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Resum 

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. 

1. Introducció 

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 el transport. Per 
aquests motius es imprescindible implementar sistemes de 
protecció i control que actuïn de manera coordinada, 
ràpida, fiable, eficient i segura.  

2. Objectius 

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,  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. 

En el sistema de control també s’hi té en compte la 
possibilitat d’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.  

3. Tecnologia de Subestacions elèctriques 
d’alta tensió (SAT) 

En aquest punt es pretén mostrar l’estat tecnològic actual. 

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. 

Em basaré en l’estudi de les subestacions. 

Una subestació elèctrica és un node d’interconnexió de 
circuits de manera directa o mitjançant transformació, com 
és el nostre cas, per 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 càrrega, 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. 

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

capacitat de maniobra, tall, control i mesura sobre la xarxa 
de transport.  

Podem dividir les subestacions segons el servei que donen: 

• Subestacions elevadores o de generació 

• Subestacions d’interconnexió o transport 

• Subestacions transformadores 

• Subestacions reductores o de distribució 

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). 

La característica clau que determina les característiques de 
l’aparellatge de potencia rau en la ubicació desitjada. 
Segons la ubicació es decidirà si cal una subestació 
convencional, blindada o híbrida.  

Les tecnologies associades són: 

• AIS (Air Insulated Switchgear) 

Subestació aïllada en aire o convencional 

• GIS (Gas Insulated Switchgear) 

Subestació blindada o aïllada en gas. 

• HIS (Highly Integrated Switchgear) 

Les subestacions amb tecnologia híbrida són les 
que combinen  parts aïllades en  aire  i parts en 
gas. 

Per complir amb la seva funcionalitat dins el sistema 
elèctric, tenint en compte la construcció, l’operació i el 
manteniment, les subestacions han de tenir les 
característiques següents: 

• 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. 

• Seguretat 

Capacitat per aïllar faltes ràpidament i eficaç, 
afectant al menor nombre possible d’elements i 
mantenint en servei els circuits sense problemes. 

• Fiabilitat 

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

• 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. 

• 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. 

• Cost 

Tenint en compte el preu de la instal·lació inicial, 
les possibles ampliacions, repotenciacions, 
manteniment, explotació i vida útil. 

 

Els elements principals en una subestació són: 

• Barres  

Anomenades JBP (joc de barres principals) i 
poden ser rígides o flexibles. 

• Posició 

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 de les quals  són maniobra, tall, mesura o 
protecció. 

• Cel·la 

És la part aïllada elèctricament d’una subestació 
que comprèn els dispositius de control i maniobra 
d’un circuit determinat. 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. 

• Carrer (o badia) 

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

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

També tenim l’aparellatge: 

• Interruptors (tall de corrent) 

• Seccionadors (aïllament visible) 

• Transformadors de tensió i 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. 

Cal comentar que les subestacions que tenen diferents 
nivells de tensió es divideixen en parcs. Per exemple, un 
parc de 400kV i un altre de 220kV, normalment 
interconectats per transformador/s. 

Existeixen diverses configuracions per a 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). 

A continuació anomeno les configuracions més comunes: 

• Simple barra 

• Doble barra 

• Barra de transferència 

• Interruptor i mig 

• Anell simple 

Es necessari sistemes de maniobra, de captació i 
d’enviament d’informació i incidències. 

El comandament local es refereix a l’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 l’operació remota dels equips efectuada des  del 
Despatx responsable de l’explotació del parc. 

Per 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). 

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

• 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 
“remot” permetent sols el comandament des de 
nivells jeràrquics superiors. 

• Nivell 1, “nivell de posició” 

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. 

• Nivell 2, “nivell de subestació” 

Té en compte tots els elements de la subestació 
centralitzats normalment a l’edifici del parc. En 
general permet l’operació de tots els 
comandaments  a través d’un ordinador  (Centre 
de Control de Subestació) o un sinòptic general. 
Disposa d’un selector local/remot per a permetre 
el comandament al nivell jeràrquic superior 
(despatx). 

• Nivell 3, “nivell de despatx” 

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

Per acabar, fer èmfasi en els 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. 

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



4. 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. 

 

 
Taula 1. Nombre d’aparellatge a instal·lar en doble barraamb 

acoblament transversal. 

 
Fig. 1. Exemple configuració doble barra amb acoblament 

transversa 

 
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 el cas d’ incorporar una barra de transferència tindríem: 
 

 
Taula 2. Nombre d’aparellatge a instalaramb acoblament 

transversal i barra de transferència. 

 

 
Fig. 2. Exemple configuració doble barra amb acoblament 

transversal i barra de transferència 

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 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 
Posició 2 Línia 2  
1 interruptor: 52-2 
 3 seccionadors: 89-2, 89B1-2, 89B2-2 
1 TI: TI-2 
1 TT: TC-2 
Posició 3 ATP3 
1 interruptor: 52-3 
3 seccionadors: 89-3, 89B1-3, 89B2-3 
1 TI: TI-3 
1 TT: TC-3 
Posició 4 ATP4 
1 interruptor: 52-4 
3 seccionadors: 89-4, 89B1-4, 89B2-4 
1 TI: TI-4 
1 TT: TC-4 
Posició 5 Línia 5 
1 interruptor: 52-5 
3 seccionadors: 89-5, 89B1-5, 89B2-5 
1 TI: TI-5 
1 TT: TC-5 
 
A continuació s’anomenen les funcions de les proteccions 
implementades per garantir el bon funcionament de la 
intal·lació en codificació ANSI 37.2. (en l’apartat 2.10 de 
la memòria es pot consultar aquesta codificació): 
 
Embarrats: 

• Protecció diferencial de barres (87B) 
• Protecció de fallo interruptor (50S-62) que 

gestiona la diferencial de barres activada per la PI 



de cada posició al rebre una ordre d’apertura 
d’interruptor. 

 
Proteccions de les Línies: 

• PP (protecció principal):  
(87)      Relé diferencial de línia 
(21)      Relé de distància 
(67N)   Relé direccional de sobreintensitat del neutre 
(79)      Relé de reenganxament 
(LOC) Localitzador de faltes 
(OSC) Oscilografia 

• PS(protecció secundària):  
(21)      Relé diferencial de línia 
(59)      Relé sobre tensió en CA 
(67N)   Relé direccional de sobreintensitat del neutre 
(79)      Relé de reenganxament 
(LOC) Localitzador de faltes 
(OSC) Oscilografia 

• PI(protecció interruptor): 
(2-1)      Relé de discordança de pols 
(25)       Relé de sincronisme 
(27)       Relé de mínima tensió en CA 
(50S/62) Relé de fallo interruptor 
(OSC) Oscilografia 
 
Transformadors: 
Proteccions intrínsiques dels trafos 
(63B)      Relé de presió Buchholz 
(63BJ)    Relé de presió Buchholz Jansen 
(63L)      Vàlvula d’alleugerament 
(49)        Relé tèrmic de màquina o trafo 
Proteccions externes 

• PP (protecció principal):  
(87)       Relé diferencial de trafo 
(51)       Relé de sobreintensitat de temps invers de fase 
(51N)    Relé de sobreintensitat de temps invers de neutre 
(49)       Relé d’imatge tèrmica 
(OSC)   Oscilografia 

• PS(protecció secundària):  
(87)       Relé diferencial de trafo 
(51)       Relé de sobreintensitat de temps invers de fase 
(51N)    Relé de sobreintensitat de temps invers de neutre 
 (OSC)   Oscilografia 

• PI(protecció interruptor): 
(2-1)      Relé de discordança de pols 
(25)       Relé de sincronisme 
(27)       Relé de mínima tensió en CA 
(50S/62) Relé de fallo interruptor 
(OSC) Oscilografia 
 
Per finalitzar, mostrar el telecontrol implementat en els 
plànols de control. 

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. 

 
Fig. 3. Esquema del sistema general del telecontrol de REE 

 

 

Fig. 4. Esquema de comunicacions entre bastidor de protecció i 

CCS  de REE 

5. Pressupost 

S’ han analitzat dos pressupostos, un amb la configuració 
principal (doble barra) i un segon incloent una barra de 
transferència. 

Pressupost subestació doble barra: 

 
 

Pressupost subestació doble barra amb barra de 
transferència: 

 



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% 

6. 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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