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Resum 

Aquest projecte pretén justificar la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació d’una central 
hidràulica en el terme municipal d’Organyà (Alt Urgell). La instal·lació consta d’un assut de 5 
metres d’altura de formigó, el qual genera un rabeig d’aigua que afegeix una sobrealtura al salt 
net. En aquest punt també s’instal·la una petita turbina per aprofitar el cabal ecològic que cal 
mantenir en el riu. Aquest grup consta d’una turbina Hèlix vertical acoblada a un generador 
asíncron mitjançant un multiplicador de velocitat. Es genera a una tensió de 380 V i cal 
augmentar-la fins a 25 kV per entregar l’energia a la xarxa de mitja tensió. 

Des de la captació en l’assut surt un tub a pressió de formigó directe a la turbina. En gran part 
del recorregut, la traça del tub coincideix amb l’actual canal de rec que utilitzen els pagesos 
d’Organyà pel regadiu dels camps. El salt net existent entre les dues cotes és de 20 metres. 

Paral·lelament a aquest tub, se n’instal·la un altre més petit fabricat amb PRFV (poliester 
reforçat amb fibra de vidre) per resoldre l’abastament d’aigua als pagesos. Aquest tub consta 
d’una sèrie de derivacions proveïdes d’unes vàlvules de control que regulen el cabal d’aigua 
que es subministra. D’aquesta manera, els mateixos pagesos poden controlar el cabal, 
cubicatge i temps de reg. 

El tub dels regants i el de formigó s’uneixen abans d’arribar a la turbina, ja que el tub de PRFV 
també s’utilitza per aportar més cabal a la turbina en èpoques en què els pagesos no reguen.  
Just abans de la vàlvula de guàrdia hi ha la derivació del tub cap al conducte que duu a la 
xemeneia d’equilibri, una xemeneia que permet el vertit d’aigua en cas d’obertura o tancament 
brusc del distribuïdor o de la vàlvula. L’aigua que verteix queda confinada en una zona 
controlada i rodejada d’una tanca metàl·lica per raons de seguretat.  

La turbina és de tipus Kaplan d’eix vertical amb doble regulació que accepta un cabal màxim de 
30 m3/s. Està acoblada directament a un generador síncron que alimenta el sistema trifàsic de 
generació que té una tensió nominal de 6kV. Degut a què l’entrega de l’energia a l’empresa 
comercialitzadora es fa a 25 kV, és necessari augmentar aquesta tensió de generació 
mitjançant un transformador, que s’instal·la en una subestació d’intempèrie al costat de la casa 
de màquines, així com tots els dispositius de maniobra, mesura i protecció.   

En definitiva, hi ha instal·lats dos grups generadors que injecten energia a la xarxa 
paral·lelament en dos punts diferents, això fa que sempre es tingui una producció, sigui en el 
grup generador de l’assut i/o en el grup principal. Per contra, això també provoca un sobrecost 
inicial de l’explotació que fa que fins als 13 anys no s’hagi retornat l’import íntegre del préstec 
demanat.   
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1. Introducció 

1.1. Objecte del projecte 

L’objecte del projecte és descriure i justificar les obres i instal·lacions a realitzar de manera que, 
aprofitant el cabal i salt existent en un tram de riu Segre, es pugui generar energia elèctrica. 

1.2. Emplaçament 

La central estarà ubicada en la població d’Organyà (Lleida), situada en la comarca de l’Alt 
Urgell, a 110 km de la ciutat de Lleida i a 22 km de La Seu d’Urgell. L’aprofitament hidràulic serà 
extret del riu Segre, que pertany a la conca hidrogràfica de l’Ebre.  

L’assut per aconseguir el rabeig d’aigua estarà situat en un indret on el terreny configura un petit 
estret anomenat Els Tres Ponts, en la cota 535. La casa de màquines estarà situada a la cota 
515, que coincideix amb la cota màxima de l’embassament d’Oliana, i l’aigua turbinada es 
retorna al riu en la desembocadura del barranc de Fontanet. 

1.3. Justificació del projecte 

Energèticament, la instal·lació d’una central hidràulica és convenient ja que generarà una 
energia “neta” alhora que evitarà la importació de l’equivalent energètic de fora de l’Estat.  
Socialment, és una explotació positiva en el sentit que serà la indústria més gran de la vila 
d’Organyà. A més, les obres representaran un benefici pel conjunt de regants de les Hortes 
d’Organyà, que es veuran alliberats de les càrregues de manteniment de l’actual sistema de rec.  

1.4. Antecedents 

El riu Segre és un riu molt aprofitat energèticament parlant, i és a partir d’Organyà on es troben 
els principals aprofitaments (Oliana, Rialp, Alòs, Sant Llorenç, Balaguer, Térmens, Lleida i 
Seròs). 

Ja ens els anys 60 es va realitzar un pla d’aprofitament integral de Segre, on es plantejaven 
grans embassaments com el de Rialp i el dels Tres Ponts. Degut a l’important impacte 
ambiental i social que generaven, només es va autoritzar el embassament de Rialp ja que era el 
que provocava un impacte ambiental menor i a l’hora permet regular el cabal del riu Segre.
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2. ESTUDI PREVI PER L’AVALUACIÓ LA CAPACITAT 
DE LA INSTAL·LACIÓ 

2.1. Cabal 

Així com l’altura del salt ve determinada per l’orografia del terreny, el cabal és molt més aleatori, 
ja que depèn de la climatologia de la zona i de la pluviometria. Malgrat això, si es disposa d’un 
històric de cabals que inclogui anys secs, humits i mitjans, es pot obtenir una dada força 
acurada dels diferents cabals de què es disposaran al llarg de l’any.  

No obstant, és obvi que el cabal de què es disposa en tot moment no és el cabal total a poder 
turbinar, ja que cal reservar una part com a cabal ecològic i una altra part com a cabal de 
concessió dels regants de les Hortes d’Organyà. Així doncs, s’ha realitzat l’estudi de 
disponibilitat de cabals tenint aquests dos factors en compte, força importants en la 
determinació del cabal nominal de la central. 

2.1.1 Cabal disponible 

Per realitzar l’estudi del cabal disponible s’han utilitzat les dades dels cabals històrics d’aquest 
riu pel seu pas per Organyà, facilitades per la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) [1] i 
que es poden consultar en l’Annex A.1. Les dades de què es disposen van des del març del 
1950 al juliol del 2003. S’han fet les mitjanes diàries dels cabals de tots els dies de l’any i s’han 
considerat com els cabals diaris més fiables de què es disposaran.  

2.1.2 Cabal ecològic 

Tal i com s’ha apuntat, és obligatori i necessari deixar un cabal mínim ecològic en el riu. En un 
principi, aquest cabal ecològic ha d’estar fixat pels Plans Hidrogràfics de Conca, tal i com 
s’exposa en l’article 59.7 del BOE núm. 176 [2]. Així doncs, es va consultar amb la CHE [3] i es 
va garantir que en l’actualitat encara no hi ha cap norma establerta pel que fa a cabals ecològics 
en el riu Segre, però per la seva part es va indicar que es fes una proposta. Es va decidir que es 
deixaria permanentment el cabal mínim mitjà de l’històric més un 10% del sobrant. D’aquesta 
manera s’assegura que el riu tingui sempre un nivell acceptable. 

2.1.3 Cabal de la Concessió Agrícola 

Una de les raons principals per la qual s’ha escollit aquest emplaçament és perquè no cal 
demanar una nova concessió d’aigües ja que els regants de les Hortes d’Organyà ja la tenen 
concedida (amb un cabal de 0.8 m3/s) i només cal demanar una ampliació d’aquesta. Per tant, 
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del cabal que es prendrà per produir energia cal extreure la part que necessiten els pagesos. No 
obstant, com que no es rega tot l’any, existeix un cabal cedit per la concessió però que no és 
aprofitat. Es decideix, doncs, adaptar les instal·lacions per poder aprofitar dit cabal en les 
temporades que no es regui. Per tant, cal dimensionar la central de la mateixa manera que si es 
pogués disposar d’aquest cabal dedicat als regants.    

2.1.4 Cabal Turbinable 

En resum, per fer l’estudi del cabal turbinable s’ha considerat les mitjanes diàries dels cabals de 
tots els dies de l’any traient únicament la part corresponent al cabal ecològic, i s’ha representat 
en la Fig. 2.1.4.1 els cabals mitjans enfront als dies que es pot assegurar que el riu duu aquell 
cabal. 
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Fig. 2.1.4.1  Representació de la corba real i aproximada de cabals acumulats 
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Amb les dades estadístiques representades en aquesta figura, s’observa una evolució 
progressiva al llarg de les abscisses sense considerar les dades dels extrems, és a dir, els 
cabals assegurats per sota dels 5 dies i per sobre dels 360 dies. És per aquesta raó que 
s’obvien aquests punts per als càlculs matemàtics, ja que corresponen a avingudes o dades 
extremadament baixes pel riu que es tracta. Considerant tot això, s’aproxima una corba als 
punts obtinguts que segueix l’(Eq. 2.1.4.1) la qual té un origen experimental però que s’adequa 
molt bé amb les dades de partida. Aquesta equació relaciona els cabals (Q ) amb els dies que 

es pot assegurar que el riu duu el cabal  Q , representats per la lletra τ  : 

On    maxQ  és el cabal màxim mitjà dels anys que s’han considerat per fer l’estudi, en m3/s. És 

a dir, el cabal de què es disposarà durant 5 dies a l’any. 

minQ  és el cabal mínim mitjà dels anys que s’han considerat per fer l’estudi, en m3/s. És 

a dir, el cabal que es pot assegurar durant 355 dies a l’any. 

 maxτ  és el nombre total de dies de l’any que considera l’estudi, és a dir, 355 dies. 

 b  és un factor que es calcula de la manera següent: 

On   migQ  és la mitjana dels cabals considerats en l’estudi, en m3/s. 

Per determinar el cabal de disseny (o equipament) de la central cal maximitzar l’àrea que queda 
per sota de la corba aproximada de la Fig. 2.1.4.1 traient la part corresponent al mínim tècnic 
del funcionament de la turbina. D’aquesta manera, es maximitza el volum d’aigua turbinada i, en 
conseqüència, l’energia generada durant l’any. En definitiva, el cabal nominal determinat és el 
cabal amb què la instal·lació treballarà al màxim rendiment durant el màxim de dies possible. 

En l’Annex A.2 es detallen tots els càlculs descrits i el resultat de maximitzar aquesta àrea és 
que durant 30 dies a l’any es podrà assegurar una disponibilitat d’aigua de 30 m3/s. En les 
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èpoques que es disposi d’aquest cabal, 22.2 m3/s passaran pel tub a pressió de formigó i 0.8 
m3/s passaran pel tub de PRFV (poliester reforçat amb fibra de vidre) dedicats als regants. 

2.2. Salt 

2.2.1 Salt brut 

La cota superior en la qual s’instal·la l’assut és de 535 m. i la cota inferior on es col·locarà la 
turbina (subterrània) és de 515 m. Per tant, el salt brut que s’obté, comptant l’altura de 5 m. de 
l’assut,  és de 25 m. 

2.2.2 Salt net 

El salt net o aprofitable sempre és menor que el salt brut ja que existeixen inevitables pèrdues 
de càrrega, que són degudes al fregament amb els diferents elements hidràulics existents entre 
l’assut i la turbina. Aquests són: 

• La reixa de captació. 

• El tub. 

• Els colzes en el tub. 

• L’entrada a la turbina (quasi menyspreable) 

Calculant totes aquestes pèrdues de càrrega (que s’aniran definint al llarg de la memòria), 
s’obté un salt net de 20 m. 

2.3. Potència instal·lada 

Amb el salt net i el cabal escollit, la potència mecànica és: 

On γ  és el pes específic de l’aigua, que és de 9800 N/m3. 

Q  és el cabal nominal, en m3/s. 

tnm HQP ηγ ⋅⋅⋅=  (Eq. 2.3.1) 
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nH  és l’altura neta del salt, en m. 

tη és el rendiment nominal de la turbina. 

I la potència elèctrica generada és: 

On gη  és el rendiment del generador. 

Substituint els valors que es van justificant al llarg de la memòria, s’obté una potència instal·lada 
en barres de generació de 4850 kW en el grup generador Segre I i 319 kW en el grup Segre II.   

 

gtne HQP ηηγ ⋅⋅⋅⋅=  (Eq. 2.3.2) 
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3. Assut de derivació de cabals 

L’assut s’ubica en un estret que forma la sortida dels Tres Ponts. És un indret de roca d’una 
amplada de 23.8 m. S’ha escollit aquest indret perquè així la longitud de l’assut és menor i 
proporciona facilitat per construir l’obra de captació i rapidesa en l’elevació de l’assut. L’altura 
d’aquesta obra de formigó és de 5 metres i es recolza sobre un terreny permeable. La captació 
d’aigua es realitza pel marge dret del riu. A continuació es descriuen els  factors principals que 
cal tenir en compte per dimensionar la presa i els seus elements principals. En l’annex L es 
mostren els plànols de situació de la presa així com els detalls de la mateixa presa i la captació. 

3.1. Dades inicials. Corba de rabeig 

Un dels efectes importants que suposa la construcció d’un assut és l’augment del nivell de les 
aigües i, en conseqüència, la inundació de terrenys aigües amunt abans no inundats. És per 
això que cal saber amb exactitud quins són aquests terrenys per poder adquirir-los. 

En primer lloc, s’ha de calcular la corba de rabeig, que s’ha obtingut seguint el procediment dels 
perfil pràctic de Marzolo [4], el qual suposa que la corba de rabeig és horitzontal en l’assut i va 
augmentant fins que sigui tangent en el punt B de la Fig. 3.1.1. 

 

El perfil pràctic està definit partint de les suposicions que afirma Marzolo: 

23.0
0
=h

Z  (Eq. 3.1.1) 

Fig. 3.1.1 Esquematització de la corba de rabeig per l’efecte d’un assut. 



Aprofitament hidroelèctric del riu Segre a Organyà (Lleida)  Pàg. 15 

 

Per altra banda, si es consideren les condicions inicials següents: 

• El nivell màxim de les aigües en condicions normals no sobreeixirà per sobre la cresta 
superior de l’assut, per tant, la longitud tindrà un valor de 5 m. 

• La profunditat original del riu és d’1 m el la zona on s’hi ubica la presa. 

• La pendent mitjana del riu en aquest tram correspon a un angle α de 0.372º. 

Llavors, el perfil pràctic que s’obté segons les premisses considerades és el que queda definit 
pels punts B, L i E; els quals prenen els valors següents (les coordenades es donen prenent 
com a origen de referència el punt O i eixos positius cap a aigües avall): 

B= ( -1000 , 6 ) 

E= ( 0 , 5 ) 

L= ( -800 , 5.25 ) 

Amb aquestes coordenades es dedueix que la corba de rabeig arriba a una altura real de 541 m 
sobre el nivell del mar en la zona més allunyada de l’assut. 

3.2. Dimensions de l’assut 

Per dimensionar correctament les mides de la coronació i la base cal saber l’avinguda màxima 
del riu en aquest indret perquè quan baixi una riuada no s’endugui la presa. De fet, en aquest riu 
es té registre de la riuada màxima dels 500 anys i, concretament, aquest cabal màxim va baixar 
el dia 8 de novembre de l’any 1982 enregistrant-se 1660 m3/s [5]. 

En primer lloc, cal calcular l’altura d’aigua que l’assut ha de suportar. Prenent les fórmules per a 
vessadors trapezials, s’obté una altura d’aproximadament 6 m sobre la coronació (per veure els 
càlculs, consultar l’annex B.1).   

Per simplificar els càlculs de les dimensions, s’ha considerat un perfil transversal trapezial, ja 
que d’aquesta manera els càlculs són més simples i els resultats no difereixen gaire que si es 
considerés el perfil final arrodonit de la presa. Les forces més importants que actuen són: 

4
0hS =   (Eq. 3.1.2) 
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• El pes de l’assut. És la força favorable més important que hi ha i a priori ja s’aprecia que 
l’estructura haurà de ser força robusta per aguantar la força de tanta quantitat d’aigua. 

• L’esforç hidrostàtic. És la força responsable de fer bolcar l’assut. És força elevada degut 
a la gran quantitat d’aigua que hi ha sobre l’assut. 

• La subpressió provocada per l’aigua que s’escola per sota de l’estructura. Degut a la 
fonamentació que es preveu, aquesta subpressió és força reduïda, però s’ha considerat 
per introduir d’alguna forma un coeficient de seguretat en les dimensions. 

• El pes de l’aigua sobre la coronació. És una força favorable que normalment no es 
considera però com que és tant important en aquest cas, sí que es té en compte. 

Considerant totes aquestes forces i imposant les condicions de no bolcada i de no 
esllavissament, es necessita un perfil trapezial amb dimensions mínimes de 5.3 m d’espessor 
en la coronació i 6 m en la base. Com que s’opta per donar a la presa seccions arrodonides per 
disminuir depressions provocades per l’aigua, la coronació es tria de 5.3 m mentre que la base 
s’incrementa fins a 7 m., dimensions que també compleixen les condicions esmentades (veure 
Annex B.1.5). De fet, les possibles depressions provocades per l’aigua al caure un cop 
superada la coronació es provocaran en casos de riuada, per tant, gairebé sempre s’evitarà 
aquest cas. És per aquesta raó que no es considera necessari adequar aquest perfil obtingut 
amb un perfil de Creager, ja que seria superflu. 

3.3. Control de cabal i comporta de fons 

El control del cabal ecològic que cal deixar al riu es fa mitjançant dos elements: una comporta 
en l’assut i una conducció des de la cambra de decantació fins al peu d’aigües avall de l’assut, 
on hi ha ubicada una petita turbina, que es tractarà amb més detall posteriorment. 

Pel que fa al primer sistema, hi ha una comporta de 10 m d’ample per 5 m d’alt, tota l’altura de 
l’assut. Aquesta comporta cal que evacuï tot el cabal sobrant que no es turbina (incloent el cabal 
mínim mitjà, que és de 7.65 m3/s el qual s’ha de mantenir sempre). En èpoques seques, el 
cabal sobrant serà poc, però en èpoques com la primavera i la tardor aquest cabal sobrant pot 
tenir pics considerables. Per aquest motiu, aquesta comporta té un marge d’obertura de fins a 
3.45 m d’alt, és a dir, és capaç d’evacuar el cabal sobrant quan baixa pel riu el cabal màxim 
mitjà més un 50% de coeficient de seguretat. Numèricament, aquesta comporta pot evacuar 
100 m3/s. Si algun cop baixa una riuada major que 100 m3/s, es procedirà a tancar totalment la 
comporta per a què tot el cabal sobreïxi per sobre l’assut ja que, tant l’assut com la comporta 
estan preparats perquè no cedeixin. 
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El segon sistema de control de cabal ecològic és un control d’un cabal fix, 7.65 m3/s, que, 
malgrat que s’ha de deixar com a cabal ecològic en el riu, s’aprofita per posar un petit grup 
descrit en l’apartat 4.4 que turbini aquest cabal. 

Per altra banda, existeix també una comporta de fons en l’extrem dret de l’assut, és a dir, en la 
part més propera a la reixa de captació. Aquesta comporta té la missió de netejar el lateral i el 
fons de davant la reixa per a què els sediments no obstrueixin la part inferior de la captació amb 
el pas del temps, cosa que incrementaria les pèrdues de càrrega. Aquesta comporta té 3 metres 
d’ample i 5 metres d’alt. 

3.4. Fonaments de l’assut 

El tipus de presa escollida és una presa de gravetat i es recolza sobre una base de grava sota 
de la qual hi ha terreny impermeable. En la part d’aigües amunt de l’assut hi ha una estacada 
d’una profunditat suficient com per arribar al terreny impermeable. S’estima que el sòl 
impermeable es situa a tres metres de la llera del riu. Això implica que la massa de formigó ha 
d’arribar a tres metres de profunditat més un metre més d’infiltració en el terreny impermeable. 
D’aquesta manera, es disminueix la subpressió provocada per les filtracions inferiors. En la part 
d’aigües avall de l’assut també es farà la mateixa fonamentació però amb uns orificis de 
drenatge en el envà, els quals també s’elevaran verticalment en la roca per disminuir encara 
més la subpressió. 

3.5. Escala de peixos 

Les preses constitueixen un obstacle per al trànsit dels peixos que pugen i baixen al llarg del riu 
per reproduir-se. És necessari, per tant, una escala de peixos que faciliti aquesta migració. 
Consisteix, bàsicament, en un canal recte format per diferents petites escales franquejables pels 
peixos. Fonamentalment, en aquest tram de riu hi viuen truites, per tant, no fa falta una escala 
de peixos gaire gran, com es requeriria en trams inferiors del riu. En la zona d’aigües amunt, 
l’entrada de l’escala està situada a 0.6 m per sota del nivell mínim de l’embassament. L’amplada 
útil de cada escaló és de 1 m i l’altura de cada un és de 0.4 m [6]. 
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4. Obres de derivació d’aigua 

La captació es fa per la part dreta de l’assut ja que és el lloc més fàcil per instal·lar-la, així com 
per construir els elements previs als tubs a pressió. En primer lloc, es troba la reixa de captació, 
que separa l’embassament de la cambra de decantació. És una reixa fina que impedeix 
l’entrada de cossos grans com troncs, plàstics, etc. Els cossos més petits i els sediments que 
superen el llindar de 0.5 m d’altura queden sedimentats en la cambra de decantació i eliminats 
mitjançant el canal de purga que està situat prop de la presa. 

4.1. Descripció de la reixa de captació 

La reixa té la missió de retenir l’entrada de cossos grossos al tub a pressió i a la turbina, els 
quals, a més a més d’entorpir el pas de l’aigua, fan augmentar les pèrdues de càrrega en la 
pròpia reixa. 

La reixa de captació es recolza sobre un fons de formigó que té una altura de mig metre per 
sobre de la llera de l’embassament. Aquesta massa de formigó actua com a llindar dels 
sediments que viatgen per la part més fonda del riu i sobre ella hi ha entalladures reforçades 
amb ferro-angles per recolzar-hi les barres de la reixa per tal de que no es moguin. 

Pel que fa al disseny de la reixa, s’han seguit les normes següents: 

• Està constituïda per barres cilíndriques ja que, a més a més de ser econòmiques, 
presenten una pèrdua de càrrega encara inferior que les rectangulars. Són platines 
d’acer de 10 mm de diàmetre i el seu angle d’inclinació és de 85º. 

• És convenient reduir la pèrdua de càrrega tant com sigui possible en la reixa, i el seu 
valor no hauria de sobrepassar els 3-5 cm, per la qual cosa la velocitat màxima de 
l’aigua quan passa entre la reixa és de 1 m/s. El càlcul d’aquesta pèrdua de càrrega es 
realitza en l’apartat següent. 

• La separació entre barrots és constant i d’un valor de 25 mm, suficient per la protecció 
de cossos estranys i el possible pas de peixos. 

• Per donar rigidesa al barrots és necessari posar barres travesseres horitzontals malgrat 
que puguin provocar remolins. 

• Les dimensions de la reixa segons totes les consideracions que s’han descrit en les 
línies precedents són les següents: 4 m d’alt i 13 m d’ample (per veure els càlculs més 
detalladament, consultar l’Annex C.1.1). 
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4.1.1 Pèrdues de càrrega en la reixa de captació 

Les pèrdues de càrrega produïdes per l’obstrucció que presenta la reixa es calculen utilitzant la 
fórmula de Kirschmer [6]: 

On β  és un coeficient que depèn de la forma dels barrots. Per barrots cilíndrics, β  =1.67. 

   s  és l’amplada del barrot. 

b  és la distància de separació entre barrots. 

  v  és la velocitat de l’aigua en el moment d’arribar a la reixa, en m/s. 

   α  és l’angle d’inclinació de la reixa respecta l’horitzontal. 

Si es substitueixen els valors, tots coneguts, a la formula, s’obté una pèrdua de càrrega de 
1.27·10-2 m. 

4.1.2 Màquina neteja reixes 

La central està proveïda d’una màquina neteja reixes de funcionament automàtic la qual, 
mitjançant un rastre evacua els materials dipositats en la reixa. Per les dimensions de la reixa, 
s’ha escollit una màquina neteja reixes a cable, ja que resulta una opció econòmica per a reixes 
de 3 a 10 m d’ample aproximadament. El rastre és accionat per un torn bicable i transporta les 
deixalles només en el seu moviment cap a dalt. 

El control d’aquesta màquina neteja reixes fixa es duu a terme de forma completament 
automàtica mitjançant censors d’ultrasò que detecten la diferència entre els nivells de l’aigua a 
ambdós costats de la reixa. La màquina pertany a la casa OSSBERGER. 

4.2. Cambra de decantació 

A continuació de la reixa es troba la cambra de decantació la qual recull els sediments més 
grossos per a ésser evacuats en el canal de purga. En la part més posterior ja es troba la  
comporta que dóna pas a tub a pressió. A més a més, en aquesta cambra també s’hi regula 
part del cabal ecològic, ja que s’hi ha disposat un petit grup que turbina el cabal mínim mitjà, és 
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a dir, 7.65 m3/s. Aquesta energia s’aprofita per alimentar elements propis de la central, com 
l’enllumenat, els sistemes de control, els serveis auxiliars, etc. En el cas en què calgui fer un 
descàrrec en aquesta petita turbina, el cabal ecològic es regularà per la comporta de fons de 
l’assut. 

4.3. Elements d’estroncament i regulació en la cambra de 
decantació 

En tota central hidràulica es requereixen una sèrie de dispositius de tancament i regulació al pas 
de l’aigua. Per una banda, hi ha les vàlvules situades en la cambra de decantació, les quals 
regulen el pas de l’aigua cap als diferents conductes que emanen de la cambra. Aquests 
conductes són: 

• El tub principal de formigó. 

• El tub de PRFV (poliester reforçat amb fibra de vidre) dedicat als regants. 

• El tub a pressió de la turbina dedicada al aprofitament del cabal ecològic. 

• Tub desarenador de la cambra de decantació. 

A més a més, cal disposar una comporta just a darrera de la reixa de captació per prevenir que, 
en cas de riuada, la cambra de decantació s’ompli de sediments. 

4.3.1 Comporta del tub principal de formigó. 

El tancament de l’accés al tub a pressió principal es fa mitjançant una comporta de lliscament ja 
que aquest tipus de comporta és aplicable amb la pressió que haurà de suportar i és més 
econòmica que l’elecció d’una vàlvula de papallona o esfèrica. La fulla de la comporta és 
accionada per un mecanisme controlat per un servomotor. 

El principi de càlcul de les comportes es basa en la càrrega que produeix l’aigua en la fulla de la 
comporta, és a dir, la pressió de l’altura de l’aigua que ha de suportar. Sabent el pes que ha de 
suportar la comporta, es pot esbrinar la capacitat requerida del mecanisme elevador de la 
mateixa. Concretament, el pes que la comporta ha de suportar està regit per l’(Eq 4.3.1.1) [7]: 

( ) 1000
2

2 ⋅



 ⋅⋅−⋅= bhhPP tot  (Eq. 4.3.1.1) 
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On P  és la càrrega total que ha de suportar la comporta expressada en kg. 

totP  és la pressió màxima de l’altura de la columna d’aigua sobre la comporta (en metres 

de columna d’aigua). 

h  és l’altura de la comporta en m. 

b  és l’amplada de la comporta en m. 

Suposant una altura de comporta de 4.5 m i una amplada de 3 m, s’obté una càrrega de 37125 
kg. Tenint en compte que la comporta es sustenta mitjançant riells a banda i banda, el pes que 
exerceix la pressió de l’aigua és de 4125 kg per metre lineal de riell. Addicionalment, cal 
considerar el coeficient de fricció en les rodes, que sol ser al voltant del 3% de la pressió total de 
l’aigua, expressada en m. En conseqüència, la capacitat del mecanisme d’accionament ha de 
superar la pressió de l’aigua i l’esmentat fregament, és a dir, numèricament correspon a  5240 
kg, aproximadament. 

Aquesta comporta és del tipus Bureau de la casa VADE (Válvulas y Derivados, S.A.), la qual pot 
suportar el nivell de pressió especificat en les línies precedents i es fabrica segons les 
dimensions demanades. Els tancaments són estàndards, en bronze, i pot arribar a no ser 
perfectament estanc malgrat que la comporta Bureau tanca a quadre costats. No obstant, això 
no és crític ja que quan es tanqui aquesta comporta serà degut a un descàrrec de la turbina 
principal i, per tant, no serà important perdre un petit cabal, ja que igualment s’hauria d’evacuar 
per les comportes de l’assut (per més informació, consultar Annex C.2.1). 

4.3.2 Vàlvula de tancament del tub dels regants 

Un altre tancament que es necessita en la cambra de decantació és una vàlvula automatitzada 
per abastar el tub dedicat als regants. Aquesta vàlvula és una vàlvula papallona de 0.8 metres 
de diàmetre nominal i és de casa VADE (model 1MP), la qual garanteix una bona estanquitat 
malgrat que normalment aquest tipus de vàlvules no la garanteixen. Són vàlvules de doble 
excentricitat i poden anar accionades mitjançant motor elèctric, com és en aquest cas. Aquesta 
vàlvula realitza la funció de tot o res, ja que la regulació de cabal es fa en les vàlvules de bola 
que té cada derivació en T dels regants. 

4.3.3 Sistemes de tancament del tub a pressió destinat a l’aprofitament del cabal 
ecològic 

Aquest tub a pressió té dos sistemes d’estroncament d’aigua. Per una banda, hi ha una 
comporta a l’inici del tub, la qual facilita la revisió i/o reparació del tub en cas de descàrrec i, per 
l’altra banda, hi ha una vàlvula de guàrdia davant la turbina.   
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La comporta és del mateix tipus que la comporta d’accés al tub a pressió principal de formigó. 
Tal i com s’ha calculat la comporta en l’apartat 4.3.1, en aquest cas s’opera de la mateixa 
manera. Així doncs, sabent que la comporta fa 0.9 m. d’alt i 0.6 m d’ample, i seguint l’(Eq 
4.3.1.1) de la pàgina 21, s’obté una pressió total de 2457 kg sobre la comporta, que suposa 
1365 kg per metre lineal de lliscador. Si es considera un fregament en les rodes de la comporta 
del 3% de la pressió total de l’aigua, la força que han de fer els accionaments és de 1439 kg. 

Aquesta comporta és també de la casa VADE i és el model 2MU, el qual disposa d’un 
tancament a quatre costats gràcies al muntatge sobre un marc guia que es fixa en el formigó. 

L’altre element de tancament en aquest tub és la vàlvula papallona de guàrdia que existeix just 
abans de la petita turbina que aprofita el cabal ecològic. També és de la casa VADE i és el 
model 1MP. És de doble excentricitat i disposa d’un automatisme per l’obertura i tancament 
hidràulic mitjançant un contrapès accionat segons un senyal extern. 

4.3.4 Comporta del tub desarenador 

Addicionalment a tots els conductes que surten de la cambra de decantació, existeix també un 
tub destinat a la neteja d’aquesta cambra. Té 1 m de diàmetre i està a la part final de la cambra, 
al costat de la toma del tub de PRFV dels regants. El tancament d’aquest conducte ha de tenir 
molt bona estanquitat perquè s’obre en poques ocasions i suposa una pèrdua de cabal. És per 
això que s’utilitza una vàlvula comporta amb obturador tipus ganiveta. És lleugera i fàcil de 
muntar en comparació a les vàlvules comporta tradicionals i està accionada per un motor 
elèctric. Aquesta vàlvula comporta és també de la casa VADE i és el model 1CM d’1 m de 
diàmetre. 

4.3.5 Comporta de la reixa de captació 

Finalment, existeix una comporta just darrera de la reixa de captació. Aquesta comporta té la 
missió d’evitar l’entrada de sediments en cas de riuada, ja que es podria malmetre la cambra de 
sedimentació o els dispositius de tancament que existeixen. A més a més, caldria fer una neteja 
a fons de la cambra, cosa que suposaria una inversió de temps i recursos en detriment de la 
producció. 

No és necessari que aquesta comporta tanqui perfectament, ni tan sols que tanqui a quadre 
costats, ja que la seva única funció és la protecció de la captació. Per aquest motiu s’ha escollit 
una comporta VADE del model 3CC, la qual es mou sobre rodes i els tancaments són 
estàndards amb juntes de goma als 3 costats. 

Cal destacar que davant de cada sistema de tancament descrit en tot aquest apartat (4.3) , hi ha 
atalls en el cas de que es necessitin quan hi ha alguna avaria o manteniment de les comportes 
o vàlvules. 
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4.4. Restitució del cabal ecològic 

4.4.1 Ubicació i aprofitament elèctric 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la part fixa del cabal ecològic que cal deixar al riu entrarà 
també per la reixa de captació fins a la cambra de decantació. Des d’aquí, existeix una 
conducció de 2.2 m de diàmetre que duu al peu de l’assut i on s’hi instal·la una petita turbina per 
aprofitar aquest cabal amb l’alçada d’aigua que s’aconsegueix amb els cinc metres d’altura en 
l’assut. Per tant, la potència mecànica que s’obté amb aquesta petita turbina segueix la formula 
següent: 

On γ  és el pes específic de l’aigua, que és de 9800 N/m3. 

Q  és el cabal nominal, en m3/s. 

nH  és l’altura neta del salt, en m. 

tη és el rendiment nominal de la turbina. 

L’altura neta és l’altura bruta traient-li les pèrdues de càrrega que es produeixen en la reixa i en 
el tub fins arribar a la turbina. Aquestes darreres pèrdues de càrrega es calculen segons 
l’expressió següent [8]: 

 

On  lh∆  són les pèrdues de càrrega lineals totals (m). 

Q  és el cabal que passa pel tub (m3/s). En aquest cas és 7.65 m3/s 

D  és el diàmetre interior del tub (m).  

tnm HQP ηγ ⋅⋅⋅=  (Eq. 4.4.1.1) 
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R  és el radi hidràulic (m). En els casos en què el perfil sigui circular, 4
DR = . 

γ  és el coeficient de Bazin, en aquest cas es considera γ =0.16 [8]. 

L  és la longitud del tub (en m.), en aquest cas, és de 3 m. 

Substituint els valors pertinents, s’obté una pèrdua de càrrega en el tub de 1.17·10-3 m, els 
quals, sumats amb les pèrdues de càrrega en la reixa calculades en l’apartat 4.1.1, les pèrdues 
de càrrega totals ascendeixen a: 

A partir d’aquest punt, ja es pot procedir a escollir la turbina del grup generador d’aquest salt 
anomenat Segre II, i realitzar l’estudi sobre la turbina i el generador a instal·lar-hi. De fet, en el 
present projecte es posa més èmfasis en el grup generador principal, anomenat Segre I, ja que 
és el que aporta més potència i més producció. No obstant, sí que es justificaran tots els 
elements fins al transformador, inclòs (veure apartat 8). 

mhhh rltot
223 1095.110831.11017.1 −−− ⋅=⋅+⋅=∆+∆=∆  (Eq. 4.4.1.3) 
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5. TUBS A PRESSIÓ 

5.1. Consideracions prèvies 

Existeixen, fonamentalment, dues infrastructures diferents per a canalitzar l’aigua des de l’assut 
fins a la turbina: es pot fer construint un canal a cel obert des de l’assut fins a una cambra de 
càrrega amb la mínima inclinació possible i, des d’aquí, instal·lar una canonada forçada, 
generalment de ferro, fins a la casa de màquines. L’altra opció és instal·lar un tub a pressió 
directament des de l’assut fins a la turbina. Aquesta última opció presenta una sèrie 
d’avantatges enfront la primera [8]: 

• Recuperació de l’altura de càrrega al disminuir la circulació d’aigua. 

• Sempre s’aprofita totalment l’altura d’omplerta de l’embassament. 

• Les velocitats admissibles són més grans. 

• Es suprimeixen les pertorbacions hidràuliques. 

No obstant, també existeixen inconvenients que dificulten la instal·lació d’un tub a pressió, el 
més important dels qual és l’aspecte econòmic. En principi, l’opció de construir un canal a cel 
obert resulta més econòmica i existeixen menys pèrdues de càrrega, però en aquest cas no és 
així perquè el terreny és força pla i caldria allargar molt el canal fins a la cambra de càrrega per 
aconseguir un salt acceptable. Una altra raó per decidir-se pel tub a pressió és que no caldrà fer 
tantes expropiacions de terrenys ja que bona part del recorregut transcorre per la mateixa llera 
que el canal actual. 

Per altra banda, com que els regants de les Hortes d’Organyà faciliten la concessió d’aigües així 
com una part del recorregut del tub, caldrà habilitar algun sistema perquè puguin abastar-se 
d’aigua. El cabal màxim necessari pels regants és 0.8 m3/s. En un principi, es planteja la 
possibilitat d’intercalar tantes derivacions en el trajecte del tub com sigui necessari per fer arribar 
l’aigua a tots els regants. Aquesta opció presenta un conjunt d’inconvenients: 

• Cada derivació que hi hagi en el tub és un focus de turbulències i pèrdues de càrrega. El 
fet d’haver-n’hi diverses fa que aquest problema s’accentuï i, en conseqüència, afecti 
negativament a la potència nominal de la central. 

• En el cas de que el tub sigui de formigó, els punts del tub on hi ha les derivacions són 
força susceptibles a formar-s’hi fissures. 
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• En cas d’avaria en aquests punts, caldria parar la central Segre I amb la corresponent 
pèrdua de facturació que suposaria. 

• En cas que un nou regant volgués adscriure’s a la comunitat de regants i calgués fer 
una nova derivació, suposaria una nova parada de la central durant l’execució de les 
obres i, en conseqüència, una pèrdua de facturació important. 

És per tots aquests motius que es decideix fer passar un tub auxiliar paral·lel al tub principal el 
qual estigui dimensionat per el cabal que necessiten els regants i estigui equipat amb totes les 
derivacions que siguin necessàries per arribar a totes les Hortes. 

5.2. Recorregut dels tubs a pressió 

El tub a pressió comença el seu recorregut a l’assut i acaba a la turbina, amb un recorregut total 
de 3450 m. El primer tram comença al congost dels Tres Ponts, on el tub passarà per dins la 
penya durant uns 200 m. fins arribar a l’assut actual, per la qual cosa caldrà perforar la penya 
amb tuneladora. 

A partir d’aquest punt, el tub va soterrat en rasa i el seu trajecte coincideix amb el recorregut de 
l’actual canal que utilitzen els regants. Aquest tram té una longitud de 775 m. fins arribar al riu 
de Cabó i transcorre paral·lel al riu Segre en un terreny sedimentari. 

A continuació, el tub ha de creuar per sota el riu de Cabó amb la qual cosa, cal instal·lar un sifó 
que faci que el tub passi per una profunditat suficient per no interferir en la llera del riu. Aquest 
tram té una longitud de 50 m. 

El següent tram té una longitud de 1050 m i, com en el tram anterior, també s’aprofita l’antic 
trajecte del canal per fer-hi passar el nou tub. Transcorre entre els camps dels pagesos de la 
zona fins arribar a la casa de màquines de l’antiga central, actualment no operativa. 

Finalment, el darrer tram passa entre la carretera C-14 i un camí que duu cap a les Hortes 
d’Organyà. Té una longitud de 1375 m. i acaba a la turbina subterrània situada a l’indret de la 
confluència del barranc de Fontanet i la cua del pantà d'Oliana. 

5.3. Càlcul tècnic-econòmic del diàmetre òptim del tub principal. 

El problema de la determinació del diàmetre d’un tub a pressió no té una única solució, ja que 
des del punt de vista hidràulic hi ha infinits diàmetres que poden dur un cabal determinat. No 
obstant, quant més petit és el diàmetre de la canonada, més elevades són les pèrdues de 
càrrega. Per contra, quant més s’augmenta el diàmetre, més car resulta el tub. Per tant, cal 
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establir un diàmetre òptim que suposi un cost raonable juntament amb unes pèrdues de càrrega 
mínimes. És a dir, es realitzarà un estudi que valorarà el cost del tub a pressió per diferents 
diàmetres i, en conseqüència, l’amortització del tub a 25 anys, que és el període previst a priori 
per l’amortització de la central. D’altra banda, es valorarà la pèrdua de facturació anual deguda 
a les pèrdues de càrrega per cada diàmetre. El valor mínim de la suma d’aquests dos factors 
farà decidir el diàmetre òptim a escollir. 

Prèviament a l’estudi tècnic-econòmic, es plantegen diferents materials de fabricació del tub: la 
fosa, el formigó i el poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV). La fosa es descarta en primer 
lloc ja que, malgrat que el coeficient de Manning és equiparable al de formigó; tant el preu d’un 
tub de fosa com la seva instal·lació són més cars que els altres dos casos, tal i com es pot veure 
a la Taula 5.3.1. Per tant, els dos únics materials que es tindran en compte per l’estudi són el 
formigó armat i el PRFV. 

 

 Preu del tub i la seva instal·lació en rasa (€/ml) n de Manning (-) 

FORMIGÓ ARMAT 254.63 0.013-0.014 

PRFV 246.46 0.009 

FOSA DÚCTIL 408.17 0.012-0.013 

Malgrat que en un primer cop d’ull el PRFV sembli el material més adient atenent a la Taula 
5.3.1, cal fer un estudi més extens ja que el preu d’aquest material augmenta amb el diàmetre 
en més quantitat que augmenta el preu del formigó. Sempre es procurarà escollir tubs 
prefabricats, ja que són més econòmics i ja estan assajats segons la normativa vigent. No 
obstant, els fabricants disposen de tubs prefabricats fins el diàmetre de 3 m. A partir d’aquestes 
dimensions, el tub de formigó s’haurà d’implantar en obra. Això no passa amb els tubs de 
PRFV, el qual sempre s’haurà de fabricar en taller malgrat que a partir d’un diàmetre de 3 m fins 
a 3.7 m s’haurà de demanar sota comanda especial, cosa que farà incrementar el preu 
considerablement. 

Per començar a fer l’estudi, cal estimar en primer lloc el cost dels tubs depenent del seu 
diàmetre nominal (diàmetre interior). Els diferents diàmetres que s’han escollit per fer els càlculs 

Taula  5.3.1  Valoració inicial dels materials del tub a pressió 
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són les dimensions de les que s’han trobat més fàcilment les dades. És per aquest motiu que no 
coincideixin els diàmetres escollits pel formigó i els escollits pel PRFV. Pel tub de formigó, s’han 
escollit els diàmetres: 2.2, 2.35, 3, 3.5, 4, 4.2, 4.5 i 5 m i pel tub de PRFV s’han escollit els 
diàmetres: 2.2, 2.4, 3, 3.2, 3.4 i 3.7 m. 

Un cop s’han valorat els costos de totes aquestes partides per metre lineal de tub (Annex 
D.1.5), cal quantificar quina és l’amortització anual corresponent al cost total en funció del 
diàmetre. La Taula 5.3.2 recull els costos totals de tubs en funció del diàmetre així com 
l’amortització que li correspondria a cada un considerant un període d’amortització de 25 anys. 
Per altra banda, també s’hi mostra la pèrdua de facturació deguda a les pèrdues de càrrega, 
l’altre factor a considerar. Per calcular les pèrdues de càrrega en el tub, només es tenen en 
compte les pèrdues de càrrega més importants: les lineals i les singulars degudes als quatre 
colzes existents per fer el sifó que passa per sota del riu de Cabó. L’(Eq. 5.3.1) és l’equació que 
s’utilitza per quantificar les pèrdues de facturació degudes a les pèrdues de càrrega (F ). 

On   γ =9800 kg/(m·s)2. 

 Q  és el cabal en m3/s. 

pcH  és l’altura de les pèrdues de carrega totals (m). 

 t  és el temps (en hores). 

  p  és el preu de l’electricitat en €/kWh. 

Per fer aquesta valoració, s’ha pres com a referència el preu de venda de l’electricitat de l’any 
2003 segons RD 1436/2002 (BOE 313, 31 de desembre del 2002) [9], ja que en el moment en 
què es va fer el càlcul encara no s’havia publicat el RD 436/2004. Aquest document situa el 
valor p  per a la minihidràulica (fins a 10 MW de potència nominal) en 6.4909 c€/kWh.  

Altrament, el temps t  s’ha considerat com el temps de turbinatge a la màxima potència, és a dir, 
el temps calculat en l’apartat 2.1.4. De fet, aquest temps considerat no s’adequa perfectament a 
la realitat, ja que la central continuarà treballant gran part de l’any a una potència inferior a la 
nominal. No obstant, aquesta és una primera aproximació que és útil pel càlcul a realitzar. 

( )
1000

ptHQ
F pc ⋅⋅⋅⋅
=
γ

 (Eq.  5.3.1) 
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Taula.  5.3.2 Comparativa tècnica-econòmica d’un tub de formigó i un de PRFV 

Finalment, i després de valorar aquests dos factors clau en el disseny del tub, cal trobar el  
diàmetre òptim que acompleixi que la suma d’aquests dos factors sigui mínima. En la Taula 
5.3.2 es mostra tot aquest estudi en valors numèrics per cada material considerat. 

 

Diàmetre 
nominal 

(m) 

Cost total tub (€) Amortització 
anual (€) 

∆h total 
(m) 

F (€)  Amortització 
+ F (€) 

FORMIGÓ 

2.20 4.394.610,25 175.784,41 41,95 1.869.991,86  2.045.776,27 

2.35 5.131.922,86 205.276,91 30,06 1.339.988,14  1.545.265,05 

3.00 5.937.161,45 237.486,46 10,90 485.812,94  723.299,40 

3.50 7.432.561,21 297.302,45 5,76 256.549,59  553.852,03 

4.00 9.064.888,32 362.595,53 3,31 147.728,95  510.324,48 

4.20 9.846.540,15 393.861,61 2,71 120.779,23  514.640,83 

4.50 11.126.388,77 445.055,55 2,04 90.865,05  535.920,60 

5.00 13.178.748,52 527.149,94 1,32 58.866,45  586.016,39 

PRFV 

2.20 4.732.880,39 189.315,22 38,01 1.694.365,43  1.883.680,65 

2.40 5.547.313,28 221.892,53 24,18 1.077.745,92  1.299.638,45 

3.00 8.906.332,90 356.253,32 7,62 339.826,56  696.079,88 

3.20 9.882.665,94 395.306,64 5,47 243.829,86  639.136,50 

3.40 10.882.013,55 435.280,54 4,01 178.660,13  613.940,67 

3.70 12.424.315,26 496.972,61 2,60 115.954,15  612.926,76 
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Tal i com es pot veure, el diàmetre òptim per un tub de formigó és de 4 m mentre que pel PRFV 
es situa en els 3.7 m. Malgrat que el diàmetre òptim pel PRFV és menor que el del formigó, és 
obvi que es tria el formigó ja que el valor a minimitzar d’aquest és inferior al del PRFV. 

A continuació es descriuen les característiques principals de la instal·lació i condicionament del 
tub de formigó armat, el qual serà fabricat i assajat sobre el mateix terreny. 

5.3.1 Extracció de terres/roca i farciment posterior 

Com ja s’ha apuntat, hi ha un tram de 200 m. que transcorre en penya i la resta està instal·lat en 
rasa. La instal·lació del tub en penya és força diferent a la instal·lació en rasa, sobretot en el 
mecanisme d’extracció de material ja que en el cas de l’extracció de roca es fan servir 
explosius. 

En el cas de la instal·lació del tub en rasa, aquest anirà recolzat sobre una base de formigó amb 
un angle de recolzament de 120º, tal i com s’observa en el plànol de l’Annex L. Un cop s’hagi 
col·locat el tub, s’anirà farcint la rasa amb capes de material compactat d’una altura màxima de 
50 cm. per capa fins a 30 cm. per sobre de la generatriu exterior del tub. Finalment, s’afegirà el 
farciment restant fins al nivell de terra. La profunditat des de la superfície fins la generatriu del 
tub serà d’1.5 m [10]. El farciment serà compactat a una pressió del 95% de la pressió nominal. 

Per fer una estimació del cost que suposaria aquesta operació d’extracció de terres i farciment 
posterior, s’han aproximat els càlculs dels volums per cada diàmetre atenent a l’Annex D.1.1. 
Per veure els càlculs i els procediments complets, consultar l’Annex D. 

5.3.2 Encofrats 

Per formigonar la part exterior del tub s’aprofita la pròpia base de la rasa per assentar l’encofrat 
exterior. Pel que fa a l’encofrat interior, és un encofrat mòbil en forma de cotilla que està 
sostingut per llates de fusta de pi col·locades en forma radial. Per facilitar el desencofrat i la 
mobilitat de les cotilles, s’utilitza líquid desenconfrant. 

5.3.3 Càlcul de les armadures 

El càlcul de l’armadura es realitzarà únicament pels diàmetres superiors a 3 m ja que són els 
tubs que s’han d’implantar en obra. El tub de 3 m de diàmetre també es calcularà implantat en 
obra ja que resulta més econòmic que prefabricat. Pels tubs prefabricats, l’armadura ja ve 
predeterminada segons la pressió nominal que s’esculli. El càlcul de l’armadura pels tubs 
implantats en obra [10] s’ha realitzat seguint les hipòtesis de càrrega següents: 

• El pes de l’aigua que passa pel tub. 
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• El pes propi del tub. 

• Les reaccions dels fonaments. 

• Les reaccions horitzontals del terreny. 

• El pes del terreny. 

• El pes del farciment. 

• La càrrega de l’aigua en el punt més elevat de la secció estudiada. 

El gruix del tub varia amb la pressió i, en el cas en què aquesta estigui entre els 24 i els 30 m de 
columna d’aigua, l’expressió que determina el gruix és la següent: 

On  t és el gruix del tub en cm.  

D  és el diàmetre nominal del tub en cm. 

En base a aquestes hipòtesis i al gruix del tub, es calcula el percentatge d’acer per metre lineal 
de tub tal i com s’explica en l’Annex D.1.2. Aquest percentatge s’aplica sobre la superfície 
longitudinal del tub en una longitud d’un metre i, sabent que la densitat de l’acer que es posa en 
l’armat és de 7800 kg/m3, es pot calculat directament quin és el pes en kg de l’acer inserit per 
metre lineal de tub (Taula 5.3.3.1). 

 

5
12

+=
Dt                                                                                                              (Eq.  5.3.3.1) 

 Diàmetre del tub (m) 

3 3.5 4 4.2 4.5 5

Percentatge d’armadura 2.5 % 2.5% 2.5% 2.6 % 2.7 % 2.8 % 

t (cm) 30 34.17 38.33 40 42.5 46.67 

Superfície d’armadura (cm2) 75.00 85.42 95.83 104.00 114.75 130.67 

Pes d’acer per metre lineal (kg) 551.35 732.58 939.34 1070.36 1265.35 1600.96 

Taula 5.3.3.1 Quantitat d’acer inserit per metre lineal de tub de formigó armat 
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5.3.4 Revestiment superficial 

Per millorar la rugositat superficial del formigó es decideix practicar un revestiment superficial en 
el formigó per minorar les pèrdues de càrrega.  Es tracta de un recobriment a base de resines 
epoxi i oli d’antracè.  Concretament, s’ha escollit el SIKAGUARD 62, del fabricant SIKA, S.A. 
(Annex D.1.4), el qual no està directament destinat a aquest fi però és un producte que 
d’adhereix molt bé al formigó, proporciona una bona impermeabilitat i una bona resistència a 
l’abrasió, que fa que tingui una vida prolongada 

5.3.5 Estimació de les pèrdues de càrrega 

Les pèrdues lineals es calculen seguint l’equació de Bazin [4]: 

On  lh∆  són les pèrdues de càrrega lineals totals (m). 

Q  és el cabal que passa pel tub (m3/s). En aquest cas és 21.4 m3/s 

D  és el diàmetre interior del tub (m).  

R  és el radi hidràulic (m). En els casos en què el perfil sigui circular, 4
DR = . 

γ  és el coeficient de Bazin, en aquest cas es considera γ =0.16 [8]. 

 rasaL i penyaL són les longituds respectives del tub (en m.) en el seu pas per dins la rasa i 

per dins la penya. 

Pel que fa a les pèrdues singulars en els colzes, segueixen l’equació de Weisbach [4]: 

( ) ( )penyarasal LL
RD

RQh +⋅














⋅⋅⋅
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  (Eq. 5.3.5.2) 
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Taula 5.3.5.1 Pèrdues de càrrega en el tub de formigó en funció del diàmetre 

On  

w  és l’angle del colze, en aquest cas, 45º. 

 v  és la velocitat mitjana del fluid en el tub (m/s). 

Substituint aquests valors en ambdues expressions, s’obtenen els resultats que es recullen en 
la taula següent: 

 

 Diàmetre del tub (m) 

 2.2 2.35 3 3.5 4 4.2 4.5 5 

Pèrdues de càrrega lineals (m) 22,90 15,51 5,61 2,96 1,70 1,39 1,05 0,68 

Pèrdues càrrega singulars (m) 1,18 0,91 0,34 0,18 0,11 0,09 0,07 0,04 

TOTAL PÈRDUES  CÀRREGA (m) 24,08 16,41 5,95 3,14 1,81 1,48 1,11 0,72 

 

 

5.3.6 Planificació de la construcció, assaigs i posta en servei del tub a pressió 

La realització d’una correcta planificació dels elements a tenir en compte és molt important a 
l’hora de projectar un tub a pressió d’aquestes dimensions. En primer lloc, cal demanar 
concessions i permisos per poder obrir aquesta rasa tan gran així com preveure quins seran els 
accessos pel manteniment del tub. És també molt important analitzar exhaustivament el tipus de 
terreny per on transcorrerà, ja que interferirà en el tipus de fonament i recolzament del tub. 

Per altra banda, durant la implantació del tub en l’obra, cal fer una sèrie de controls i assaigs 
dels materials, com el control de la vibració del formigó, la seva dosificació, qualitat del ciment, 
assaigs a trencament, etc. Cal destacar en aquest aspecte, que el tub s’implantarà durant els 
mesos freds de l’any [6], ja que quan el formigó armat es dilati durant la temporada més càlida 
no apareixeran fissures. 

( ) ( )2sin047.22sin9457.0 42 ww ⋅+⋅=ξ   (Eq. 5.3.5.3) 



Pàg. 34  Memòria 

 

Per fer els assaigs de resistència del tub ple d’aigua es fabrica un primer tram prototip de 100 
metres el qual servirà com a banc d’assaig. Cal anotar qualsevol incidència que es produeixi 
durant la construcció d’aquest tram i un cop acabat, s’omplirà d’aigua a la pressió de timbratge i 
es segellarà hermèticament. A continuació, s’observaran les filtracions d’aigua durant una 4 dies 
i els assentaments diferencials que adopta el tub. Un cop finalitzat aquest període, cal buidar el 
tub i observar amb deteniment els possibles defectes i incidències derivades de l’assaig per 
prendre mesures correctores si s’escau. Un cop finalitzada la construcció del tub, cal fer un nou 
assaig de les mateixes característiques que el primer. A més a més, cal fer un pla de 
manteniment i control d’avaries per minimitzar els danys en el tub. Es faran revisions 
periòdiques, sobretot en les fissures que puguin aparèixer en la superfície interior del tub i en el 
terreny proper al tub per vigilar que no creixin arbres i arbusts massa grossos. 

5.4. Càlcul tècnic-econòmic del diàmetre òptim del tub dedicat 
als regants. 

Com ja s’ha comentat i justificat anteriorment, s’implantarà un tub paral·lel al tub principal que 
estarà dedicat principalment a abastar d’aigua les Hortes d’Organyà. Aquest tub està fabricat de 
PRFV, ja que aquest material resulta més econòmic que el formigó armat a diàmetres petits. 
Anirà paral·lel al tub principal i tindrà 14 derivacions per abastar d’aigua tota l’extensió de les 
Hortes.    

Malgrat que aquesta conducció sigui utilitzada en primera instància pels regants, això no 
impedeix que el cabal màxim que circularà per aquest tub (800 l/s) sigui aprofitat per la central 
en les temporades que els regants no utilitzen l’aigua, majoritàriament en les estacions de 
primavera i tardor, que corresponen a les estacions més plujoses de l’any. Per tant, s’instal·larà 
un “pantaló” a la part final del tub a pressió per poder recollir el cabal del tub principal més el 
cabal dels regants. A més a més, caldrà instal·lar una vàlvula al final del tub de PRFV perquè no 
hi hagi cabal de retorn quan es facin descàrrecs en el tub principal. 

En definitiva, aquest tub també tindrà un aprofitament energètic, amb la qual cosa és necessari 
fer un estudi anàleg al realitzat pel tub principal per determinar el diàmetre òptim que minimitza 
l’amortització i les pèrdues de facturació degudes a les pèrdues de càrrega. En aquest cas, el 
càlcul del cost del tub inclourà el cost de la instal·lació en rasa i en penya, els colzes i les 
derivacions. Al seu torn, les pèrdues de càrrega també tindran en compte les pèrdues lineals i 
les pèrdues singulars produïdes en els colzes i en les derivacions (per consultar els càlculs, 
veure apartat 5.4.2). En la Taula 5.4.1 es mostren els resultats d’aquesta valoració i se’n 
dedueix que el diàmetre òptim per a la conducció d’aquest cabal és de 0.8 m. 
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Taula 5.4.1 Estimació de la corba real de temperatures del conjunt 

 

Diàmetre 
nominal 

(m) 

Cost total 
tub (€) 

Amortització 
anual (€) 

Ah 
total 
(m) 

F (€)  Amortització + F (€) 

0.50 411683,09 16467,32 73,53 89802,68  106270,00 

0.60 521217,72 20848,71 28,41 34693,73  55542,44 

0.70 646869,70 25874,79 12,76 15587,78  41462,57 

0.80 770621,39 30824,86 6,40 7822,10  38646,95 

0.90 920942,24 36837,69 3,50 4270,97  41108,66 

1.00 1088218,34 43528,73 2,04 2492,55  46021,28 

1.20 1486844,91 59473,80 0,81 988,39  60462,18 

 

 

5.4.1 Extracció de terres/roca i farciment posterior 

L’extracció de roca es farà de la mateixa manera que pel formigó armat mentre que en el cas de 
la rasa es respectaran les recomanacions generals del fabricant FLOWTITE, S.A. També es 
considera que els gruixos i els diàmetres nominals són els que serveix aquest fabricant (veure 
catàlegs de l’Annex D.3.3). 

5.4.2 Estimació de les pèrdues de càrrega 

Es consideraran únicament les pèrdues de càrrega lineals i les singulars en els colzes i les 
derivacions en T. Tots els càlculs s’han fet seguint el propi manual d’un fabricant [11] i de la 
mateixa manera que en l’estudi del tub principal de PRFV . Així, per calcular les pèrdues de 
càrrega lineals s’utilitza la fórmula de Manning: 
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 (Eq. 5.4.2.1) 
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Taula 5.4.2.1 Estimació de les pèrdues de càrrega del tub dels regants. 

On  lh∆  són les pèrdues de càrrega lineals en m. 

 Q  és el cabal nominal en m3/s 

 n  és el coeficient de Manning, que pel PRFV té un valor de  009.0=n . 

 R  és el radi hidràulic en m. 

 eD  és el diàmetre exterior en m. 

 L  és la longitud del tub en m. 

Respecte a les pèrdues de càrrega singulars, es quantifiquen seguint la següent expressió: 

On K  és el factor de la singularitat, que pel cas del colze de 45º té un valor de 3.0=K  i pel 
cas de la derivació en T té un valor de 4.0=K . 

Substituint aquests valors en ambdues expressions, s’obtenen els resultats que es recullen en 
la Taula 5.4.2.1. 

 Diàmetre del tub (m) 

 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 

Pèrdues de càrrega lineals (m) 67,7694 25,6291 11,2638 5,5258 2,9484 1,6809 0,6357 

Pèrdues càrrega singulars (m) 1,0164 0,4901 0,2646 0,1551 0,0968 0,0635 0,0306 

TOTAL PÈRDUES  CÀRREGA (m) 4,7430 2,2873 1,2346 0,7237 0,4518 0,2964 0,1430 

 

5.5. Vàlvules en els tubs a pressió de formigó i PRFV 

Les vàlvules reguladores del cabal destinat als regants estan ubicades en cada derivació en T 
del tub a pressió de PRFV. Són vàlvules hidràuliques de control fabricades per la casa 
BERMAD (de la marca URALITA) i la sèrie escollida per a tal aplicació és la 700. Aquestes 
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vàlvules tenen un cos en forma de Y de tal manera que es disminueix considerablement el 
factor de cavitació i disposen de doble cambra que permet un control suau i precís. 

El model concret escollit és el 718,  una vàlvula de control elèctric amb comandament a 
distància, el qual actua en funció d’un senyal. D’aquesta manera, el regant pot controlar o fins i 
tot programar a distància l’obertura i tancament de la vàlvula per regar el seu terreny. 

A banda d’aquesta vàlvula, existeix també una vàlvula papallona al final d’aquest conducte de 
PRFV igual que la vàlvula de l’inici, la qual només estarà oberta en el moment que cap pagès 
estigui utilitzant l’aigua destinada a reg. 

Per acabar, existeix una vàlvula papallona de guàrdia davant de la turbina principal, la qual té 4 
metres de diàmetre i és subministrada per la casa VOITH. De la mateixa manera que les 
vàlvules papallona abans citades, aquesta ha de tenir una bona estanquitat degut a la funció de 
seguretat que exerceix. És un dispositiu de doble excentricitat per garantir el tancament. i és del 
tipus tot o res ja que la regulació de cabal es fa mitjançant el distribuïdor de la turbina. 

5.6. Automatització i control 

Les vàlvules de control dels regants disposen d’un sistema automàtic de rec perquè resulti més 
còmode pel pagès i més fàcilment controlable. Les vàlvules URALITA model 718 ja estan 
preparades per ésser controlades a distància, ja que disposen de dues vàlvules solenoides que 
obren i tanquen en funció d’un senyal elèctric. D’aquesta manera, es poden controlar pressions i 
cabals, entre altres paràmetres. 

El sistema de control està basat en una comunicació GSM (Global System for Mobile 
communications) entre una unitat central i cada una de les 14 unitats locals on hi ha les 
vàlvules. La unitat central està composada per una CPU que és externament controlada per 
donar senyals a un telèfon mòbil, el qual es comunica via missatges SMS a la unitat local 
corresponent. Aquest telèfon mòbil local està connectat a una CPU local la qual, en funció del 
missatge que rep de la unitat central, dóna una acció o una altra a les vàlvules solenoides 
(mitjançant un controlador electrònic de variable depenent). A més a més, en la unitat local 
existeix la possibilitat d’inhabilitar el funcionament remot i fer funcionar el sistema en mode local 
en el cas que el regant vulgui controlar ell mateix el sistema. En aquest cas, la CPU local envia 
un senyal d’alerta a la unitat central perquè estigui assabentada de que aquella vàlvula està 
funcionant controlada manualment. 

Tot aquest funcionament és il·lustrat en la Fig. 5.6.1, on també s’hi posa de manifest la 
possibilitat de que el regant pugui programar des de casa amb el seu telèfon mòbil l’obertura de 
la vàlvula , el tancament o bé l’hora que es desitgi començar a regar. 
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Per altra banda, el control també disposa de dispositius d’avís en cas de que el sistema no 
respongui a les comandes rebudes. Això es fa mitjançant un cabalímetre situat a la sortida de la 
vàlvula que informi del cabal que està passant en aquell moment i si s’escau amb l’ordre 
rebuda. A més a més, la CPU local memoritza la informació rebuda del cabalímetre de manera 
que es pot saber el volum total d’aigua subministrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa del regant

CPU central Monitorització
dades

Control central

Vàlvula

Transmissor

Solenoides

Controlador 
BE

CPU local

Equipament local

Casa del regant

CPU central Monitorització
dades

Control central

Vàlvula

Transmissor

Solenoides

Controlador 
BE

CPU local

Equipament local

Fig. 5.6.1 Esquematització de l’automatisme del rec dels pagesos. 
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6. XEMENEIA D’EQUILIBRI 

Ja és conegut el fenomen del cop d’Ariet que es produeix quan es varia bruscament el règim de 
cabals en un tub a pressió. Per disminuir els efectes perjudicials del cop d’Ariet s’instal·la una 
xemeneia d’equilibri la qual, a més de tenir la funció ja esmentada, proporciona altres 
avantatges, com són: 

• Fer front a les variacions de cabal emmagatzemant o subministrant un cabal supletori 
fins que, per desacceleració de l’aigua, es retorna al punt d’equilibri. 

• Disminuir la duració de l’efecte esmentat creant-se ràpidament una diferència de 
pressions en el tub degut a la variació de l’altura de l’aigua en la xemeneia. 

En primer lloc, cal conèixer quina és la velocitat de l’ona de pressió en cas de produir-se el cop 
d’Ariet la qual s’ha calculat prenent la formula d’Allievi per conductes on el fluid és aigua: 

On  a  és la velocitat de l’ona de pressió en m/s. 

λ  és un coeficient que depèn del material. En el cas del formigó, 5=λ  . 

e  és el gruix del tub. 

D  és el diàmetre del tub. 

Substituint tots aquests paràmetres coneguts en la formula de Allievi, s’obté una velocitat d’ona 
de 997.4 m/s. 

La vàlvula que genera els canvis de règim de cabals serà una vàlvula lenta, és a dir, caldrà que 
el seu temps tancament cT  (s) sigui superior al valor següent: 
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On L  és la longitud total del tub a pressió, en m. 

Substituint valors, cal que  9.6>cT s. 

Si no s’instal·lés una xemeneia d’equilibri en un suposat cas, la sobrealtura que s’originaria com 
a conseqüència del tancament de la vàlvula seguiria l’expressió següent [12]: 

On   H∆  és la sobrealtura esmentada, expressada en m. 

   l  és la longitud des de la captació fins a la derivació del tub amb el conducte de la 
xemeneia d’equilibri, en m. En aquest cas, són 3436 m. 

   'l  és la longitud des d’aquesta derivació fins a la turbina, en m. Són 14 m. 

   v  és la velocitat mitjana, expressada en m/s. 

Sabent que la suma de ambdues longituds l  i 'l  és la longitud total del tub, es substitueixen els 
paràmetres, tots coneguts, i la sobrealtura resultant ascendeix fins als 236 m. A la vista del 
resultat es fa evident, doncs, la necessitat d’instal·lar una xemeneia d’equilibri per disminuir 
aquesta sobrealtura. Concretament, s’ha optat per construir un conducte del mateix diàmetre 
que el tub principal des de la turbina fins un turó proper, el turó de Fontanet. Així s’evita la 
construcció d’una xemeneia vertical de més de 25 m. al cantó de la turbina, la qual ocasionaria 
un impacte visual important. Per contra, cal construir aquest tub, subterrani, fins a la corba de 
nivell dels 560 m. sobre el nivell del mar més un pou vertical que s’ha escollit de 5 m de 
diàmetre. 

De fet, malgrat que s’instal·li la xemeneia d’equilibri, el cop d’Ariet que ocorre amb el temps de 
tancament provoca una sobrealtura que supera el nivell dels 555 m sobre el nivell del mar, tal i 
com quedarà palès en l’(Eq. 6.4). Aquest fet queda considerat ja que aquesta xemeneia està 
dissenyada perquè aquesta sobrealtura de l’aigua sobreïxi i es reculli l’aigua restant per 
retornar-la al riu. Dit d’una altra manera, la xemeneia d’equilibri és una xemeneia amb abocador. 
Concretament, l’aigua que sobreïx es condueix per un paviment de formigó que arriba fins un 
rierol que desemboca al riu de Fontanet. Aquesta conducció superficial està tancada amb una 
reixa de 20 cm. d’amplada per motius de seguretat. 
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La justificació de prendre aquesta mesura poc habitual radica en què és més econòmic fer 
aquesta conducció superficial que construir la longitud suplementària suficient perquè mai 
sobreïxi.  Així doncs, per calcular la sobrealtura que es tindrà quan es produeix el tancament 
brusc del distribuïdor o de la vàlvula de guàrdia, es pot plantejar la igualtat següent, basada en 
el teorema de Bernoulli entre l’embassament i el punt més alt de la xemeneia d’equilibri [13]: 

On f  és la secció del tub a pressió principal, en m2. 

 v  és la velocitat de l’aigua pel tub a pressió en règim màxim, és a dir, 2.32 m/s. 

 2Z  és l’altura de l’aigua (en m) en la xemeneia d’equilibri a partir del nivell estàtic i fins el 

canvi de direcció obliqua a vertical. En aquest cas, 2Z  correspon a la diferència entre la cota 

560 m i la cota 540 m, és a dir, 20 m. 

 1F  és la secció (en m2) de la xemeneia d’equilibri en el seu tram inclinat, que té per 

diàmetre 4 m, és a dir, aquest paràmetre coincideix amb f . 

α  és l’angle d’inclinació del tub de la xemeneia, que és de 16 º. 

1Z  és l’altura de l’aigua en la cambra d’expansió a partir de la seva base, en m. 

2F  és la secció de la cambra d’expansió (en m2); en aquest cas, una cambra cilíndrica 

de 5 m de diàmetre. 

β  és el coeficient de pèrdues de càrrega considerades, en s2/m. 

El terme 2v⋅β  de l’(Eq. 6.4) correspon a les pèrdues de càrrega que es tenen en compte en la 

circulació de l’aigua des de l’assut fins a la xemeneia d’equilibri. Concretament, són les pèrdues 
a l’entrada del tub a pressió, les originades per la reixa de captació, les vàlvules i les 
provocades pel fregament de l’aigua amb les parets del tub. G. Zoppetti aproxima aquestes 
pèrdues per l’expressió següent: 
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On L  és la longitud total del tub considerat. En aquest cas, es considera la longitud del tub 
des de l’assut fins a la pròpia xemeneia d’equilibri, és a dir, és 3450 m. 

D  és el diàmetre del tub, en m. 

c  és el coeficient de Bazin, que s’estima tal i com indica l’equació següent: 

On  λ  és el coeficient de rugositat, que s’aproxima per 16.0=λ . 

R  és el radi hidràulic, en m. 

En definitiva, si es substitueixen totes aquestes expressions i valors en l’(Eq. 6.4), es pot aïllar 
l’únic terme incògnita de la igualtat, 1Z , que pren el valor de 6 m. La xemeneia vertical comença 

a 1 metre de profunditat sota terra i té una altura per sobre de terra de 3 m, perquè es vegi una 
mica però no impacti en el medi ambient. Així doncs, l’altura màxima que sobreeixirà l’aigua és 
de 2 m. 
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 (Eq. 6.6) 
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7. GRUP DE GENERACIÓ SEGRE I 

7.1. Elecció de la turbina. Justificació 

Abans d’escollir el tipus de turbina a instal·lar i les seves característiques cal tenir en compte i 
analitzar una sèrie de factors que influeixen en la elecció. No obstant, aquests factors no 
determinen inequívocament un tipus o un altre de turbina ja que els gràfics que els relacionen 
amb els diferents tipus són experimentals i estudiats pels diferents fabricants. En aquest estudi 
s’ha pres el màxim nombre de gràfics experimentals per poder afinar més en el tipus de turbina 
escollit, però no deixen de ser una orientació per a l’enginyer que definitivament és el que tria. 
Així doncs, els factors a considerar són els següents: 

• Cabal nominal. És el cabal màxim amb el que treballa la turbina. En aquest cas és de 30 
m3/s. 

• Règim de cabals. Tal i com es representa en la Fig. 2.1.4.1  de la pàgina 10, el règim de 
cabals del riu Segre en aquest punt és força variable. Tal i com s’ha calculat en el punt 
2.1.4 , es turbinarà a màxima potència durant 30 dies a l’any i la resta del temps es 
turbinarà a una potència inferior, en funció del cabal que dugui el riu. 

• Salt. El salt brut de l’explotació és de 25 m. Degut a les pèrdues de càrrega i a la 
variació dels nivells de l’embassament i del nivell del riu aigües avall, el salt net 
considerat és de 20 m. 

• Velocitat específica. Es defineix com el nombre de voltes per minut que dóna una 
turbina per desenvolupar una potència d’1 CV considerant un salt d’1 m amb el màxim 
rendiment. Aquest paràmetre permet fixar criteris per a l’elecció del tipus de turbina i 
classificar-la d’una manera relativament precisa. L’ (Eq. 7.1.1) és l’expressió que 
relaciona la velocitat específica amb la velocitat de la turbina i la seva potència nominal. 

On  sn  és la velocitat específica en min-1. 

  n  és la velocitat del generador en min-1. 

nn
s H

P
H
nn =  (Eq. 7.1.1) 
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  P  és la potència de la turbina expressada en CV. 

  nH  és el salt net en m. 

Amb les dades de partida de salt net i cabal, la potència màxima de la central és: 

Suposant un rendiment estàndard de la turbina de 0.85, la potència mecànica en l’eix de la 
turbina ( eP ) és: 

Aquesta potència, expressada en CV és de 6698 CV. 

Per altra banda, la velocitat síncrona dels generadors es dedueix de l’expressió següent: 

On     n  és la velocitat del generador en min-1. 

f  és la freqüència en Hz. 

p  és el nombre de parells de pols del generador. 

 

Sabent la potència de la instal·lació, el cabal i el salt, es pot fer una primera estimació mitjançant 
les fórmules anteriors temptejant amb diferents velocitats específiques pels diferents generadors 
comercials que treballen a 50 Hz. En la Taula 7.1.1 es mostren els diferents tempteigs que 
s’han realitzat amb les diferents velocitats específiques segons el generador. 

 

 

MWHQP nt 9.5203081.981.9 =⋅⋅=⋅⋅=  (Eq. 7.1.2) 

kWPP tte 4995=⋅= µ  (Eq. 7.1.3) 

p
fn ⋅= 60  (Eq. 7.1.4) 
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p N [min-1] ns (min-1 · CV1/2 · m-5/4) 
1 3000 5805,2 
2 1500 2902,6 
3 1000 1935,1 
4 750 1451,3 
5 600 1161,0 
6 500 967,5 
7 428,57 829,3 
8 375 725,6 
9 333,33 645,0 

10 300 580,5 
11 272,73 527,7 
12 250 483,8 
13 230,77 446,6 
14 214,29 414,7 
15 200 387,0 
16 187,50 362,8 
17 176,47 341,5 
18 166,67 322,5 
19 157,89 305,5 
20 150 290,3 
21 142,86 276,4 
22 136,36 263,9 

  

En principi, és convenient que la màquina giri a una velocitat elevada degut a què el conjunt 
turbina-alternador resulta més econòmic. No obstant, cal tenir en compte que al augmentar sn   

també augmenta la velocitat de sortida de l’aigua del rodet i que, quant més elevada sigui 
aquesta velocitat, més grans són les depressions creades, les quals també augmenten amb el 
salt. És per aquest motiu que les màquines amb velocitats específiques elevades sols s’han de 
utilitzar en salts no gaire grans i, segons G. Zoppetti [13] la velocitat específica no ha d’excedir 
dels 900 min-1. Per tant, en primera aproximació, cal prendre un alternador de, com a mínim, 7 
parells de pols, que implica una velocitat específica màxima de 830 min-1. 

Les figures que es presenten a continuació mostren els tipus més adients de turbina en funció 
d’uns paràmetres determinats. La Fig. 7.1.1 mostra el tipus de turbina a prendre en funció del 
salt i del cabal [14] mentre que en la Fig. 7.1.2 es mostren els diferents tipus de turbines en 
funció del salt i la velocitat específica [15]. 

Taula 7.1.1 Velocitats específiques en funció del nombre de parells de pols del generador 
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Fig. 7.1.1 Elecció del tipus de turbina en funció del salt i el cabal. 

Fig. 7.1.2 Elecció del tipus de turbina en funció del salt i la velocitat específica. 



Aprofitament hidroelèctric del riu Segre a Organyà (Lleida)  Pàg. 47 

 

 

La Fig. 7.1.1 està basada en l’experiència de l’empresa ALSTOM, on es veu clarament que, 
amb la configuració de cabal i salt que es disposa, el punt resultant cau dins de l’àmbit 
d’aplicació tant de la turbina Francis com de la Kaplan. En la Fig. 7.1.2 es corrobora aquesta 
doble possibilitat, no obstant, en aquesta figura s’escau més una Kaplan que una Francis. 

Així doncs, s’analitza la conveniència de prendre una Kaplan o bé una Francis. La turbina 
Pelton es descarta en primera opció degut a què està més destinada a grans salts i poc cabal. 

En primer lloc, s’analitzen els preus dels dos tipus de turbina resultant més econòmica la turbina 
Francis. No obstant, aquest tipus de turbina presenta certs inconvenients que en aquesta 
explotació resulten importants a tenir en compte, com són: 

• Les turbines Francis presenten uns gran adaptabilitat a diferents cabals i salts. No 
obstant, aquest tipus de turbines està limitat per la velocitat que pot suportar el rodet, i 
això implica que normalment es necessiten alternadors amb molts parells de pols per 
compensar-ho, encarint molt el producte final.  

 

• Per altra banda, en les turbines Francis s’admet un rang de variació en el salt que va del 
60 al 125 % i 40 al 105 % pel que fa als cabals. Per la seva banda, les turbines Kaplan 
accepten unes variacions de cabal del 15 al 110% mentre que pel salt, s’accepta una 
variació que va del 60al 140 %. En aquesta central el salt no varia gaire, però el règim 
de cabals sí que és força variable. Això fa que es doni força importància a que la turbina 
pugui treballar amb una gran diversitat de cabals, factor que afavoreix a les turbines 
Kaplan. 

 

• En conseqüència al requeriment anterior, es necessita una corba de rendiments de la 
màquina força plana en funció de la potència a desenvolupar. Tal i com es veu en la Fig. 
7.1.3, la corba de rendiments de la turbina Kaplan és molt més plana que la Francis i 
mai baixa per sota del 70 %, mentre que el rendiment d’una turbina Francis al 40 % de 
la potència nominal ja està per sota d’aquest valor [16]. 
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En definitiva, malgrat que existeixi un increment de preu en la turbina Kaplan s’opta per aquesta 
opció ja que els avantatges de rendiment i rang de operabibilitat que presenta aquest tipus de 
turbina són factors fonamentals a tenir en compte en aquesta central. 

7.2. Descripció general de la turbina 

Com ja s’ha justificat, la turbina és una Kaplan vertical de doble regulació. És subministrada per 
la casa VOITH-SIEMENS i instal·lada per la mateixa empresa. Les seves característiques 
principals són: 

• Potència màxima desenvolupada: 4995 kW. 

• Velocitat: 300 min-1. 

• Velocitat específica: 580,5 min-1. 

• Velocitat d’envalament: 825 min-1. 

• Altura de succió: -3.5 m. 

Fig. 7.1.3 Corbes de rendiment de turbines d’acció i reacció en funció de la càrrega 
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• Diàmetre del rodet: 2140 mm. 

• Esforç axial: +726 kN; -261 kN. 

• Nombre d’àleps del rodet: 5 mòbils. 

• Nombre de pales directrius: 16 mòbils. 

En els apartats posteriors es presenten les diferents parts de la turbina. 

7.2.1 Distribuïdor 

El distribuïdor és un element situat just davant el rodet i té la missió de dirigir l’aigua al rodet 
amb un mínim de pèrdues i transformar part de l’energia de pressió en energia cinètica. Està 
format per 16 paletes directrius mòbils d’acer inoxidable fos 13.4 i estan accionades per un 
servomotor. Està cargolat sobre la tapa de la turbina i és accionat mitjançant un anell de 
regulació de xapa d’acer soldat, el qual té un sistema de transmissió de moviment a través de 
palanques i bieles. Tant els coixinets com totes les articulacions estan dotats de material 
autolubricant per allargar la seva vida útil, ja que estan en continu moviment. 

El distribuïdor està accionat per un servomotor situat a la sala de turbines (en el pis intermedi 
entre el pis on hi ha la turbina i el pis on hi ha l’alternador). En l’apartat 7.2.4 s’explica amb més 
detall el funcionament d’aquest sistema de regulació. 

En el quadre de control es disposa d’una escala mecànica que indica la posició del regulador i 
un transductor de posició que indica la posició del distribuïdor mitjançant un senyal elèctric 
continu. 

7.2.2 Rodet 

El rodet transforma l’energia de pressió i cinètica en energia útil a l’eix de la turbina. Està format 
per 5 àleps d’acer inoxidable fos 13.4 amb pivots fosos conjuntament amb els àleps. L’acer 
inoxidable és d’alta qualitat per tal d’ésser resistent a la possible cavitació que es pugui 
desenvolupar. 

Els àleps estan suportats per un anell també d’acer inoxidable construït esfèricament de manera 
que l’espai entre àleps sigui en tots ells constant. Tal i com s’ha dit anteriorment, els àleps són 
mòbils i també controlats per un servomotor. 

De la mateixa manera que amb el distribuïdor, en el quadre de control es disposa d’una escala 
mecànica que indica la posició del rodet i un transductor de posició que indica la posició del 
rodet mitjançant un senyal elèctric continu.     
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7.2.3 Eix del grup 

L’eix està fabricat d’acer i esta proveït de brides a ambdós costats per la unió amb el rodet i el 
generador respectivament. A la sala de turbina l’eix té un casquet d’acer inoxidable bipartit per 
tal de poder separar fàcilment l’alternador de la turbina en cas de desmuntatge. 

7.2.4 Regulador hidràulic 

És una regulació combinada de velocitat. El regulador actua obrint o tancant les pales del 
distribuïdor i, simultàniament, orienta les pales del rodet de manera que s’obtingui una 
combinació entre les dues regulacions de manera que l’aprofitament sigui òptim. 

En la Fig. 7.2.4.1 es mostra un esquema del funcionament del regulador [15]. Concretament, la 
regulació consta d’un tacòmetre (1) que actua sobre el servomotor principal (3) el qual envia oli 
a pressió a la vàlvula distribuïdora principal (4) i, a la vegada, mou les pales del distribuïdor i la 
lleva (7). Aquesta última permet que la pressió d’oli actuï sobre el servomotor del rodet (5), el 
qual mou les pales del rodet. El dipòsit d’oli i tots els mecanismes necessaris estan ubicats en la 
sala de la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.2.4.1 Esquema de funcionament de la doble regulació hidràulica de la turbina Kaplan 
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7.2.5 Coixinets i pivot 

El coixinet-guia és un coixinet de rodaments que recolza l’eix de la turbina fora del tub 
d’aspiració. La seva missió és absorbir tots els esforços axials que produeix l’aigua al seu pas 
pel rodet. Està lubricat i és de llarga vida útil. Disposa dels elements de control necessaris de 
nivell d’oli i temperatura. 

El pivot està ubicat just a la part inferior de l’alternador i es recolza mitjançant una grans cargols 
en la part superior de l’obra civil de la sala de turbina. 

7.2.6 Envolupant i tub d’aspiració 

La carcassa espiral és de xapa d’acer soldada, que es transporta en petites parts que es solden 
a territori. Porta un pas d’home entre la vàlvula de guàrdia i la carcassa espiral. Està proveït de 
les connexions oportunes per la mesura de la pressió de l’aigua d’entrada i també té una 
conducció fins al pou de fugues en cas d’existir filtracions d’aigua en el moment de buidat de la 
cambra espiral. 

El tub d’aspiració també està format per xapa metàl·lica soldada ancorada al formigó. També 
disposa d’un conducte que duu al pou de fugues en cas de buidat i a la part final del tub hi ha 
una atall per aïllar el tub d’aspiració i el rodet en cas d’inundació o per manteniment. 

7.2.7 Altura de succió. Cavitació 

La cavitació és un fenomen que es dóna quan es forma vapor d’aigua a causa del descens local 
de la pressió per sota de la pressió de saturació del líquid, i condensació brusca subsegüent. 
Això provoca uns impactes d’alta freqüència (de 20.000 a 50.000 cops per segon), amb la qual 
cosa els cristalls de la superfície es van desprenent per fatiga i el material pren un aspecte 
porós, que facilita cada cop més la repetició del fenomen en aquell punt. 

Cal tenir en compte que, quant més elevada és la velocitat específica, més elevada és la 
velocitat de sortida del rodet i majors són les depressions creades, les quals també augmenten 
amb el salt motor. Els principals factors que influeixen en la cavitació són: 

• L’increment de l’altura d’aspiració. 

• El mal disseny dels àleps i el propi rodet 

• I en menor importància, l’augment de la temperatura de l’aigua i la disminució de la 
pressió atmosfèrica. 

Així doncs, per evitar les conseqüències de la cavitació (vibracions, pèrdua de rendiment, erosió 
dels àleps...) cal prendre mesures en el disseny, com per exemple, utilitzar materials resistents 
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o dissenyar correctament els àleps per tal de disminuir els punts més susceptibles a què es 
produeixi la cavitació. Actualment, aquest aspecte està molt ben estudiat pels fabricants de les 
turbines, i adquireix molta més importància el disseny correcte de l’altura màxima d’aspiració (o 
succió), un altre aspecte important en l’aparició d’aquest complex fenomen. Aquesta altura es 
defineix com el desnivell entre els eixos de rotació dels àleps de la màquina i el nivell d’aigües 
avall en sentit positiu tal i com indica la Fig. 7.2.7.1. 

 

Així doncs, l’altura d’aspiració és un paràmetre clau en el disseny de les turbines hidràuliques, i 
no ha de prendre un valor gaire elevat perquè no es produeixin subpressions gaire importants, 
les quals facilitarien la creació del fenomen de la cavitació. Per contra, el fet de disminuir 
aquesta altura també implica més cost d’excavació per la ubicació de la turbina. 

Per calcular l’altura d’aspiració màxima ( maxsH ) es parteix de l’equació que defineix el coeficient 

de cavitació [17]: 

On  
g
pb
⋅ρ

 és l’altura de pressió baromètrica (en m.), la qual decreix amb l’altitud sobre el 

nivell del mar. A fins pràctics, i donat que es té una altura de 515 m sobre el nivell del mar, es 
pot considerar un valor aproximat de 9.7 m. [13]: 

g
ps
⋅ρ

 és la pressió de saturació del vapor (en m). 

H  és el salt net de la instal·lació (en m.) 

H

H
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⋅
−

= ρσ  (Eq. 7.2.7.1) 

Fig. 7.2.7.1 Definició de l’altura d’aspiració. 
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Tσ  és el coeficient de cavitació de la turbina (adimensional) i depèn solament de factors 

de la instal·lació. De manera aproximada, es pot estimar en funció del número específic de 
revolucions. D’acord amb el nombre específic de revolucions concret de la turbina, es correspon 
a un coeficient aproximat de 0.6 [13]. 

A més a més, es pren un marge de seguretat al coeficient de cavitació denominat σ∆  , estimat 
en funció de l’altura neta del salt i que pren els valors aproximats de la Fig. 7.2.7.2. Segons això, 
per l’altura neta de 20 m, s’obté un marge de seguretat de 0.06. 

 

Per altra banda, donat que la pressió de saturació per l’aigua freda és molt petita (de l’ordre de 
0.09 a 0.24 m.c.a.), aquest terme es pot prendre com un terme nul. Així doncs, tenint en compte 
tot l’exposat per al càlcul de l’altura d’aspiració màxima, es pot deduir l’expressió final: 

Substituint els valors, tots coneguts, en l’ (Eq. 7.2.8.2), s’obté una altura màxima d’aspiració de   
- 3.5 m. Cal esmentar que la casa VOITH ha ofertat una turbina amb una altura d’aspiració de    
-1.6 m. Aquesta dada es va donar per fer una primera aproximació de les condicions tècnico-
econòmiques d’aquest fabricant i, per tant, aquesta altura es va prendre per analogia amb altres 
instal·lacions. No obstant, l’altura d’aspiració que es considera per la construcció de la central és 
de –3.5 m. 

7.3. Elecció de l’alternador. Justificació 

Existeixen dues classes de generadors: els síncrons i els asíncrons. Els primers tenen les 
següents característiques: 

( ) HAH Ts ⋅∆+−−= σσ
900

10max  (Eq. 7.2.7.2) 

Fig. 7.2.7.2 marge de seguretat al coeficient de cavitació en funció de l’altura neta de salt. 
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• Són adients per un servei a la xarxa tant aïllada com interconnectada amb la xarxa 
elèctrica. 

• Té un rendiment superior que el motor asíncron. 

• Per contra, aquest tipus d’alternador és més car que l’asíncron i el disseny és més 
complicat, cosa que dóna lloc a més treballs de manteniment. 

• També necessita regulació de tensió i un equipament d’excitació en corrent continu. 

Per l’altra banda, els generadors asíncrons tenen les característiques següents: 

• Són robustos. 

• No necessiten regulació de tensió. 

• Per contra, són receptors de potència reactiva, cosa que implica molts cops la necessita 
d’instal·lar una bateria de condensadors per compensar-la. 

Vistes aquestes característiques de les dues màquines, i tenint en compte la potència que 
s’està generant, es considera més recomanable la instal·lació d’un generador síncron ja que 
interessa molt disposar d’un rendiment òptim en les potències en què es mou. De fet, en grups 
relativament potents com és aquest, la solució més rendible passa per instal·lar un generador 
síncron. 

7.4. Característiques del generador 

Les dades a considerar per l’elecció del l’alternador síncron és: 

• És necessari que el generador pugui desenvolupar la potència màxima en l’eix de la 
turbina ( eP ), és a dir, que la potència teòrica d’entrada a l’alternador ha de ser de 4995 

kW.  Suposant que l’alternador té un rendiment del 95 %, la potència activa nominal del 
generador ha de ser de 4745 kW.  

• La configuració ha de ser vertical amb potes en la part inferior i sustentades en l’obra 
civil. 

• La velocitat de l’alternador ve fixada per la de la turbina, és a dir, ha de ser de 300 min-1. 

• La velocitat d’envalament ha d’estar compresa entre 2.5 i 2.8 vegades la velocitat 
nominal, segons condicions normals en turbines Kaplan [13]. 
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• S’ha de permetre que el servei sigui continuat, per tant , el tipus de servei ha de ser S-1. 

Amb totes aquestes consideracions prèvies, s’ha escollit un alternador subministrat també per la 
casa VOITH-SIEMENS. Les característiques elèctriques principals del generador escollit són les 
següents: 

• Tensió nominal: 6000 V. 

• Potència nominal del generador: 4855 kW. 

• Potència aparent: 5750 kVA. 

• Factor de potència: 0.84. 

• Els diferents rendiments en funció de càrrega són: 

Càrrega (tant per u) Rendiment (-) 
11  0.971 
43  0.967 
42  0.957 
41  0.922 

 

• Intensitat nominal: 553 A. 

• Freqüència: 50 Hz. 

• Nombre de pols: 20. 

I les característiques mecàniques generals són: 

• Servei: S-1. 

• Calentament: B. 

• Aïllament: F. 

• Coixinets: tipus lliscament. 

Taula 7.4.1 Rendiments de l’alternador en funció de la càrrega. 
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• Pes aproximat de l’alternador: 48 t. (trobat per analogia amb altres alternadors de 
similars característiques). 

En els aparts posteriors es presenten les parts més representatives de l’alternador. 

7.4.1 Assentament i coixinets 

La màquina va proveïda de coixinets de fricció (lliscament) i tenen una vida molt llarga sempre  
quan es faci un correcte manteniment, que està limitat al canvi d’oi en els terminis adients i el 
control de la temperatura, la qual es mesura amb unes sondes que hi van instal·lades. 

El pivot sobre el qual es sustenta la màquina està impregnat de material antifricció i lubricat en 
un bany d’oli. Cal dir que l’oli ha d’estar net i exempt d’àcid, ja que podria malmetre les peces. 

L’assentament de la màquina sobre l’obra civil es fa mitjançant sis potes metàl·liques 
cargolades a l’estator per una banda i per l’altra, cargolades al formigó de l’obra civil. De fet, 
l’obra civil se li dóna una forma circular amb una ala de formigó armat, que és on precisament 
es recolza tota la màquina. 

7.4.2 Ventilació 

La ventilació de l’alternador es farà amb aire i el circuit de refrigeració és exterior. Així doncs, 
Existeix un conducte que transcorre per la part inferior de l’alternador la qual comunica amb 
l’exterior per agafar l’aire fresc de l’atmosfera mitjançant un petit ventilador. Cal que aquesta 
toma d’aire estigui protegida amb un filtre que en aquest cas és metàl·lic i que cal netejar de tant 
en tant perquè la ventilació no deixi de ser efectiva. 

Per la seva part, el rotor de l’alternador està proveït d’unes aletes en la part inferior i superior del 
mateix Estan orientades de manera que expulsen l’aire cap a la perifèria del rotor. Les aletes de 
la part superior prenen l’aire que passa per l’interior del mateix rotor i les inferiors prenen l’aire 
que passa par la part més baixa de l’alternador. L’aire expulsat passa per unes ranures 
horitzontals que travessen l’estator i l’aire calent és recollit en un cilindre perifèric que comunica 
amb el conducte de sortida d’aire calent. 

Aquesta conducció de sortida porta l’aire calent a l’exterior de l’edifici. No obstant, existeix la 
possibilitat de commutar unes petites vàlvules a la sortida del conducte per a què aquest aire 
calent vagi a dins de la pròpia sala de màquines i serveixi com a calefacció pels mesos d’hivern. 

7.4.3 Regulació de tensió en borns del generador 

El regulador de tensió està basat en un reòstat que regula el corrent de la excitatriu en funció de 
la tensió a la sortida de l’alternador. Com que el flux inductor és proporcional a la força 
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electromotriu del generador, al modificar la corrent de l’excitació, també canvia la força 
electromotriu i, en conseqüència, la tensió de l’induït. 

7.4.4 Debanat de l’estator 

Els debanats de l’estator es construeixen amb aïllament de classe F i les bobines es disposen a 
base de conductors plans o platines. Tots els conductors de coure estan aïllats amb un teixit de 
vidre i recoberts de vernís. De fet, tot el debanat està cobert de vernís. 

Les bobines situades en les ranures de l’estator estan subjectes mitjançant unes cunyes 
magnètiques les quals, a la vegada disminueixen les pèrdues en el ferro i la intensitat de 
magnetització, millorant-se el factor de potència i el rendiment. 

7.4.5 Debanat del rotor 

El rotor està constituït per pols sortints, els quals es col·locaran amb cunyes especials que 
impedeixen que es desprenguin. Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’eix del rotor és buit ja 
que per dins seu hi passen els mecanismes que accionen el regulador de les pales del rodet. 

La part exterior està unida amb l’eix mitjançant diversos perfils metàl·lics els quals faciliten que 
quedi un espai buit entre la perifèria i l’eix de manera que l’aire de la ventilació pugui circular-hi 
sense problemes. Per últim, aquest generador va proveït d’un fre d’emergència basat en unes 
pastilles antifricció que fan contacte en un cilindre llis de la part inferior de la màquina en cas de 
parada. 

7.4.6 Proteccions del generador 

a) Proteccions mecàniques. 

Els paràmetres mecànics a controlar són els següents: 

• La velocitat de l’alternador. 

• La temperatura de l’oli dels coixinets. 

• La temperatura del metall antifricció. 

• El cabal de refrigeració. 

• El nivell mínim de l’oli de regulació.  

• El nivell mínim de l’oli del coixinet. 
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• Detecció de l’obstrucció del filtre de l’oli. 

• La temperatura dels coixinets del generador. 

• La temperatura dels debanats. 

Aquests elements controlables disposen d’uns censors que controlen el seu estat i donen 
alarma al quadre de comandament en cas d’anomalia en els rangs normals. 

b) Proteccions elèctriques. 

Les principals proteccions elèctriques que posseeix l’alternador són [18]: 

• Protecció de màxima tensió (ANSI 59). 

• Protecció de mínima tensió (ANSI 27). 

• Protecció de sobreintensitat (ANSI 50). 

• Protecció de sobreintensitat de defecte a terra (ANSI 50N/50G). 

• Protecció diferencial (ANSI 87) 

• Protecció de mínima excitació (ANSI 40). 

• Protecció de fugues a terra del estator (ANSI 64 N). 

• Protecció de fugues a terra del rotor (ANSI 64 F). 

• Protecció de sobrefreqüència i subfreqüència (ANSI 81). 

Per a les proteccions que engloben les sobreintensitats, les sobretensions, les subtensions i les 
sobre i subferqüències s’ha optat per un relè de protecció global del fabricant ORION ITALIA 
(model SMPR-1), el qual processa els senyals de les tres fases procedents de tres 
transformadors de intensitat i tres transformadors de tensió mitjançant un microprocessador. 

7.5. Criteris de manteniment pel grup generador 

Per establir uns criteris coherents i segurs en el manteniment d’aquesta central, es preveu la 
contractació de dos tècnics que s’encarreguin del manteniment del dia a dia, és a dir, la 
realització del torn de vigilàncies, la realització de maniobres manuals en el moment que calgui, 
la supervisió de les reparacions, els informes dels incidents, etc. 
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Per altra banda, també està prevista la contractació temporal d’un mecànic i un electricista per 
les feines específiques de cada un en els descàrrecs per comprovar els estats de les màquines i 
instal·lacions. 

Per últim, és també important tenir en compte que és necessària la contractació d’una pòlissa 
d’assegurances ja que existeixen diferents riscos en el maneig d’aquestes explotacions. 
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8. GRUP DE GENERACIÓ SEGRE II 

De la mateixa manera que s’ha operat amb el grup generador Segre I, cal operar amb el grup 
Segre II. Malgrat que aquest grup no s’ha tractat amb tanta profunditat com el Segre I i és molt 
menys potent, no està exempt d’importància, ja que s’utilitza com a enllumenat de l’assut i així 
com altra alimentació d’emergència. Per altra banda, és una manera eficient d’aprofitament del 
cabal ecològic que s’ha de deixar per normativa. 

8.1. Elecció de la turbina. Justificació 

Els factors de partida per l’elecció de la turbina d’aquest grup són: 

• Cabal nominal. En aquest cas, el cabal és totalment constant i correspon als 7.65 m3/s 
de cabal mínim que es deixarà en el riu Segre. 

• Salt. El salt brut de l’explotació és de 5 m. Degut a les pèrdues de càrrega calculades en 
l’apartat 4.4.1 , el salt net és de 4.98 m. Com que les pèrdues són tan petites, es 
considera com a salt net els 5 m. 

• Velocitat específica. Com és ja sabut, aquest paràmetre és molt important en la 
determinació del tipus de turbina en funció de la potència nominal, la qual es pot calcular 
en funció del cabal (Q , en m3/s) i el salt net ( nH , en m): 

Evidentment, com que la turbina té un cert rendiment que es suposa del 0.88, la potència 
mecànica en l’eix de la turbina ( eP ) és: 

Aquesta potència, expressada en CV és de 443 CV. Amb tots aquests valors i prenent l’(Eq. 
7.1.1) i (Eq. 7.1.4) de l’apartat 7.1, es pot fer un primer tempteig de velocitats específiques en 
funció dels parells de pols del generador.   

 

kWHQP nt 23.375565.781.981.9 =⋅⋅=⋅⋅=  (Eq. 8.1.1) 

kWPP tte 2.330=⋅= µ  (Eq. 8.1.2) 
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Nombre 
de pols 

(p) 

Velocitat 
síncrona 

(n) 

Velocitat 
específica 

(ns) 
1 3000 8443,3 
2 1500 4221,7 
3 1000 2814,4 
4 750 2110,8 
5 600 1688,7 
6 500 1407,2 
7 428,57 1206,2 
8 375 1055,4 
9 333,33 938,1 
10 300 844,3 
11 272,73 767,6 
12 250 703,6 
13 230,77 649,5 
14 214,29 603,1 
15 200 562,9 
16 187,50 527,7 
17 176,47 496,7 
18 166,67 469,1 
19 157,89 444,4 
20 150 422,2 
21 142,86 402,1 
22 136,36 383,8 

 

En un primer cop d’ull a la Taula 8.1.1 es pot apreciar que és inviable acoblar directament 
turbina i generador ja que les velocitats específiques són massa elevades encara que 
s’introdueixin molts parells de pols, cosa que també fa incrementar el preu de la màquina 
generadora. És necessari, doncs, introduir un multiplicador de velocitat el qual, malgrat que 
introdueixi un sobrecost i una pèrdua en el rendiment, resulta molt més econòmic. De totes 
maneres, consultant la Fig. 7.1.2 de la pàgina 46, es veu clarament que la turbina ha de ser 
Kaplan, ja que el salt és força petit (5 m) i la velocitat específica serà elevada malgrat la 
instal·lació del multiplicador. Aquesta afirmació es pot corroborar amb la Fig. 8.1.1 on el 
fabricant ALSTOM recomana una turbina Kaplan per aquestes característiques de salt i cabal: 

 

 

Taula 8.1.1  Velocitats específiques en funció del nombre de parells de pols del generador 
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Degut a què els cabals són tan constants al llarg de l’any, s’opta per un subtipus de les turbines 
Kaplan, les turbines hèlix, que tenen les pales fixes i distribuïdor mòbil. Aquesta és una opció 
més econòmica que la instal·lació d’una turbina Kaplan de doble regulació (un 30% més 
econòmica) i es manté en uns rendiments força òptims sempre i quan no es variï gaire el cabal 
turbinat, com és en aquest cas. 

Per altra banda, existeix un altre tipus de turbina que s’adapta força bé al cabal i salt de què es 
disposa. Es tracta de la turbina OSSBERGER, un tipus de turbina d’acció d’admissió radial i 
parcial. Els rendiments d’aquest tipus de màquina es mouen al voltant del 85 % com a màxim, 
un 5% inferior al de la turbina Hèlix citada en les línies precedents. 

Des del punt de vista econòmic, s’ha sol·licitat a la casa VOITH el pressupost d’una Hèlix 
d’aquestes característiques i, alhora, s’ha sol·licitat també pressupost d’una turbina 
OSSBERGER al propi fabricant que duu el mateix nom. En la Taula 8.1.2 queda palès que el 
grup generador OSSBERGER és força més econòmic que l’Hèlix en detriment, com ja s’ha 
comentat, del rendiment. Per decidir quina resulta més econòmicament viable s’ha comparat 
l’increment de preu d’un respecte l’altre amb la pèrdua de facturació a causa de les diferències 
de rendiment. Aquestes pèrdues s’han referit a la totalitat del període d’amortització del grup, 
que s’ha considerat de 25 anys. A la vista dels resultats mostrats en la Taula 8.1.2, es pot 
apreciar que surt més viable escollir la turbina Hèlix malgrat aquest increment de preu, ja que el 
guany en rendiment compensa en escreix aquest encariment. 

Fig. 8.1.1 Elecció del tipus de turbina en funció del salt i el cabal. 
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 Grup Hèlix Grup 
OSSBERGER 

Preu de cada grup (€) 459871 265000 

Potència nominal de la turbina (kW) 319 265 

Producció anual estimada (kW·h/any) 2.756.160 2.289.600 

Diferència de producció (kW·h/any) 466560 

Diferència de facturació en 25 anys (€) 756583 

Diferència de preu (€) 194871 
 

Cal dir que la facturació en aquests 25 anys s’ha calculat sense tenir en compte ni primes ni 
incentius, per assegurar que, àdhuc sense cobrar-los, surt més viable adquirir l’Hèlix. 

8.2. Descripció general de la turbina 

Com ja s’ha comentat, la turbina és una Hèlix d’eix vertical. És subministrada per la casa 
VOITH-SIEMENS i instal·lada per la mateixa empresa. Les seves característiques principals 
són: 

• Potència màxima desenvolupada: 335 kW. 

• Velocitat: 250 min-1. 

• Velocitat d’envalament: 713 min-1. 

• Altura de succió: 4 m. 

• Diàmetre del rodet: 1400 mm. 

• Esforç axial: +81 kN; -124 kN. 

• Nombre d’àleps del rodet: 4 fixos. 

• Nombre de pales directrius: 24 mòbils. 

Taula 8.1.2 Estimació de la corba real de temperatures del conjunt 
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Els components principals de la turbina són molt semblants als del Grup Generador Segre I 
amb alguns matisos: tant l’entrada a turbina com el tub d’aspiració són de formigó i el perfil de la 
cambra espiral és rectangular. A més, L’eix del grup és d’acer format per brides a ambdós 
extrems per la unió del rodet i el multiplicador. L’equip de regulació hidràulica està accionat per 
servomotor hidràulic controlat per un detector de posició de les pales del distribuïdor. 

8.2.1 Multiplicador de velocitat 

Tal i com s’ha comentat, degut a què el nombre de revolucions de la turbina és insuficient per 
accionar el generador d’alta velocitat, corrent en el mercat, s’utilitza un multiplicador de velocitat. 
Consta d’uns engranatges que eleven la velocitat de la turbina, 250 min-1, a 1010 min-1. 

El multiplicador és de la casa RALPE i el mateix fabricant inclou l’acoblament i el sistema de 
refrigeració. Per seleccionar correctament el mecanisme cal, en primer lloc, tenir en compte les 
característiques següents [19]: 

• Potència nominal de la turbina ( aP ): 335 kW. 

• Velocitat nominal de la turbina ( 2n ): 250 min-1. 

• Velocitat nominal del generador ( 1n ): 1010 min-1. 

• Relació de transmissió ( 21 nnin = ): 4. 

• Posició dels eixos: paral·lels. 

• Hores diàries de funcionament: 24 h. 

• Quantitat d’arrancades per hora: menys d’1. 

• Duració de connexió ED (període de connexió per hora): 100%. 

• Temperatura ambient: 30 ºC. 

• Hores de vida: 200.000 h. 

A partir d’aquestes característiques, cal establir es tipus de multiplicador i mida. Per determinar-
ho, cal primer calcular el factor d’aplicació ( af ) que depèn del tipus d’aplicació a la que va dirigit 

el multiplicador i segueix l’expressió següent: 
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On 1f  és un factor que depèn del tipus d’aplicació i de les hores de funcionament diàries. 

Pel cas de turbines hidràuliques i 24 h de funcionament, 5.11 =f .  

2f  és un factor que depèn del nombre d’arrancades per hora. Concretament, 12 =f . 

3f  és un factor que depèn de les hores de vida. Per el màxim hores de vida, 14.13 =f . 

Substituint valors, s’obté que 71.1=af , però es pren com a 2 per més seguretat. A continuació, 

cal calcular la potència nominal necessària, majorada pel factor af  : 

Per tant, amb els valors existents, s’obté una potència nominal necessària de 670 kW. Amb 
aquesta dada, la relació de transmissió i la velocitat del generador, es consulten unes taules del 
fabricant, que donen el tipus de multiplicador. En aquest cas, el multiplicador que es necessita 
és un TS-315. 

Finalment, cal determinar el sistema de refrigeració del multiplicador. Per això és necessari 
calcular el factor tèrmic ( tf ), el qual depèn del tipus de refrigeració i del temps de connexió per 

hora (el 100 %). Té el valor de 0.88 en el cas que no hi hagi ventilació forçada. En primera 
instància, es prova si sense refrigeració forçada funcionaria correctament el multiplicador: 

On GnP  és la potència límit tèrmica necessària (kW). 

1G
P  és la potència límit tèrmica en funció de la mida del multiplicador i tipus de 

refrigeració. En aquest cas, 3401 =GP kW. 

Si la potència límit necessària és inferior a la potència nominal de la màquina, com és en aquest 
cas, és insuficient que només hi hagi refrigeració natural. Ara, cal operar de la mateixa manera 

321 ffffa ⋅⋅=  (Eq. 8.2.1.1) 

aaNn fPP ⋅=  (Eq. 8.2.1.2) 

tGGn fPP ·1=  (Eq. 8.2.1.3) 
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però prenent el factor tèrmic en el cas d’un ventilador ( 9.0=tf ) i la potència límit tèrmica pel 

mateix cas ( 5252 =GP kW). En aquest cas, es pot comprovar que es compleix que la potència 

límit tèrmica necessària és superior a la nominal de la màquina, per tant, el sistema de 
refrigeració estarà format per un ventilador. 

En definitiva, les característiques del multiplicador escollit són: 

• Marca: RALPE. 

• Model: TS-315. 

• Potència mecànica nominal: 670 kW. 

• Potència tèrmica: 472 kW. 

• Velocitat de l’eix lent: 250 min-1. 

• Velocitat de l’eix ràpid: 1010 min-1. 

• Relació de transmissió: 4. 

• Rendiment: 97.5 %. 

• Refrigeració: 1 ventilador. 

• Pes: 8360 N. 

• Duració del servei: 24h/dia. 

• Factor de servei: 2. 

8.3. Elecció del generador. Justificació 

En aquest grup generador s’ha optat per un generador asíncron. Ja que és més econòmic que 
un síncron, més robust i el rendiment és força acceptable. Els generadors s’utilitzen normalment 
per grups petits. L’inconvenient més important és que són receptors de potència reactiva, cosa 
que provoca la necessitat d’haver d’instal·lar bateries de condensadors en paral·lel. 

S’han sol·licitat dos pressupostos per un generador asíncron trifàsic de 50 Hz. VOITH ofereix un 
generador de 360 kVA, de 1000 min-1 de velocitat síncrona i una tensió nominal de 6000 V. El 
preu d’aquest generador és de 37025 €. Per altra banda, s’ha rebut una oferta de la casa 
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ALCONZA en la que s’ofereix un generador asíncron de 335 kW, 1000 min-1 de velocitat 
síncrona i una tensió nominal de 380 V. El preu d’aquest generador és de 18900 €. 

A part de la diferència de preu dels dos generadors, cal tenir en compte també que es necessita 
augmentar la tensió a 25 kV per l’entrega a la xarxa, ja que l’empresa Distribuïdora així ho 
condiciona. Això és necessari per ambdós casos i el transformador 6/25 kV és encara més car 
que el 0.38/25 kV. En definitiva, s’escull la baixa tensió per les barres de generació i, per tant, es 
pren l’oferta de la casa ALCONZA. 

 

8.3.1 Característiques del generador 

Les principals característiques d’aquest generador són: 

• Marca: ALCONZA 

• Model: D355L2-6 

• Potència: 335 kW. 

• Tensió nominal: 380 V (connexió estrella). 

• Freqüència: 50 Hz. 

• Velocitat de sincronisme: 1000 min-1. 

• Velocitat nominal: 1010 min-1. 

• Protecció IP23. 

• Servei: S-1. 

• Refrigeració: IC01. 

• Coixinets: Rodaments. 

• Aïllament: Classe F. 

• Calentament: Classe B. 

• Temperatura ambient: 40 ºC. 
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• Rendiments: 

Càrrega (tant per u) Rendiment (-) 
11  0.953 
43  0.955 
42  0.951 
41  0.928 

  

• Factor de potència: 

Càrrega (tant per u) ϕcos  (-) 
11  0.88 
43  0.88 
42  0.83 
41  0.66 

  

• Pes: 1.65 t. 

8.3.2 Bateria de condensadors 

A part de totes aquestes característiques, és necessari instal·lar una bateria de condensadors 
per la compensació de la potència reactiva. De fet, l’existència d’aquest equip ve condicionada 
per la pròpia naturalesa del generador asíncron, que no és autoexcitable, i necessita una 
potencia reactiva d’excitació, és a dir , per generar energia és necessària una càrrega 
desfasada. 

Es pretén adquirir una bateria de condensadors que compensi l’energia reactiva fins a 
un 95.0cos =ϕ . Per saber la potència de la bateria cal aplicar l’(Eq. 8.3.2.1): 

( )gdnc PQ ϕϕ tantan −⋅=  (Eq. 8.3.2.1) 

Taula 8.3.1.1 Rendiment del generador en funció de la càrrega. 

Taula 8.3.1.2 Factor de potència del generador en funció de la càrrega. 
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On cQ  és la potència necessària de la bateria de condensadors, en kvar. 

nP  és la potència activa nominal del generador, en kW. 

dϕ  és l’angle de desfasament desitjat, és a dir, 18.19º. 

gϕ  és l’angle de desfasament que necessita el generador, concretament, 28.36º en 

plena càrrega. 

Substituint valors, s’obté una potència reactiva per la bateria de 71 kvar. El model que s’escull 
per aportar tal potència és la bateria 75ACDX de la casa SUMITEC la qual té una potència 
nominal de 75/90 kvar (veure Annex F). 
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9. Subestació elevadora 

9.1. Consideracions prèvies 

El sistema d’evacuació d’energia a la xarxa està força condicionada per les condicions de 
connexió de l’empresa a la que es ven l’energia, en aquest cas, Fecsa-Endesa. És per aquest 
motiu que el primer estudi que s’ha plantejat és la tensió d’entrega de l’energia ja que l’empresa 
distribuïdora presenta una sèrie de recomanacions i condicions de connexió a la xarxa elèctrica 
(les quals es poden consultar en l’Annex J). 

En primer lloc, el punt de connexió l’escull l’empresa comercialitzadora i a mode de 
recomanació, les potències màximes que es poden connectar als diferents nivells de tensió 
existents són les que es presenten en la Taula 9.1.1. 

Nivell de tensió Potència màxima (kVA) 
Baixa tensió 100 

11 kV 2000 
25 kV 6000 
45 kV 10000 
66 kV 15000 

110-132 kV 40000 
220 kV > 40000 

  

En el cas del grup generador Segre II, subministra una potència nominal de 335 kW, una 
potència massa elevada per entregar-la a baixa tensió, que és el que convindria més. Així 
doncs, és necessari elevar la tensió de 380 V a 25000 V, que es la tensió que es disposa en 
aquell indret. Cal dir que, malgrat sigui necessari aquest transformador, continua essent més 
econòmicament rentable generar a 380 V, ja que si es generés a 6000 V, també seria necessari 
un transformador 6/25 kV. 

Pel que fa al grup generador Segre I, existeix una possible connexió a la tensió de 110kV i una 
a 25 kV, ja que existeixen dues línies properes amb aquestes tensions. En aquest cas cal 
estudiar què és més viable econòmicament parlant. En l’apartat següent s’estudia què és més 
recomanable des d’aquest punt de vista. 

Taula 9.1.1 Potències màximes en funció del nivell de tensió. 
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A més a més d’aquesta limitació, n’existeixen d’altres, com que no s’admet que la potència total 
de la instal·lació sigui superior al 10% de la potència de curtcircuit en el punt de connexió. Tant 
una com l’altre grup acompleixen aquest requisit en les possibles connexions que s’estudien a 
continuació. És també imprescindible que la potència nominal entregada a la xarxa no superi el 
50% de la capacitat de la línia i sempre dins dels marges de seguretat. 

9.2.  Elecció de la tensió d’entrega 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, el grup generador Segre II està connectat a la 
xarxa de 25 kV, concretament a la línia OLIANA-ADRALL propietat de Fecsa-Endesa. És una 
línia aèria LA-74 (amb una capacitat nominal de 251 A). Té un consum mitjà màxim de 120 A. 
Com que l’aportació d’aquest grup és de 335 kW, no arriba al 50% de la capacitat de la línia i es 
pot connectar sense cap tipus d’inversió addicional, ja que la pròpia línia accepta sense cap 
problema aquesta injecció de corrent. 

Pel que fa al grup generador Segre I, existeixen dues possibilitats de connexió: per una banda, 
hi ha la possibilitat de connectar-se a una de les dues línies de 110 kV que passen a 2.4 km a 
l’est de la casa de màquines. De fet, és una línia doble de 110 kV que ve de la subestació 
d’Adrall i una de les línies va a la subestació de Manso Figueres i l’altra va a la subestació de 
Egara. Per l’altra banda, es pot realitzar la connexió a la mateixa xarxa de 25 kV on es connecta 
el grup Segre II, la qual passa a 100 m. a l’oest de la casa de màquines. 

Donat que es dóna aquesta doble possibilitat, cal estudiar quina de les dues connexions és més 
econòmica des del punt de vista de la inversió inicial. En principi, la empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica escull el punt de connexió, però ella mateixa dóna la possibilitat d’aquesta 
primera distinció de connexió. 

En primer lloc, cal saber quina capacitat té cada línia i la càrrega mitjana màxima que duu per 
saber quina inversió cal fer. Dit d’una altra manera, si la injecció de potència sobrepassa el 50% 
de la capacitat de la línia o bé, degut a la càrrega habitual de la línia, és impossible connectar tal 
potència; caldrà fer una sortida de subestació nova, amb tota la seva aparellatge, proteccions i 
mesures, sigui de la tensió que sigui. En la Taula 9.2.1 es mostren tots els valors comparatius 
en funció de la línia a la que es volgués connectar. La injecció de potència s’ha estimat 
considerant que el transformador té un rendiment del 98%. 
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Taula 9.2.1 Valors comparatius en funció de la línia elèctrica 
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Es pot apreciar en les dades que si es decideix a connectar a 25 kV, s’haurà de fer una sortida 
nova de 25 kV a la subestació d’Oliana ja que l’aportació és superior al 50% de la capacitat de 
la línia i, a més a més, degut a la càrrega que duu, no podria suportar aquesta injecció de 
corrent. Pel que fa a les línies de 110 kV,  el fet de voler connectar a la línia ADRALL-EGARA 
implicaria haver d’instal·lar una nova sortida de 110 kV, però si es pretén connectar a la línia 
ADRALL-M.FIGUERES no és necessari, ja que aquesta línia suportaria les càrregues màximes 
considerades. 

En definitiva, per realitzar l’estudi de connexió a la xarxa elèctrica es consideraran les 
possibilitats següents: 

• Connexió a la xarxa de 25kV amb una línia exclusiva destinada a tal efecte des de la 
subestació d’Oliana (LA-74). Caldrà, doncs, afrontar el cost d’una cel·la a dita subestació 
més 13.9 km de línia aèria fins arribar a la central. 

• Connexió a la xarxa de 110 kV mitjançant una línia doble de Cu 95 de 2.4 km fins a la 
línia ADRALL-M.FIGUERES. 

En les taules següents es mostren les partides més importants a tenir en compte en cada cas 
així com els costos aproximats de les mateixes. A vista dels resultats, es veu clarament que 
resulta molt més econòmic realitzar la connexió a 25 kV, sobretot degut al gran cost de les 
sortides de línia corresponents a la tensió de 110 kV. Per tant, es defineix la tensió d’entrega de 
l’energia a l’empresa comercialitzadora a 25 kV. 

 

 

 

Taula 9.2.2 Càlcul de la infrastructura necessària de 25 kV. 
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9.3. Transformador 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, la tensió a la que s’entrega l’energia a la xarxa és de 25 kV, 
per tant, el transformador de potència utilitzat és de 6/25 kV. 

9.3.1 Característiques principals 

Les característiques principals que té el transformador escollit són les següents: 

• Marca: ALKARGO 

• Tipus transformador: trifàsic. 

• Potència nominal: 6.3 MVA. 

• Tensió del primari: 6 kV. 

• Tensió del secundari: 25 kV. 

• Refrigeració: Oli (ONAN) 

• Freqüència: 50 Hz. 

• Grup de connexió: Dyn11 

• Servei: continuat 

• Instal·lació: exterior. 

• Pèrdues en el coure: 48 kW. 

Taula 9.2.3 Càlcul de la infrastructura necessària de 110 kV. 
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• Pèrdues en buit: 5.6 kW. 

• Tensió de curtcircuit: 7.15 %. 

• Taula de rendiments: 

Càrrega (tant per u) 
Rendiment a 

1cos =ϕ  (-) 
Rendiment a 

8.0cos =ϕ  (-) 
11  0.9915 0.9894 
43  0.9931 0.9914 
42  0.9944 0.9930 
41  0.9945 0.9932 

  

• Variador de tensió: manual en càrrega. 

• Pes de l’oli: 20580 N. 

• Pes a desencubar: 22050 N. 

• Pes total 110740 N. 

El transformador serà en bany d’oli, refrigeració natural per mitjà de radiadors, dipòsit 
d’expansió i disposa de rodes pel transport en vies. També posseeix un relè de gasos Bucholz i 
està instal·lat en intempèrie. 

9.3.2 Refrigeració 

El transformador va proveït de radiadors adossats a la cuba els quals faciliten la refrigeració 
natural mitjançant aire de l’oli (ONAN). Aquest oli és d’origen mineral i , a part de refrigerar els 
debanats, també té la funció d’aïllant dels mateixos. 

9.3.3 Nucli i bobinats 

El nucli està fabricat de xapa magnètica de gra orientat. La xapa està proveïda d’un aïllament 
ceràmic en ambdós costats i el sistema de fixació del nucli i els bobinats està dissenyat per 
suportar els esforços mecànics en cas de curtcircuit. 

Taula 9.3.1.1 Rendiments del transformador en funció de la càrrega. 
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9.3.4 Cuba i dipòsit d’expansió 

El dipòsit d’expansió està dissenyat per absorbir la dilatació tèrmica produïda en l’oli en la seva 
temperatura màxima i mínima. Està col·locat en la part superior i ancorat en la pròpia tapa del 
transformador. Duu també tapes desmuntables en els seus extrems per poder accedir al seu 
interior per realitzar tasques de manteniment. 

La tapa és d’acer laminat reforçat amb perfils. Està dissenyada per suportar una pressió d’1.5 
cops més que la pressió d’oli en condicions normals. Sota la seva base hi ha els elements de 
recolzament i les rodes. 

9.3.5 Proteccions del transformador 

La protecció més important que duu el transformador és el relé Buchholz. Aquesta protecció 
s’utilitza en transformadors en bany d’oli que tenen dipòsit d’expansió, com és en aquest cas 
[18]. La importància d’aquesta protecció radica en la múltiple funcionalitat que té, ja que 
protegeix contra les faltes següents: 

• Defecte en l’aïllament dels bobinats. 

• Trencament de conductors. 

• Calentament del nucli. 

• Sobrecàrregues. 

• Variacions del nivell d’oli conseqüència d’una fuga. 

El seu accionament està basat en l’acumulació de gasos procedents de la volatilització de l’oli a 
causa dels defectes anteriorment mencionats. Existeixen dues boies, una que acciona una 
alarma i l’altra que provoca la desconnexió dels interruptors de protecció en borns del 
transformador. 

També hi ha instal·lada la protecció de cuba, que es basa en controlar el corrent que circula 
entre la cuba i la connexió de terra en cas de falta interna a massa. Finalment, a més a més 
d’aquestes proteccions, el transformador va també proveït d’una protecció de sobrecàrrega, una 
diferencial i una protecció de les instal·lacions de refrigeració, que avisa en cas de que el 
sistema de refrigeració no funcioni. 
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9.4. Càlcul dels corrents de curtcircuit 

La corrent de curtcircuit és un paràmetre força important per la elecció de l’aparellatge a 
instal·lar, ja que ha de ser capaç de desconnectar en aquest cas indesitjable. Pel càlcul, s’ha 
considerat el cas més desfavorable, és a dir, el curtcircuit trifàsic a terra. S’ha calculat 
considerant que intervenen tots els elements representats en la Fig. 9.4.1. De fet, els 
transformadors de serveis auxiliars no estan pensats perquè treballin en paral·lel, per tant, en 
cas de curtcircuit en la subestació només afectaria, com a màxim, el transformador TRSA1. No 
obstant, s’ha considerat que ambdós poden contribuir al curtcircuit en cas d’enclavament dels 
interruptors d’aquests transformadors, i així assegurar-se en el cas més desfavorable de 
curtcircuit. 

 

 

A més a amés, la potència nominal dels serveis auxiliars s’ha considerat com el 4% de la 
potència nominal del grup, és a dir, 230 MVA. Conseqüentment, s’han pres els transformadors 
de serveis auxiliars de 250 MVA, que és la potència normalitzada immediatament superior als 
230 MVA. 

S’han considerat tres punts de possible curtcircuit, F1, F2 i F3. En l’Annex H hi ha descrit amb tot 
detall el procediment de càlcul, que donen lloc als corrents de curtcircuit següents: 

Fig. 9.4.1 Esquema de la subestació elevadora. 
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kAI F
pk 01.61''

3 =  

kAI F
pk 70.12''

3 =  

kAI F
pk 8.153''

3 =  

I la corrent màxima de curtcircuit, sI  , per cada una d’elles segueix l’equació següent: 

On x  és un factor que compensa el debilitament de la component de contínua, i es pot deduir 
de l’equació: 

On XR  és el quocient entre la impedància resistiva i la inductiva. 

Si es substitueixen tots els valors, coneguts, s’obtenen les corrents màximes de curtcircuit és: 

kAI Fs 8.121 =  

kAI Fs 0.32 =  

kAI F
pk 8.413''

3 =  

Amb aquests valors ja es pot escollir l’aparellatge a instal·lar per cada nivell de tensió ja que els 
dispositius a instal·lar han de ser capaços de aguantar aquestes intensitats sense fondre’s ni 
cremar-se. 

9.5. Aparellatge d’intempèrie de 25 kV 

9.5.1 Interruptors aeris 

L’interruptor escollit extingeix l’arc elèctric mitjançant gas SF6. Acompleix les normatives ISO 
9001 referent a la seguretat, ISO 14001 corresponent al respecte al medi ambient i la ISO 
45001 corresponent als assaigs realitzats en laboratori. La carcassa metàl·lica està dissenyada 

''
32 pks IxI ⋅⋅=  (Eq. 9.4.1) 

XRex ⋅−⋅+= 0301.396899.00220.1  (Eq. 9.4.2) 
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amb un grau de protecció de IP 54 i està perfectament equipat per l’aplicació actual. Les 
característiques principals d’aquest interruptor són les següents: 

• Marca: ABB. 

• Model: OHB-36-1250-25. 

• Tensió d’aïllament: 36 kV. 

• Nivell d’aïllament continuat durant 1 minut: 95 kV en sec i 80 kV humit. 

• Freqüència: 50 Hz. 

• Corrent nominal (a 40ºC): 1250 A. 

• Capacitat de ruptura: 25 kA. 

• Corrent admissible de curta duració: 25 kA/3s. 

• Temps d’obertura: 45 ± 10 ms. 

• Temps d’arc: 10-15 ms. 

• Temps total de ruptura: 55-60 ms. 

• Temps de tancament: 75 ± 10 ms. 

• Pes: 8820 N. 

• Pressió absoluta del gas SF6: 380 kPa. 

• Rang de temperatura d’operació: -25ºC a 40 ºC. 

• Aïlladors ceràmics. 

9.5.2 Seccionadors aeris 

Els seccionadors, també de la casa ABB, estan fabricats d’acord amb la IEC 129 (1984) i la IEC 
265 (1983). Són robustos davant les condicions climàtiques, són fàcilment instal·lables i estan 
protegits contra la corrosió, cosa que allarga força la seva vida. Són seccionadors amb 
enclavament a terra. Les seves principals característiques són: 

• Marca: ABB. 
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• Model: NPS 36 A2. 

• Tensió nominal:  36 kV. 

• Intensitat nominal: 630 A. 

• Freqüència: 50 Hz. 

• Corrent admissible de curta duració: 16 kA/1s 

• Màxim corrent de pic: 40 kA. 

• Material aïllant: porcellana. 

9.5.3 Transformadors de tensió 

Els transformadors de tensió són del fabricant ARTECHE i són de paper-oli. Les seves 
principals característiques són: 

• Marca: ARTECHE. 

• Model: UZF-36. 

• Tensió nominal d’aïllament: 36 kV. 

• Tensió màxima de servei: 36 kV. 

• Freqüència: 50 Hz. 

• Classe de precisió: 6P. 

9.5.4 Transformadors d’intensitat 

Els transformadors d’intensitat, també exteriors, estan encapsulats amb resina epoxi i estan 
destinats tant a mesura com a protecció. Estan construïts sota normativa UNE i CEI. Les 
principals característiques d’aquests transformadors són: 

• Marca: ARTECHE. 

• Model: CE-034-E2. 

• Tensió nominal d’aïllament: 36 kV. 

• Tensió màxima de servei: 36 kV. 
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• Freqüència: 50 Hz. 

• Classe de precisió: 5P20 (segons normativa IEC). 

• Assaig impuls tipus llamp: 170 kV de cresta. 

• Intensitat primària: 120 A. 

• Intensitat secundària: 5 A. 

• Màxim corrent tèrmic admissible: 60 kA/1s. 

9.6. Aparellatge d’interior de 6 kV 

Tant l’aparellatge de 6 kV com l’entrada de 25 kV corresponent als serveis auxiliars 1 es 
disposen en l’interior de la casa de màquines. Són cel·les prefabricades i ja assajades que 
estan disposades en un extrem de la casa de màquines ja que d’aquesta manera es pot deixar 
un espai al mig perquè hi càpiga el rodet de la turbina i l’alternador en cas d’avaria i necessita 
de desmuntatge. De la cel·la 1 fina a la cel·la 4 són de 6 kV de la marca MERLIN GERIN i estan 
disposades una al cantó de l’altra i numerades d’esquerra a dreta. Per la seva bada, les cel·les 
5 i 6 corresponen a les cel·les de 25 kV i són de la casa ORMAZABAL i estan separades de les 
anteriors. A continuació es descriu cada una d’elles amb la funcionalitat pertinent: 

• CEL·LA 1. Mesura i posta a terra de les barres de 6 kV (unitat funcional BB-V). 

Aquesta cel·la és del tipus TT1 de tensió assignada 7.2 kV.  Està destinada a la mesura i control 
de la tensió de barres i la posta a terra d’aquestes. Per a tal destí està equipada amb 
seccionadors a terra i transformadors de tensió. Les principals característiques elèctriques 
d’aquesta cel·la són les que es presenten a continuació: 

a) Nivell d’aïllament continuat durant 1 minut: 20 kV. 

b) Nivell d’aïllament davant una ona de xoc de 1.2/50 µs: 60 kV. 

c) Intensitat nominal: 630 A. 

d) Corrent admissible de curta duració: 31.5 kA/3 s. 

• CEL·LA 2. Cabina d’entrada provinent del generador de 6 kV (unitat funcional GI-B). 

Aquesta cel·la és del tipus AD1 de tensió assignada 7.2 kV. Està proveïda d’una part mòbil 
desendollable per el seu reemplaçament ràpid en cas d’avaria de l’interruptor. També duu un 
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seccionador de terra, transformadors d’intensitat i tensió. Les principals característiques 
elèctriques són: 

a) Nivell d’aïllament continuat durant 1 minut: 20 kV. 

b) Nivell d’aïllament davant una ona de xoc de 1.2/50 µs: 60 kV. 

c) Intensitat nominal: 630 A. 

d) Corrent admissible de curta duració: 31.5 kA/3 s. 

e) Poder de ruptura: 31.5 kA. 

• CEL·LA 3. Sortida a transformador 6/ 25kV (unitat funcional TF-B). 

Aquesta cel·la és del tipus AD1 de tensió assignada 7.2 kV i té les mateixes característiques 
que la Cel·la 2. 

• CEL·LA 4. Sortida a transformador de serveis auxiliars 6/ 0.42 kV (unitat funcional TF-S). 

Aquesta cel·la és del tipus DI2 de tensió assignada 7.2 kV. Està destinada a l’alimentació dels 
serveis auxiliars i està proveïda per un interruptor-seccionador i fusibles de MT. Les principals 
característiques són: 

a) Nivell d’aïllament continuat durant 1 minut: 20 kV. 

b) Nivell d’aïllament davant una ona de xoc de 1.2/50 µs: 60 kV. 

c) Intensitat nominal: 200 A. 

d) Corrent admissible de curta duració: 50 kA/3 s. 

e) Poder de ruptura: 50 kA. 

• CEL·LA 5. Sortida a transformador de serveis auxiliars 25/ 0.42 kV (unitat funcional MC). 

Aquesta cel·la és el model MC-LF de cel·les de mitja tensió d’ORMAZABAL. És una cel·la 
compacta aïllada amb gas SF6. Està destinada a l’alimentació dels serveis auxiliars a través 
d’una línia de 25 kV independent. És una cel·la de protecció amb fusibles i detector de tensió. 
Les principals característiques elèctriques d’aquesta cel·la són: 

a) Tensió nominal: 36 kV. 

b) Intensitat nominal: 1600 A. 
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c) Nivell d’aïllament continuat durant 1 minut: 70 kV. 

d) Nivell d’aïllament en l’impuls tipus llamp: 170 kV. 

e) Corrent admissible de curta duració (valor eficaç): 25 kA/3 s. 

f) Corrent admissible de curta duració (valor de pic): 63 kA/3 s. 

• CEL·LA 6. entrada línia 25 kV per serveis auxiliars independents 25/ 0.42 kV (unitat 
funcional MC). 

Aquesta cel·la és el model MC-LI de cel·les de mitja tensió d’ORMAZABAL. És una cel·la 
compacta aïllada amb gas SF6. És una cel·la amb interruptor automàtic extraïble i 
transformadors de tensió i intensitat per protecció i mesura. Les característiques elèctriques són 
les mateixes que les de la cel·la 5. 

Finalment, una característica comuna a totes les cel·les és que els circuits auxiliars de baixa 
tensió i la unitat de protecció i control es troben en un compartiment separat de la part de mitja 
tensió. 

9.7. Transformadors de serveis auxiliars 

Els serveis auxiliars estan alimentats normalment per les barres de generació mitjançant un 
transformador de serveis auxiliars (TRSA2) amb relació de transformació 6/0.42 kV. Degut a la 
importància de l’alimentació dels serveis auxiliars d’una central, s’ha previst una alimentació que 
ve d’una línia externa de 25 kV propietat de Fecsa-Endesa. Només s’alimentaran per aquesta 
línia en cas que no hi hagi tensió en barres de 6 kV i l’automatisme de commutació en baixa 
tensió canviarà el sentit de l’alimentació al mateix temps que donarà un senyal d’avís en aquest 
sentit. En el moment que es restableixi l’alimentació en barres de 6 kV, el commutador tornarà a 
canviar al seu estat normal. 

Ambdós transformadors són de 250 kVA d’intempèrie i de la casa MERLIN GERIN. Estan 
disposats en un lateral de la casa de màquines, lluny de la subestació elevadora. En l’Annex 
G.3 es descriuen les característiques més importants d’aquests dos transformadors. 

9.8. Malla de terra de la subestació 

A la subestació elevadora d’intempèrie és necessària la instal·lació d’una malla de terra perquè 
la tensió de pas ( pU ) i de contacte ( pU ) no superin els valor màxims admissibles. 
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Per fer un dimensionat correcte de la instal·lació de terra de la subestació cal en primer lloc 
determinar la superfície de terreny de què es disposa i la resistivitat del mateix. Així doncs, la 
malla és de coure i està enterrada a una profunditat de 0.8 m. Té unes dimensions de 18 m per 
12 m i els conductors estan disposats de manera que disten entre ells 2 m constants. Pel que fa 
a la resistivitat del terreny ( ρ ), és un paràmetre força important en el valor de les tensions de 

pas i de contacte. Davant la impossibilitat de conèixer amb exactitud aquesta dada, s’ha hagut 
d’estimar d’acord amb el tipus de terreny que es té: terreny argilós. Consultant la normativa 
corresponent a les instal·lacions de terra en les subestacions (MIE-RAT 13), s’ha considerat que 
la resistivitat del terreny és de 50 Ω·m. A part d’això també cal considerar la resistivitat 
superficial del terreny ( sρ ), ja que s’hi ha posat uns 10 cm de grava en la superfície. Aquest 

paràmetre s’estima amb un valor de 3000 Ω·m. 

A continuació cal calcular la resistència de la malla, que ve donada per l’(Eq. 9.8.1) una 
expressió empírica que relaciona aquest paràmetre amb les variables geomètriques de la malla 
(IEEE Standard 80): 

On  L  és la longitud de tots els conductors de la malla, en m. En aquest cas,  . 

 A  és la superfície ocupada per la malla, en m2. En aquest cas, 2216mA =  . 

h  és la profunditat, en m, d’enterrament de la malla, és a dir, 0.8 m. 

Si es substitueixen aquests valors, s’obté una resistència de malla de 1.58 Ω. Amb aquest valor 
ja es pot procedir a calcular les corrents de curtcircuit unipolar i bipolar a terra en cas de defecte. 
En l’Annex H.4 hi ha descrits tots els càlculs corresponents a aquests corrents de curcircuit i 
s’ha pres el valor més elevat pel càlcul de la malla, ja que és el cas més desfavorable. Per tant, 
el valor del corrent màxim de defecte correspon al curtcircuit unipolar a terra, per tant, 3.4 kA. 

Havent calculat i dissenyat la malla, cal determinar la secció del conductor. Per tal estimació es 
pren com a referència l’(Eq. 9.8.2) que dóna la secció del conductor en funció de la intensitat 
màxima de defecte i les temperatures màximes pel material. 
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On s  és la secció del conductor en mm2. 

I  és la intensitat màxima de defecte expressada en kA. 

t  és la duració del defecte, en s. Es considera una duració màxima de 0.5 s. 

   rθ  és la temperatura de referència, que es pren 20 ºC. 

rθ , aθ  i mθ  són paràmetres que depenen del material. En el cas del coure, 85=K ; 

Ca º234=θ  i Cm º1000=θ . 

Substituint valors, s’obté una secció mínima de 26.8 mm2. Com que aquest no és un valor 
normalitzat, cal prendre el conductor normalitzat de diàmetre immediatament superior, és a dir, 
conductor de 35 mm2. Finalment, cal calcular les tensions de pas i de contacte que es tenen 
amb el disseny actual de la malla i comparar-les amb els valors màxim admissibles designats en 
la MIE-RAT 13.  Per la tensió de pas s’utilitza l’expressió següent (IEEE Stardard 80): 

On pK  és un coeficient que té en compte la influència del nombre de seccions   en paral·lel, les 

seves dimensions i la seva distribució sota terra. Es pot estimar amb l’equació següent: 

El nombre de seccions en paral·lel, n , és de 10. 

iK  és un factor corrector que té en compte que el corrent de pas a terra no és uniforme per 

cada conductor de la xarxa. Es pot estimar de la següent manera: 

Substituint valors, tots coneguts,  s’obté una tensió de pas de 989 V. 

Per altra banda, la tensió de malla es calcula amb l’(Eq. 9.8.6): 

LIKKU ipp ⋅⋅⋅= ρ  (Eq. 9.8.3) 
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nKi ⋅+= 172.065.0  (Eq. 9.8.5) 
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Taula 9.8.1 Comparativa de les tensions de pas i contacte 

 Interior Exterior 
Tensió de pas calculada (V) 989 989 

Tensió de pas admissible (V) 10209 1872 
Tensió de contacte calculada (V) 260 260 
Tensió de contacte admissible (V) 572 155 
 

On mK és un coeficient té en compte el nombre de seccions n  en paral·lel i s’estima de la 

següent manera: 

On d és el diàmetre del conductor , en m. Substituint tots els valors, s’obté una tensió de malla 
(de contacte) de 260 V. Un cop calculades les tensions de pas i contacte cal assegurar-se que 
acompleixen la norma, és a dir, que són inferiors a la tensió de pas i contacte admissibles, 
estipulades per la MIE-RAT 13, i que es calculen tal i com indiquen les (Eq. 9.8.8) i (Eq. 9.8.9): 

On t  és el temps màxim de duració de la falta, que és de 0.5 s. Per aquest valor de temps, el 
paràmetre K  pren el valor de 72 i el paràmetre n  el valor de 1. La Taula 9.8.1 mostra els valors 
comparatius de les tensions de pas i contacte admissibles amb les calculades anteriorment: 

 

 

 

  

Tal i com es pot apreciar, les tensions calculades exteriors s’han pres iguals que les interiors per 
més seguretat. Vistos els resultats, l’única condició que no compleix la malla de terra és la 
tensió de contacte exterior, que es soluciona amb la instal·lació de la tanca metàl·lica de la 
subestació a 1.5 metres del perímetre de la malla cap endins i connectada a aquesta. 

LIKKU imm ⋅⋅⋅= ρ  (Eq. 9.8.6) 
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10. CASA DE MÀQUINES 

Malgrat que aquest aspecte no es tracti en profunditat en el projecte, cal citar una sèrie de 
consideracions que cal tenir en compte en l’emplaçament de la casa de màquines. 

En primer lloc, la casa de màquines està situada a prop del punt on es retornen les aigües 
desviades. És dir, s’ha procurat que el canal de desaigúe sigui el més curt possible perquè en 
cas de riuades, no existeixi una zona massa extensa on els sediments hi puguin trobar lloc i 
provocar que el nivell de l’aigua augmenti i això provoqui una pèrdua en el salt. En contraposició 
a aquesta consideració, també s’ha procurat no allargar massa el tub a pressió, i en 
conseqüència, el tub de la xemeneia d’equilibri per raons econòmiques. 

Un altre aspecte que s’ha de tenir molt present és la fonamentació que es realitza. 
Concretament, aquest procés s’inicia amb l’excavació i extracció de terres de la planta de la 
central a uns 3 metres de profunditat i uns 6 metres en l’indret on va col·locada la turbina. I 
posteriorment es cimenta la zona excavada amb una plataforma de formigó la qual reparteix el 
pes i les vibracions de les màquines. En total, l’obra civil corresponent a la casa de màquines té 
unes dimensions en planta de 30 m de llarg per 15 m d’ample. Es considera que aquestes són 
les dimensions mínimes perquè no impliqui un impacte ambiental massa important en el 
projecte. 

Tal i com es veu en el plànol 7 de l’Annex L, la casa de màquines està composada per dos 
mòduls separats, un on està la maquinària més pesada i l’espai per maniobrar-la, com és la 
turbina i l’alternador i en l’altra s’han disposat les cel·les de generació, aparells de telecontrol 
(els quals no s’han tractat en aquest projecte), les bateries, etc. També s’ha previst una part de 
la planta on hi ha els serveis addicionals a la central, com són oficines i WC. 

10.1.  Grua-pòrtic 

En aquesta central és necessària la instal·lació de una grua-pòrtic per l’elevació del la 
maquinària més pesada tant en la instal·lació com en les avaries la qual es trasllada al llarg de 
tota la casa de màquines. És força important que existeixi un espai suficient sota el ganxo de 
manera que, en cas d’estar suspesa la peça més gran de la central, pugui passar per sobre de 
les altres peces muntades sense haver-se de dividir. La grua-pòrtic escollida és de la casa 
AUSIÓ i té unes característiques perfectament adients a les necessitats de la central: 

• Pes d’elevació:  40 t. 

• Altura útil sota ganxo: 4.5 m. 
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• Disposa de dues velocitats en tots els moviments: una de treball i una de precisió.  

• Silenciós. 

• Motors de translació d’arrancada i aturada progressiva. 

• Proteccions dels motors: IP 55. 

10.2.  Accessos 

La facilitat d’accés a la casa de màquines i a la subestació elevadora caracteritza la ubicació 
escollida, ja que està molt a prop de la carretera C-14 i  s’hi accedeix per una petita carretera. Al 
voltant de la casa de màquines hi ha suficient espai com perquè un camió pugui maniobrar o 
perquè s’hi puguin col·locar màquines avariades. 
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11. VIABILITAT DE LA CENTRAL 

L’aspecte més important en la implantació d’aquesta central és l’aspecte econòmic: cal que 
sigui viable, i que aporti uns ingressos anuals superiors a les despeses. La despesa més 
important és, naturalment, la inversió inicial necessària per posar en marxa la central. En 
l’Annex K.3 hi ha calculada la previsió d’inversió inicial a efectuar, que ascendeix a 13.970.710 
€. Davant aquesta gran quantitat és obvi que s’haurà de demanat un crèdit per realitzar els 
treballs d’implantació i això farà que els primers anys es dediquin a tornar aquest préstec. S’ha 
optat per un crèdit a 10 anys amb anualitat constant. 

Al marge del retorn del capital inicial, cal tenir en compte una sèrie de costos fixes i variables 
anuals de manteniment, com són els salaris, reparació d’avaries, pòlisses d’assegurances, etc. 
els quals també estan desglossats en l’Annex K.3. 

En contraposició a aquestes despeses, hi ha uns ingressos anuals per venda d’energia, objectiu 
final de l’explotació, que depenen de la producció anual i del règim de retribució. Pel que fa a la 
producció anual, s’ha estimat que cada any es produiran 21.712.280 kWh entre els dos grups 
generadors (veure Annex K.2). En relació a la retribució econòmica, aquesta explotació està 
acollida al RD 436/2004, corresponent a les instal·lacions en règim especial del grup b.4 
(hidroelèctrica amb potència menor a 10 MW). Aquest RD normalitza la retribució en funció d’un 
factor, anomenat TERM, que cal multiplicar pels corresponents percentatges de tarifa, prima i 
incentiu. Així doncs, segons el RD 436/2004 [20] i la producció anual estimada, es calculen uns 
ingressos anuals de 2.190.786,40 € durant els primers 25 anys i 2.034.301,65 € durant els 
següents, indefinidament. 

Amb tots aquests fons generats i invertits es poden calcular els fluxos de caixa anuals, que 
donen idea del període de retorn de la inversió i del valor actualitzat net i la taxa interna de 
rendibilitat. Veient els càlculs de l’Annex K.4, es pot concluir que la inversió es recupera als 13 
anys (pay-back), el TIR és del 7% i suposant un horitzó de 30 anys (que segurament serà de 
més temps), el VAN té un valor de 2.122.219 € positius, valor que indica que la instal·lació és 
rentable. 
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Conclusions 

Davant del no-coneixement social per part d’una població eminentment agrícola, una de les 
prioritats principals en l’estudi d’aquesta central és la generació d’energia elèctrica a partir de 
recursos renovables i que l’explotació dels recursos hidrics de la zona no provoca un impacte 
ambiental important en el poble. Per aconseguir aquesta acceptació social, és necessari refer el 
sistema de rec de les Hortes d’Organyà per millorar l’eficiència del mateix. Per aquest motiu s’ha 
escollit un sistema de rec a pressió que pugui ésser aprofitat per produir energia elèctrica durant 
els períodes que no es rega. Conseqüentment, es recupera la part de l’actual canal de rec ja 
que  el nou tub es soterra i aquesta franja es pot dedicar a altre usos i no provoca un 
trencament en el terreny. 

Per altra banda, la reutilització de la concessió d’aigües actual fa que no se n’hagi de demanar 
una de nova, sinó que simplement cal demanar una ampliació de concessió, gestió molt més 
àgil, fàcil i econòmica. A més a més, la previsió de cabal ecològic és abundant malgrat que no 
existeixi una reglamentació oficial per part de la Confederació, cosa que facilita encara més 
l’obtenció d’aquesta ampliació de concessió. 

En la línia del cabal ecològic, s’ha resolt molt eficaçment l’aprofitament d’aquest cabal que en un 
principi s’hauria de deixar fluir sense turbinar. Això implica poder disposar d’una font 
independent i autosuficient d’energia en cas d’emergència o una sobreproducció que també 
s’injecta a la xarxa.   

De totes maneres, l’aspecte més important en el disseny d’una central hidràulica és la viabilitat 
de la mateixa. Evidentment, l’objectiu de la implantació d’aquesta instal·lació és aconseguir 
obtenir uns ingressos segurs, nets i duradors, tal i com s’ha assegurat al llarg de l’estudi. A més 
a més, per la banda del client, se li dóna una major seguretat en el subministrament elèctric, ja 
que el poble d’Organyà s’alimenta actualment per només una línia de 25 kV que prové de la 
subestació d’Oliana. Amb la central s’ofereix dues vies d’alimentació addicionals, cosa que 
redueix molt la probabilitat que s’interrompi el subministrament elèctric. 

En definitiva, s’ha resolt de manera eficient i ecològica una demanada d’energia al mateix temps 
que s’ha reduït l’impacte ambiental resultant i s’ha millorat les condicions de treball dels pagesos 
de la zona. 
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