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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   ���� Sí   ΧΧΧΧ No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
Aquest projecte pretén donar a conèixer l’estat actual de la tecnologia i topologies en subestacions 
elèctriques, i implementar els plànols necessaris per al sistema de protecció i control d’ una 
subestació elèctrica convencional de 400kV doble barra, en què hi convergeixen dues posicions de 
línia, dues de transformació i la posició d’acoblament. Per al seu disseny, en ser una subestació de 
400kV dedicada al transport d’energia elèctrica, s’ha tingut en compte els criteris de Red Eléctrica 
de España propietària de la xarxa de transport, d’ara en endavant REE, establerts a la seva guia 
tècnica DYES, a les  instruccions i especificacions tècniques que disposen, i  incloses en l’Annex III 
d’aquest PFC. 

He optat per una configuració de doble barra amb acoblament transversal de les mateixes amb 
tecnologia AIS (Air Insulated Swechgear). Aquesta és una de les configuracions més utilitzades a 
causa de les seves característiques. És fiable i ampliable comparat amb el cost que comporta la 
inversió. També he tingut en compte una possible ampliació de la subestació amb una barra de 
transferència que resulta de gran utilitat en tasques de manteniment, ja que permet aïllar la cel· la de 
la posició mantenint el servei de la posició de línia o trafo per la barra de transferència. L’he 
incorporat en els enclavaments i unifilars generals, i he analitzat l’augment en el cost que 
comportaria la seva construcció, en lloc de la configuració inicial. 

He tingut en compte les necessitats protectives que REE exigeix en les línies, transformadors i 
acoblament de barres. Aquestes necessitats estan indicades als plànols en codificació elèctrica ANSI 
37.2  en cada element protectiu, així com la resta d’elements que formen el sistema. En l’apartat 
2.10 de la memòria es mostren tots els codis numèrics ANSI 37.2  amb la descripció de la funció, 
per a la seva identificació i coneixement. 

Els plànols del sistema de protecció i control, estan estructurats en els blocs següents: 

• Portada i índex inicial on s’indica el núm. de full amb el contingut del mateix. 

• Condicions generals de representació d’esquemes i esquemes unifilar simplificats. 

• Llista d’aparamenta, contactes i elements utilitzats. 

• Circuits d’intensitat i tensió per a proteccions i mesura. 

• Circuits d’alimentació de CA i CC 

• Circuits de tancament i apertura de l’interruptor. 

• Circuits de control. 

• Circuits de comandament dels seccionadors. 

• Circuits de comandament i captació de la mULC (Unitat Lògica de Control). 

• Circuits de calefaccions i motors. 

• Circuits de relés auxiliars d’enclavaments. 
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MEMÒRIA 

1 OBJECTE DEL PROJECTE 
Projectar el disseny del sistema de control i protecció d’una subestació elèctrica d’alta tensió, amb un 
nivell de tensió de 400kV, constituïda per dues barres, una posició d’acoblament d’aquestes,  dues 
posicions de línia i dues de transformació. 

1.1 Objectius a assolir 
Dissenyar el sistema de control i protecció associat a la maniobra de l’aparellatge elèctric d’una 
subestació eléctrica d’interconnexió/reducció, i integrant tots els elements necessaris per garantir un bon 
funcionament de la instal·lació durant l’explotació de la xarxa de transport d’energia. En aquest cas, s’ha 
optat per una subestació d’intempèrie de doble barra amb tecnologia AIS (Air Insulated Swechgear). Tots 
aquest termes s’estudien més endavant. 

Per assolir els objectius s’han tingut en compte tots els requeriments establerts en la normativa aplicable i 
sempre referits a la seva última versió. En especial  les instruccions i especificacions tècniques pertinents 
de Red Eléctrica de España,  d’ara en endavant REE,   ja que REE s’encarrega de gestionar les línees de 
transport de 400 i 220 kV i disposa de normativa pròpia. En especial el DYES on s’estableixen els criteris 
bàsics de disseny dels plànols de control i protecció. En l’Annex IV es poden consultar les Instruccions i 
Especificacions tècniques. 

Tot i que l’objectiu del projecte és el disseny del sistema de control i protecció  d’una Subestació 
Elèctrica, també s’ha estudiat  la normativa aplicable en l’execució de l’obra per poder dur-la a terme un 
cop enllestit el control amb el corresponent pressupost. La normativa aplicable està  inclosa  en l’Annex 
III Plec de condicions. 

 En l’apartat nº2 de la present memòria, es pretén donar a conèixer les tecnologies  i topologies diverses 
que es poden trobar en una subestació elèctrica de transport, analitzant-les i comentant-les,  per a tenir una 
àmplia visió de l’estat actual del món de les subestacions elèctriques. 

Finalment en l’apartat nº 3 analitzem les característiques i topologia de la subestació motiu de disseny 
dels plànols del sistema de control i protecció. Tanmateix, en aquests plànols contemplarem una tercera 
barra, una barra de transferència. La barra de transferència esdevé molt útil en casos de manteniments de 
les diverses posicions que integren el parc, permetent no perdre el servei de línia o trafo afectat. 
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2 TECNOLOGIA DE SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA 
TENSIÓ (SAT) 

 

El sistema de transport d’energia elèctrica està constituït principalment per dos elements: 

· Circuits que permeten la transmissió de potència (línies). 
· Subestacions que permeten la interconnexió d’aquests circuits i la transformació entre xarxes de 

tensions diferents. 

 

2.1 Definició 
Una subestació elèctrica és un node de interconnexió de circuits de manera directa o mitjançant 
transformació per a connectar xarxes a diferents nivells de tensió. 

La funció principal de   la subestació és aconseguir mallar adequadament el sistema elèctric assegurant 
uns nivells òptims de qualitat, continuïtat i seguretat del subministrament elèctric, minimitzant pèrdues de 
transport i facilitant treballs de manteniment. 

Des del punt de vista de l’operació del sistema, definim una subestació com  el conjunt d’elements que 
s’utilitzen per a regular els paràmetres elèctrics (tensió, freqüència, fluxos de carrega, potències activa i 
reactiva). 

Les tensions de treball de les instal·lacions elèctriques dedicades al transport a Espanya són típicament 
220kV i 400kV. En el cas de les xarxes  insulars el nivell de tensió de transport arriba fins a  66kV. 

A nivell mundial existeixen instal·lacions de transport d’energia elèctrica fins els 1.000kV. 

2.2 Les subestacions dins el sistema elèctric 
Les  subestacions d’alta tensió tenen un paper fonamental dins el sistema elèctric, donat que proporcionen 
capacitat de maniobra, tall, control i mesura sobre la xarxa de transport.  

Podem dividir les subestacions segons el servei que donen. 

2.2.1 Subestacions elevadores o de generació: 
 Interconnecten dos o més sistemes amb diferents nivells de tensió, de manera que el flux de potència és 
en sentit de menor a major tensió. S’utilitza en els nodes  de generació i, típicament, eleven la tensió de 
10kV, 15kV, 20kV o 30kV (òptimes per a generadors segons la seva potencia) fins els 132kV, 220kV o 
400kV. (òptimes per el transport d’energia). 

2.2.2 Subestacions d’interconnexió o transport:  
Són aquells nodes del sistema elèctric que connecten de manera directa xarxes de transport al mateix 
nivell de tensió. La principal funció d’aquestes és assegurar un adequat mallat de la xarxa. 

2.2.3 Subestacions transformadores:  
Són les subestacions que, dins la xarxa de transport, connecten dos o més sistemes a diferents nivells de 
tensió. A l’igual que les subestacions d’interconnexió, la seva principal funció és aconseguir un mallat 
òptim de la xarxa  de transport. 

2.2.4 Subestacions reductores o de distribució:  
Són aquelles en les que la potencia elèctrica flueix des d’una xarxa de transport, a tensió de 400kV, 
220kV o 132kV, a una xarxa  de  distribució o consum a tensions de 66kV, 45kV o 20kV normalment. En 
casos especials (consumidors que requereixen grans quantitats de potencia elèctrica) és necessari 
connectar un consum directament a la xarxa de transport. 
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2.3 Tipus 
Una subestació es pot classificar segons: 

· el seu nivell de tensió 
· la tecnologia del seu aparellatge (convencional o blindada) 
· la seva ubicació (rural o urbana) 
· la seva configuració (número de barres, bypass, transferència, barres partides o número 

d’interruptors). 

2.3.1 AIS (Air Insulated Switchgear) 
Subestació aïllada en aire o convencional. És aquella en què l’aïllament a terra i entre els conductors de 
fase és proporcionat principalment per aire a pressió atmosfèrica. 

  

Il·lustració 1:  Subestació AIS (Air Insulated Switchgear). 

 

2.3.2 GIS (Gas Insulated Switchgear)   
Subestació blindada o aïllada en gas. És aquella  que es troba  sota envoltant  metàl·lica aïllada en algun 
gas amb gran capacitat dielèctrica, per exemple hexafluorur  de sofre (SF6) 

 

Il·lustració 2: Subestació GIS d’intempèrie (Gas Insulated Switchgear). 

Les subestacions amb tecnologia AIS o GIS poden estar en interiors (instal·lades dins d’una edificació) o 
exteriors (a la intempèrie), segons estiguin dissenyades per a suportar les condicions climàtiques externes. 
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2.3.3 HIS (Highly Integrated Switchgear) 
Les subestacions amb tecnologia híbrida són les que combinen  parts aïllades en  aire  i parts en gas. 

 

Il·lustració 3: Subestació amb tecnologia HIS (Highly Integrated Switchgear). 

La tecnologia es defineix en funció de:  

· Necessitats elèctriques 
· Ubicació (urbanes o rurals) 
· Circumstàncies mediambientals (impacte ambiental, contaminació i climatologia) 
· Espai disponible 
· Costos 

En general, la tecnologia GIS i les instal·lacions en interior són les més cares. 

En funció de la tecnologia i la ubicació en la xarxa de transport  espanyola, es té: 

 AT 220kV AT 400kV Cost (relatiu) Espai Necess.(rel.) 

CONVENCIONAL EXTERIOR 80,32% 86,92%  Molt Baix Molt Alt 

CONVENCIONAL INTERIOR 0,53% 0,00% Baix Molt Alt 

BLINDADA EXTERIOR  6,38% 7,69% Alt Molt Baix 

BLINDADA INTERIOR 12,50%  1,54%  Molt Alt  Molt Baix 

HÍBRIDA EXTERIOR  0,00% 3,85% Mig Mig-Alt 

HÍBRIDA   INTERIOR  0,27% 0,00% Mig-Alt  Mig-Alt 

 

Taula 1: Expansió en el territori espanyol de les diferents tecnologies en subestacions elèctriques. 
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2.4 Característiques funcionals 
Per a complir amb la seva funcionalitat dins el sistema elèctric, tenint en compte la construcció, la 
operació i el manteniment, les subestacions han de tenir les característiques següents: 

2.4.1 Versatilitat 
Flexibilitat de funcionament per operar el sistema elèctric en condicions òptimes en cada moment, 
adaptant-se  a possibles indisposicions d’elements i aparellatge  per mal funcionament o 
manteniment. 

2.4.2 Seguretat 
Capacitat per aïllar faltes ràpida i eficaçment, afectant al menor nombre possible d’elements i 
mantenint en servei els circuits sense errades. 

2.4.3 Fiabilitat 
Funcionament simple, ràpid i eficient tant del sistema de control de la subestació com de l’aparellatge  
i la seva maniobrabilitat. 

2.4.4 Ampliabilitat o Capacitat d’ampliació 
Capacitat de suportar adequadament ampliacions a mig i llarg termini en consonància amb el 
previsible desenvolupament de la xarxa de transport. 

2.4.5 Criticitat 
Mesura ponderada que considera l’efecte que provocaria una falta, la seva velocitat de reparació i la 
freqüència d’ocurrència, dins el sistema elèctric. 

2.4.6 Cost 
Contemplant el preu de la instal·lació inicial, les possibles ampliacions, repotenciacions, 
manteniment, explotació i vida útil. 

 

2.5 Elements principals 
A continuació es defineixen els elements principals que composen una subestació. 

 
 

Il·lustració 4: Elements bàsics d'una subestació eléctrica.  
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2.5.1 Barres 
En l’àmbit de les subestacions elèctriques, una barra és un conductor de baixa impedància que fa les 
funcions de node al qual s’hi connecten circuits  a la mateixa tensió. 

Un joc de barres és el conjunt d’elements necessaris per a realitzar una connexió comuna per a diversos 
circuits, per exemple el conjunt  de les tres barres que interconnecten cadascuna de les fases en sistemes 
trifàsics anomenades JBP (Joc de Barres Principal). 

Tenen capacitat per transmetre grans quantitats de potencia elèctrica. La seva acció està en funció de la 
intensitat màxima admissible, la potència de curtcircuit de la zona i els esforços electrodinàmics que ha de 
suportar. 

Es diferencien en dos tipus: 

2.5.1.1 Barres rígides 

El conductor és un tub. Solen ser tubs d’alumini buit de l’interior de fins a 250mm de diàmetre 
exterior i al voltant de 20mm d’espessor (per a tensions de 400kV i intensitats  de curtcircuit de 
50kA). Per l’interior s’introdueix un cable per a reduir les vibracions. La base de subjecció es realitza 
a través d’aïlladors suport (ceràmics o polimèrics). 

 

Il·lustració 5: Barres rígides. 

2.5.1.2 Barres flexibles 

S’utilitza un cable per a realitzar aquestes funcions. Solen ser conductors tipus Lapwing o similars, a 
l’oferir la menor resistència elèctrica. La seva instal·lació és similar al conductor d’una línia.  

 

Il·lustració 6: Barres flexibles. 
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La interconnexió d’elements d’alta tensió en les subestacions es pot realitzar a través de tub o conductor 
flexible. En general, al conjunt de conductors d’alta existents a la subestació se’l coneix com “embarrat”. 

2.5.2 Posicions, cel·les, badies i carrers 

2.5.2.1 Posició 

Les posicions d’una subestació són el conjunt d’elements necessaris per a connectar un circuit (línia, 
transformador, reactància, acoblament, banc de condensadors, etc.) a barres en les condicions 
adequades, les funcions dels quals  són maniobra, tall, mesura o protecció. 

2.5.2.2 Cel·la 

La cel·la és la part aïllada elèctricament d’una subestació que comprèn els dispositius de control i 
maniobra d’un circuit donat. 

La diferència principal entre posició i cel·la és que aquesta última es pot aïllar elèctricament de la resta 
d’elements de la subestació. Segons la configuració de la subestació, poden coincidir cel·les i posicions. 

2.5.2.3 Carrer (o badia) 

El terme carrer es sol usar per a definir el conjunt d’elements, cel·les i embarrats que connecten dos 
posicions a dos barres simultània i coordinadament en configuracions d’interruptor i mig. 

En la resta de configuracions, badia equival a la posició. 

 

 

 

Il·lustració 7: Esquema unifilar d'una posició de línea amb barra simple. 
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2.5.3 Aparellatge 
Aparellatge són tots aquells elements sotmesos a alta tensió necessaris per a la operació i explotació del 
sistema elèctric en condicions de seguretat, fiabilitat i eficiència. Les funcions principals són maniobrar, 
regular, mesurar i protegir. 

Dins l’ aparellatge de potència trobem: 

· Interruptors (tall de corrent) 
· Seccionadors (aïllament visible) 
· Transformadors de tensió e intensitat (transformació per a mesura i protecció) 
· Transformadors de potència (connecten circuits de potència a diferents nivells de tensió) 
· Reactàncies i bancs de condensadors (compensen la generació o consum excessiu d’energia 

reactiva i regulen tensió) 
· Autovàlvules (parallamps) 
· Xarxa de terres 
· Bobines de bloqueig 
· etc. 

Els elements de subestació que treballen a baixa tensió són coneguts com a sistemes secundaris. Les seves 
funcions són: control, regulació, mesura, protecció, comandament, motorització de l’aparamenta, 
senyalització, alarma, telecomunicacions, telegestió centralitzada d’equips, telecomandament i serveis 
auxiliars (alimentacions de baixa tensió, enllumenat, climatització, calefacció, etc.). 

2.5.4 Parcs 
Les subestacions en les que conviuen sistemes de potència a diferents nivells de tensió es divideixen en 
parcs. D’aquesta manera, una subestació transformadora pot tenir, per exemple, un parc de 400kV i un 
altre de 220kV, amb posicions de transformació que interconnecten ambdós parcs. 

2.5.5 Edificacions en subestacions 
Depenent de la configuració, de la tecnologia d’aïllament de l’aparellatge i de les dimensions de la 
instal·lació, les subestacions disposen d’ edificacions en les que s’hi allotja l’equipament que no pot estar 
a la intempèrie (sistemes secundaris, llocs de comandament, etc.). 

En aquest sentit, és habitual construir casetes de relés distribuïdes pel parc que contenen l’equipament 
secundari associat a les posicions més pròximes. Habitualment en els parcs d’intempèrie amb tecnologia 
AIS, s’hi ubica una caseta entre dos posicions, reduint així els metres de cables de força, control i mesura 
estesos en cada posició. 

Tanmateix, es sol disposar d’un edifici de control on s’hi ubiquen els serveis generals de la subestació 
(sala de control, senyalització remota, quadres de serveis auxiliars, tallers, vestidors, lavabos, etc.). 

 

  



 

9 
 

2.6 Configuracions 
La configuració de la subestació (o diagrama de barres) defineix les interconnexions entre els diferents 
circuits i xarxes en funció de les necessitats del sistema. 

Existeixen diverses configuracions per les subestacions segons: 

· El nombre de barres que té el parc. 
· El nombre d’interruptors i seccionadors que intervenen en cada posició. 
· La disposició espacial de l’aparellatge. 
· La disponibilitat de ponts maniobrables  per a treballs de manteniment. 
· L’ús de les barres auxiliars (de transferència). 
· La necessitat de separar xarxes a la subestació (barres partides). 

Per aquest propòsit, s’utilitzen esquemes unifilars simplificats representant, sols, una frase i els elements 
de tall enumerats en codificació ANSI C37.2 : interruptors (52) i seccionadors (89). 

Per a establir comparacions relatives entre les diferents configuracions s’analitza la versatilitat, seguretat, 
fiabilitat, ampliabilitat i cost de la subestació. 

A continuació es descriuen les configuracions més comunes: 

2.6.1 Simple Barra:  
Sols es disposa d’un joc de barres (B) i d’un interruptor (52) per posició. Els seccionadors (89) sols es 
requereixen per a aïllar les cel·les dels interruptors. 

El seu funcionament és molt senzill, però molt poc versàtil, ja que qualsevol falta amb fallada 
d’interruptor1 o falta en barres, afecta a tota la subestació y qualsevol operació de manteniment deixa fora 
de servei una part de la subestació. 

És una configuració amb moltes facilitats d’ampliació, no obstant, per criteris tècnics i de seguretat es 
recomana limitar el nombre de posicions a 4. 

Per la poca quantitat d’elements que necessita, resulta una subestació amb un cost relatiu  molt baix. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8: Esquema unifilar bàsic, Simple Barra. 

                                                        
1 Fallo interruptor.- Es una de les errades mes greus que poden succeir en una subestació en quant a pèrdua de servei. Succeeix 
quant, davant d’una falta y la corresponent actuació de proteccions, algun dels interruptors mes propers (que aïllen la zona en 
curtcircuit) no s’obre. En aquest cas ho deuen fer el interruptors adjacents afectant una zona mes amplia de la xarxa.  

Versatilitat ↓↓ 

Seguretat ↓↓ 

Fiabilitat ↑ 

Ampliabilitat ↑ 

Cost ↓ 

(Comparativa relativa en front altres configuracions)  
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2.6.2 Doble Barra: 
Disposa de dos jocs de barres (B1 i B2) i d’un interruptor (52) per posició. Mitjançant els seccionadors 
(89), a més d’aïllar les cel·les dels interruptors,  es selecciona la barra  a la que es vol connectar. És 
habitual disposar d’una posició addicional d’acoblament per a acoblar  o separar barres, en funció de les 
necessitats del sistema. 

És una configuració molt comuna pel seu equilibri entre característiques, seguretat i cost. 

Permet separar barres i operar com dos subestacions de simple barra independents. 

Si bé el seu funcionament  és senzill, qualsevol falta amb fallada d’interruptor o falta en barres, afecta a 
les posicions connectades a la barra ja que farà obrir tots els interruptors de les posicions connectades a la 
mateixa barra i l’interruptor d’acoblament, aïllant així la barra de la falta de la barra sana. 

 

 

Il·lustració 9: Esquema unifilar bàsic, Doble Barra. 

 

 

Versatilitat ↓ 

Seguretat ↓ 

Fiabilitat ↑ 

Ampliabilitat ↑ 

Cost ↓ 

(Comparativa relativa en front altres configuracions)  
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2.6.3 Barra de transferència: 
Permet deixar indisponible una cel·la mantenint la posició en servei (a través de la barra de transferència) 
millorant la versatilitat de la configuració en doble barra. 

El cost augmenta a l’haver d’instal·lar un nou embarrat i una posició addicional, l’acoblament de 
transferència. 

 

 
 

Il·lustració 10: Esquema unifilar bàsic, Doble Barra amb Barra de Transferència.  

Versatilitat ↑ 

Seguretat ↑ 

Fiabilitat ↓ 

Ampliabilitat ↑ 

Cost ↑ 

(En relació a la configuració original)  
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2.6.4 Interruptor i Mig: 
Disposa de dos jocs de barres (B1 i B2) i de tres interruptors (52) per cada carrer (dos posicions amb 
1+1/2 interruptor per posició). Els seccionadors (89) aïllen les cel·les dels interruptors i separen la sortida 
de línia. No és necessària la posició d’acoblament per poder acoblar les barres des de qualsevol dels 
carrers. El mateix carrer permet acoblar-les amb l’interruptor central que comparteixen les dues posicions.  

És bastant usada en subestacions crítiques per la seva versatilitat, seguretat i capacitat d’ampliació, encara 
que el seu cost és elevat. 

Davant faltes, permet la fallada de dos elements principals sense pèrdua del servei en les posicions sanes, 
excepte en la posició amb la que es comparteix carrer. Inclús amb indisponibilitat  d’ambdues barres 
permet mantenir els carrers en servei de manera independent. 

 

 
 

Il·lustració 11: Esquema unifilar bàsic, Interruptor i Mig. 

 
  

Versatilitat ↑↑ 

Seguretat ↑ 

Fiabilitat ↑ 

Ampliabilitat ↑ 

Cost ↑ 

(Comparativa relativa en front 
altres configuracions) 
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2.6.5 Anell simple: 
És una configuració sense barres. Es concatenen cel·les d’interruptor fins a tancar un anell i a cada unió 
de cel·les es col·loca una posició. Els seccionadors (89) aïllen les cel·les dels interruptors i separen la 
sortida de línia. 

Permet mantenir en servei posicions sanes davant de certes fallades o faltes (obrint-se l’anell). Però 
davant altres incidències (fallo doble, indisponibilitat i falta, fallada d’interruptor, etc.) involucra  a totes 
les posicions podent afectar greument a la xarxa. 

És usada, especialment, per a subestacions de generació o elevadores, enfrontant dos grups amb dos 
línies, cadascuna d’elles capaç d’evacuar tota la potència que generen els dos grups. D’aquesta manera, 
davant fallo simple, es poden mantenir en servei els dos grups. 

 

 
 

Il·lustració 12: Esquema unifilar bàsic, Anell Simple. 

 

 

 
Versatilitat ↑ 

Seguretat ↓ 

Fiabilitat ↓ 

Ampliabilitat ↓↓ 

Cost ↓↓ 

(Comparativa relativa en front altres configuracions)  
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2.6.6 Altres configuracions 

2.6.6.1 Doble barra i doble interruptor: 

Disposa de dos jocs de barres (B1 i B2) i dos interruptors (52) per cada posició. 

 

Il·lustració 13: Esquema unifilar bàsic, Doble Barra i Doble Interruptor. 

 

2.6.6.2 Anell ampliable: 

Es basa en realitzar un mallat a l’anell, millorant la seguretat. Necessita uns sistemes de control 
complexes. 

 

Il·lustració 14: Esquema unifilar bàsic, Anell Ampliable. 

 

  

Versatilitat ↑↑ 

Seguretat ↑↑ 

Fiabilitat ↑ 

Ampliabilitat ↑ 

Cost ↑↑ 

Versatilitat ↑ 

Seguretat ↑ 

Fiabilitat ↓↓ 

Ampliabilitat ↑ 

Cost ↑ 
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2.6.6.3 Configuració en H: 

Usada en distribució amb poques posicions (mala ampliabilitat). Té alta versatilitat i baix cost, al no tenir 
embarrats. 

 

Il·lustració 15: Esquema unifilar bàsic , Configuració en H. 

 

 

 

 

 

 

2.6.6.4 Barra partida: 

Es sol usar com  a opció per a reduir la potència de curtcircuit, permetent modificar la xarxa de forma 
senzilla (partint la subestació en dos nusos independents). 

 

  

Il·lustració 16: Esquema unifilar bàsic, Barra Partida. 

Versatilitat ↑ 

Seguretat ↓ 

Fiabilitat ↓ 

Ampliabilitat ↓↓ 

Cost ↓↓ 

Versatilitat ↑ 

Seguretat ↑ 

Fiabilitat ↓ 

Ampliabilitat ↑ 

Cost ↑ 

(En relació a la configuració original)  
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2.6.6.5 Bypass: 

El bypass de la cel·la de l’interruptor permet mantenir posicions en servei durant el manteniment dels 
interruptors amb un increment de cost reduït. 

Consisteix en introduir un seccionador que puntegi la cel·la de l’interruptor. 

Una falta simple a la línia amb el bypass acoblat (unió rígida), afecta a tota la barra. 

 

Il·lustració 17: Esquema unifilar bàsic, Amb Bypass. 

  

Versatilitat ↑ 

Seguretat ↓↓ 

Fiabilitat ↓ 

Ampliabilitat ↑ 

Cost ↓ 

(En relació a la configuració original)  
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2.6.7 Aparamenta necessària en les diverses configuracions 
A continuació podem observar la taula que ens mostra el nombre d’aparamenta a utilitzar en les diverses 
configuracions anteriorment nombrades, per a una subestació de 6 posicions (4 línies i 2 trafos ). 
 
 
 

Tipus Barres Interr. Secc. TI’s TT’s 

Simple Barra 1 6 12 6 7 

Simple Barra partida 1 7 14 7 7 

Simple Barra amb bypass 1 6 24 6 7 

Simple Barra amb transferència 1 7 24 6 7 

Doble Barra 2 7 20 7 8 

Doble Barra amb bypass 2 7 32 7 8 

Doble Barra amb transferència 3 8 29 8 9 

Doble Barra amb 2 transferències 4 9 32 9 10 

Interruptor i mig 2 9 24 9 8 

Doble Barra amb doble interruptor 2 12 24 12 8 

Triple Barra 3 8 32 8 9 

Anell Simple 0 6 18 6 6 

 
Taula 2: Relació d'aparellatge necessari per les diferents configuracións possibles. 
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2.7 Característiques generals  de l’aparellatge de potència (AT) 
Aparellatge de potència són els equips que treballen en alta tensió, com els interruptors, seccionadors, 
transformadors, etc. Tots ells tenen una sèrie  de característiques referents a la tensió, intensitat, 
freqüència, estabilitat, temps d’actuació, graus de protecció, etc. Aquestes característiques es defineixen a 
continuació. 

2.7.1 Condicions normals i màximes de treball 
La  mesura d’un paràmetre elèctric per la qual un equip té un funcionament òptim de rendiment, es coneix 
com el valor nominal. En el full de característiques de tots els elements d’alta tensió ve especificada la 
tensió, intensitat (o potència) i freqüència nominals. Se solen tenir uns valors estàndard o normalitzats que 
són els usats en la seva fabricació. 

El valor màxim de treball és el valor més elevat al que pot funcionar un equip en règim permanent en 
condicions de seguretat, sense pèrdua de característiques ni perill de deteriorament. Va associat al marge 
de maniobra de l’aparellatge. 

En el cas de la freqüència, els equips elèctrics en la majoria dels països, funcionen a 50Hz, excepte als 
Estats Units, Centre Amèrica, Brasil i Japó, on la freqüència és de 60Hz. 

Les tensions nominals i màximes de treball normalitzades per Europa són les següents: 

Tensió Nominal de la Xarxa (Un) kV Tensió més Elevada pel Material (Um) kV 

3 3,6 

6 7,2 

10 12 

15 17,5 

20* 24 

30 36 

45 52 

66* 72,5 

110 123 

132* 145 

220* 245 

380* 420 

(*) Tensions d’ús preferent en les xarxes de distribució publiques. 

 

Taula 3: Tensions nominals i màximes de treball normalitzades per Europa. 

Les intensitats o corrents normalitzades dels equips també estan tabulades i els seus valors són: 

1 – 1,25 – 1,6 – 2 – 2,5 – 3,15 – 4 – 5 -  6,3 – 8 (A) i els seus múltiples de 10 elevat a n. 

Aquests valors s’utilitzen en totes les dades que es proporcionen sobre intensitats, nominal, màxima de 
treball, de curtcircuit, màxima de cresta, etc. 

  



 

19 
 

2.7.2 Alimentació dels circuits auxiliars 
El valor de la tensió d’alimentació dels circuits auxiliars també és una característica bàsica de 
l’aparellatge. 

Típicament a Europa s’utilitzen circuits en corrent alterna (50Hz) trifàsica a 380V i monofàsica  a  220V. 
En corrent contínua les tensions més utilitzades són 220V, 125V i 48V. 

A  altres països, sobretot els que utilitzen xarxes  a 60Hz, com podria ser els Estats Units,  Mèxic, Brasil o 
Japó, el valor en baixa tensió més típic de la corrent alterna monofàsica està en torn  dels 120V. 

2.7.3 Condicions ambientals 
Les  condicions ambientals per a les quals es dissenya l’aparellatge, depèn inicialment de la ubicació 
interior o exterior, i si es tracta de zones amb climatologies extremes. Normalment es fabrica segons la 
taula següent: 

Temperatura ambiental màxima < 40ºC 

Temperatura mitja màxima durant 24h < 35ºC 

Alçada sobre el nivell del mar < 1000m 

Humitat relativa mitja durant 24h < 95% 

Humitat relativa mitja durant un mes < 90% 

Pressió de vapor d’aigua mitja durant 24h < 2,2 kPa 

Pressió de vapor d’aigua mitja durant un mes < 1,8 kPa 

 

Taula 4: Condicions ambientals pel disseny de l'aparellatge. 

Les temperatures mínimes suportades pels equips normalment són -5ºC, -15ºC ó -25ºC per aparellatge 
d’interior i -10ºC, -25ºC ó -40ºC si s’ubica a exteriors. 

Per a l’aparamenta situada a la intempèrie s’ha de tenir en compte altres factors com: 

· Canvis bruscos de temperatura. 
· Efectes de la radiació solar si s’assoleixen 1.000W/m2 (IEC 721-2-4). 
· Contaminació de l’aire per pols, fum, gasos corrosius, vapors o sal (IEC 815). 
· Pluviositat i presència de condensació (IEC 721-2-2). 
· Nivell isoceràunic de la zona. 
· Velocitat del vent no superior a 34 m/s (700 Pa sup. Cilíndriques). 
· Aparició de capa de gel i el seu espessor màxim. 

Per a instal·lacions en altituds superiors a 1.000 m, el nivell d’aïllament extern s’ha de determinar 
multiplicant les tensions suportades per un factor Ka. 

En el cas d’aïllament intern, les característiques d’aïllament són les mateixes per a qualsevol altitud. 

Per al material de comandament auxiliar de baixa tensió, no és precís realitzar cap ajust si és inferior a 
2.000 m. (Per altituds superiors IEC 664-1). 

S’haurà de protegir de manera especial l’aparellatge situat en zones amb climes extrems, molt freds (fins 
a  -50ºC), molt càlids (fins a 50ºC) o molt humits (humitat relativa mitjana en 24 h superior al 98% en 
climes tropicals). 

Per a zones susceptibles de moviment sísmic s’haurà de tenir en compte IEC 1166. 

Quan prevalen unes condicions ambientals especials en l’emplaçament s’especifiquen segons IEC 721. 
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2.7.4 Graus de protecció de les envoltants 
Les envoltants  dels equips elèctrics constitueixen preventiva i funcionalment un element important. Han 
de garantir una protecció contra contactes directes elèctrics de les persones i una protecció del propi equip 
contra penetració d’agents ambientals sòlids i líquids (Codi IP) i contra els impactes mecànics externs 
(Codi IK). 

La Norma UTE C 20 010 defineix el grau de protecció de les envoltants estimant els següents conceptes: 

· Protecció contra penetració d’una part del  cos humà o d’un objecte agafat per una persona i, 
simultàniament, contra la penetració d’objectes sòlids estranys. 

· Protecció contra la penetració d’aigua. 
· Protecció contra els impactes mecànics. 

Per a cadascun d’aquests conceptes s’estableixen uns índexs  de protecció en funció del nivell de 
estanquitat i robustesa que proporcioni una envoltant. 

2.7.4.1 Codi IP 

Sistema de codificació per a indicar els graus de protecció proporcionats per una envoltant contra l’accés 
a parts perilloses, la penetració de cossos sòlids estranys, la penetració d’aigua i per a subministrar una 
informació addicional unida a la referida protecció (UNE 20324). 

2.7.4.2 Codi IK 

Sistema de codificació per a indicar el grau de protecció proporcionat per una envoltant contra els 
impactes mecànics nocius (UNE-EN 50102). 

2.7.5 Coordinació  d’aïllament 
El nivell d’aïllament  es relaciona amb la capacitat d’un element per a suportar sobretensions a freqüència 
industrial. 

El terme coordinació d’aïllament contempla un àmbit més ampli en el que integra la diversitat de 
sobretensions i freqüències a les que pot estar sotmès un equip (en cas de maniobres o faltes). 

Es pot definir coordinació d’aïllament com: “dimensionament dels aïllaments d’acord amb els materials 
utilitzats, les característiques de les sol·licitacions dielèctriques i els elements de protecció utilitzats 
contra les sobretensions” ( del llibre “coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión” – 
2008). 

Per a la seva correcta aplicació, s’exigeix un coneixement previ de les sol·licitacions dielèctriques a les  
que seran sotmesos els aïllaments, del seu comportament front a les esmentades  sol·licitacions i de la 
taxa de “fallos”, que indica el número de “fallos”  per any que es produeixen i el temps entre dos “fallos” 
consecutius. 

La coordinació d’aïllament en el cas de les subestacions constitueix un problema complex. En aquestes 
instal·lacions coexisteixen tots els tipus d’aïllament; la responsabilitat i el cost dels aparells varien dels 
uns als altres i les sol·licitacions dielèctriques no afecten a tots amb la mateixa severitat.  

2.7.6 Característiques i suportablilitat dels aïllaments 
Tot l’aparellatge i equips instal·lats a les subestacions també han de dur una protecció front a faltes. 

Les faltes poden ser provocades per curtcircuits fase – terra, fase – fase o trifàsics, descàrregues 
atmosfèriques, derivacions de corrent a terra, etc. 

Segons l’element, el seu ús i funcionalitat que se li exigeixi, s’haurà de tenir en compte la influència dels 
següents factors en la coordinació d’aïllament: 
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· Corrent de curtcircuit, és la màxima corrent efectiva de curtcircuit trifàsica. Ve determinada per 
les condicions de la xarxa i s’ha de calcular el valor actual i els valor previsible en un futur 
durant la vida útil de l’element. També és necessari conèixer el valor de cresta màxim de corrent 
de falta que pot suportar l’equip. 

· Estabilitat transitòria, depèn de la durada de la corrent de curtcircuit i de la forma d’ona  de la 
sobretensió. 

· Límits de temps de d’alliberament de falta i condicions de reconnexió. 
· Màxima corrent a través del Neutre del transformador principal (IEC 909). 
· Mínima corrent de curtcircuit i mínima derivació a terra per a la sensibilitat de les proteccions. 
· Tensió nominal, tensió màxima de servei, tensió d’impuls tipus maniobra, tensió d’impuls tipus 

raig, tensió màxima suportada de front d’ona i línia  de fuga. 
· Naturalesa de l’aïllament, si és autorregenerable o no. 
· Condicions atmosfèriques: humitat, densitat de l’aire, vent i pluviositat. 
· Nivell de contaminació. 
· Estat físic, envelliment, fatigues mecàniques, deformacions, efectes químics, etc. 
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2.8 Explotació 
La vida útil de les subestacions es calcula en 40 anys. Durant aquest temps ha de cobrir les necessitats per 
les quals estava dissenyada, sent explotada sota els requeriments  de l’Operador del Sistema. Això suposa 
un seguiment i un manteniment continus  de cadascun dels elements. 

2.8.1 Comandament local, telecomandament i telecontrol 
Es necessari sistemes de maniobra, de captació i report d’informació i incidències. 

El comandament local es refereix a la operació dels equips del parc efectuada localment a la subestació 
(en edifici o caseta). El telecomandament, per la seva part, és el sistema que permet la operació remota 
dels equips efectuada des  del Despatx responsable de la explotació del parc. 

Per a realitzar els comandaments l’operador requereix d’informació del parc i d’un sistema de 
comunicació. Aquesta és la feina del telecontrol (captació de senyals, automatismes, enviament de 
senyals a despatx, registre cronològic i transmissió de comandament als elements de subestació). 

2.8.2 Nivells jeràrquics de comandament 
Existeixen diferents nivells des dels quals es pot  operar una subestació: 

2.8.2.1 Nivell 0, “nivell de camp” 

És l’accionament manual des del propi comandament de l’element. Sols s’usa en proves i manteniment 
sense tensió. S’habilita a través d’un selector local/remot (posició en “local”). En condicions de 
funcionament normal aquest selector està en “remot” permetent sols el comandament des de nivells 
jeràrquics superiors. 

2.8.2.2 Nivell 1, “nivell de posició” 

Normalment ubicat a una caseta. Es composa d’un armari o bastidor de control que recull la informació 
de tots els elements de maniobra d’una posició o carrer  i permet  la seva operació des d’un sinòptic. 
Disposa d’un selector local/remot per permetre el comandament a nivells jeràrquics superiors. 

2.8.2.3 Nivell 2, “nivell de subestació” 

Contempla tots els elements de la subestació centralitzats, normalment a l’edifici del parc. En general 
permet la operació de tots els comandaments  a través d’un ordinador SCI (Servei de Control Integrat) o 
un sinòptic general. A l’igual que en els anteriors, disposa d’un selector local/remot per a permetre el 
comandament al nivell jeràrquic superior (despatx). 

2.8.2.4 Nivell 3, “nivell de despatx” 

El centre de control elèctric (CECOEL) és el punt on es centralitza la operació del sistema. Des d’allà es 
poden telecomandar tots els elements  de comandament  de totes les subestacions. 

 

Il·lustració 18: Centre de control CECORE de REE. 

En els casos de subestacions de petit tamany i en blindades, aquests nivells jeràrquics poden reduir-se 
solapant-se  el 1 i 2   en un mateix equipament. 
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2.8.3 Enclavaments 
Els enclavaments es realitzen al nivell 1 i consisteixen en aplicar condicions que ha de complir la 
topologia de la subestació per a poder maniobrar l’element en qüestió. 

Amb caràcter general, s’impossibilita  obrir els seccionadors quan per ells està circulant una corrent i 
tancar-los quan hi ha o pot haver-hi  una diferència de tensió entre els seus dos extrems que impliqui una 
circulació de corrent. 

 

Il·lustració 19: Esquema unifilar bàsic, enclavament seccionador (89) amb seccionador de posada a terra (57). 

Els enclavaments poden realitzar-se de forma mecànica, elèctrica o per software depenent de criteris de 
seguretat i probabilitat de fallo. 

2.9 Normativa i seguretat 
Com a infraestructura elèctrica, les subestacions han de complir amb tota normativa aplicable al respecte. 
D’aquesta manera s’ha de garantir el compliment de: 

· Normativa legal: Reglament d’Alta Tensió, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
Reglament Unificat de Punts de Mesura en el Sistema Elèctric, Codi Tècnic de la Edificació, 
normes de seguretat en prevenció  de riscos laborals, treballs en tensió, seguretat de les 
instal·lacions i de les persones, etc. 

· Recomanacions nacionals i internacionals: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), Internacional Electrotechnical Committee (IEC), International Standards Institution 
(ISO), Normativa Espanyola (UNE), certificacions AENOR, etc. 

· Instruccions pròpies del sector: Procediments Generals, Procediments Tècnics, Instruccions 
Tècniques, Guies d’Actuació, Especificacions Tècniques, Manuals Bàsics, Models. 

 

Il·lustració 20: Piràmide de criteris i directrius. 

A més a més, en el transport d’energia elèctrica s’ha de tenir en compte una sèrie de circumstàncies i 
característiques especials que obliguen a disposar d’una normativa específica, com poden ser l’efecte 
corona,  radi interferència, nivell de soroll, camps elèctric i magnètic i protecció front a agents externs tal 
com ens mostren els següents apartats. 
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2.9.1 Efecte corona, radi interferència i nivell de soroll 
L’efecte corona és un dels efectes secundaris més importants a tenir en compte en les instal·lacions d’alta 
tensió. És provocat per la ruptura de la tensió crítica disruptiva de l’aire en els punts molt pròxims als 
conductors a tensions molt elevades. 

Pot ser visible durant la nit, al provocar una lleugera il·luminació en l’aire  ionitzat. 

És el causant de fenòmens com la ràdio interferència i el soroll audible, que poden arribar a ser notoris. 

El Comitè Internacional Especial de Pertorbacions Radioelèctriques (CISPR) és l’organisme regulador de 
referència en la matèria. 

2.9.2 Camps elèctric i magnètic 
En física, ‘camp’ és la zona de l’espai on es manifesten forces. Per exemple, el camp gravitatori seria la 
zona on hi ha una força gravitatòria responsable de que els cossos tinguin un determinat pes. Un camp 
electromagnètic és una zona on existeixen camps elèctrics i magnètics, creats per càrregues elèctriques i 
el seu moviment, respectivament. 

Tots els camps electromagnètics presents en el nostre entorn formen part de l’espectre electromagnètic i 
es diferencien en la seva freqüència. (camp elèctric i magnètic estàtic natural de la Terra, els rajos X i 
gamma provinents de l’espai, els rajos infrarrojos i ultraviolats que emet el sol, sense oblidar que la 
pròpia llum visible és una radiació electromagnètica) 

La freqüència determina les seves característiques físiques i, per tant, els efectes biològics que poden 
produir en els organismes exposats a ells. 

A freqüències molt altes, l’energia que transmet una ona electromagnètica és tan elevada que pot arribar a 
danyar el material genètic de la cèl·lula (l’ADN) i ser capaç d’iniciar un procés cancerigen, aquest és el 
cas dels rajos X.  A les radiacions situades en aquesta zona de l’espectre se les coneix com ‘ionitzants’. 

Així doncs, el sistema elèctric funciona  a una freqüència extremadament baixa (50Hz o 60Hz, el que es 
coneix com “freqüència industrial”) i està dins de la regió de les radiacions no ionitzants de l’espectre, i 
transmeten molt poca energia. 

A més a més, a freqüències tan baixes el camp electromagnètic no pot desplaçar-se (com ho fan per 
exemple les ones de ràdio), el que implica que desapareix a curta distància de la Font que el genera. 

2.9.3 Protecció contra el foc 
Tots els materials usats en la construcció  d’instal·lacions elèctriques d’alta tensió tendeixen a ser 
ignífugs, no propagadors de la flama, auto extingibles, antigotejos i no emissors de fums ni gasos tòxics. 
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2.10 Codificació Eléctrica ANSI C37.2 del 1 al 99. 
A continuació es descriuen de forma breu, totes les codificacions elèctriques ANSI C37.2 que es podrien 
utilitzar per identificar elements en els esquemes elèctrics dissenyats. 

1 Element principal, és el dispositiu d'iniciació , tal com l'interruptor de control, relé de tensió, 
interruptor de flotador, etc... que serveix per posar l’aparell en operació o fora de servei , bé directament o 
a través de dispositius, com ara relés de protecció retardats. 

2 Relé de tancament o arrencada amb demora de temps és el que dóna la demora de temps desitjat 
entre operacions d'una seqüència automàtica o d'un sistema de protecció, excepte quan és proporcionat 
específicament pels dispositius 48 , 62 i 79 descrits més endavant. 

3 Relé de comprovació o de bloqueig és el que opera en resposta a la posició d'un nombre d'altres 
dispositius, o un nombre de condicions predeterminades, en un equip per permetre que continuï la seva 
operació, perquè s'aturi, o per proporcionar una prova de la posició d'aquests dispositius o d'aquestes 
condicions per a qualsevol fi.  

4 Contactor principal és un dispositiu generalment manat pel dispositiu n º 1 o el seu equivalent i els 
dispositius de permís i protecció necessaris, i que serveix per obrir i tancar els circuits de control 
necessaris per reposar un equip en marxa, sota les condicions desitjades o sota altres condicions o 
anormals. 

5 Dispositiu de parada és aquell la funció primària és treure i mantenir un equip fora de servei.  

6 Interruptor d'arrencada és un dispositiu la funció principal és connectar la màquina a la seva font de 
tensió d'arrencada.  

7 Interruptor d'ànode és l’utilitza’t en els circuits de l'ànode d'un rectificador de potència, principalment 
per interrompre el circuit del rectificador per retorn de l'encesa d'arc. 

8 Dispositiu de desconnexió d'energia de control és un dispositiu de desconnexió ( commutador de 
fulla, interruptor de bloc o fusibles extraïbles ) que s'utilitza per tal de connectar i desconnectar, 
respectivament,  la font de energia de control cap i des de la barra o equip de control . Es considera que la 
energia de control inclou a l'energia auxiliar que alimenta aparells petits com a motors i calefactors .  

9 Dispositiu d'inversió és el que s'utilitza per invertir les connexions de camp d'una màquina o bé per a 
altres funcions especials d'inversió .  

10 Commutador de seqüència és el que s'utilitza per canviar la seqüència de connectar o desconnectar 
unitats en un equip d'unitats múltiples.  

11 Reservat per a futures aplicacions.  

12 Dispositiu d'excés de velocitat és normalment un commutador de velocitat de connexió directa que 
actua quan la màquina s'embala.  

13 Dispositiu de velocitat síncrona és el que funciona amb aproximadament la velocitat síncrona normal 
d'una màquina , com ara un commutador de velocitat centrifuga, relés de freqüència de lliscament, relé de 
tensió, relé d'intensitat mínima o qualsevol tipus de dispositiu que accioni amb aproximadament la 
velocitat normal de la màquina.  

14 Dispositiu de manca de velocitat és el que funciona quan la velocitat de la màquina descendeix per 
sota d'un valor predeterminat.  

15 Dispositiu regulador de velocitat o freqüència és el que funciona per mantenir la velocitat o 
freqüència d'una màquina o sistema a un cert valor, o bé entre certs límits . 



 

26 
 

16 Dispositiu de control de carrega de Bateries 

17 Commutador per pontejar el camp sèrie serveix per obrir i tancar un circuit en shunt entre els 
extrems de qualsevol peça o aparell ( excepte una resistència ) tal com el camp d'una màquina, un 
condensador o una reactància. Això exclou els dispositius que realitzen les funcions de shunt necessàries 
per arrencar una màquina pels dispositius 6 o 42, o el seu equivalent, i també exclou la funció del 
dispositiu 73 que serveix per a l'operació de les resistències. 

18 Dispositiu d'accelerar o desaccelerar és el que s'utilitza per tancar o fer tancar els circuits que 
serveixen per augmentar o disminuir la velocitat d'una màquina. 

19 Contactes de transició d'arrencada a marxa normal la seva funció és fer la transferència de les 
connexions d'alimentació d'arrencada a les de marxa normal de la màquina.  

20 Vàlvula maniobrada elèctricament és una vàlvula accionada per solenoide o motor, que s'utilitza en 
circuits de buit, aire, gas, oli, aigua o similars.  

21 Relés de distància és el que funciona quan la admitància, impedància o reactància del circuit 
disminueixen a uns límits anteriorment fixats .  

22 Interruptor igualador serveix per connectar i desconnectar les connexions igualadores o d'equilibri 
d'intensitat per als reguladors del camp de la màquina o de tensió de la màquina, en una instal·lació 
d'unitats múltiples.  

23 Dispositiu regulador de temperatura és el que funciona per mantenir la temperatura de la màquina o 
altres aparells dins de certs límits. un exemple és un termòstat que encén un escalfador en un element de 
aparellatge, quan la temperatura descendeix a un valor desitjat que és diferent d'un dispositiu usat per 
proporcionar regulació de temperatura automàtica entre límits propers, i que seria designat com 90T . 

24 Interruptor d’acoblament 

25 Dispositiu de sincronització o posada en paral·lel és el que funciona quan dos circuits d'alterna 
estan dins dels límits desitjats de tensió, freqüència o angle de fase, la qual cosa permet o causa la posada 
en paral·lel d'aquests circuits. 

26 Dispositiu tèrmic és el que funciona quan la temperatura del camp shunt, o el bobinatge amortidor 
d'una màquina o el d'una resistència limitació o canvi de càrrega o d'un líquid o un altre mitjà, excedeix 
d'un valor determinat. Si la temperatura de l' aparell protegit, tal com un rectificador d' energia, o de 
qualsevol altre mitjà, està més avall d'un valor prefixat .  

27 Relés de mínima tensió és el que funciona en descendir la tensió d'un valor assignat.  

28 Detector de flama la seva funció és detectar l'existència de flama en el pilot o cremador principal, per 
exemple d'una caldera o una turbina de gas. 

29 Contactes d'aïllament és el que s'utilitza amb el propòsit especial de desconnectar un circuit d'un 
altre, per raons de maniobra d'emergència, conservació o prova .  

30 Relé anunciador és un dispositiu de reposició no automàtica que dóna un nombre d'indicacions 
visuals independents en accionar el dispositiu de protecció i a més també pot estar disposat per efectuar 
una funció de enclavament . 

31 Dispositiu d'excitació separada és el que connecta un circuit, tal com el camp shunt d'una 
commutatriu, a la font d'excitació separada durant el procés d'arrencada, o bé s'utilitza per energitzar 
l'excitació i el circuit de encesa d'un rectificador . 
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32 Relé direccional de potència és el que funciona sobre un valor desitjat de potència en una direcció 
donada , o sobre la potència invertida resultant del retrocés de l'arc en els circuits d'ànode o càtode d'un 
rectificador de potència. 

33 Commutador de posició és el que fa o obre contacte quan el dispositiu principal o part de l'aparell, 
que no té un nombre funcional de dispositiu, assoleix una posició donada.  

34 Commutador de seqüència mogut a motor és un commutador de contactes múltiples el qual fixa la 
seqüència d'operació dels dispositius principals durant l'arrencada i la parada, o durant altres operacions 
que requereixin una seqüència. 

35 Dispositiu per curtcircuitar les escombretes o anells fregants és per elevar , baixar o desviar les 
escombretes d'una màquina, o per curtcircuitar els anells fregants. 

36 Dispositiu de polaritat és el que acciona o permet accionar a altres dispositius amb una polaritat 
donada. 

37 Relé de mínima intensitat o baixa potència és el que funciona quan la intensitat o la potència cauen 
per sota d'un valor predeterminat. 

38 Dispositiu tèrmic de coixinets és el que funciona amb una temperatura excessiva dels coixinets. 

39 Detector de condicions mecàniques la seva comesa és funcionar en situacions mecàniques anormals 
(excepte les que succeeixen als coixinets d'una màquina, funció 38), com ara vibració excessiva, 
excentricitat, expansió xoc, etc .  

40 Relé de camp / pèrdua d'excitació és el que funciona a un valor anormalment baix de la intensitat de 
camp d'una màquina, o pel valor excessiu de la component reactiva del corrent d'armadura en una 
màquina de CA, que indica excitació de camp anormalment baixa. 

41 Interruptor de camp és un dispositiu que funciona per aplicar o treure la excitació de camp de la 
màquina. 

42 Interruptor de marxa és un dispositiu la funció principal és la de connectar la màquina a la seva font 
de tensió de funcionament en marxa, després d'haver estat portada fins a la velocitat desitjada de la 
connexió d'arrencada.  

43 Dispositiu de transferència és un dispositiu, accionat a mà, que efectua la transferència dels circuits 
de control per modificar el procés d'operació l'equip de connexió dels circuits o d'alguns dels dispositius.  

44 Relé de seqüència d'arrencada del grup és el que funciona per arrencar la unitat pròxima disponible 
en un equip d'unitats múltiples quan falla o no està disponible la unitat que normalment el precedeix. 

45 Detector de condicions atmosfèriques funciona davant condicions atmosfèriques anormals com fums 
perillosos, gasos explosius, foc, etc... 

46 Relé d'intensitat per equilibri o inversió de fases és un relé que funciona quan les intensitats 
polifàsiques estan en seqüència inversa o desequilibrada o contenen components de seqüència negativa. 

47 Relé de tensió per seqüència de fase és el que funciona amb un valor donat de tensió polifàsic de la 
seqüència de fase desitjada. 

48 Relé de seqüència incompleta és el que torna l'equip a la posició normal o «desconnectat» i l'enclava 
si la seqüència normal d'arrencada, funcionament o parada no es completa degudament dins d'un interval 
predeterminat.  
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49 Relé tèrmic per màquina, aparell o transformador és el que funciona quan la temperatura d’una 
màquina, aparell o transformador excedeix d'un valor fixat.  

50 Relé instantani de sobreintensitat i velocitat d'augment d'intensitat és el que funciona 
instantàniament amb un valor excessiu de la intensitat o amb un valor excessiu de velocitat d'augment de 
la intensitat, indicant avaria en l'aparell o circuit que protegeix. 

51 Relé temporitzat de sobreintensitat de ca és un relé amb característica de temps inversa o definida, 
que funciona quan la intensitat d'un circuit de ca sobrepassa un valor donat.  

52 Interruptor de ca és el que s'usa per tancar i interrompre un circuit de potència de CA sota condicions 
normals, de falta o emergència.  

53 Relé de la excitatriu o del generador de cc és el que força el camp de la màquina de cc durant 
l'arrencada o funciona quan la tensió de la màquina ha arribat a un valor prefixat. 

54 Interruptor d’alta velocitat 

55 Relé de factor de potència és el que funciona quan el factor de potència en un circuit de ca no arriba 
o sobrepassa un valor donat. 

56 Relé d'aplicació del camp és el que s'utilitza per controlar automàticament l'aplicació de l'excitació de 
camp d'un motor de ca en un punt predeterminat en el cicle de lliscament. 

57 Dispositiu de curtcircuit o de posada a terra és el que opera per potència o per energia 
emmagatzemada i que funciona per curtcircuitar o posar a terra una circuit, en resposta a mitjans 
automàtics o manuals. 

58 Relé de fallada de rectificador de potència és el que funciona causa de la fallada de un o més ànodes 
del rectificador de potència, o per la fallada d'un díode a conduir o bloquejar pròpiament. 

59 Relé de sobretensió és el que funciona amb un valor donat de sobretensió. 

60 Relé d'equilibri de tensió és el que opera amb una diferència de tensió entre dos circuits. 

61 Relé d’equilibri d’intensitats 

62 Relé de parada o obertura amb demora de temps és el que s'utilitza en unió amb el dispositiu que 
inicia l' aturada total o la indicació de parada o obertura en una seqüència automàtica. 

63 Relé de pressió de gas , líquid o buit és el que funciona amb un valor donat de pressió de líquid o 
gas, per a una determinada velocitat de variació de la pressió. 

64 Relé de protecció de terra és el que funciona amb la decisió a terra del aïllament d'una màquina, 
transformador o altres aparells, o per contornejaren d'arc a terra d'una màquina de cc. Aquesta funció 
s'aplica només a un relé que detecti el pas de corrent des del carcassa d'una màquina, caixa protectora o 
estructura d'una peça d'aparells, a terra, o detecta una terra en un bobinatge o circuit normalment no posat 
a terra . No s'aplica a un dispositiu connectat al circuit secundari o al neutre secundari d'un transformador 
o transformadors d'intensitat, connectats al circuit de potència d'un sistema posat normalment a terra. 

65 Regulador mecànic és l'equip que controla l'obertura de la comporta o vàlvula de la màquina motora, 
per arrencar, mantenir la seva velocitat o aturar-la.  

66 Relé de passos és el que funciona per permetre un nombre especificat de operacions d'un dispositiu 
donat o equip, o bé un nombre especificat de operacions successives amb un interval donat de temps entre 
cadascuna d'elles. També s'utilitza per permetre la energització periòdica d'un circuit, i la acceleració 
gradual d'una màquina. 
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67 Relé direccional de sobreintensitat de ca és el que funciona amb un valor desitjat de circulació de 
sobreintensitat de ca en una direcció donada.  

68 Relé de bloqueig és el que inicia un senyal pilot per bloquejar o disparar en faltes externes en una 
línia de transmissió o en altres aparells sota condicions donades, coopera amb altres dispositius a 
bloquejar el dispar o bloquejar el reenganxament en una condició de pèrdua de sincronisme o en 
oscil·lacions de potència. 

69 Dispositiu de supervisió i control és generalment un interruptor auxiliar de dues posicions accionat a 
mà , el qual permet una posició de tancament d'un interruptor o la posada en servei d'un equip i en l'altra 
posició impedeix el accionament de l'interruptor o de l'equip. 

70 Reòstat és el que s'utilitza per variar la resistència d'un circuit en resposta a algun mètode de control 
elèctric, que o bé és accionat elèctricament, o té altres accessoris elèctrics, com contactes auxiliars de 
posició o limitació. 

71 Relé de nivell de líquid o gasós aquest relé funciona per valors donats de  nivell de líquids o gasos, o 
per a determinades velocitats de variació d'aquests paràmetres. 

 
72 Interruptor de cc és el que s'utilitza per tancar o interrompre el circuit de alimentació de cc sota 
condicions normals o per interrompre aquest circuit sota condicions d'emergència. 

73 Contactor de resistència en càrrega és el que s'utilitza per pontejar o ficar en circuit un punt de la 
resistència limitadora, de canvi o indicadora, o bé per activar un escalfador, una llum, o una resistència de 
càrrega d'un rectificador de potència o una altra màquina. 

74 Relé d'alarma és qualsevol altre relé diferent al anunciador comprès sota el dispositiu 30 que s'utilitza 
per accionar o operar en unió d'una alarma visible o audible. 

75 Mecanisme de canvi de posició s'utilitza per canviar un interruptor desconnectable en unitat entre les 
posicions de connectat, desconnectat i prova .  

76 Relé de sobreintensitat de cc és el que funciona quan la intensitat en un circuit de cc sobrepassa un 
valor determinat. 

77 Transmissor d'impulsos és el que s'utilitza per generar o transmetre impulsos a través d'un circuit de 
telemesura o fils pilot, a un dispositiu de indicació o recepció de distància. 

78 Relé de salt de vector o mesurador de l'angle de desfasament és el que funciona amb un valor 
determinat d'angle de desfasament entre dues tensions o dues intensitats, o entre tensió i intensitat. 

79 Relé de reenganxament de ca és el que controla el reenganxament i enclavament de un interruptor de 
ca. 

80 Relé de flux líquid o gasós actua per a valors donats de la magnitud del flux o per a determinades 
velocitats de variació d'aquest. 

81 Relé de freqüència és el que funciona amb una variació de la freqüència o per la velocitat de variació 
de la freqüència. 

82 Relé de reenganxament de cc és el que controla el tancament i reenganxament d'un interruptor de cc 
generalment responent a les condicions de la càrrega del circuit. 
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83 Relé de selecció o transferència del control automàtic és el que funciona per triar automàticament 
entre certes fonts d'alimentació o condicions d'un equip, o efectua automàticament una operació de 
transferència. 

84 Mecanisme d'accionament és el mecanisme elèctric complet, servomecanisme, incloent el motor 
d'operació, solenoides, auxiliars de posició, etc. , per a un canviador de preses, regulador d'inducció o 
qualsevol peça d'un aparell que no tingui nombre de funció. 

85 Relé receptor d'ones portadores o fil pilot és el que és accionat o frenat per un senyal i s'usa en 
combinació amb una protecció direccional que funciona amb equips de transmissió d'ona portadora o fils 
pilot de cc. 

86 Relé d'enclavament és un relé accionat elèctricament amb reposició a mà o elèctrica, que funciona 
per aturar i mantenir un equip fora de servei quan concorren condicions anormals. 

87 Relé de protecció diferencial és el que funciona sobre un percentatge o angle de fase o una altra 
diferència quantitativa de dues intensitats o algunes altres quantitats elèctriques. 

88 Motor o grup motor generador auxiliar és el que s'utilitza per accionar equips auxiliars com ara 
bombes, ventiladors, excitatrius, etc. 

89 Desconnectadors de línia és el que s'utilitza com un desconnectador de desconnexió o aïllament en un 
circuit de potència de ca o cc quan aquest dispositiu s'acciona elèctricament o bé té accessoris elèctrics, 
com ara interruptors auxiliars, enclavament electromagnètic, etc. 

90 Dispositiu de regulació és el que funciona per a regular una quantitat, tal com tensió, intensitat, 
potència, velocitat, freqüència, temperatura i càrrega a un valor donat, o bé certs límits per a les 
màquines, línies d'unió o altres aparells. 

91 Relé direccional de tensió és el que funciona quan la tensió entre els extrems d'un interruptor o 
contactor obert sobrepassa un valor donat en una direcció donada. 

92 Relé direccional de tensió i potència és un relé que permet u ocasiona la connexió de dos circuits 
quan la diferència de tensió entre ells excedeix d'un valor donat en una direcció predeterminada i dóna 
lloc a que aquests dos circuits siguin desconnectats l’un de l’altre quan la potència circulant entre ells 
excedeix d'un valor donat en la direcció oposada. 

93 Contactor de canvi de camp és el que funciona per canviar el valor de la excitació de la màquina. 

94 Relé de dispar o dispar lliure és el que funciona per disparar o permetre disparar un interruptor, 
contactor, equip o evitar un reenganxament immediat de un interruptor en el cas que obri per sobrecàrrega 
encara que el circuit inicial de comandament de tancament sigui mantingut. 

95 (*). 

96 (*). 

97 Contactor nivell d’oli 

98 Interruptor de sobretensió STOZ 

99 Contactes de diafragma 

( * ) Reservat per a aplicacions especials . 
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3 SUBESTACIÓ MOTIU DE DISSENY 
Aquest PFC és motiu de disseny del control i protecció d’una subestació de transport reductora 
400/220kV de doble barra que anomenarem XEC,  constituïda per una doble barra, dues posicions de 
línia i dues de transformació. El disseny inclou  una posició per l’acoblament de barres. El parc de 400kV, 
de transport, alimenta mitjançant dos trafos el parc de 220kV, també de transport. Tant el parc de 400kV 
com el de 220kV serveixen de node de interconnexió de les línies que hi enllacen, ja que els dos trafos 
uneixen els dos nivells de tensió.  

En total tenim 5 Posicions on haurem de tenir en compte el nombre següent d’aparellatge a instal·lar, atès 
que parlem d’unitats trifàsiques o tripolars. Cada unitat està formada per tres pols en el cas de barres, 
seccionadors i interruptors i de tres unitats en el cas de TT’s i TI’s, un per a cada fase. 

 

 

Il·lustració 21: Esquema unifilar bàsic, subestació motiu de disseny. 

 

 Núm. Barres 
(JBP1, JBP2) 

Núm. Interr. 
(52) 

Núm. Secc. 
(89) 

Núm. TI’s 
(TI) 

Núm. TT’s 
(TC) 

Doble Barra 2 5 14 5 6 
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En el disseny dels plànols de control i protecció, s’ha inclòs la possibilitat d’ampliar el projecte incloent 
una barra de transferència. S’han introduït les vies de dispar per l’interruptor de transferència i s’han 
incorporat al control de les proteccions la possibilitat de  passar la posició desitjada per transferència. En 
el cas de desestimar aquesta opció tan sols  no s’haurien de tenir en compte els cablejats indicats com a 
POS 6 ACT en els esquemes funcionals de cada una de la resta de posicions.  

En l’apartat nº5 CONCLUSIONS de la present memòria, analitzarem si  val la pena contemplar aquesta 
opció  tenint en compte  l’ increment de preu que suposaria.  

En el cas d’ incorporar una barra de transferència tindríem: 

 
Il·lustració 22: Esquema unifilar bàsic, configuració alternativa. 

 
 Núm. Barres 

(JBP1, JBP2) 
Núm. Interr. 

(52) 
Núm. Secc. 

(89) 
Núm. TI’s 

(TI) 
Núm. TT’s 

(TC) 

Doble Barra 3 6 21 5 6 

 
El nombre de TI’s i TT’s no variaria ja que en el cas de connectar una línia o trafo a la barra de 
transferència es segueixen utilitzant els mateixos elements protectius a excepció de l’interruptor. En el 
moment que acoblem una posició a la barra de transferència mitjançant els seccionadors de transferència, 
l’interruptor de la mateixa posició queda anul·lat, activant-se el de transferència. A partir d’aquest instant 
és l’interruptor que governa el trafo o línia en qüestió. 
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3.1 Criteris Protectius de REE 
 

A continuació es mostren els  casos que ens afecten. 

3.1.1 Línies Aèries de més de 7 km 
Si la longitud de la línia és superior a 7 km (longitud = L), ha de portar les següents proteccions: 

Protecció primària o principal (PP):  

Haurà d'incorporar les següents funcions de protecció: diferencial de línia (87L), funció de distància (21), 
funció de sobreintensitat de neutre (67N), funció de reenganxament (79), localitzador de falta i 
oscilografia. S'incorporarà la funció instantània de sobreintensitat (50C) només en les subestacions amb 
configuració d'interruptor i mig. 

Protecció Secundària (PS):  

Haurà d'incorporar les següents funcions de protecció: funció de distància (21), funció de sobreintensitat 
de neutre (67N), funció de reenganxament (79), funció de sobretensió de corrent altern (59), localitzador 
de falta i oscilografia. 

Teleprotecció (TP) 

Protecció Interruptor (PI):  

Haurà d'incorporar les següents funcions de protecció: fallo interruptor (50S-62), funció discordança de 
pols (2), funció de sincronisme (25), funció protecció interruptor (25AR protecció del fabricant SEL 
anomenada SEL 451, específica de REE) serveix per donar el permís de sincronisme de reenganxament, 
funció de mínima tensió de corrent altern (27), oscilografia i dues funcions de supervisió de bobines de 
dispar (3). 

 

3.1.2 Transformadors de potència 
Protecció interruptor (PI): 

Haurà d'incorporar les següents funcions de protecció: fallo interruptor (50S-62), funció discordança de 
pols (2), funció de sincronisme (25), funció de mínima tensió de corrent altern (27), oscilografia i dos 
funcions de supervisió de bobines de dispar (3) 

 

3.1.3 Acoblament 
Protecció Interruptor (PI):  

Haurà d'incorporar les següents funcions de protecció: error interruptor (50S-62), funció de distància (21), 
funció instantània de sobreintensitat (50), funció temporitzada de sobreintensitat per a corrent altern (51), 
funció sobreintensitat de neutre (50N), temporitzada de sobreintensitat per a corrent altern de 
neutre(51N), funció discordança de pols (2), funció de sincronisme (25), funció de mínima tensió de 
corrent altern (27), oscilografia i dues funcions de supervisió de bobines dispar (3). 
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3.2 Aparellatge a utilitzar en cada posició i identificació utilitzada: 
Els elements s’han identificat utilitzant el codi ANSI 37.2 de proteccions elèctriques, seguit de guionet i 
el núm. de posició. De la mateixa manera s’han identificat els elements en els esquemes de control i 
protecció tal com indica la normativa de REE. Aquí s’anomenen els aparells principals, la resta 
d’elements com els seccionadors associats de posada a terra queden reflectits en els esquemes funcionals 
juntament amb la resta d’elements de control. 

Posició 2 Línia 2  

1 interruptor: 52-2 

 3 seccionadors: 89-2, 89B1-2, 89B2-2 

1 TI: TI-2 

1 TT: TC-2 

Proteccions: 

PP: AREVA MICOM P545 

PS: SCHWEITZER SEL 421 

PI: SCHWEITZER SEL-451 

Posició 5 Línia 5 

1 interruptor: 52-5 

3 seccionadors: 89-5, 89B1-5, 89B2-5 

1 TI: TI-5 

1 TT: TC-5 

Proteccions: 

PP: AREVA MICOM P545 

PS: SCHWEITZER SEL 421 

PI: SCHWEITZER SEL-451 

 

Posició 3 ATP3 

1 interruptor: 52-3 

3 seccionadors: 89-3, 89B1-3, 89B2-3 

1 TI: TI-3 

1 TT: TC-3 

Proteccions: 

PP: GEPCE-T60 

PS: GEPCE-T60 

PI: SCHWEITZER SEL-451 

 

Posició 4 ATP4 

1 interruptor: 52-4 

3 seccionadors: 89-4, 89B1-4, 89B2-4 

1 TI: TI-4 

1 TT: TC-4 

Proteccions: 

PP: GEPCE-T60 

PS: GEPCE-T60 

PI: SCHWEITZER SEL-451 

 

Posició 1 Acoblament de Barres 

1 interruptor: 52-1 

2 seccionadors: 89B1-1, 89B2-1 

1 TI: TI-1 

2 TT: TC-B1 i TC-B2 

Proteccions: PI: SCHWEITZER SEL 451 
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3.3 Funcions de les proteccions utilitzades per garantir el bon funcionament de la 
instal·lació. 

3.3.1 Protecció pels embarrats 

3.3.1.1 Protecció diferencial de Barres (87B) 

Es tracta d’una protecció fonamentada en la Llei de Kirchoff, que ens diu que la suma d’ intensitats en un 
nus és igual a zero. En aquest cas les barres de AT són el nostre nus elèctricament parlant. En cas de 
curtcircuit en barres, tots els terminals actius aportaran energia al curtcircuit, sent la suma vectorial d’ 
intensitats diferent de zero. A continuació es mostra el funcionament d’aquesta protecció tant en absència 
com en presència de curtcircuit. 

En el cas d’absència de falta es verifica: 

 

On: 
 = intensitat d’entrada 

Is = intensitat de sortida 
 
En el cas de presència de falta, curtcircuit entre fases o entre fases i terra, la equació que es 
verifica és: 

 

On: 
Ie =  intensitat d’entrada 
If = intensitat de falta 
 
 

  

Il·lustració 23: Protecció diferencial de barres en absència de falta interna i Protecció diferencial de barres en 
cas de falta interna, d’esquerra a dreta. 

La protecció diferencial de barres efectua una relació entre la intensitat pasant (Ip) i la intensitat 
diferencial (Id). Quan la suma d’ intensitats és diferent a zero superant un determinat percetntatge 
respecte la intensitat passant, s’efectua el dispar. 
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Il·lustració 24: Característica de protecció diferencial en valors d’ intensitat secundària. El dispar es produeix 

quan  la intensitat diferencial supera el 30% aprox. de la intensitat circulant. 

El cas que ens afecta és el d’una subestació amb doble barra. Consta d’interruptor d’unió de barres i 
seccionadors que permeten connectar qualsevol posició d’AT a un joc de barres o a l’altre. Per aquest cas 
es precisa d’una protecció diferencial de barres per doble barra. Qualsevol actuació de la protecció 
diferencial de barres comporta el dispar de l’interruptor d’unió de barres. El propòsit és alliberar el joc de 
barres sanes de la que té el defecte. Per tant en cas de defecte en barres 1, s’obrirà l’interruptor 
d’acoblament de barres i tots els interruptors de la barra on s’ha produït el defecte. 

 

 

Il·lustració 25: PDB per doble embarrat. En cas de falta en el sector de Barres 1 (B1), deurà obrir l’ 
interruptor d’acoblament (ACP)  i els associats a la Barra 1 com són els de la POS 1 i 2 de l’exemple. 
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3.3.1.2 Protecció de fallo interruptor (50S-62) 

Aquesta funció s’aplica a través de la PDB. En cas de qualsevol ordre d’obertura d’interruptor per 
part de qualsevol protecció de les posicions associades,  aquesta detecta si hi ha desobediència de 
l’interruptor en qüestió en un temps predefinit, 200ms. En cas d’actuació per fallo interruptor en la 
unió de barres, s’emetria la ordre d’obertura a tots els interruptors de les posicions de la subestació 
tant les que estiguessin connectades a barres 1 com les de barres 2. Aquest és el fallo més greu que es 
pot produir en una subestació ja que automàticament tens un ZERO. Notar que en cas de nou fallo 
interruptor en algunes de les posicions connectades a barres, s’emetria un teledispar a l’interruptor de 
l’altre extrem de la línia o trafo per evitar que la falta prossegueixi. 
Com es pot observar a la gràfica, la funció de fallo interruptor s’activa si passats 200ms no ha deixat 
de circular corrent per alguna de les fases de l’interruptor afectat. 
 
 

 
Il·lustració 26: Funcionament fallo interruptor. 

 

3.3.2 Protecció per les línies 
Es disposarà de doble protecció. Protecció principal (PP) i protecció secundària (PS) alimentades per 
Bateries 1 i Bateries 2 respectivament. Aquestes proteccions actuaran sobre diferents bobines de 
desconnexió de l’interruptor. Concretament sobre dues bobines de dispar, Bobina 1 per la PP i Bobina 2 
PS. 
En el nostre cas, les proteccions PP i PS disposaran de  les següents funcions que es definiran a 
continuació. 
S’entén que totes les funcions que requereixen de comunicació entre proteccions dels dos extrems estan 
dotades de la funció (85 – Relé receptor de senyals de comunicacions). 
 
 

PP: AREVA MICOM P545 (87-21-67N-79-LOC-OSC)  

PS: SCHWEITZER SEL 421 (21-59-67N-79-LOC-OSC ) 
 
PI: SCHWEITZER SEL-451 ((2-1)-25-27-50S/62-OSC) 

 
 

3.3.2.1 Oscil·lopertorbògraf (OSC) 

El registre oscil·lo gràfic (OSC) està compost per dues funcions diferents, la funció de captura i la funció 
de visualització, la primera fa referència a la captura i emmagatzematge de la informació a l'interior de la 
protecció i forma part del programari del relé, la segona es refereix a la recuperació i visualització gràfica 
de les dades emmagatzemades. 
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3.3.2.2 Discordança de pols (2-1, 2-2)  

Si un interruptor està amb un pol obert i els altres dos tancats, quan  aquesta situació sobrepassa el temps 
prefixat en el relé, es produeix una ordre de dispar trifàsic, sense reenganxament. 

3.3.2.3 Protecció diferencial longitudinal (87L) 

Aquesta funció la incorporarà la protecció principal PP. 
Aquesta protecció es basa en la Llei de Kirchoff aplicada a un conductor. En condicions normals de 
funcionament la intensitat que entra per un extrem ha de ser igual a la que surt per l’altre. Ha de ser 
pràcticament instantània. En el nostre cas, tractant-se de línies aèries, la desconnexió podrà ser 
monofàsica o trifàsica amb possibilitat de reenganxament automàtic. En cas de línies amb cable soterrat la 
desconnexió seria trifàsica sense possibilitat de reenganxament.  
Aquesta protecció té dependència total de telecomunicacions ja que precisa de la comunicació entre 
proteccions dels dos extrems per comparar els corrents. 

 
 

Il·lustració 27: Funcionament de la protecció diferencial de línia 

 

 

Il·lustració 28: Protecció diferencial en una línia de AT. 

 

3.3.2.4 Protecció de distància (21) 

Aquesta funció la incorporarà tant la protecció principal PP com la secundària PS. 
Protecció basada en la impedància del circuit protegit ja que és proporcional a la longitud del mateix. Per 
tant es basa en la mesura de la impedància Z=V/I. Tot i això, la seva aplicació pràctica com a protecció 
exigeix tenir en compte múltiples factors tals com la resistència d’arc, les distintes potències de curtcircuit 
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en un i altre extrem, l’efecte de la no transposició de conductors (ja que la fase que queda al mig rep 
influències electromagnètiques diferents a les de les fases situades en els laterals), l’efecte de la 
impedància mútua en línies paral·leles, l’efecte de corrent de càrrega, etc. 
 

 
 

Il·lustració 29: Esquema d’una instal·lació amb protecció de distància. 

Segons sigui el defecte (monofàsic, bifàsic o trifàsic), el càlcul associat per la protecció dependrà d’unes 
equacions o altres, mostrades a continuació simplificadament sobre la següent figura: 
 

1. Defecte monofàsic franc (exemple fase A) 

 
 
2. Defecte bifàsic franc, pur o a terra (exemple fase A y B) 

 
 
3. Defecte trifàsic franc, pur o a terra 

 
 
 
 

 
 

Il·lustració 30: Circuit d’estudi. Longitud (L), impedàncies (Z1, Z2) uniformement distribuïdes. 
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La lògica de dispar que contemplen les proteccions de distància està esglaonada en zones de protecció i 
en la direcció al circuit protegit. A continuació es mostra un exemple d’ajustos típics a utilitzar. 

 
· 1ª Zona (Z1): Z≤80% ZL1, t1=0 dispar instantani ;  L1 és el circuit protegit. 

 
· 2ª Zona (Z2): Z≤100% ZL1 + 50% ZL2, t2=0,3÷0,5 ; L2 és el circuit de menor impedància, 

normalment el més curt, de la subestació contigua en la direcció de vigilància. 
 

· 3ª Zona (Z3): Z≤100% ZL1 + 100% ZL3, t3=0,8÷1 ; L3 és el circuit de major  impedància, 
normalment el més llarg, de la subestació contigua en la direcció de vigilància. 
 

Per evitar errors de mesura es denomina ajust de subabast (acceleració de zona) quan la primera zona no 
sobrepassa la totalitat del circuit. En línies aèries de distribució s’efectua reconnexió automàtica  per 
qualsevol tipus de defecte de manera trifàsica en primera o en segona zona. 
En les següents figures s’esquematitzen els temps d’actuació segons la zona on es detecta la falta. 
Tindrem en compte que la impedància del circuit  de SE2 a SE3 és menor que la impedància de SE2 a 
SE4, per tant la segona zona es representa en el la primera circumferència, mentre que l’abast de la 
tercera zona recau entre SE2 i SE4. L’abast de cada zona es defineix de la següent manera: 
 

· 1ª Zona: 80% de la impedància del circuit SE1-SE2 
 

· 2ª Zona: 100% de la impedància del circuit SE1-SE2 + 50% de la impedància del circuit SE2-
SE3 

 
· 3ª Zona: 100% de la impedància del circuit SE1-SE2 + 100% de la impedància del circuit SE2-

SE4 
 
 

 
 

Il·lustració 31: Esquema de les zones de detecció de faltes. 
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Il·lustració 32: Característica de mesura per a una protecció de distància. Les Zones 1R i 2R fan referència al 

sobre abast en la primera i segona zona respectivament. 

Propòsit d’actuació protecció distància amb ajust Sobre abast permissiu en 2ª Zona (acceleració de zona): 
L’ordre de dispar serà mesurada en 1ª Zona i dispararà: 
 

- Si es mesura en Zona 1, t=0s  
- Si mesura en Zona 2  i rep ordre de dispar, t=0s ; Si es mesura en Zona 2 i no rep ordre de 

dispar, t=0,4÷0,5s 
- Si mesura en Zona 3, t=0,8÷1s 

 
Es dóna permís a la 2ª Zona perquè dispari en temps de 1ª Zona. 
 

 
 

Il·lustració 33: Protecció distància circuits AT. Esquema de teleprotecció sobre abast permissiu 2ª zona. 
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Propòsit d’actuació protecció distància amb ajust Sobre abast permissiu en 1ª Zona: 
L’ordre de dispar serà mesurada en 1ª Zona i dispararà: 
 

- Si es mesura en Zona 1 i rep ordre de dispar, t=0s ; si mesura en Zona 1 i no rep ordre de 
dispar, t=0,2s 

- Si es mesura en Zona 2, t=0,4÷0,5s 
- Si mesura en Zona 3, t=0,8÷1s 

 

 
 
Il·lustració 34: Protecció de distància de circuits AT. Esquema de teleprotecció sobre abast permissiu 1ª zona. 

 
En aquest cas es dóna permís a la 1ª Zona perquè augmenti la seva impedància podent veure-hi mes enllà, 
però aleshores el % augmentat no dispararia en temps de 1ª Zona. 
 
Aquesta configuració és aconsellable quan la impedància del circuit a protegir és pròxima al mínim 
admissible pels relés. 

3.3.2.5 localitzador de faltes (LOC) 

El localitzador de faltes ens indica a quina distància de la línia  s’ha produït el defecte. Va associada a la 
funció protecció distància. 

3.3.2.6 Relé de sincronisme (25) 

Aquesta protecció supervisa les ordres de tancament i de reenganxament trifàsic (amb reenganxament 
monofàsic no es comprova sincronisme) d'un interruptor de potència. Per això rep informació de les 
tensions a cada costat de l'interruptor. En funció del seu ajust permetrà que prosperi l'ordre de tancament 
o de reenganxament en alguna o algunes de les següents circumstàncies: 

- Sense tensió en línia i sense tensió en barres (Lm, Bm) 

- Amb tensió en barres i sense tensió en línia (Barra viva, Línia morta ( Bv, Lm )) 

- Amb tensió en línia i sense tensió en barres (Lv, Bm) 

- Amb tensió en línia i amb tensió en barres (Lv, Bv) 

En aquest últim cas comprova que la tensió diferencial entre els dos costats de l'interruptor és inferior a 
un valor d'ajust. La tensió diferencial admissible s'ajusta en funció del mòdul i angle de les supervisades. 
Per evitar que, en condicions de lliscament, es permeti el tancament amb una tensió diferencial major a 
l'admissible, aquesta característica està temporitzada. Cada subestació elèctrica està a una tensió i a una 
freqüència i si volem fer una maniobra en una línia entre les dues subestacions hem de comprovar que 
ambdues estiguin a la mateixa freqüència, la funció de sincronisme comprova que això es compleixi. 
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3.3.2.7 Protecció Subtensió en CA (27) 

Per la protecció de Subtensió s’implementaran tres relés, un per fase en els circuits dels trafos de mesura, 
alimentats per circuits protegits amb interruptors magnetotèrmics. Tripolars en les posicions que disposin 
de tres trafos de tensió i unipolars les que disposin d’un sol trafo de tensió com pot ser la posició de JBP2. 
Aquests relés es podrà connectar en triangle o en estrella depenent de la tensió nominal escollida, sent 
necessària l’actuació dels tres per disparar, evitant un dispar de l’interruptor en cas de mal funcionament 
d’un dels relés o secundari d’una fase del trafo de mesura. També es podria posar un únic relé entre dues 
fases o entre una fase y neutre, depenent dels criteris de  selectivitat i restriccions a aplicar. 

Aquesta protecció s’implementa per diferents circumstàncies i criteris: 
- Obrir els interruptors en cas de zero. (Això permet anar restablint les successives línies aïllant la 

possible falta, evitant  així restablir una zona completa sobre una falta no eliminada) 
- Determinar un nivell mínim de tensió per poder considerar línia viva en la comprovació de 

sincronisme. 
- Determinar alimentació feble (per aportació mínima a falta en cas de consum, que impedeix la 

detecció de la falta des d'aquest extrem a través d'algun algoritme que requereixi tensió 
suficient). 

- Per enclavaments (bloqueig de maniobra) de seccionadors de posada a terra ( anomenats a partir 
d’ara  P.a.T ) impedint la maniobra dels mateixos en cas d’existir tensió en l’element. 

3.3.2.8  Protecció de Sobretensió en CA (59) 

Aquesta funció la incorporarà la protecció secundària PS. 
Està temporitzat i donarà teledispar (disparar l'altre extrem).  
Un dels fenòmens que poden provocar sobretensions es per exemple l'efecte Ferranti (al quedar-se una 
línia en antena, la capacitat de la línia sense càrrega genera corrents capacitius fluint a través de la 
inductància de la línia).  
Una sobretensió elevada podria provocar el trencament de l’aïllament de l’aparellatge així com els 
aïlladors suports. 

3.3.2.9 Protecció direccional de sobreintensitat de neutre (67N) 

Aquesta funció la incorporarà tant la protecció principal PP com la secundària PS. 
Aquesta funció s’utilitza com a recolzament a la funció distància. És una funció complementària 
encarregada d’aïllar faltes altament resistives ja que en molts casos la resistència de falta és d’un valor 
molt elevat i la funció distància no detecta aquest tipus de faltes o es produeixi un decalatge mínim per ser 
detectada per la protecció diferencial. Aquestes faltes les detecta la protecció direccional de neutre. 
L’element direccional s’encarrega de controlar el sentit de transmissió d’energia de falta en direcció línia 
a l’apreciar intensitat homopolar i l’element de sobreintensitat s’encarrega de mesurar la magnitud de 
corrent, disparant en menys temps a major intensitat de falta. 
 

 
 

Il·lustració 35: Connexionat d'una protecció direccional de neutre. 
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L’ajust típic d’aquestes proteccions, en valors de primari, fluctuen entre 90 y 200 A d’intensitat  d’ arranc 
amb temps de dispar de 2 a 3 segons quan la intensitat superi el 500% de la intensitat d’ajust. 
Els ajustos escollits depenen bàsicament de la selectivitat  que es deu respectar amb les subestacions 
adjacents. Entenent selectivitat com la propietat de qualsevol element de protecció que exigeix a aquest 
disparar el mínim número d’interruptors per aïllar la falta. 
 

 
 

Il·lustració 36: Equació temps de dispar per curt circuit en direcció línia. Deu ser selectiu amb relé distància 
per curt circuits en 1ª i 2ª zona. 

 

3.3.2.10 Funció Reenganxador de CA (79) 

Aquesta funció la incorporarà tant la protecció principal PP com la secundària PS. 

El Reenganxador té la funció d'emetre ordre tancament als interruptors després actuació de les 
proteccions que hagin d'iniciar la seqüència de reenganxament. Hi ha diverses maneres de funcionament 
del Reenganxador.  

-Fora de servei: Informa les proteccions perquè ordenin dispar trifàsic davant de qualsevol tipus de 
curtcircuit i no emet ordre de reenganxament. 

 -Monofàsic: Emet ordre de reenganxament en temps monofàsic després de rebre arrencada monofàsica 
de les proteccions. 

-Mono més trifàsic: Emet ordre de reenganxament en temps monofàsic després de rebre arrencada 
monofàsic de les proteccions. Emet ordre de reenganxament en temps trifàsic després de rebre arrencada 
trifàsic de les proteccions. 

-Trifàsic: Informa les proteccions perquè ordenin dispar trifàsic davant de qualsevol tipus de curtcircuit. 
Emet ordre de reenganxament en temps trifàsic després de rebre arrencada de les proteccions. El 
Reenganxador podrà programar perquè pugui emetre una segona ordre de reenganxament (trifàsica), en 
temps ajustable, després d'un primer reenganxament fallit (reenganxament lent). 

Temps d'ajustos típics: 

 T79mono = 1s  

T79tri = 0,4 s (si envia)  

T79tri = 0,9 s (si rep, dels quals 0,35 són de comprovació de sincronisme) 
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3.3.3 Proteccions intrínseques dels transformadors de potència 
Aquestes proteccions són les pròpies del trafo i van muntades en la màquina. L’actuació d’una d’elles 
comporta l’obertura de tots els seus interruptors. 

3.3.3.1 Protecció Buchholz (63B) 

Qualsevol anomalia magnètica o elèctrica que es presenta a l'interior d'un transformador dóna origen a 
escalfaments locals que descomponen l'oli o donen lloc a la combustió dels aïllants, originant un 
despreniment més o menys important de gas. El primer objecte del relé de Buchholz és detectar aquest 
despreniment. 

Pot també arribar a detectar-se en el relé gasos no combustibles, no originats per anomalia elèctrica o 
magnètica, per exemple, aire aspirat per la bomba de circulació, o procedent d'una bossa d'aire no 
eliminada a posar en servei el transformador. 

El segon objecte del relé de Buchholz és la detecció d'un descens anormal del nivell d'oli considerat 
admissible per al bon funcionament del transformador. 

Funcionament del relé Buchholz 

El relé està previst per a ser intercalat en la canonada que uneix la part més alta de la cubeta del 
transformador i el dipòsit d'expansió. 

Algunes vegades les borns de sortida del transformador contenen oli, formant un recipient completament 
separat i aïllat de la resta de la cubeta. Aquestes borns s'uneixen entre si per mitjà d'una sèrie de tubs els 
quals van connectats per un col·lector comú a un relé de Buchholz, independentment del propi 
transformador. 

El mecanisme introduït en una caixa estanca, es compon de dos flotadors FA i FD que poden girar al 
voltant dels seus respectius eixos, basculant d'aquesta manera dos contactes de mercuri situats a les 
ampolles adossades a cada flotador.  

Cadascun d'aquests contactes tanca el seu corresponent circuit (d'alarma el flotador superior FA, i de 
dispar i bloqueig d’interruptors). El descens del flotador d'alarma FA, pot ser visualitzat per un espiell 
transparent, situat en un lateral del relé. 

Casos en què actua el relé Buchholz. 

Si com a conseqüència de les causes que citem anteriorment  es produeix un despreniment de gasos a 
l'interior del transformador, aquests pugen fins a l'interior del relé per una canonada d'unió entre aquest i 
la cubeta ocupant un cert volum i, com a conseqüència, desplaçant l’ oli situat a l'interior del relé. 

a. En produir un defecte poc important, si les emanacions de gas són suficients per fer baixar el 
nivell d'oli fins NA, es produeix una rotació al voltant del seu eix del flotador FA, que accionarà 
el contacte corresponent al circuit d'alarma , mentre l' flotador FD no acusa moviment cap. 

b. Produït un defecte important, s'origina una violenta emanació de gas, que provoca un 
desplaçament de l'oli de la cubeta al dipòsit d'expansió, abans que els gasos arribin al relé fent, 
per efecte de l'impuls produït per l'oli, girar entorn del seu eix del flotador FD, i provocant el 
tancament del contacte de dispar, que excita un relé auxiliar, donant lloc a la desconnexió de la 
màquina per mitjà dels seus interruptors i el bloqueig d'aquests amb la corresponent alarma. El 
contacte del flotador FD també es tanca si el volum dels gasos que ascendeixen al relé fa baixar 
el nivell d'oli en ell a ND. 

c. Si el nivell d'oli, bé per una contracció brusca, per una fugida o per un tancament anormal de la 
vàlvula automàtica de retenció d'oli VR, descendeix en el relé, s'origina el descens del flotador 
FA, o FA i FD, segons sigui el nivell assolit per NA o ND, produint l'alarma o el dispar i 
bloqueig dels  interruptors anomenats també disjuntors. 
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Extracció de gasos per a identificació d'avaria. 

Quan s'efectuïn aquestes proves es prendrà la precaució de no encendre foc o fumar en les proximitats del 
transformador,  ja que els gasos produïts són de caràcter inflamable. 

En tots els casos se seguiran les instruccions de maniobra per l'accionament del Buchholz d'un 
transformador o d'un autotransformador,  que es poden trobar en el corresponent reglament de servei de la 
instal·lació. 

Per determinar si els gasos detectats són o no combustibles, en cas d'alarma o tret per relé d' Buchholz en 
un transformador, es procedeix a fer brollar els gasos continguts en el relé en un recipient amb solució de 
nitrat de plata al 10 % de concentració. 

Si en la solució s'origina un precipitat de color lletós, això indica que s'ha produït una combustió de l'oli o 
dels aïllants de l'interior del transformador i, per tant, aquest no podrà ser posat de nou en servei per 
existir indicis d'una avaria interna. 

3.3.3.2 Protecció Jansen (63BJ) 

Les anomalies que es presenten a l'interior d'un regulador de càrrega, com poden ser la ruptura de les 
resistències de commutació, no quedar en posició correcta el regulador, contactes en condicions deficients 
, etc ., donen lloc a escalfaments locals que descomponen l'oli o originen la combustió dels dielèctrics, 
produint-se un brusc despreniment de gasos, que originen un desplaçament de l'oli contingut en la caixa 
del regulador cap al dipòsit d'expansió. 

L'objecte del relé de Jansen és detectar les anomalies produïdes en regulador en càrrega, deixant 
bloquejada l'actuació del mateix, originant el desenganxament de la màquina i bloqueig dels seus 
disjuntors amb la corresponent alarma.  

Funcionament del relé de Jansen 

L'aparell s’instal·la intercalat en la canonada que uneix el regulador en càrrega amb el dipòsit d'expansió. 

El mecanisme situat en el seu interior, consta d'una clapeta situada davant l'orifici de sortida d'oli cap al 
regulador i proveïda d'un petit orifici en forma de semicercle, que permet el pas d'oli en condicions 
normals. Aquesta clapeta sota l'empenta de l'oli desplaçat cap al conservador, vasculars entorn d'un eix 
situat a la part inferior, actuant per mitjà d'una biela sobre un suport que conté una ampolla de vidre amb 
mercuri en el seu interior produint el tancament del circuit de energització del relé auxiliar. 

L'actuació del relé es pot verificar mitjançant l'espiell transparent situada en un lateral. 

El ressort té per objecte tarar, tensant-lo o desatansant-lo, la força d'empenta de l'oli per a les quals actua 
el mecanisme del relé. 

Els polsadors, situats a la part superior de l'aparell protegit per una part estanca, té per missió la reposició 
del mecanisme quan aquest ha actuat i la verificació del bon funcionament del relé (Prova). 

Descripció del funcionament del circuit elèctric auxiliar 

El contacte situat a l'interior del relé, tanca el circuit d'activació d'un relé auxiliar, produint el 
desenganxament de la màquina mitjançant l'obertura dels seus disjuntors, el bloqueig dels mateixos i de la 
regulació en càrrega, amb la corresponent alarma. 

En tots els casos per a la normalització del transformador si ha actuat el relé de Jansen, se seguirà la 
instrucció de maniobra per actuació del relé de Jansen d'un transformador o autotransformador, que es 
pugui trobar en el reglament d'autoservei de la instal·lació. 
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3.3.3.3   Vàlvula sobre pressió del transformador (63L) 

Amb un augment de pressió interna  del tanc, que superi la pressió de  calibratge de la vàlvula, la mateixa 
actuarà  immediatament alleujant l'excés de pressió, preservant així la integritat física del tanc i dels 
equipaments connectats a aquest. Després de l'alleujament de pressió, la vàlvula retorna automàticament a 
la posició original. Les vàlvules equipades amb contactes elèctrics, posseeixen una clavilla senyalitzadora 
situada al centre de la vàlvula, que quedarà a la vista després de la seva actuació, accionant els contactes, 
romanent així fins al seu rearmament manual. 

3.3.3.4 Protecció tèrmica mitjançant termòmetre i termòstat (49) 

En els Transformadors existeixen pèrdues d'Energia que es poden classificar en dos grups: 

- Pèrdues en el ferro (per histèresi i Foucault).  

- Pèrdues en el coure o per efecte Joule.  

Aquestes pèrdudes energètiques tenen com efecte principal provocar escalfament, tant del nucli (Pre), 
com en els  debanats del transformador (pèrdues per efecte joule).  

D'aquestes pèrdues les de major importància són les pèrdues per l'efecte Joule, que depenen del quadrat 
de la intensitat circulant pels debanats i per tant de la càrrega que aquest sotmès el transformador, mentre 
les pèrdues en el ferro són sensiblement constants independentment de la càrrega aplicada, ja que depenen 
exclusivament de la tensió, que serà sensiblement constant. 

Els transformadors com tota màquina són més rendibles econòmicament, com menor sigui el nombre 
d'avaries que afectin el seu temps d'utilització. La vida mitjana dels transformadors està determinada 
fonamentalment per la durada de l'aïllament en els seus debanats.  

En la seva majoria, els aïllants es deterioren ràpidament si la seva temperatura sobrepassa reiteradament 
el límit admissible, per això és necessari protegir el transformador contra sobreescalfaments excessius 
dels seus conductors, utilitzant com a mitjans més comuns a aquest fi, els a continuació esmentats: 

 
* Refrigeració natural i forçada 

* Termòstats d'alarma i dispar per alta temperatura 

* Dispositiu d'imatge tèrmica 

Refrigeracions natural i forçada 

Els transformadors de potència tenen la seva part activa allotjada en una cubeta i submergida en un fluid 
(oli o piralè. Aquest últim en desús, a causa del seu alt poder contaminant), que a més de contribuir a un 
millor aïllament elèctric, tenen la funció d'evacuar la calor generada per les pèrdues a l'interior de 
transformador als radiadors destinats a dissipar a l'atmosfera . 

Segons la manera d'emprar l'aire i fluid refrigerant, es poden distingir dos sistemes de refrigeració. 

Refrigeració natural 

Durant el funcionament en refrigeració natural , s'origina un desplaçament de l'oli per termosifó, a causa 
de les diferències de temperatura del fluid en les parts superior i inferior de la cubeta, aquesta diferència 
aproximadament d'uns 12 º C, mantenen un flux continu de fluid en el nucli magnètic i superfície de les 
bobines, arrossegant la calor produïda en el seu interior als radiadors de refrigeració i transmetent 
d'aquests a l’atmosfera. 

Refrigeració forçada 
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Una de les principals limitacions quant a potència dels transformadors, és l’ originada per l'escalfament 
dels aïllants i parts actives, doncs podem millorar la refrigeració, bé activant la circulació del fluid 
refrigerant per mitjà de bombes, bé forçant amb ventiladors la circulació d'aire fred a través dels 
radiadors, o ambdues coses a un mateix temps. Obtindrem per aquest mitjà un considerable augment de la 
potència nominal del transformador. 

Suposem que el transformador té per a les condicions de refrigeració natural una potència aparent 
nominal de 40 MVA i assignem a aquesta potència el valor de 100 %. Els increments de potència en els 
diferents règims seran: 

-Amb oli normal aire forçat ( ONAF ) de 40 MVA a 53 MVA que suposa un 133% del nominal . 
-Amb oli i aire forçat ( OFAF ) de 40 MVA a 67 MVA , que suposa un 167% del nominal . 

Per a la posada en marxa automàtica del sistema de refrigeració forçada es disposa de termòstats (també 
poden ser uns termòmetres dotats de contactes) adossats a la tapa superior de la cubeta del transformador, 
que detecten la temperatura a la capa alta d'oli. Per mitjà d'aquests termòstats (termòmetres), s'ordena 
escalonadament l'arrencada o parada dels ventiladors i bombes de circulació, segons sigui el nivell de 
temperatura assolit en el fluid refrigerant. 

Els grups de ventiladors arranquen sobre 60º C parant sobre 55º C i les motobombes arrenquen sobre 70º 
C i paren sobre 60º C.  

Termòstats d'alarma i dispar per alta temperatura 

Si el transformador és sotmès a fortes sobrecàrregues durant temps prolongat, no actuant per decisió o 
resultat insuficients per evacuar la quantitat de calor produïda pels sistemes de refrigeració natural o 
forçada, es produirà un escalfament excessiu, tant del fluid refrigerant com els conductors, que pot donar 
lloc a un deteriorament dels aïllaments i del fluid, originant una avaria greu. 

Per a la detecció de sobreescalfaments en el fluid refrigerant del transformador, es disposen adossats a la 
tapa superior de la cubeta, dos termòstats tipus sonda. 

Els termòstats detecten la temperatura a la capa superior del fluid (és la part més calenta del fluid) estant 
tarats, de manera que tanquen els seus contactes un entre 70-80º C accionant un senyal d'alarma, i l'altre 
entre 90-95º C, que excita un relé auxiliar de dispar per alta temperatura, provocant el dispar dels 
disjuntors necessaris per aïllar el transformador. 

Cal tenir en compte que l'actuació d'aquesta protecció pot estar originada per una fallada en la posada en 
marxa automàtica de la refrigeració forçada, en aquest cas s'intentarà la posada en marxa en MANUAL 
d'aquests sistemes. A més és recomanable verificar que l'actuació de la protecció és correcta mitjançant el 
termòmetre/s adossats a l'exterior del transformador.  
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3.3.4 Proteccions externes implementades als transformadors de potència 
A continuació es pot observar en nomenclatura ANSI les funcions protectives utilitzades. 

 

PP: GEPCE-T60 (87 - 51 - 51N - 49 – OSC) 

PS: GEPCE-T60 (87 - 51 - 51N – OSC) 

PI: SCHWEITZER SEL-451 ((2-1) - 50S/62 (s’envia a la PDB) - 25 - 25AR - 27 – OSC) 

 

3.3.4.1 Oscil·lopertorbògraf (OSC)  

Mateix funcionament que el comentat en  línies. 

3.3.4.2 Discordança de pols (2-1, 2-2)  

Mateix funcionament que el comentat en  línies. 

3.3.4.3 Relé de sincronisme (25) 

Mateix funcionament que el comentat en  línies. 

3.3.4.4 Protecció Subtensió en CA (27) 

Mateix funcionament que el comentat en  línies. 

3.3.4.5 Protecció diferencial (87) 

Mateix principi de funcionament que en les línies. 

 

 

Il·lustració 37: Esquema protectiu transformador AT/MT.  
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3.3.4.6 Protecció d’ imatge tèrmica (49) 

En els transformadors és de gran importància la temperatura  en el coure, ja que la vida d'aquests depèn 
en gran manera dels sobreescalfaments en la part activa. 

Donat l'alt grau d'aïllament que requereixen els transformadors per a alta tensió, seria molt dificultós 
col·locar sondes termomètriques en els debanats, que ens permetin una detecció directa de la temperatura 
en el coure, sense un notable perjudici d'aïllament en els debanats . 

Per evitar el problema que representa la presa directa de la temperatura en el coure es va idear el 
dispositiu d'imatge tèrmica, que fa possible obtenir una reproducció en imatge de les mateixes condicions 
de temperatura que a l'interior de transformador . 

Descripció física de l'aparell 

El dispositiu està constituït per una sonda termomètrica situada a l'interior d'un cilindre aïllant, al que es 
troba enrotllada una resistència d'escalfament, recorreguda per una part de la intensitat secundària d'un 
transformador d'intensitat, per el primari circula la intensitat de càrrega del transformador. 

El conjunt resistència i sonda termomètrica està situat a l'interior d'un recipient metàl·lic estanc, ple d'oli, 
submergit també en l'oli del transformador de potència. 

Tot aquest conjunt es troba adossat a la tapa superior de la cubeta i protegit amb un cilindre metàl·lic 
perforat . 

A la part superior de l'aparell, hi ha una caixa de bornes, a les quals es connecten les sortides de la sonda 
termomètrica i de la resistència d'escalfament. 

En paral·lel amb aquesta es col·loca una resistència ajustable que permet regular la intensitat que passa 
per la resistència d'escalfament i per tant l'ajust fi de l'aparell. 

Els borns de sortida de la sonda termomètrica es connecten a un instrument indicador de temperatura, que 
pot estar dotat de contactes elèctrics per activar una alarma a un punt predeterminat de temperatura, o 
provocar el dispar dels disjuntors necessari per aïllar el transformador de potència.  

Principis de funcionament. 

La temperatura del coure en els transformadors  depèn fonamentalment de la calor generada per les 
pèrdues per l'efecte Joule i de la temperatura de l'oli circulant. 

Com la resistència està submergida en oli (o piralè) que tindrà la seva temperatura idèntica a la del 
transformador, sent a més recorreguda per una intensitat proporcional a la càrrega, que genera en ella una 
calor en relació directa al quadrat d'aquesta intensitat. (Q = R · I · 0.24 calories), la sonda termomètrica 
mesurarà una temperatura que serà la suma de la generada pel nivell calòric de l'oli més l’ aportat per la 
resistència d'escalfament. 

Dimensionant adequadament la resistència d'escalfament i el recipient contenidor del sistema, perquè 
l'efecte sigui el mateix que el produït a l'interior del transformador, la temperatura assenyalada per l’ 
instrument de mesura serà la mateixa que la del coure dels debanats en el seu punt més calent. 
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3.3.4.7 Relé de sobreintensitat i homopolar temporitzat (51/51N/51G) 

Protecció de sobreintensitat amb temps per fases i neutre en els dos nivells de tensió.  

Serveix per protegir front de curtcircuit i sobrecàrregues. Controla la intensitat de pas per l'equip protegit 
i quan el valor és superior a l’ajustat en el relé, es produeix l'actuació de l'equip (dispara l'interruptor, 
senyalitza alarma, etc.). Compostes per un element de control de corrent, tipus "tot o res", que excita un 
element de temporització ajustat a un valor determinat que pot ser nul, en aquest cas es pot parlar d'un 
relé instantani (temps = 0). Tot relé necessita un corrent mínim de funcionament conegut com intensitat 
d'arrencada (Iarr). 

Poden ser: 

Instantànies (ANSI 50) 

El temps d'actuació de la protecció és aproximadament zero. Si la protecció detecta una falta i la intensitat 
és superior a la intensitat d'arrencada la protecció actuarà. 

Temporitzades (ANSI 51) implementat en el nostre sistema 

Es defineix un temps d'actuació a partir del qual la protecció actuarà, retard afegit després de la decisió 
d'actuació, poden ser: 

1. De temps fix o independent: 

S'ajusta la unitat de temps de la protecció i sempre actua la protecció per al mateix temps 
independentment del corrent de falta. 

2. De temps dependent o invers: 
 
El temps d'operació i el corrent estan relacionats per una equació que defineix la característica. 

Operarà en un temps que és funció del valor del corrent, de manera que com més gran sigui aquesta, 
menor serà el temps d'actuació. Les característiques d'actuació estan normalitzades (coordinació) existint 
famílies de corbes (ANSI, IEC, etc.) I tipus de corbes dins de les famílies (inversa, molt inversa, 
extremadament inversa, etc.). 

·TD 

On: 

K , α = constants de disseny  

(El paràmetre α defineix el tipus de corba. Normal, molt o extremadament inversa) 

Ip = intensitat de pas 

Ia = intensitat d'arrencada 

t = temps d'operació 

TD = dial 
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Il·lustració 38: Gràfiques de temps invers. 

 

3. Protecció de sobreintensitat de temps invers amb frenada de tensió 

 És un cas especial de sobreintensitat de temps invers en què la protecció de sobreintensitat incorpora un 
element molt útil per millorar la selectivitat entre proteccions. Aquest element controla la tensió, de 
manera que com més petit sigui aquesta, menor serà el temps d'actuació. S'usa amb la finalitat d'accelerar 
l'actuació de la protecció. Aquesta funció és la que instal·la REE en els seus nous equips. 
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3.4 Telecontrol de REE 
En les subestacions de REE, el sistema de telecontrol implementat està format per: Unitat Central del 
Sistema de Control (CCS) ubicada en la sala de control, Unitats de Posició del Sistema de Control 
(mULC’s) i proteccions, instal·lats en els bastidors de relés de cada posició. 

A  continuació es mostra un esquema d'un sistema de control de REE. Aquesta és una recreació gràfica de 
les interconnexions d’equips de  telecontrol indicades en els esquemes de control. 

 

Il·lustració 39: Esquema del sistema general de telecontrol de REE. 

 

Les comunicacions entre CCS-ULC i les proteccions es mostren en el següent gràfic: 

 

Il·lustració 40: Esquema de comunicacions entre bastidor de protecció  i CCS de REE. 
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4 PRESSUPOST 
En el present apartat s’indica el valor total de l’obra. La totalitat del pressupost es pot consultar a l’annex 
IV. 

Descripció 
Preu Total 

(€) 

Enginyeria de Control SE XEC 87.000 

Posició 1 Acoblament de Barres ACP i Embarrats 253.800 

Pressupost Posició 2 Línia 2 184.900 

Pressupost Posició 3 Autotransformador ATP3 2.015.800 

Pressupost Posició 4 Autotransformador ATP4 2.015.800 

Pressupost Posició 5 Línia 5 184.900 

Total 4.742.200 

 

 

4.1 Pressupost incloent Barra de Transferència ACT 

Descripció 
Preu Total 

(€) 

Enginyeria de Control SE XEC 87.000 

Posició 1 Acoblament de Barres ACP i Embarrats 253.800 

Pressupost Posició 2 Línia 2 184.900 

Pressupost Posició 3 Autotransformador ATP3 2.015.800 

Pressupost Posició 4 Autotransformador ATP4 2.015.800 

Pressupost Posició 5 Línia 5 184.900 

Pressupost en cas d'optar per doble barra amb barra 

de transferència 
169.400 

Total 4.911.600 

 
El cost de l’obra seria del 103,57% en front del cost inicial sense barra de transferència. El preu es veuria 
incrementat en un 3,57%.  
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5 CONCLUSIONS 
El sistema de protecció constitueix un element clau del funcionament d'un sistema elèctric, de manera que 
el seu disseny, coordinació i actuació davant les pertorbacions que afecten la xarxa, condicionen la 
qualitat del subministrament i l'estabilitat operativa del sistema elèctric. En el sistema elèctric espanyol és 
especialment important la coordinació dels sistemes de protecció a causa de la diversitat d'empreses 
participants. Aquests criteris són aplicables tant en generació com en transport. 

Els sistemes actuals de control i protecció integrats faciliten les tasques de control i d’explotació de les 
xarxes de transport i les protegeixen de manera coordinada, ràpida, segura, eficient i fiable. Els sistemes 
protectius de cada posició es poden integrar en un únic bastidor de relés optimitzant espai i podent 
integrar tots els serveis necessaris en molt poc espai.  Així aconseguim integrar en un únic bastidor de 
relés tots els elements necessaris per a gestionar i protegir la posició corresponent. A més, la gestió de la 
subestació es concentra en un bastidor anomenat CCS (Centre de Control de Subestació)  i aquest, via 
comunicacions, amb un centre de control anomenat CECORE, que centralitza el control de totes les 
subestacions de l’estat podent controlar l’explotació de la xarxa de transport de manera centralitzada. 
REE utilitza la mateixa xarxa de transport per a dotar als conductors de terra, que uneixen les estructures 
de les torres amb FO anomenats OPGW (Otical Ground Wire), constituint una xarxa de fibra òptica per a 
tot l’estat, encarregada de comunicar i donar servei de comunicacions a totes les subestacions que 
integren la xarxa elèctrica de transport d’energia estatal. A traves d’aquesta xarxa de comunicacions es 
comuniquen les proteccions i sistemes de les subestacions. 

Amb aquesta automatització i centralització del sistema de control, les empreses elèctriques 
aconsegueixen explotar la xarxa de transport de manera coordinada, eficient, fiable i segura, amb molt 
pocs recursos humans. Comentar que en l’únic cas que es requereix de personal humà en una maniobra 
d’aparellatge elèctric, és en el cas de maniobra de seccionadors, on s’ha de confirmar de manera visual la 
seva obertura o el seu tancament. Possiblement, en un futur no molt llunyà, els ulls dels agents d’operació 
local, que és com s’anomenen, seran substituïts per càmeres estratègicament distribuïdes, permetent a 
l’operador del CECORE visualitzar ell mateix la maniobra i poder prescindir així de l’operador local.  

S’ha copsat la necessitat d’enclavaments elèctrics que no permetin la maniobra desordenada de 
l’aparamenta del parc, i evitar sobretot la maniobra dels seccionadors de la posició en el cas de tenir 
l’interruptor tancat i energitzat, ja que els seccionadors no són elements dissenyats per a la connexió i tall 
del corrent elèctric, no tenen poder de tall. Però l’enclavament més importat en una subestació elèctrica és 
l’enclavament que es realitza amb els seccionadors de PaT (posada a terra), ja que una maniobra 
d’aquestes amb la posició energitzada provocaria un curt circuit franc a terra (falta a terra). Evidentment, 
també s’impossibilita la maniobra de la resta de seccionadors de la posició en el cas de tenir la posició 
posada a terra amb qualsevol dels seccionadors de PaT tancats. 

Finalment, analitzar la possibilitat d’incorporar o no una barra de transferència. Aquesta permet deixar 
indisponible una cel·la mantenint la posició en servei,  millorant la versatilitat de la configuració en doble 
barra. El cost augmenta en haver d’instal·lar un nou embarrat i una posició addicional, l’acoblament de 
transferència. Analitzant l’augment del pressupost, desgloçat en l’annex IV Pressupost, semblaria ser una 
bona inversió ja que el global de l’obra es veuria incrementat tan sols en un 3,57%. Aquesta opció és molt 
interessant, per no dir necessària, en punts on la indisponibilitat de línies o trafos provoqui un augment de 
la criticitat del sistema elèctric. 
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