueixen l’escalfament produït per les corrents en l’estator i que un cop s’ha 

assolit una temperatura d’ajust tanca els contactes. Com a desavantatge cal 

esmentat que només detecta els defectes derivats d’una sobrecàrrega . Per  a 

poder protegir més efectivament  actualment s’utilitzen detectors de temperatura 

en varis punts del debanat , el que permet detectar sobreescalfaments en punts 

molt localitzats (49). 

22.3. Sobretensió 

Un desperfecte en el regulador de tensió o un defecte en l’equip pot derivar en 

sobretensions. Per a protegir el rotor s’utilitza un relé de sobretensió que actua 

amb el 25% de sobretensió i un altre que actua amb el 10% de sobretensió 

(59GN). Quan succeeix un defecte que deriva en una sobretensió és necessari 

obrir l’interruptor general del grup i el de camp. 

22.4. Curtcircuit a terra de camp 

El circuit de camp no es troba connectat a terra i per tant un curtcircuit no 

ocasionaria un dany immediat ni afectaria el funcionament del generador. 

Malgrat això, la tensió a terra augment fruit dels transitoris i augmenta la 

probabilitat d’un segon curtcircuit que provocarà que una part del camp es trobi 

curtcircuitada i es desequilibrarà el flux a l’entreferro. Com a conseqüència es 

produeixen forces d’origen magnètic que deriven en vibracions en el rotor i 

poden provocar danys severs. 

És necessari actuar quan es produeix el primer curtcircuit, ja que encara que el 

generador pugui continuar funcionant si es produeix un segon curtcircuit les 

conseqüències són fatals per l’equip. 
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22.5. Sobreescalfament del rotor 

Quan circulen corrent de seqüència negativa en l’estator del generador degut a 

curtcircuits asimètrics o cargues desequilibrades, s’origina un camp rotatori que 

gira a una velocitat superior a la síncrona respecte al rotor i indueix corrents de 

freqüència superior a la fonamental. Això provoca un sobreescalfament al rotor 

que pot provocar desperfectes. Per a protegir el generador contra aquest tipus 

de defecte s’utilitza la protecció de desequilibri de corrent de seqüència negativa 

(46) pel generador que actua quan es sobrepassa la capacitat màxima 

d’operació del generador amb desequilibri de càrregues. 

22.6. Pèrdua d’excitació 

Quan un generador per l’excitació, aquest actua com a generador d’inducció 

girant a una velocitat major que la síncrona. L’estator del generador es pot 

sobreescalfar degut sobrecorrents en els bobinats assolint-se temperatures 

crítiques en 2-3 minuts. Una de les conseqüències quan no s’atura el 

funcionament de l’equip és que el generador pot absorbir potència reactiva de la 

línia i inclús pot ser que  abans de perdre tota l’excitació hagi entregat potència 

reactiva al sistema. Com a conseqüència es produeixen desequilibris en el 

sistema que afecten a la qualitat de subministrament i per tant es fa necessari 

l’ús d’una protecció contra pèrdua de l’excitació del generador, que és coberta 

mitjançant un relé de protecció a distància (21) i per pèrdua de camp (40). 

22.7. Pèrdua de  sincronisme 

Degut a un defecte o pertorbacions en el sistema es pot arribar a perdre el 

sincronisme entre la tensió del grup generador i la de la xarxa. Com a 

conseqüència es té que es produeixen corrents elevades i esforços en els 

debanats del generador, sent possible que si la freqüència de flotació s’aproxima 

a la de ressonància es pugui danyar severament l’eix del rotor. Els eventuals 

lliscaments dels pols també poden danyar degut a un flux anormalment alt en el 

ferro dels extrems del nucli de l’estator i a més el transformador també rebrà 

corrents transitòries molt elevades que imposen grans esforços mecànics. 

Amb la finalitat d’evitar danys en l’equip és necessari obrir l’interruptor del grup 

generador un cop detectat el defecte per pèrdua de sincronisme. 
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23. Transformadors de mesura 

Per a poder controlar la instal·lació i que els aparells de protecció actuïn quan 

sigui necessari cal per motius constructius i de seguretat transformar el corrent i 

la tensió per adaptar-ho als requisits dels diferents aparells. Per a mesura i 

control de tensions en AT i MT cal instal·lar transformadors de tensió (TT) i per 

raons d’aïllament calen transformadors d’intensitat (TC) sigui quin sigui el corrent 

que hi passa. La finalitat d’aquests transformadors és facilitar la connexió 

d’aparells de mesura, comptatge i protecció. 

La gran majoria d’aquests transformadors són del tipus electromagnètic, 

constituïts per un nucli magnètic  amb un bobinat el primari i un en el secundari i 

encara que les línies de transport siguin trifàsiques majoritàriament s’utilitzen 

transformadors monofàsics. En els models actuals de MT per instal·lació interior 

els aïllaments són de resina epoxy, termoendurible formant un cos moldejat que 

conté al seu interior el nucli magnètic. 

23.1. Transformadors de tensió 

Els TT es connecten a la línia de derivació i els que són per connexió entre fases 

tenen dos borns primaris aïllats ( l’altre born no precisa estar aïllat ja que 

connecta a terra). Per seguretat es connecta a terra un dels borns de cada 

secundari.  

 
Fig 66 TT monofàsic amb un born primari sota aïllament i un sol debanat secundari [18] 

 

23.2. Transformadors de corrent 

Els transformadors de corrent (TC) es connecten en sèrie amb la línia quedant el 

primari del TC recorregut per la plena intensitat de la línia. Les marques dels 

borns identifiquen els debanats primari i secundari, les seccions de cada debanat 

quan estan dividits en seccions i les polaritats relatives dels debanats i de les 

seves seccions. 
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Fig 67 Esquema de connexió de l’equip de maesura amb el TC[4] 

 
Fig 68 Diferents tipus de TC[4] 

23.2.1. Errors de mesura 

Tant els TT com els TC tenen un error en la mesura que s’ha de tenir en compte. 

TC [4][18]: 

Error d’intensitat    
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TT: 

Error de tensió    
         

  
     

Es denomina error de fase al desfasatge en el temps entre els valors primari i 

secundari de les tensions (Up i Us) en els TT i en les intensitats (Ip i Is) en els TC. 

23.3. Especificacions dels transformadors de mesura 

23.3.1. TC 

D’acord amb els càlculs efectuats a l’apartat 11.1. Transformadors de corrent 

circuit de protecció de l’annex I, les especificacions dels transformadors de 

corrent són les següents[18]: 

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 

Transformadors de corrent al neutre: 

 El TC serà 30 VA 5P10  

 La relació de transformació serà: 10/5 A 

23.3.2. TT 

D’acord amb els càlculs efectuats a l’apartat 11.2. Transformadors de mesura 

de tensió  i 14. Reglatge de proteccions de l’annex I, les especificacions dels 

transformadors de tensió són les següents: 

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 
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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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24. Aparamenta MT 20kV 

En aquest apartat es defineixen els diferents equips i proteccions per a la línia de 

20kV de la central de cogeneració. 

24.1. Cel·les de MT 

24.1.1. Introducció 

 

Les cel·les de mitja tensió disposaran dels interruptors i integraran els 

transformadors de mesura en la mitja tensió. Degut a la responsabilitat 

necessitats de control que suposa utilitzar gas SF6 com a gas aïllant en les 

cel·les s’opta per la solució més habitual, aire com a gas aïllant i d’acord amb els 

càlculs efectuats a l’apartat de càlcul de curtcircuits de l’annex de càlculs, la 

corrent de curtcircuit suportada per l’equipament ha de ser superior als 15 kA, pel 

que s’agafa el valor normalitzat de 21 kA [5]. 

 Cel·les d’arribada HTA: Aquestes cel·les seran les encarregades d’obrir 

i tancar la línia que connecta la central amb la xarxa de mitja tensió, i 

connectaran directament a les línies provinents de la ETR (glossari) de 

Ransol, i es disposaran de les proteccions 50/51, sobrecorrent de fase, 

màxim corrent de fase i màxim corrent homopolar amb les proteccions 

connectades al TC de les respectives cel·les. 

 Cel·la alimentació central: Disposa de l’interruptor de la línia que 

alimenta la central de cogeneració i connecta amb l’interruptor auxiliar.  

 Cel·la de transformador de potència de mesura: Disposa d’un 

interruptor i un transformador amb la finalitat de proporcionar les mesures 

de tensió que han de servir per operar les diferents proteccions i els 

sincronitzadors. 

 Cel·la d’acoblament: Uneix els grups amb la resta de la central i disposa 

d’un interruptor a més de dos TC de mesura per a les proteccions. 

 Cel·les dels generadors: Són dues cel·les la finalitat de les quals és 

proporcionar protecció i permetre la interrupció de la línia que uneix els 

transformadors dels grups generadors amb l’embarrat de mitja tensió. 
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24.1.2. Quadre resum de les especificacions de les cel·les  

D’acord amb els càlculs efectuats en els apartats 7. Càlcul de curtcircuits, 8. 

Interruptors i 9.Càlcul embarrat de l’annex I es determinen les característiques 

tècniques de les cel·les de MT. 

Nº Descripció Aïllament Tensió  In [A] 

Ik màx 1s 

[kA] TC TT 

 

1 Arrivada HTA 1 Aire 24 kV 115,47 21 1 -  

2 Arrivada HTA 2 Aire 24 kV 115,47 21 1 -  

3 Alimentació de la central Aire 24 kV 11,55 21 1 -  

4 

Transformador de potència de 

mesura Aire 24 kV 

 

21 - - 

 

5 Acoblament HT Aire 24 kV 115,47 21 2 -  

6 Interruptor del generador 1 Aire 24 kV 57,8 21 1 1  

7 Interruptor del generador 2 Aire 24 kV 57,8 21 1 1  

Taula 16 Especificacions tècniques de les cel·les de MT. 

24.2. Resum de proteccions MT  

Quan es produeix un defecte a la línia de mitja tensió hi ha una certa selectivitat 

en l’actuació per tal de garantir el funcionament de la central i aïllar el defecte el 

màxim possible. Els procediments d’actuació seran els següents, i aniran 

controlats per l’autòmat d’explotació de la central. 

 Obertura de l’interruptor de línia: Es considera un defecte greu i la 

central no pot evacuar l’energia elèctrica que produeix. L’interruptor de 

l’acoblament i el de la cela d’alimentació de la central també. Si no s’ha 

produït un defecte a la línia d’alimentació de la central actua el 

permutador canviant la font d’alimentació de la central (ET de distribució 

o grup electrogen). 

 Obertura de l’interruptor de l’acoblament: Quan obre aquest 

interruptor és necessari obrir els interruptors dels grups generadors, els 

interruptors de camp i parar els motors, ja que és un defecte a la línia i no 

es pot evacuar l’energia produïda. 

 Obertura dels interruptors de grup: Si el defecte només s’ha produït en 

un dels dos grups, el grup que funciona correctament seguirà aportant 

energia a la xarxa, si per contra el defecte s’ha produït en els dos grups i 

els interruptors obren cal que l’interruptor de l’acoblament també obri. 

 Defecte en una protecció o interruptor: En el cas de que es detecti un 

defecte en una protecció o un interruptor es procedirà a parar els grups 
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generadors i a obrir els interruptors de les diferents cel·les de la central ja 

que la central pot quedar desprotegida front a un defecte.  

 Quan disparen les proteccions 50/51 en la línia de mitja tensió, tant per 

l’acoblament com l’arribada HTA, es produeix una obertura del 

corresponent interruptor. 
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25. Resum proteccions central 

Aquest aparta recull la nota de reglatges calculada i justificada a l’apartat 

14.Reglatge de proteccions de l’Annex I on es determinen els valors a regular 

per a les diferents proteccions de la central de cogeneració de Soldeu. 

Xarxa 20kV U (V) I(A) Altres Temps dispar(s) 

50/51         

Sobrecorrent fase   TC:1,98   CEI VI 0,8s 

Max corrent fase   TC:14,01   0,35 

Max corrent ho   TC:0,22   0,22 

          

Couplage         

50/51         

Sobrecorrent fase   TC:1,98   CEI VI 0,4s 

Max corrent fase   TC:14,01   0,05 

Max corrent ho   TC:0,22   0,05 

          

Grup generador         

Corrent excitació   1,67 Ie   10 

50/51         

Sobrecorrent fase   TC:2,41   CEI VI 0,1s 

Max corrent fase   TC:17,53   0,05 

Max corrent ho   TC:0,26   0,05 

51GN   TC:2,78   2,5 

51TN   TC:6,3   0,12 

51v 80% control tensió     CEI SIT/A: 0,5s 

46   3,98%   k=3,84 

32     P=50W 3 

59 110%     2 

59GN 5     5 

24     V/Hz=1,05pu 

110% 45s&118% 

5s 

40     Xm=0,085pu 2,5 

      D=2,38pu   

87G   PU:131,45   0,05 

    10% I=2,63kA     

87U   PU:5% TAP=12,5 0,05 
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    10% In     

TR. Auxiliar         

50/51         

Sobrecorrent fase   TC:2,10   CEI VI 0,1s 

Max corrent fase   TC:15,4   0,05 

Max corrent ho   TC:0,23   0,05 

Taula 17 Reglatge proteccions elèctriques 

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 18 Paràmetres de sincronisme 

 

25.1. Transformadors de grup de cogeneració 

Els transformadors dels grups generadors tindran les següents especificacions 

bàsiques, atenent els càlculs justificatius a l’apartat 7. Càlcul de curtcircuits de 

l’annex I: 

 Potència:  2000 kVA  

 Relació de transformació: 400 V/20 kV trifàsic, d’acord amb la tensió de 

sortida del generador. 

 Connexió: Dyn 

 Protecció: DGTP2 

 Neutre: Impedant a 20Ω. 
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25.2. Transformador d’alimentació de la central 

El transformador que dona alimentació a la central tindrà les següents 

especificacions bàsiques, d’acord els càlculs justificatius recollits a l’apartat 

7.Càlcul de curtcircuits de l’annex I:  

 Potència:  400 kVA 

 Relació de transformació: 20 kV/400V trifàsic. 

 Connexió: Dyn 

 Protecció: DGTP2 

 Neutre: Directe a terra. 

L’actuació de les proteccions pel transformador són: 

Prot. Obertura interruptor  Permutació de l'alimentació Només Alarma 

50/51 X     

63 X X   

71     X 

78 X X   

Taula 19 Actuació de les proteccions de l’alimentació de la central 

25.3. Commutador alimentació 

La central subministra energia tèrmica a 14 punts de consum, i qualsevol 

interrupció del servei es considera un problema sever ja que en els períodes de 

màxim consum fa fred i sense energia tèrmica la calefacció no funciona i a més 

suposa una baixada en qualitat del servei. La central rep l’energia elèctrica i la 

subministra a través de la línia principal que es connectarà a la ETR de Ransol. 

Però en el cas de que es produís un defecte a la línia els grups motor-

generadors s’haurien d’interrompre però es podrien utilitzar les calderes. Per a 

poder fer ús del suport auxiliar de les calderes cal mantenir un subministrament 

d’energia elèctrica que es faria a través d’una línia auxiliar connectada a una 

estació transformadora de distribució i n el cas de que l’averia sigui generalitzada 

a tota la xarxa un grup electrogen permetria fer funcionar tots els equips. 

Per a poder commutar entre les tres possibilitats s’instal·larà un equip la funció 

del qual sigui connectar la central a una de les tres opcions[SCH13]. 
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26. Presa a terra 

Tal com ja s’ha especificat en apartats anteriors, hi ha elements de la central que 

necessiten estar connectats a un elements de potencial zero, en aquest cas el 

terra. Els terrenys tenen diferents resistivitat elèctrica depenent la seva 

naturalesa, però acostuma a ser superior a la que es pugui trobar en el coure o 

l’alumini. Malgrat la mala conductivitat que presenten els terrenys, si la secció 

dels conductors és elevada es pot reduir considerablement la resistència de 

terra. 

En els reglaments de AT (MIE-RAT) i de BT (MIE-RBT) existeixen taules de 

resistivitats del terreny en funció del tipus d’aquest, però a efectes pràctics 

suposa un grau d’incertesa força elevat ja que les particularitats dels terrenys 

poden ser molt variades i les taules són força limitades. Tot i que les taules no 

ens proporcionen una informació exacta per instal·lacions fins a 30 kV amb una 

corrent de curtcircuit inferior als 16 kA, com en el cas de la central de 

cogeneració de Soldeu, la normativa no exigeix la determinació prèvia de la 

resistivitat del terreny i pot efectuar-se mitjançant l’ús dels valors estandarditzats 

a  les taules, altrament, es recomana que sempre s’efectuï una medició de la 

resistivitat, un procediment fàcil i ràpid on un dels procediments més recomanats 

és el mètode de Wenner. 

                                               

Fig 69 Tensió de contacte degut al pas de la corrent. [17] 

Per al disseny del sistema de posta a terra ,degut a que a Andorra no existeix 

una reglamentació específica,  es pot utilitzar diferent normativa i reglamentació 
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pròpia de diferents països. En aquest cas, s’opta per la utilització del sistema 

d’UNESA d’Espanya i al sistema exposat per la guia IEEE 80-2000 de caire 

internacional. 

 

Fig 70 Disposició de les sondes per la mesura de la resistivitat pel mètode Wenner[17] 

 

Mètode UNESA 

El procediment que recomana UNESA i recollit en la publicació “Método de 

cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centro de 

transformación de tercera categoria” es basa en el mètode de Howe. I consisteix 

en elegir pels elèctrodes de posta a terra una configuració determinada recollida 

en la publicació d’UNESA. Per a cada una de les configuracions s’indiquen uns 

factors anomenats valors unitaris en base a la resisitivitat del terreny i la corrent 

de defecte es pot calcular la resistència de l’elèctrode. 

Segons el MIE-RAT 13 s’han de considerar dos tipus de terres diferents, la posta 

a terra de protecció i la de servei. A la posta a terra de protecció se li connecten 

totes les parts metàl·liques  que normalment estan sense tensió però que degut 

a una averia, un defecte, accident o descàrregues atmosfèriques  poden quedar 

a un potencial diferent de zero. En aquest projecte tots els elements metàl·lics ja 

siguin armaris, transformadors, motors de combustió, calderes.... han de tenir 

una connexió a terra per garantir la seguretat dins la central. Respecte a l’altre 

tipus de posta a terra esmentat, la de servei, se li connecten punts o elements 

que formen part de circuits elèctrics tals com els neutres del generador i el 

transformador i que s’especifica en els plànols. 

Pel que fa a la configuració dels elèctrodes, en el mètode UNESA ens podem 

trobar amb: 
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 Quadrats i rectangles de cable enterrat horitzontalment sense piques. 

 Quadrats i rectangles de cable enterrat amb piques verticals. 

 Línies de cable enterrat horitzontalment, un mallat, que disposa de piques 

alineades. 

Un aspecte interessant a considerar és que es pot construir un elèctrode de 

dimensions no considerades en les taules, simplement cal efectuar els càlculs i 

validar-los per un elèctrode de dimensions inferiors a la que considerem a 

instal·lar. 

 

Fig 71 Detall de la situació del elèctrodes a la ETR de Grau Roig [32] 

La finalitat de la presa de terra és protegir la instal·lació i als usuaris d’aquesta. 

Per aquest motiu s’aplica el concepte de tensió de pas i de contacte, establint-se 

per normativa un valor màxim acceptable.  
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Fig 72 Tensió de pas i tensió de contacte [17] 

La tensió de pas consisteix en la diferència de potencial entre dos punts de la 

superfície del terreny, que pot quedar aplicada entre els peus separats d’una 

persona que en un moment determinat es trobi en a la superfície del terreny. 

Aquesta tensió s’expressa per una separació de 1m entre els dos peus i por 

arribar a ser perillosa per la salut, motiu pel qual se’n normalitza el valor màxim 

admissible en les instal·lacions. Quan es produeix una circulació de corrent de 

l’elèctrode al terreny on es troba aquest, a més de la tensió de pas sorgeix la 

tensió de contacte. Que és la diferència de tensió que pot resultar aplicada entre 

dos peus sobre el terreny i un altra part del cos, en aquest cas ens trobem amb 

una circulació de corrent a traves del cos que habitualment travessa òrgans 

interns i per tant resulta més perillosa que la tensió de pas. Seria el resultat que 

hi hauria si es toques amb la mà un element tal com la carcassa d’un 

transformador amb una fuita de corrent. 
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Fig 73 Tensió de pas [17] 

 

Fig 74 Tensió de contacte [17] 
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El procediment recomanat per UNESA es basa en el mètode Howe i consisteix 

en elegir entre un seguit de configuracions de preses de terra la que millor ens 

convé, amb la facilitat afegida de que es proporcionen els coeficients pel càlcul 

de la resistència de terra, la tensió de pas i la de contacte.  

 

Fig 75 Diferents configuracions de posta a terra per UNESA. [19] 

 

Mètode IEEE 

Una de les inconveniències de treballar amb el mètode proposat per UNESA és 

que és poc flexible, té limitacions alhora de trobar una configuració adaptada a 

cada cas. En el cas de la central de cogeneració de Soldeu cal tenir en compte 

que és necessari que la posta a terra ocupi un espai limitat ja que l’adequació del 

terreny per a la central és costós. L’avantatge del mètode recomanat a la Guía 

IEEE és que permet escollir una configuració a mesura, l’adaptabilitat és 

elevada. 

El procés de càlcul és molt semblant al mètode UNESA, amb la diferència que 

cal dissenyar una configuració i calcular tots els coeficients que amb el mètode 

de Howe ja venen donats. El primer pas que s’ha d’efectuar en el procés de 

càlcul és calcular la secció mínima que ha de tenir el conductor i a continuació 

amb la configuració adoptada s’ha de començar a efectuar tots els càlculs que 

permeten verificar que les tensions de contacte i de pas no superen els valors 

màxims admissibles.  

 El dimensionament dels conductors s’efectua mitjançant l’equació recollida en el 

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

                                             

                                           

                          

                                     

                              

                                                      

                                                  

                                                

    
 

   
      

                                              

                                      

I per a l’obtenció de la resistència de la posta a terra es fa ús de l’equació de 

Sverak: 

      

 

 
  

  
 

 

    
 

 

   
 

      
  

 

 

 
 

 

On: 

                                 

                                   

                                             

                                

Com es comprova el càlcul és més extens amb el mètode IEEE que amb el 

d’UNESA i habitualment s’utilitza el d’UNESA sempre que la situació ho permeti.  

Solució adoptada 

El terreny ofereix un seguit de limitacions pel que fa a l’espai i conseqüentment 

cal adoptar la configuració de la posta a terra a l’espai disponible. 
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Fig 76 Plataforma de la central de cogeneració [9] 

 

La configuració obtinguda és una 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. Amb una secció de conductor de coure de 50 mm2  nu 

i de 30 mm2 per les preses de terra dels equips.[SCH26] 

El resultat obtingut en l’apartat [13.Posta a terra de l’annex I]  és: 

          

                

                    

Ep= 81,42V<1494,08V 

Em=275,56V<460,52V 
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Es connectaran a terra per protecció totes les parts metàl·liques de la instal·lació 

que en un funcionament normal no es trobin sota tensió però que a 

conseqüència d’una averia o una falta puguin quedar amb tensió i provocar un 

accident. El cable de terra pels equipament de mitja tensió i  serà de secció 30 

mm2 amb aïllament 10kV i per la baixa tensió 30 mm2 amb aïllament de 1000V 

pels equips tals com els motors i generadors de cogeneració. 

Els elements que es connectaran a terra. 

 Neutre dels generadors. 

 Neutre dels transformadors. 

 Terra dels secundaris dels TT i TC. 

 Estructura metàl·lica dels motorgeneradors, els equips auxiliars dels 

aparells de cogeneració, l’estructura dels transformadors (en el cas dels 

transformadors es considera el cable de terra dimensionat per la tensió 

més elevada). 

 Parts metàl·liques dels armaris i cel·les de la central (el seu cable de terra 

ja va proporcionat pel fabricant), quadres de distribució de baixa tensió, 

quadres de la sala comanda, i en general tots els elements metàl·lics que 

hi hagin a la central. 

El dimensionament de la presa de terra dels equips de baixa tensió que no formi 

part de la generació, alimentació o distribució de la central no forma part de 

l’abast d’aquest projecte i per tant no s’efectuarà cap càlcul. 
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27. Estudi de viabilitat  

 

En aquest apartat la viabilitat econòmica del projecte. Degut a que aquest 

projecte és un disseny i no un projecte detallat, els costs s’han definit d’acord 

amb el preu mig dels productes al mercat i per tant hi pot haver variacions amb 

les ofertes que es presentin per a cada lot del plec de condicions tècniques. 

D’acord amb l’article 4 de la  Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l'impost 

indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals les activitats 

efectuades per empreses públiques o parapúbliques que realitzen en l’exercici 

de les seves funcions atribuïdes, quedaran exemptes del tipus impositiu indirecte 

ISI d’aplicació des del 1 de Gener del 2006. Conseqüentment no es d’aplicació 

l’impost ISI en la construcció de la central de cogeneració. 

27.1. Viabilitat 

L’objecte de l’estudi de la viabilitat econòmica d’un projecte és determinar si es 

pot dur a terme econòmicament i si hi haurà un benefici econòmic. Degut a que 

el projecte el du a terme una empresa pública, la finalitat de construir una central 

de cogeneració no és obtenir una rendibilitat elevada, sinó millorar la qualitat del 

servei. 

Per a efectuar aquest estudi s’ha determinat el preu de venta de l’energia tèrmica 

en 70€/MWh degut a que amb les calderes convencionals de gasoil el MWh 

s’està pagant a 112 euros i per tant el servei en resulta molt més barat. A més, 

s’ha escollit com a model de generador per l’estudi el Jenbacher JMS 612: 
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Cost total de la central: 15.178.452,19 € 

Preu del GN PCI 38 €/MWh pci 

Hores equivalents motor 1 8200 Hores 

Hores equivalents motor 2 4400 Hores 

Potència elèctrica 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 2.323.783 Euros 

Tarifa 80 Euros/MWh 

Potència tèrmica 1,70 MW 

Calor calderes convencionals 6580 

MWh 

térmicos 

Ingres per energia tèrmica 70 Euros/MWh 

Plaç  d'amortització fiscal 20 Años 

Amortització del crèdit 20 Años 

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 20 Dades inicials 

El resultat és un VAN de 3.324.658€  [apartat 18. Càlculs per l’estudi de 

viabilitat Annex I] amb una vida útil de 20 anys, pel que es dona com a rendible 

la instal·lació de la central de cogeneració a Soldeu.  
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Els beneficis anuals i l’amortització es detallen a continuació: 

 
Gràfic 7 Benefici net 

 
Gràfic 8 Pagament  anual del deute 

El finançament s’obté en un 100% d’un crèdit a retornar en 20 anys. L’empresa 

FEDA és solvent i de titularitat pública,  i per tant accedir a un crèdit financer no 

ha de suposar un problema. 
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28. Seguretat en obra 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a 

l’autoritat laboral competent. 

 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent 

haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El coordinador de seguretat i salut, l’execució de l’obra o qualsevol integrant de 

la Direcció Facultativa, en el cas d’apreciar un risc greu imminent per a la 

seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment 

comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

sotscontractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes. 

Com a característiques del projecte: 

- La durada prevista de les obres serà de 10 mesos. 

- El nombre màxim de treballadors previst que treballin de forma simultània 

serà de: 10 persones. 

28.1. Objecte 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de l’obra 

objecte del present projecte, les previsions respecte a la prevenció de riscos 

d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar al seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors de manteniment. 

28.2. Normes de seguretat aplicables a l’obra 

Segons el BOPA, Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, la normativa aplicada a 

la obra que es realitza, queda reglada en:   

 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) 
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 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) 

 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). 

 

28.3. Identificació dels riscs 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 

l’obra, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, 

tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució 

de l’obra a bé ser extrapolables a d’altres feines. 
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S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: 

caigudes, talls, cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient 

per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en compte les possibles 

repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en 

tot moment el risc d’incendi. 

 

Mitjans i maquinaria: 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas..) 

 Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc) 

 Riscos derivats del funcionament de grues. 

 Caiguda de la càrrega transportada. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes). 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 

 Contactes elèctrics directes i indirectes. 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Treballs previs: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. 

gas...). 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes). 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Sobreesforços per postures incorrectes. 

 Bocada de piles de material. 

Enderrocs: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes). 

 Contactes amb materials agressius. 
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 Talls i punxades. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Sobreesforços per postures incorrectes. 

Estructura: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas..) 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobreesforços per postures incorrectes 

 Fallides d’encofrats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Bolcada de piles de material 

Instal·lacions: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas ..) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobreesforços per postures incorrectes 

 Caigudes de pals i antenes 
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28.4. Mesures de prevenció i protecció 

 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les 

individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans 

auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els mitjans de 

protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

 

Mesures de protecció col·lectiva: 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

 Senyalització de les zones de perill. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant 

a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors. Deixar una 

zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al pas de maquinària. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega. 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

 Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions 

aïllants. 

 Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, 

frenada, bolcatge, etc. 

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

 Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 

 Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de 

protecció de rases. 

 Utilització de paviments antilliscants. 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, 

lones) 

 Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 Tot treball que es dugui en una zona amb risc de contacte elèctric 

s’efectuarà amb un tall de l’alimentació a la zona. 
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 Cal mantenir la distància de seguretat als conductors elèctrics sota tensió 

en tot moment. 

 Està prohibit treballar en la instal·lació d’alta tensió sense haver rebut la 

confirmació firmada d ela consignació de la instal·lació. 

 

Mesures de protecció individual: 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de 

partícules 

 Utilització de calçat de seguretat aïllant 

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció 

caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 

de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punzades 

 Utilització del casc 

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 

 Utilització de davantals 

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d’intoxicació per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament 

d’aire.  

Mesures de protecció a tercers: 

 Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de 

vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin 

entrar-hi 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en 

relació amb els vials exteriors 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega 

 Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, 

lones) 

 Bolcada de piles de material. 
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28.5. Equipaments d’higiene i benestar 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran en lo referent a elements, 

dimensions i característiques d’acord a les necessitat mínimes de seguretat i 

higiene en el treball. 

Per el servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà 

a una persona, la qual podrà alternar aquest treball amb d’altres propis de l’obra. 

 

Es preveurà la realització de las següents instal·lacions segons necessitats. 

 

 1 WC per cada 25 obrers punta, o fracció. 

 1 lavabo amb mirall i sabó per cada 10 obrers punta, o fracció. 

 1 dutxa per cada 10 obrers punta, o fracció. 

 1 escalfador elèctric de 100 l. per cada 25 obrers punta, o fracció 

28.6. Coordinador en matèria de seguretat i salut 

La designació del Coordinador en la elaboració del projecte i en l’execució de 

l’obra podrà recaure en la mateixa persona. 

 

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà 

de desenvolupar les següents funcions: 

 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

 Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que las empreses i 

personal actuant apliquin de manera coherent i responsable els principis 

d’acció preventiva. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat por el contractista i, en el seu 

cas, les modificacions introduïdes en el mateix. 

 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels 

mètodes de treball. 

 Adoptar las mesures necessàries per a que sol les persones autoritzades 

puguin accedir a l’obra.  

 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessari la 

designació del Coordinador. 
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28.7. Mitjans preventius i d’organització de la seguretat 

Formació: 

Tot el personal ha de rebre al entrar a l’obra una explicació dels mètodes de 

treball i els riscos que aquests poden suposar, juntament amb les mesures de 

seguretat. 

 

Medicina preventiva i primers auxilis: 

- Farmaciola: Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material 

especificat a la normativa vigent. S’informarà a l’inici de l’obra, de la 

situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una 

llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidents. 

 

- Assistència a accidents: S’informarà a l’obra de les direccions dels 

diferents centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats 

laborals, ambulatoris, etc.) a on s’han de traslladar als accidentats per un 

més ràpid i efectiu tractament.  

 

- Reconeixement mèdic: Tot el personal al començar a treballar a l’obra, 

passarà un reconeixement mèdic previ al inici del treball, i que serà 

repetit en el període d’un any. 

 

- Adreces d’interès: Existirà un llistat amb l’adreça i número de telèfon 

dels següents serveis i centres més propers a l’obra: 

 Bombers. 

 Ambulàncies. 

 Centres d’atenció hospitalària. 

 Policia 
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29. Estudi ambiental  

 

La central de cogeneració s’ubica a les immediacions del poble de Soldeu, en un 

entorn d’alta muntanya a 1800 metres d’altitud. Per a la construcció d’una 

instal·lació com la que es planteja, la llei obliga a efectuar un estudi d’impacte 

mediambiental, i tenint en compte la seva situació, segons el 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, cal tenir en compte una 

sèrie de consideracions com l’afectació a la flora i la fauna, emissions de 

contaminants, contaminació sonora...etc.  

La major afectació a l’entorn de la central de cogeneració serà la obra civil degut 

al soroll produït per la maquinaria i durada de les obres d’adequació del terreny, 

construcció de la plataforma i l’edifici. I durant l’explotació de la central les 

emissions tindran un paper molt important en l’afectació al medi. 

 

Fig 77 Vall d’Incles, a 300m de l’ubicació de la central de cogeneració.[Arxiu FEDA] 

Atenent l’objecte d’aquest projecte, l’estudi de l’afectació al medi del conjunt de 

l’obra civil i la xarxa de calor no es realitza en aquest mateix projecte ja que ja ha 

estat realitzat per l’empresa Ecotècnic s.a.  que es va encarregar de l’Avaluació 

d’Impacte ambiental en el projecte: Central de cogeneració i dipòsits de gas 

natural a Soldeu (Canillo).  
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29.1. Emplaçament 

La central de cogeneració es troba situada entre la corba d’Incles i el poble de 

Soldeu dins la parròquia de Canillo (Andorra), en uns terrenys situats al marge 

esquerra de la C.G. Núm. 2 en direcció a França abans d’arribar a Soldeu. A 

l’oest de la parcel·la, de sota la C.G. Núm. 2 trobem les terres anomenades 

Obagot d’Incles i el riu d’Incles, a l’est el solà de Soldeu, al sud el poble de 

Soldeu i al nord el serrat de l’Orri i tota la vall d’incles,  a una altitud de 1800m. 

 

Fig 78 Emplaçament de la central. [Font pròpia] 

El clima és el propi d’alta muntanya i malgrat no es disposa d’un històric de 

dades de la ubicació si que se n’han obtingut de la ETR de Ransol situada uns 2 

km direcció Espanya. 
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Gràfic 9 Diagrama Ombrotèrmic de Ransol [6] 

 
Fig 79 Distribució de precipitacions anuals a Andorra  [6] 
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29.2. Valoració dels impactes 

A continuació es procedeix a estudiar els impactes de les obres projectades 

sense tenir present les oportunes mesures preventives i/o correctores previstes, 

així com l’impacte residual que quedarà amb l’aplicació de les mateixes. 

 

Amb la caracterització dels efectes sobre l’entorn es pretén estudiar com 

repercuteix o repercutirà el projecte als diferents factors ambientals considerats 

durant les fases de construcció i de funcionament. 

 

Criteris descriptius dels efectes que considera el present Reglament: 

 

 Efectes directes o indirectes 

Directes: tenen una incidència immediata en algun factor ambiental. 

Indirectes: són originats a partir d’una acció o d’un altre procés impactant o 

contaminant. 

 

 Efectes simples o acumulatius 

Simple: Aquell que quan es produeix no augment amb el pas del temps. 

Acumulatiu: Aquell que quan es propaga l’acció de l’agent inductor, incrementa 

progressivament la seva gravetat, ja que no existeixen mecanismes d’eliminació 

amb efectivitat temporal similar a la de l’increment de l’agent causant del mal. 

 

 Efectes a curt, mitjà i llarg termini 

Curt termini: Aquell que es manifesta abans d’un any. 

Mitjà termini: Aquell que es manifesta abans de 5 anys. 

Llarg termini: Aquell que es manifesta al cap de 5 anys. 

 

 Efectes permanents o temporals 

Permanents: són aquells que alteren indefinidament en el temps els factors 

ambientals presents a la zona. 

Temporals: són aquells que alteren els factors ambientals de forma no 

permanent en el temps, la durada dels quals, en la majoria dels casos no es pot 

determinar. 

 

 Efectes positius i negatius 

Positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per 

lapoblació en general, dins del context d’un anàlisi complet, dels costos i 

beneficis genèrics i de les externalitats de l’actuació contemplada. 
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Negatiu: Aquell que es tradueix en una pèrdua de valor natural, cultural, 

paisatgístic, de productivitat ecològica, o en un increment dels perjudicis derivats 

de la contaminació, erosió i altres riscos ambientals. 

 

Respecte a la valoració ambiental en base a la caracterització dels efectes sobre 

l’entorn, es realitzarà una valoració de l’impacte ambiental resultant amb els 

següents descriptors, tal i com apareixen al Real Decret espanyol 1/2008, pel 

qual s’aprova el Reglament per l’execució del Real Decret Legislatiu de 11 de 

gener, d’avaluació d’impacte ambiental. 

 Impacte compatible: Aquell en què la recuperació és immediata després 

del cessament de l’activitat, i no precisa pràctiques protectores o 

correctores. 

 Impacte moderat: Aquell en què la recuperació no precisa pràctiques 

correctores o protectores intensives, i en el que la consecució de les 

condicions ambientals inicials requereix un cert temps. 

 Impacte sever: Aquell en què la recuperació de les condicions del medi 

exigeix la adequació de mesures protectores o correctores, i en el que, 

tot i amb aquestes mesures, aquella recuperació precisa d’un període de 

temps dilatat. 

 Impacte crític: Aquell en què la magnitud és superior al llindar 

acceptable. Amb elles produeix una pèrdua permanent de la qualitat de 

les condicions ambientals, sense possible recuperació, fins i tot amb 

l’adopció de mesures protectores o correctores. 

29.2.1. Sorolls i vibracions 

La major part de la contaminació per soroll ve donada per la carretera general i 

durant el procés de construcció i adequació dels terrenys de la central la 

maquinaria també serà partícip a la contaminació acústica de la zona. Durant 

l’explotació de la central de cogeneració  els grups generadors seran els 

principals elements emissors sonors de la central.  

Els equips motorgeneradors han de complir uns nivells sonors inferiors a 55 dBA 

+/- 3dBA a 10 metres de la sala de màquines on es situïn els motors i de 40 dBA  

al local comanda i els lavabos. L’estudi sobre els nivell de soroll que produeixin 

els motors dins de l’edifici , serà efectuat per l’empresa que proporciona els 

motors i es recollirà en l’oferta. 

Pressió sonora: màx 100 dBA. Segons DIN 45635 tipus de precisió 3 a un metre. 

Potència acústica: 121 dBA amb 123 m2 i 124dBA a 6,28m2. 
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Els sorolls produïts durant la fase d’obra són de caràcter temporal i amb la 

finalitat de reduir al màxim la seva repercussió es prenen una sèrie de mesures: 

 Velocitat màxima dels vehicles a 30 km/h a dins de l’obra. 

 Revisar l’estat general de la maquinaria i rebutjar la maquinaria que pel 

seu estat generi un increment dels nivells sonors derivats de la realització 

dels treballs. 

 Establir un horari de realització dels treballs entre el dilluns i fins al 

divendres, de les8h00 fins a les 20h00. 

 

L’afectació de l’entorn per les obres d’instal·lació dels equipaments elèctrics serà 

mínima ja que la major part de l’activitat es realitzarà dins de l’edifici i degut a 

que l’afectació a l’entorn cessarà amb la finalització de l’activitat es considera 

l’impacte com a moderat. 

29.2.2. Emissions atmosfèriques i estalvi de combustible 

L’estudi de les emissions de contaminants va ser realitzat per l’empresa 

Ecotècnic, al desembre de 2009: Projecte mediambiental d’avaluació de 

contaminació atmosfèrica de la nova planta de cogeneració de Soldeu –propietat 

FEDA. Els valors límits de la legislació andorrana definits al Reglament de 

control de la contaminació atmosfèrica són pràcticament iguals als de la 

legislació espanyola.  

 

Alhora d’estudiar les emissions de la planta de cogeneració cal tenir en compte 

el règim de funcionament i diferenciar els períodes d’estiu i hivern ja que no 

produirà energia de forma constant, sinó en funció de la demanda de calor. Així 

doncs, la demanda energètica serà molt diferent entre els períodes d’estiu i 

d’hivern, tal com s’observa en la corba de demanda del gràfic anterior.  

Així doncs, alhora d’efectuar qualsevol càlcul o la modelització per als motors en 

règim de funcionament a fi de determinar l’alçada òptima de la xemeneia cal tenir 

en compte: 

Escenari Estival: Potència 8 MW. Funcionament dels 2 motors, és a dir, 

(2+2)MW tèrmics + (1,75 + 1,75) MW elèctrics, el que són 7,5 MW. A efectes 

d’aquet estudi s’arrodoneix a 8 MW.  

Escenari Hivernal: Potència 16 MW. Escenari estiu + Caldera de 8MW, es a dir, 

(2+2)MW tèrmics + (1,75 + 1,75) MW elèctrics + 8 MW (caldera) . A efectes 

d’aquet estudi s’arrodoneix a 16 MW.  
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Cal tenir present però, que es deixa la caldera de 4 MW en reserva en cas de 

fallada de motors. Així doncs, en qualsevol dels escenaris es considera el 

funcionament a ple rendiment, és a dir, en la situació més desfavorable i que per 

tant, ens situa en el pitjor dels casos per les emissions. Es tracta però, d’una 

situació hipotètica i improbable. Vist el dimensionament de la planta i la demanda 

energètica. 

Únicament en el cas del NO2, es supera en un únic punt, el situat a 250m a l’est i 

500m al sud, el llindar de 200 μg/m³ en 1 hora en un total de 22 vegades, sent el 

màxim permès de 18 cops. 

 

Per reduir aquestes emissions, existeix la possibilitat de la instal·lació d’un 

catalitzadorespecífic per a la reducció del NO2 ja que aquests sistemes de dos o 

tres vies garanteixen una qualitat d'emissió inferior a la normativa legal vigent. 

 

29.2.3. Reducció dels agents contaminants 

 

El principal factor mediambiental alhora d’instal·lar una central de cogeneració es 

l’estalvi de combustible i la reducció de contaminants. Per a l’estudi comparatiu 

es prenen com a base les dades de consum de calderes proporcionades pels 

diferents hotels i blocs d’apartaments  potencials d’adherir-se a la xarxa de calor 

de la central de cogeneració. 

  



Disseny del sistema elèctric i de control dels grups generadors de la central de cogeneració de Soldeu, 

Andorra 

 

 153 

Localització 

mapa 

Establiment Categoria Potencia 

instal·lada 

Potencia 

demanada Maxi 

F1 Sport Hotel HOTEL 2460 kW 1230 kW 

F2 Sport Hotel HOTEL 510 kW 255 kW 

D Sport Village HOTEL 1790 kW 895 kW 

G1 Hermitage SPA HOTEL 1790 kW 895 kW 

G2 Hermitage Hotel HOTEL 1790 kW 895 kW 

B1 Apartaments Calbo APARTAMENTS 280 kW 210 kW 

H Hotel Bruxelles HOTEL 285 kW 214 kW 

B2 Edelweis APARTAMENTS 225 kW 160 kW 

A Piolet Parc HOTEL 2250 kW 1125 kW 

E Piolets HOTEL 1040 kW 520 kW 

C Himàlaia HOTEL 1240 kW 930 kW 

J Naudi HOTEL 250 kW 188 kW 

K2 L’Avet HOTEL 120 kW 90 kW 

L Maestre Hotel HOTEL 480 kW 240 kW 

K1 Montana HOTEL 600 kW 300 kW 

K2 Annex Montana  150 kW 113 kW 

R Bonell 1 APARTAMENTS 130 kW 98 kW 

Q Bonell 2 APARTAMENTS 250 kW 188 kW 

M Hotel Hort de popaire APARTAMENTS 1500 kW 750 kW 

N Apartaments Bonaire APARTAMENTS 1500 kW 750 kW 

P Apartaments Bellavista APARTAMENTS 750 kW 375 kW 

S Apartaments Casa Vella APARTAMENTS 225 kW 169 kW 

T Apartaments Font APARTAMENTS 225 kW 169 kW 

U Apartaments Paradis APARTAMENTS 225 kW 169 kW 

V Edf. Prat de les Molieres APARTAMENTS 225 kW 169 kW 

W Edf. Fontargent APARTAMENTS 225 kW 169 kW 

   20 515 kW 11 271 kW 

Taula 21 Característiques de les calderes instal·lades a Soldeu [7] 

Com a aproximació, es prenen les dades de concentració de contaminants de: 

 Concentració mitjana del paràmetre CO: 90,7 mg/m3 

 Concentració mitjana del paràmetre SO2: 78,3 mg/m3 

 Concentració mitjana del paràmetre NO: 141,6 mg/m3 

 Concentració mitjana del paràmetre NOx: 162,14 mg/m3 

 Concentració mitjana del paràmetre CO2: 9,72 % 

 Cabal mitjà de les calderes: 479,43 m3/h 
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Monòxid de carboni (CO) 

Partint del cabal de les calderes: 479,43 m3N/h que multiplicant per la 

concentració 90,7 mg/Nm3 obtenim el valor de 43.484,3 mg/h i fent les 

conversions necessàries per a obtenir tones i tenint en compte els 7 mesos de 

l’any  més crítics obtenim un valor final de monòxid de carboni de 0,38 

tones/any. 

Diòxid de sofre (SO2) 

Partint del cabal 479,43 m3N/h, multiplicant per la concentració mitjana 78,3 

mg/Nm3 i fent els càlculs anteriors amb les corresponents conversions obtenim el 

valor de 0,33 tones/any. 

Òxid de nitrogen (NO) 

Fent els mateixos càlculs que amb els altres paràmetres obtenim un valor per a 

l’òxid de nitrogen de 0,60 tones/any. 

Òxids de nitrogen en general (NOx) 

Fent els mateixos càlculs que amb els altres paràmetres obtenim un valor per als 

òxids de nitrogen de 0,69 tones/any. 

Diòxid de carboni (CO2) 

Al ser un valor adimensional (unitats en %) obtenim el valor mitjà obtingut de les 

26 mesures: 9,72 %. 

Per al càlcul de les emissions de la central de cogeneració es prendran com a 

dades les proporcionades per les empreses subministradores: 

- Concentració mitjana del paràmetre CO: 0,08 mg/m3 

- Concentració mitjana del paràmetre SO2: 0,016 mg/m3 

- Concentració mitjana del paràmetre NO: 0,100 mg/m3 

- Concentració mitjana del paràmetre NOx: 0,124 mg/m3 

- Concentració mitjana del paràmetre CO2: 8,97 % 

- Cabal mitjà dels focus de la planta de cogeneració: 435,85 m3/h 

Per a mesurar la quantitat d’emissió en tones/any dels diferents paràmetres de 

gasos de combustió farem els següents càlculs:  

Monòxid de carboni (CO) 

Partim del cabal de la planta de cogeneració: 435,85 m3N/h que multiplicant per 

la concentració 0,08 mg/Nm3 obtindrem el valor de 34,86 mg/h i fent les 

conversions necessàries per a obtenir tones i tenint en compte els 7 mesos de 

l’any  més crítics obtenim un valor final de monòxid de carboni de  0,0003 

tones/any. 
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Diòxid de sofre (SO2) 

Partim del cabal 435,85 m3N/h , multiplicant per la concentració mitjana 0,016 

mg/Nm3i fent els càlculs anterior amb les corresponents conversions obtindrem 

el valor de 0,00006 tones/any. 

Òxid de nitrogen (NO) 

Fent els mateixos càlculs que amb els altres paràmetres obtindrem un valor per a 

l’òxid de nitrogen de 0,00039 tones/any. 

Òxids de nitrogen en general (NOx) 

Fent els mateixos càlculs que amb els altres paràmetres obtenim un valor per als 

òxids de nitrogen de 0,00049 tones/any. 

Diòxid de carboni (CO2) 

Al ser un valor adimensional (unitats en %) obtenim el valor obtingut mitjà de les 

4 mesures: 8,97 %. 

 

29.2.4. Resultats  

 

Com es pot veure en els càlculs anteriors, la tecnologia que presenta un major 

avantatge ambiental és la planta de cogeneració, ja que en tots els paràmetres 

comparats representa una disminució de la emissió. 

Comparant resultats paràmetre per paràmetre: 

Paràmetre Caldera Planta cogeneració % Reducció 

CO 0,38 tones/any 0,0003 tones/any 99,92 % 

SO2 0,33 tones/any 0,00006 tones/any 99,98 % 

NO 0,60 tones/any 0,00039 tones/any 99,93 % 

NOx 0,69 tones/any 0,00049 tones/any 99,92 % 

CO2: 9,72 % 8,97 % 8 % 

Taula 22 Balanç comparatiu de reducció d’emissions 

Per tant els avantatges de fer servir la tecnologia de la planta de cogeneració 

són les següents: 

 S’adapta bé a les zones aïllades o ultra perifèriques 

 Estalvia energia i millora la seguretat del subministrament 
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 Disminueix les pèrdues de la xarxa elèctrica, especialment perquè 

les centrals de cogeneració s’acostumen a situar properes als 

llocs de consum. 

 Disminueix les emissions dels principals gasos de combustió 

presents en aquest tipus d’instal·lacions. 

Les centrals de cogeneració poden assolir un rendiment energètic de l’ordre del 

90 %. El procediment és més ecològic, ja que durant la combustió el gas natural 

allibera menys diòxid de carboni i òxids de nitrogen que el petroli o el carbó. 

Segons les estadístiques, el desenvolupament de la cogeneració podria evitar la 

emissió de 127 milions de tones de CO2 l’any [37]. 

29.3. Gas aïllant en les cel·les de mitja tensió 

Les cel·les de mitja tensió en un espai reduït han de permetre operar els 

interruptors a una tensió molt elevada, de manera que amb l’espai disponible 

l’aire no pot actuar com a aïllant en condicions estàndards. Les opcions que es 

presenten són la utilització d’aire comprimit o  hexafluorur de sofre. En el cas de 

l’aire no hi ha cap problema ja que no es un contaminant, però amb l’hexafluorur 

de sofre ens topem amb un gas que té un GWP molt elevat. Aquest gas és 

extensament utilitzat en la industria elèctrica com a medi dielèctric per a alta 

tensió, reemplaçant els PCBs que són molt perjudicials. Gràcies a les seves 

propietats dielèctriques (millors que les de l’aire) permet reduït la mida dels 

equips permetent creat els blindats. 

Una de les propietats que també fan que sigui bo per l’aparamenta elèctrica és 

que és molt resistent als efectes de la pol·lució i el clima i rendible al llarg del 

temps. Malgrat que els productes de la seva descomposició tendeixen a 

recomposar-se un altre cop l’arc elèctric pot provocar decafluoride S2F10 que és 

un gas molt tòxic 

El major inconvenient d’utilitzar aquest gas resideix en el seu efecte hivernacle ja 

que d’acord amb “Intergovernmental Panel on Climate Change” el SF6 és el 

greenhouse gas més potent que s’ha avaluat amb un GWP (Global Warning 

Potential) de 22800 vegades al del CO2 en un període de 100 anys. A més té 

una permanència en l’atmosfera molt llarga (800-3200 anys), però gràcies al 

control i que el seu ús queda bastant limitat (des de l’1 de Gener de 2006 només 

es permet utilitzar en aparamenta elèctrica)  la seva contribució a l’efecte 

hivernacle és de només 0,2% [4] 

L’impacte que suposa l’emissió d’aquest gas a l’atmosfera es considera crític i 

degut a que la responsabilitat d’utilitzar el SF6 és molt elevada, malgrat els 

http://en.wikipedia.org/wiki/Disulfur_decafluoride
http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
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equips tinguin avantatges d’espai, es considera que l’ús de cel·les amb aire 

comprimit és més adequat i genera menys costs de control i desmantellament de 

la instal·lació. 

29.4. Us del PVC com a aïllant elèctric 

Per a l’aïllament de cables elèctrics és comú utilitzar PVC o XLPE i degut al preu 

més reduït del PVC aquest és més comú. 

El poli(clorur de vinil) és un polímer blanc que s’estova als 80ºC i es descompon 

als 140ºC. És un polímer per adició amb una resistència elèctrica i a la flama 

molt bona, però degut a la seva gran polaritat les propietats aïllants elèctriques 

són menors que les del polietilè i el polipropilè. 

Malgrat les propietats elèctriques i a la flama i el seu baix cost, els PVC conté 

clor a la seva molècula i quan aquest es degrada degut a la temperatura o a 

agents externs com la llum solar, s’emeten radicals lliures de clor que tenen una 

afectació important per la salut de les persones i pel medi ambient afavorint la 

destrucció de a capa d’ozó (compostos halogenats). 

Pels motius esmentats anteriorment i amb la voluntat de afavorir la preservació 

del medi ambient, es considera prioritari la no utilització del PVC en els diferents 

equips de la central, fent ús de substituts vàlids per a les diferents aplicacions 

requerides. A més, amb la no utilització del PVC es cobreix la possibilitat de que 

en un futur aquest polímer sigui prohibit a la UE i en millora la imatge de 

sostenibilitat de la central. 

29.5. Residus 

Els principals residus que es produiran en la construcció de la central són 

derivats de la obra civil i el seu tractament ha estat recollit en el projecte NºA-

00138, PROJECTE D’OBRA CIVIL DE LES PLATAFORMES, ACCESSOS I 

EDIFICIS DE LA CENTRAL DE COGENERACIÓ I DEL DIPÒSIT DE GNL A 

realitzat per l’enginyeria Sinus enginy.  

La major part de residus derivats de la instal·lació dels equipaments elèctrics són 

embalatges. Pel que fa als materials d’obra que en pugin derivar de la instal·lació 

de cables i altres equips seran tractats d’acord amb l’estipulat amb el projecte 

d’obra civil. 

El tractament de residus es realitzarà segons el codi del residu: 

Gestor: FEPER, SLU (codi ET-0012) 

 

150101 Envasos de paper i cartró 
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150102 Envasos de plàstic 

150103 Envasos de fusta 

200139 Plàstics 

 

Per altres tipus de residus que no hagin estat anomenats en el projecte, seran 

tractats d’acord amb el Reglament de gestors privats de residus del 13 d'abril 

del 2005 (BOPA núm. 33, any 17) i  la relació de gestors privats de residus 

autoritzats i inscrits al Registre de Gestors Privats de Residus en les categories 

de transportistes, entitats d’emmagatzematge i entitats de tractament publicat el 

4 d’Abril de 2012. 

  

http://www.bopa.ad/bopa/2005/bop17033.pdf
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30. Resum executiu 
 

En aquest projecte es realitza el disseny del sistema elèctric i de control de la 

central de cogeneració de Soldeu, Andorra, sent aquesta la primera a realitzar-se 

en el país. 

La central de cogeneració disposarà de dos motors generadors MACI del tipus 

Jenbacher JMS 612 alimentats amb gas natural, disposat en dos dipòsits de 

107 m3 cada un, i  amb una potència elèctrica de 1822 kW i una potència tèrmica 

de 1734kW cadascun, a més de dues calderes de GN de 4 i 8MW 

respectivament com a suport per a la generació de calor. Durant els mesos 

d’hivern es farà ús dels dos motors generadors i de la caldera de 8 MW i durant 

l’estiu només treballarà un motor generador amb el suport puntual de la caldera 

de 8 MW. La caldera de 4 MW servirà en els casos en que s’hagin de parar els 

motors generadors, donant cobertura a tot el poble de Soldeu. 

Per al subministrament i evacuació de l’energia elèctrica es proveiran dues 

connexions a 20kV als transformadors de l’estació transformadora ETR Ransol. 

La recepció es durà a terme mitjançant dues cel·les de mitja tensió que 

connectaran amb una cel·la interruptor que alimentarà tota la central, a 

continuació la cel·la amb el transformador de potència per a poder realitzar 

mesures i finalment la cel·la d’acoblament connectada a les dues cel·les dels 

grups generadors.  

Per a poder garantir una alta fiabilitat en el funcionament de la central, 

l’alimentació d’aquesta disposarà d’un permutador d’alimentació que connectarà 

a la cel·la de l’alimentació de la central a través del transformador auxiliar de 

400kW, a una ET de distribució del poble de Soldeu a 400V i un grup electrogen 

de 400kW que en el cas d’un tall de l’alimentació externa de la central, mitjançant 

gasoil com a combustible (es disposa d’un dipòsit independent de gasoil), entrarà 

en funcionament.  

La central disposarà de 4 tipus d’alimentacions diferents, per les cel·les, els 

comptadors i els reguladors de velocitat es proporcionarà una línia de 127V en 

CC alimentat a través de dos rectificadors de tensió de 3500W cada un que 

alimentaran un joc de bateries de 36Ah. Els autòmats i les proteccions seran 

alimentats a través de una línia de 24 V en CC a través de dos convertidors de 

2000W. Per contra, els servidors i ordinadors aniran alimentats a traves de dos 

onduladors de 2000W. D’aquesta manera es garanteix una alimentació dels 

equips de control amb autonomia suficient per a poder actuar i parar la central 

amb seguretat en el cas que es produeixi un tall de l’alimentació de la central, 

donant temps al grup electrogen a arrencar si s’escau. 
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El control de la central s’ha seguit atenent dos busos de dades de fibra òptica. El 

primer BUS s’encarrega de recollir el conjunt de mesures dels comptadors 

d’energia elèctrica i tèrmica de la central i els punts de consum, i el segon BUS 

inclourà les informacions provinents de la central que permetin l’explotació, 

autòmats, proteccions i informacions dels serveis generals. D’aquest manera es 

crea una interconnexió entre equipaments ModBus amb la finalitat de coordinar 

els diferents equips de la central de la manera més directa possible, permetent 

en tot moment poder accedir als diferents autòmats des dels ordinadors del 

despatx de control o des de la central de FEDA a distància. 

Per la posta a terra, atenent les limitacions d’espai de la ubicació, s’ha optat per 

una 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. Amb una 

secció de conductor de coure de 50 mm2  nu. Per a la protecció dels equips i 

dels treballadors de la central totes les estructures metàl·liques així com els 

neutres dels generadors i els transformadors, aniran connectats a terra. 
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