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Resum

El present projecte pretén demostrar la viabilitat tècnica de l’aprofitament hidroelèctric dels
salts existents en un canal artificial de reg. Per les característiques d’aquests, desnivell de 7
metres i cabal variable entre 1,5 i 3 m3/s durant sis mesos l’any, fan que aquests pertanyin
a la categoria de microcentrals hidroelèctriques, amb una potència elèctrica al voltant dels
150 kW.

La metodologia emprada en el desenvolupament de l’estudi consisteix en la justificació
tècnica dels elements mes rellevant de la instal·lació, essent aquest: la turbina hidràulica,
l’acoblament mecànic, el generador elèctric, el transformador elèctric i l’energia elèctrica
venuda a la xarxa. A partir d’aquesta última es pot valorar la seva viabilitat econòmica.
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1. Glossari

1.1. Turbina

Hb: Altura bruta.

Hef: Altura efectiva.

Hn: Altura neta.

hr: Pèrdues de càrrega en la instal·lació.

HS: Alçada màxima de succió.

n: Velocitat de rotació.

n11: Velocitat reduïda.

ns: Velocitat específica.

Pb: Potència bruta.

Pef: Potència efectiva.

PT: Potència a l’eix.

Q11: Cabal reduït.

Qe: Cabal d’equipament.

V: Volum anual turbinable.

Z: Nombre d’àleps del rodet.

ηman: Rendiment manomètric.

ηmec: Rendiment mecànic.

ηvol: Rendiment volumètric.

σT: Coeficient de cavitació per la turbina.
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σy: Coeficient de cavitació per la instal·lació.

1.2. Generador

M: Parell.

nT: Velocitat de rotació a l’eix de la turbina.

P: Potència útil.

P1-2: Potència electromagnètica que travessa l’entreferro.

PJ2: Pèrdues per efecte Joule en el rotor.

Pm: Potència mecànica que dona com a motor.

PT’: Potència mecànica a l’eix de la turbina.

R1: Resistència estator.

R2: Resistència rotor.

RFe: Resistència de pèrdues en el ferro.

s: Lliscament.

SG: Potència reactiva del generador

X1: Reactància estaror.

X2: Reactància rotor.

Xm: Reactància magnetitzant

1.3. Transformador

Cos ϕ: Factor de potència de la instal·lació.

I0: Corrent de buit.

N1: Nombre d’espires del primari.

N2: Nombre d’espires del secundari.
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P0: Pèrdues en buit.

PW: Pèrdues en càrrega.

Q0: Potència reactiva del transformador en buit.

QC: Potència reactiva de la bateria de condensadors

QT: Potència reactiva del transformador en càrrega

R1: Resistència primari.

R2: Resistència secundari

Rcc: Resistència de curtcircuit.

RFe: Resistència de pèrdues en el ferro.

SN: Potència nominal

THD: Distorsió Harmònica Total

U1: Tensió del primari.

U2: Tensió del secundari.

ucc: tensió de curtcircuit.

X1: Reactància primari.

X2: Reactància secundari.

Xcc: Reactància de curtcircuit.

Xm: Reactància magnetitzant

Zcc: Impedància de curtcircuit.

1.4. Aparamenta mitja tensió

I’’k3GT: Corrent de curtcircuit en barres de 25 kV.

RG: Resistència del generador.
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RQ: Resistència de la xarxa.

RT: Resistència del transformador.

XG: Reactància del generador.

XQ: Reactància de la xarxa.

XT: Reactància del transformador.

ZG: Impedància del generador.

ZQ: Impedància de la xarxa.

ZT: Impedància del transformador.



Estudi de viabilitat de l’aprofitament hidroelèctric d’un canal artificial de rec Pàg. 9

2. PREFACI

Els cabals del Segre son regulats parcialment pels embassaments d'Oliana (1958) i Rialb
(2000). L'embassament d'Oliana té una cabuda de 101 hm3 i el de Rialb de 200 hm3.

Per resolució de data 2 de setembre de 1991, el Ministeri d'Obres Públiques declarà
constituïda a favor de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell la concessió
d'aigua del riu Segre, reconeguda pels RD de 3 de novembre de 1852 i de 29 de setembre
de 1928, amb uns cabals màxims a derivar de 33 m3 /s pel Canal Principal d'Urgell i de 8
m3/s pel Canal Auxiliar, amb destinació al rec, proveïment de poblacions i usos industrials,
d'acord amb les condicions que es fixen en l'esmentada resolució, d'entre les quals cal
recordar que el volum màxim utilitzat no pot superar els 9.000 m3/hectàrea i any.

Els drets d'aquesta concessió es mantindran fins el dia 1 de gener de l'any 2061, d'acord
amb allò que disposa la Llei d'aigües de 2 d'agost de 1985.
El Canal Principal neix la localitat de Ponts i té una llargada de 144,2 km. Deriven del
Canal Principal les quatre Sèquies Principals, amb una llargada total de 102,6 km. La
segona sèquia principal té una longitud de 29,2 km i neix al terme municipal d’Anglesola
(Urgell).
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2.1 Origen del projecte

En la primera meitat del segle XX, quan l’ús de l’energia elèctrica tot just començava a ser
utilitzada en el món rural, i encara no s’havien construït els grans embassaments pirinencs,
es van construir dues centrals hidroelèctriques en la segona sèquia principal del canal
d’Urgell, entre d’altres, per subministrar electricitat a les poblacions dels voltants. En la
figura 2.1 es pot veure la antiga instal·lació de la central situada en el quilòmetre 2,2 i l‘estat
actual d’aquest.

. Fig. 2.1
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Fig. 2.2

En la figura 2.2 es veu l’estat actual de la instal·lació de la segona central situada al
quilòmetre 2,9 de la segona sèquia principal.

2.2 Motivació

Les motivacions d’aquest projecte son diverses, en destaquen dues: contribuir a la reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i millorar la sostenibilitat energètica.

Aquestes dues motivacions impliquen fomentar l’ús de les energies renovables, ja sigui
hidràulica, eòlica, solar o biomassa entre d’altres.

Quan a la reducció d’emissions de gasos, es de fet una imposició que sorgeix del protocol
de Kioto el 29 d’abril de 1998 a qual la Comunitat Europea es va ratificar.

El Protocol de Kioto s’aplica a les emissions de sis gasos d’efecte hivernacle:

•  dióxid de carboni (CO2);

•  metà (CH4);

•  òxid nitrós (N2O);

•  hidrofluorocarbons (HFC);

•  perfluorocarbons (PFC);

•  hexafluorur de sofre (SF6)
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Les parts firmats del protocol es comprometen a reduir les seves emissions de gasos
d’efecte hivernacle com a mínim un 5% respecte al nivell de 1990 durant el període 2008-
2012.

Tots els estats membres de la Unió Europea han de reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle en un 8% entre els anys 2008 y 2012. Tot i així el estat membres de Unió
Europea s’han compromès a iniciar les reduccions l’any 2005.

El procés que es durà a terme a partir del 2005 establirà un mercat europeu d’emissions de
CO2 que imposa un límit màxim a las emissions dels sis grans sectors industrials, entre ells
l’elèctric. Això significa que aquest sis sectors tindran que reduir gradualment les seves
emissions o pagar pel que excedeixi de la seva quota.

Les emissions espanyoles de CO2 ja superen avui més del 20% de les que haurien de ser
al 2010, segons els compromisos de la unió europea.
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3. INTRODUCCIÓ

L’estudi del projecte es centra en la segona sèquia principal del Canal d’Urgell, en concret
en els salts del punts quilomètrics  2.2 i 2.9, que per la semblança que tenen de cabal i
altura del salt es tractaran de forma unitària.

3.1 Objectius del projecte

Aquest document té com a objectiu avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de
l’aprofitament hidroelèctric dels salts més significatius esmentats.

A partir de les especificacions del canal, alçada i cabals, es demostra la viabilitat tècnica de
l’aprofitament hidroelèctric i es determina la producció d’electricitat anual i els ingressos per
la seva venda. S’avalua la viabilitat econòmica a partir del costos de construcció, operació i
manteniment.

3.2 Abast del projecte

El projecte pretén abasti gran part  dels components de la minicentral, tret de l’obra civil,
que s’esbossa però no es calcula amb detall. Dins dels components de la minicentral es fa
una justificació més acurada de la turbina hidràulica i dels components de l’instal.lació
elèctrica, generador, transformador, elements de mesura i protecció i tarificació de l’energia
elèctrica.
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4. DADES PRINCIPALS DELS SALTS

4.1 Cabals

La segona sèquia principal transporta aigua durant 6 mesos a l’any, essent el cabal màxim
durant els mesos d’estiu, juny, juliol i agost, a causa de les exigències dels cultius fruiters.
Durant els mesos de primavera, març i abril el cabal es 2/3 del cabal màxim i durant el mes
de setembre es la meitat del cabal màxim. Gràficament es veu representat en la fig.4.1, on
es recullen els valor mitjos dels últims 10 anys.

 Distribució dels cabals
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fig.4.1

Numèricament es té:

Cabal de primavera: Qp=1,93 m3/s

Cabal d’estiu: Qe= 2,90 m3/s

Cabal de tardor: Qt= 1,45 m3/s

Cabal mig: Qmig= 2,336 m3/s

Aquest valors son els mateixos pels dos salts.
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4.2 Corba de cabals acumulats

A partir de la figura 4.1 s’obté la figura 4.2, on es representa el cabal de la instal.lació en
funció del número de dies de l’any

mes Q[m3/s] dies
abril (30 dies)) 1,93 153
maig (31 dies) 1,93 153
juny (30 dies) 2,90 92
juliol (31 dies) 2,90 92
agost (31 dies) 2,90 92
setembre (30 d) 1,45 183

Fig.4.2
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Volum anual turbinable

El volum anual turbinable s’obté a partir de l’àrea que tanca la corba, que en aquest cas es
lineal a causa de la regularitat en el cabal del canal de rec. Aquest volum es doncs l’àrea
ombrejada en la figura 4.2, essent:
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� �
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Es pren com a cabal de l’equipament es Qe=3 m3/s essent el cabal mínim turbinable Qme el
donat per: Qme = k· Qe on k depèn del tipus de turbina emprada. Com es veurà en el capítol
5 el tipus de turbina es kaplan, sent k=0.25. Queda doncs Qme=0.25·3=0.75  m3/s.
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4.3 Alçades

Es defineix el salt número 1 com el que esta situat en el quilòmetre 2,2 de la segona sèquia
principal del canal d’Urgell. La diferència de cotes entre el nivell superior de l’aigua  i el
nivell inferior es de 7,05 m, desnivell que s’anomena altura bruta Hb. Hb1=7,05 m

Es defineix el salt número 2 com el que esta situat en el quilòmetre 2.9, amb una alçada
bruta Hb2=7,2 m.

Es defineix el salt efectiu (Hef) com el salt net (Hn) menys les pèrdues en el distribuïdor,
rodet i tub d’aspiració, essent el salt net (Hn) la diferència entre l’altura bruta menys les
pèrdues de càrrega en la instal·lació (bàsicament la reixa i el conducte d’admissió).

Les pèrdues de càrrega en la reixa es determinen segons la fórmula de Kirschmer:

4
23

· · ·    [m]
2·r

s vh Sen
b g

β α =  
 

, on β és el coeficient de forma dels barrots, s és el gruix dels

barrots, b és la distància entre barrots, v és la velocitat d’entrada de l’aigua i α és l’angle de
la reixa respecte l’horitzontal. El la figura 4.3 es mostra la forma i distàncies de separació
entre els barrots de la reixa. Les cotes es donen en centímetres.

Fig. 4.3

Substituint valors en la fórmula de Kirschmer:

4 4
2 23 32 1· · ·  1.79· · ·sen 45º =0,038 [m] 

2· 3 2·9.81r
s vh sen
b g

β α� � � �= =� � � �
� � � �

Donat que les pèrdues de càrrega en la reixa son molt petites es poden menystenir i obtenir
el salt net Hn estimant segons [6] unes pèrdues de càrrega en la instal·lació, de Hr=0,2 m,
quedant la altura neta Hn=Hb-Hr=7,05-0,2=6,85 m pel primer salt i Hn=7 m pel segon salt.
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4.4 Quadre resum

En la taula 4.1 es veu numèricament els valors representats en la figura 4.1, on a més a
més es dona la potència bruta.

Salt nùm.1 Salt nùm.2

mes Q [m3/s] Hb [m] Pb [kW] mes Q [m3/s] Hb [m] Pb[kW]

abril 1,93 7,05 133,71 abril 1,93 7,2 136,56

maig 1,93 7,05 133,71 maig 1,93 7,2 136,56

juny 2,90 7,05 200,57 juny 2,90 7,2 204,83

Juliol 2,90 7,05 200,57 juliol 2,90 7,2 204,83

Agost 2,90 7,05 200,57 agost 2,90 7,2 204,83

Setembre 1,45 7,05 100,28 setembre 1,45 7,2 102,42

Taula 4.1

La potència bruta ve donada per:

( )b bP =9,81· ·H ·Q [W]          Ec. 4.1ρ

on Hb [m], Q [m3/s] i ρ=1000 [kg/m3] densitat de l’aigua.
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5. TURBINA

En aquest apartat es selecciona el tipus de turbina que millor s’adapta a les característiques
del salt i es calculen els principals paràmetres d’aquesta.

5.1 Selecció del tipus de turbina

Segons les característiques del salt donades en la taula 4.1 i segons la figura 5.1 que ens
dona [1] per minicentrals hidroelèctriques, es pot veure que el tipus de turbina que més
s’ajusta son les tipus Francis i Kaplan

Fig. 5.1

Tot i tenir dos tipus de turbines que s’ajusten, les turbines kaplan tenen una corba de
rendiment mes plana que les turbines francis, es a dir que el rendiment es manté elevat tot i
les fluctuacions del cabal, tal com es pot veure en la figura 5.2 segons [1].

Fig. 5.2
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Per tant el tipus de rodet que millor s’ajusta el kaplan.

Segons [2] el tipus de turbina es la que es pot veure en la figura 5.3

Fig. 5.3

Per una potència bruta entre 100 i 200 kW i una altura de 7 metres es llegeix  ZD560-LH-80
on ZD indica el tipus de turbina, en aquest cas de flux axial tipus bulb (kaplan). La següent
xifra ens indica la velocitat específica ns=560. LH es refereix a la posició de l’eix i al tipus de
caixa espiral. L=eix vertical, H=caixa espiral de formigó. La última xifra, 80 indica el
diàmetre del rodet en centímetres.

Així doncs el tipus de turbina es un rodet tipus kaplan d’àleps orientables, eix vertical i caixa
espiral de formigó.

5.2 Paràmetres principals de la turbina

5.2.1.  Velocitat específica (ns)

Donada una turbina de potència P[kW] amb un salt net Hn[m] i girant a n [min-1], es defineix
la velocitat específica com la que tindria una turbina semblant amb una altura neta de 1 m i
una potencia de 1 kW, amb el mateix rendiment manomètric.

Es fixa la velocitat de rotació de la turbina en: n=500 min-1. Es determina la velocitat
específica segons [7]:
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-1
5/ 4 5/ 4

· 500· 0,88·200 582,6 min
7S

n

n Pn
H

= = = , on P es la potència en kW que dona la turbina

a plena admissió, es suposa un rendiment del 88 %, Hn en metres i n la velocitat de rotació
en min-1. Un cop mes es veu corroborada el tipus de turbina kaplan segons [7].

5.2.2.  Diàmetre del rodet (De)

Per determinar el diàmetre del rodet  s’utilitza per un costat la figura 5.4 que ens dona [3],
llei empírica basada en un gran nombre de construccions.

Fig. 5.4

A partir de l’altura neta del salt (Hn=6,85÷7 m) s’obté de la figura 5.4 C=0,055 i es determina

el diàmetre De segons: · 0.052· 200 0,74 me bD C P= = = , on Pb es la potència bruta en 

kW.

D’altra banda es pot determinar el diàmetre a partir de la fórmula de Ahlfors donada per [5]
que relaciona el diàmetre, la velocitat i el cabal:

3
-13

e

3
e

Q mD =4,375·  [m], on Q  n[min ]
n s

2,9D =4,375· 0,786 [m]
500

� �
� �
� �

=

S’ajusta el diàmetre extern del rodet a un valor normalitzat donat pel fabricant: De=80 cm
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5.2.3.  Dimensions del rodet

A partir del diàmetre del rodet determinat en l’apartat 5.2.1 De= 0,8 m, i segons [4] es
determinen de la figura 5.5a la resta de cotes on D1= De = 0,80 m .

Fig. 5.5a Fig.5.5b

Relació de diàmetres del rodet (relació del cub):    0,33< <0,4i

e

D
D

ν ν=

S’adopta per aquest cas ν=0.4, essent el diàmetre interior del rodet: i eD =0.4·D =0,32 m 

Les correspondències amb la figura 5.5a son Di=Dh.

La resta de cotes es poden veure al plànol número 5

5.2.4.  Nombre d’àleps del rodet (Z)

S’utilitza la taula 5.6 donada per [4]. Per una altura de 7 m i una relació del cub de ν=0,4, el
número d’àleps del rodet es 4, per tant Z=4. També [7] coincideix amb el resultat.

Altura [m] Núm. Àleps Z Relació del cub νννν

5 3 0.33

5 – 25 4 0,35 – 0,4

25 – 45 5 - 6 0,4 – 0,45

Taula 5.6
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5.2.5.  Cavitació

La cavitació es un fenomen que es presenta quan en alguna zona del rodet la pressió es
inferior a la pressió de vapor del fluid i aquest passa de líquid a vapor, passant novament a
líquid desprès d’un cert recorregut donant lloc a implosions. L’efecte sobre el material del
rodet es la corrosió química i l’erosió mecànica, que de produir-se de forma continuada
dona lloc a la destrucció de la turbina.

La probabilitat de que aparegui cavitació es més alta com més ràpida es la turbina.

Primer es determina el coeficient de cavitació (coeficient de Thoma) per la turbina i per la
instal·lació segons [2]:

i) Coeficient de cavitació per la turbina: 
1,8 1,8( 30) (588 30) 0,528

200000 200000
s

T
nσ + += = =

ii) Coeficient de cavitació per la instal·lació: 1,41 6 1,41 675,4· ·10 75, 4·588 ·10 0,606y snσ − −= = =

No hi ha cavitació si es compleix: y Tσ σ> , per tant no hi ha cavitació.

L’alçada màxima de succió Hs es pot obtenir a partir de [2]:

,max
30010 · 10 0,606·7 5,4 m

900 900S y
AH Hσ= − − = − − = , on A es l’alçada sobre el nivell del

mar. En aquest cas s’ha adoptat un valor de Hs=0,8 m. Veure figura 5.7.

fig. 5.7
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5.2.6.  Dimensions del tub d’aspiració

El tub d’aspiració serveix d’enllaç entre el rodet i el canal de sortida. Es construeix de
formigó, essent de secció variable per aconseguir la màxima recuperació de l’energia
cinètica de l’aigua a la sortida del rodet.

A les turbines de reacció Kaplan, la velocitat de sortida de l’aigua es elevada, disminuint el
rendiment en cas de caiguda lliure (sense tub d’aspiració), cosa que fa necessari disminuir
la velocitat de l’aigua i recuperar pressió.

Per poder disminuir la velocitat i recuperar pressió, s’augmenta la secció de pas
gradualment cap a la sortida (difusor).

A partir del diàmetre del rodet i segons [3] les cotes es donen en la figura 5.8.

Veure el plànol número 5.

Fig. 5.8

El tub d’aspiració es revestirà de xapes metàl·liques on la velocitat de l’aigua pugui superar
els 5 m/s

5.2.7.  Rendiment manomètric

Es defineix el rendiment manomètric com la relació entre la potència efectiva (Pef) que
aprofita el rodet i la potència posada a disposició d’aquest:

· · ·9,81
· · ·9,81 · · ·9,81

ef ef ef
man

n n n

P Q H H
Q H Q H H

γ
η

γ γ
= = =
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Es defineix la turbina unitària com aquella que té el diàmetre del rodet d’un metre i treballa
amb un salt d’un metre.

La velocitat reduïda o unitària (n11) es la que tindria la turbina unitària. El cabal unitari (Q11)
es defineix de la mateixa forma que la velocitat unitària.

Per una alçada neta (Hn) constant s’obtenen les equacions de semblança [7]:

[ ] [ ]-1e
11 e n 

n·Dn = ,  on n en min ,  D  en m  i H en m
nH

  

[ ] [ ]-1
11 e n 2

QQ =  on n en min ,  D  en m  i H en m
·e nD H

    .

11
3

11 · e

Q Q ctn
n n D

= =

Dues turbines son semblants quan els seus rendiments son iguals.

Pels diferents valors de cabal, la taula 5.9 mostra els valors de Q11.i n11.

Salt nùm.1 Hb=7,05 m, Salt nùm.2 Hb=7,20 m,

Mes Q[m3/s] Hn[m] n11 Q11 Hn[m] n11 Q11

Abril 1,93 6,85 152,8 1,152 7,00 151,2 1,149

Maig 1,93 6,85 152,8 1,152 7,00 151,2 1,149

Juny 2,90 6,85 152,8 1,731 7,00 151,2 1,713

Juliol 2,90 6,85 152,8 1,731 7,00 151,2 1,713

Agost 2,90 6,85 152,8 1,731 7,00 151,2 1,713

Setembre 1,45 6,85 152,8 0,865 7,00 151,2 0,856

Taula 5.9
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Fig.5.10

La figura 5.10 dona les corbes característiques d’una turbina unitària tipus Kaplan amb
regulació dels àleps del rodet i del distribuïdor, obtingudes a patir d’una sèrie d’assaigs que
engloben la totalitat de les condicions de treball, donada per [5].

Per una velocitat reduïda n11 fixada, s’obté el rendiment manomètric ηηηηman de la turbina en
funció del cabal reduït (punts marcats amb cercle a la figura 5.10). Si es vol treballar en el
punt de màxim rendiment per cada cabal unitari donat, llavors la velocitat serà variable,
(punts marcats amb rectangle a la figura 5.10).

També es pot obtenir el grau d’obertura del distribuïdor x i l’angle girat dels àleps ϕ0, per
cada valor de Q11 i n11.

En la taula 5.12 a es mostra els valors del rendiment en funció dels cabals Q11,llegits de la
fig. 5.10, mantenint la velocitat de rotació de la turbina constant.

 (n11=152,5 min-1, n=500 min-1)

Mes n11 n[min-1] Q11 Q[m3/s] ηηηηman

Abril 152,8 500,00 1,152 1,93 0,88
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maig 152,8 500,00 1,152 1,93 0,88

juny 152,8 500,00 1,731 2,90 0,815

juliol 152,8 500,00 1,731 2,90 0,815

agost 152,8 500,00 1,731 2,90 0,815

Setembre 152,8 500,00 0,865 1,45 0,875

Taula 5.12 a

En la taula 5.12 b es mostra els valors del rendiment màxim (ηman,max) de la turbina llegits
de la fig. 5.10, amb la velocitat de rotació variable.

mes n11 n[min-1] Q11 Q[m3/s] ηηηηman,max

abril 132,00 432,00 1,152 1,93 0,888

maig 132,00 432,00 1,152 1,93 0,888

juny 142,00 465,00 1,731 2,90 0,82

juliol 142,00 465,00 1,731 2,90 0,82

agost 142,00 465,00 1,731 2,90 0,82

setembre 132,00 432,00 0,865 1,45 0,885

Taula 5.12 b

5.2.8.  Potència a l’eix de la turbina (PT)

Un cop estimades les pèrdues de càrrega en la instal·lació (Hr=0,20 m) i determinar el
rendiment manomètric de la turbina, sols queda fixar el rendiment mecànic (ηηηηmec) i
volumètric (ηηηηvol) per obtenir la potència a l’eix. Es defineix el ηηηηmec a partir de les pèrdues
mecàniques per fregament en els coixinets de la turbina.

Es defineix el ηηηηvol a partir de la relació entre el cabal que cedeix l’energia al rodet i el cabal
que es subministra a aquest. S’estimen els rendiments mecànic ηηηηmec i volumètric ηηηηvol en un
96%.

La taula 5.13 mostra la potència mecànica a l’eix de la turbina PT, calculada a partir de la
equació 4.1:

T n manP = 9,81· ·Q·H · · ·   [W]mec volρ η η η
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Salt nùm.1

mes Q[m3/s] Hn[m] ηηηηmec ηηηηvol n[min-1] ηηηηman PT [kW] n[min-1] ηηηηman,max PT_max [kW] % var

abril 1,93 6,85 0,96 0,96 500,00 0,880 105,18 432,00 0,888 106,14 0,91%

maig 1,93 6,85 0,96 0,96 500,00 0,880 105,18 432,00 0,888 106,14 0,91%

juny 2,90 6,85 0,96 0,96 500,00 0,815 146,37 465,00 0,820 147,27 0,61%

juliol 2,90 6,85 0,96 0,96 500,00 0,815 146,37 465,00 0,820 147,27 0,61%

agost 2,90 6,85 0,96 0,96 500,00 0,815 146,37 465,00 0,820 147,27 0,61%

setembre 1,45 6,85 0,96 0,96 500,00 0,875 78,57 432,00 0,885 79,47 1,14%

Salt nùm.2

mes Q[m3/s] Hn[m] ηηηηmec ηηηηvol n[min-1] ηηηηman PT [kW] n[min-1] ηηηηman,max PT_max [kW] % var

abril 1,93 7 0,96 0,96 500,00 0,880 107,49 432,00 0,888 108,46 0,91%

maig 1,93 7 0,96 0,96 500,00 0,880 107,49 432,00 0,888 108,46 0,91%

juny 2,9 7 0,96 0,96 500,00 0,815 149,58 465,00 0,820 150,49 0,61%

juliol 2,9 7 0,96 0,96 500,00 0,815 149,58 465,00 0,820 150,49 0,61%

agost 2,9 7 0,96 0,96 500,00 0,815 149,58 465,00 0,820 150,49 0,61%

setembre 1,45 7 0,96 0,96 500,00 0,875 80,29 432,00 0,885 81,21 1,14%

Taula 5.13

En resum, la potència màxima oscil·la entre 147 i 150 kW.

Es pren com a valor de referència de la potència màxima en l’eix de la turbina PT=150 kW
per realitzar el càlcul de l’acoblament mecànic entre la turbina i el generador elèctric.
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6. Acoblament mecànic turbina-generador

Bàsicament hi ha dues solucions possibles, l’acoblament rígid mitjançant caixa
d’engranatges o acoblament flexible mitjançant corretges. En el present cas s’adopta la
transmissió per corretja pels següents motius:

1) Possibilitat d’unió dels arbres conductor i conduït a distàncies relativament grans.

2) Funcionament suau, sense cops i silenciós.

3) Actua com a fusible mecànic.

4) Disseny senzill, cost baix i manteniment reduït.

Resultats del càlcul de la corretja

El resultat del càlcul es detalla en l’annex A, essent el següent:

3 corretges CONTI SYNCHROFORCE  CPX III Heavy-Duty Timing Belt HTD4326-14M-40

3 politges dentades HTD toothed pulley PT67-14M-40

3 politges dentades HTD toothed pulley PT203-14M-40
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7. GENERADOR ELÈCTRIC

En aquest apartat es parteixen de les dades subministrades pel fabricant AEG per
determinar la velocitat de rotació del generador elèctric perquè aquest doni la potència, en
funció dels diferents cabals turbinats. També es determinen les corrents de linea  i la
bateria de condensadors necessària per corregir el factor de potència de la instal·lació.

7.1 Placa de característiques

El generador elèctric es una màquina asíncrona de rotor amb gàbia d’esquirol de la casa
AEG tipus AM315MZE4 de les següents característiques:

Generador Asíncron trifàsic (m=3) IP55,   Classe aïllament B (∆θ=80ºC)

PN=160 kW,  UN=400 V,  I1N=278,2 A,

Cos ϕN=0,8725, Rendiment global ηG=95,66%

f=50 Hz, 2·p= 4 pols, n=1485,6 min-1,
n1=1500 min-1,

Parell nominal MN=1036 Nm, Pèrdues en el coure PCu=4,152 kW

Pèrdues en el ferro PFe=2,178 kW Pèrdues mecàniques Pm=0,976 kW

7.2 Circuit equivalent

Per poder analitzar el funcionament de la màquina asíncrona, aquesta s’ha de modelitzar
en funció dels seus paràmetres elèctrics.

La màquina asíncrona s’assimila a un transformador elèctric on el secundari esta en
curtcircuit i girant, (veure figura 7.1-1). Aquest fet fa que que el secundari vegi un flux
magnètic altern a una freqüència que s’anomena de lliscament. El lliscament (s) es la
diferència entre la velocitat del camp magnètic del primari (n1) i la velocitat de rotació del
secundari (n) expressada en tant per ú respecte la velocitat del camp magnètic.

1

1

:            (Ec. 7.2.1)n nLliscament s
n
−=

En la figura 7.1 es mostra el circuit equivalent simplificat.
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R1 X1 X’2 R’2

R’ =R’ ·(1/s - 1)c 2U’1

I’2

         Circuit equivalent simplificat

Fig. 7.1

Els paràmetres elèctrics a tenir en compte pel circuit equivalent son la resistència i
reactància del estator (R1 , X1), la resistència i reactància del rotor (R2 , X2), i la reactancia
magnetitzant (Xm) que modelitza el flux magnètic i la resistència (RFe) que modelitza les
pèrdues en el ferro es pot menystenir degut a la poca rellevància d’aquestes.

La potència que es disipa en la resistència R’C, representa la potència mecànica que dona
com a motor, essent R’2+R’C=R’2/s.

Potència mecànica: ( )2'
23· ' ·  [W]        (Ec.7.2.2)m CP R I= .

La potència electromagnètica o potència que travessa l’entreferro es defineix segons
l’expressió:  1 2 2 2 23· · ·   [W]        (Ec.7.2.3)P E I cos ϕ− = .

Fent balanç de potències es té:

Potència que entra al rotor (P1-2) igual a potència mecànica que surt per l’eix (Pm) més

pèrdues en la resistència del rotor ( )2' '
2 2 23· ·  [W]        (Ec.7.2.4)JP R I= .

Es a dir:    1 2 2         (Ec. 7.2.5)m JP P P− = +

En la figura 7.1-3 es suposa que rotor i estator ja no son dos circuits elèctrics
independents sinó un de sol. Per a fer aquesta reducció es multipliquen les tensions per
la relació de transformació rE ,les corrents es divideixen per la relació de transformació rI i
les impedàncies es multipliquen per la relació rΩ.

La tensió tensió U’1 s’obté a partir de la tensió d’alimentació U1, segon la següent expressió:

' 1
1 1·   [V]        (Ec.7.2.6)m

m

X XU U
X

 −=  
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Introduint els valors de resistències i reactancies per fase (R1 , X1 , R’2 , X’2 , Xm) que dona
el fabricant s’obté el circuit equivalent aproximat per fase (fig. 7.2):

7.3 Corbes característiques i punts de funcionament

En aquest apartat es determinen les corbes de parell i corrent de linea en funció de la
velocitat de rotació. Un cop determinades es podrà conèixer amb exactitud la velocitat de
rotació necessària per a que el generador doni a la xarxa la potència elèctrica que
transforma a partir de la potència mecànica que li subministra la turbina.

7.3.1. Parell (M)

Tornant al balanç de potències que s’ha realitzat en l’apartat 7.2 es te:

1 2 2        (Ec. 7.2.5)m JP P P− = +

on substituint les equacions 7.2.4 i 7.2.2 s’obté:

2 2' ' ' ' ' '
2 2 2 2 C 2 2

' '
C 2

3·E ·I ·cos =3·I ·R +3·R ·I   
1Recordant,   R =R · s

s

ϕ
−� �

� �
� �

substituint R’C i agrupant s’obtenen les potències en funció de P1-2 i del lliscament:

1 2

2 1 2

(1 )·
 

·
m

J

P s P
P s P

−

−

= − �
�= �

1 2

La potencia util es ·  
on  es el rendiment mecanic
Per tant queda: 

·(1 )·      (Ec. 7.3.1)

m m

m

m

P P

P s P

η
η

η −

=

= −
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Per definició el parell (M) es el quocient entre la potència (P) i la velocitat de rotació (ω),
tenint en compte la equació 7.3.1 queda:

22

2

'
' 2' '
22 2' '

2 C

1 1

R1 ·3·I ··3·I ·R · s· ·3·I ·R     (Ec. 7.3.2)2· 2· 2· 2· 2·· · · · ·(1 ) ·
60 60 60 60 60

mm
m m m

s
PP P sM

n n n n s n

ηη
η η

π π π π πω

 − 
  

   = = = = = =
−

Aplicant la primera llei de Kirchoff al circuit de la figura 7.1 es determina el corrent I2’:

( )

'
' 1
2 2' 2'2

1 1 2

      (Ec. 7.3.3)UI
RR X X
s

=
 

+ + + 
 

Substituint l’expressió de I2’ (equació 7.3.3) en la del parell (equació 7.3.2) s’obté:

( )
( )

'
2 2'

1
2' 2'21

1 1 2

R3· · Us
·        (Ec. 7.3.4)2· ·

60

m

M
Rn R X X
s

η

π

 
 
 =

 
+ + + 

 

Recordant la expressió del lliscament (equació 7.2.1) i substituint-la en la expressió anterior
es té:

( )
( )

( )

2''
12

2' 2'1 21
1 1 2

1

U3· ·R ·   [ ]         (Ec. 7.3.5)2· ··
60 -

mM Nm
n Rn n R X X
n n

η
π=

 − + + + 
 

Substituint els valors de la figura 7.2 i amb un rendiment mecànic ηm=99,39% s’obté la
representació gràfica la expressió del parell, figura 7.3:
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parell - velocitat. M(n)
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Fig.7.3

 [Nm]

n[min-1] M [Nm] Pm [kW] P [kW] n[min-1] M [Nm] Pm [kW] P [kW]

1501 -76,91 -12,2 -12,1 1510 -760,41 -121,0 -120,2

1502 -153,91 -24,4 -24,2 1511 -833,52 -132,7 -131,9

1503 -230,89 -36,6 -36,3 1512 -905,71 -144,3 -143,4

1504 -307,74 -48,8 -48,5 1513 -976,90 -155,7 -154,8

1505 -384,36 -60,9 -60,6 1514 -1047,01 -167,0 -166,0

1506 -460,65 -73,1 -72,6 1515 -1115,96 -178,1 -177,0

1507 -536,49 -85,2 -84,7 1516 -1183,67 -189,0 -187,9

1508 -611,80 -97,2 -96,6 1520 -1440,92 -230,7 -229,4

1509 -686,47 -109,1 -108,5 1530 -1973,43 -318,1 -316,2

Taula 7.4

En la taula 7.4 es donen els valors numèrics de la figura 7.3 i també els valors de la
potència mecànica (Pm) i útil (P) obtinguts a partir de:

32· ·· · ·10  [kW]        (Ec. 7.3.6)
60m m

nP P M πη −= =

El signe negatiu indica que la potència flueix en sentit contrari a com flueix com a motor.
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7.3.2. Velocitat de rotació

A partir de la taula 5.13 (apartat 5.2.8) on es dóna la potència mecànica a l’eix de la turbina
(PT), es busca la velocitat del generador (nGEN) que dóna la potència immediatament
superior a PT, essent aquesta Pm_GEN (veure taula 7.5.).

A partir de la relació de transmissió obtinguda en l’annex A.2 (i=3.02985) es determina
velocitat de rotació de la turbina (nTUR), i a partir d’aquesta es troba la velocitat reduïda
(n11_TUR) segons les expressions de l’apartat 5.2.7.

Pels valors del cabal reduït (Q11) de la taula 5.9 i de la velocitat reduïda n11_TUR es troben els
rendiments manomètrics (ηman) a partir de la figura 5.10. Com es pot observar no hi ha una
variació significativa del rendiment manomètric respecte els donats en la taula 5.12 a.

Es determina la potència que dona la turbina PT’ segons la equació 4.1:

T n manP '= 9,81· ·Q·H · · ·   [W]mec volρ η η η

A partir d’aquest valor de PT’ s’interpola en la taula 7.4 obtenint-se la velocitat de rotació
necessària a l’eix de la turbina nT. Per fer la interpolació es pren Pm de la taula 7.4 en valor
absolut.

Mes Q[m3/s] Hn[m] nGEN[min-1] Pm_GEN[kW] nTUR[min-1] n11_TUR ηηηηman PT’ [kW] nT  [min-1]

Abril 1,93 6,85 1509 109,1 498,044 152,234 0,880 105,180 1508,084

Maig 1,93 6,85 1509 109,1 498,044 152,234 0,880 105,180 1508,084

Juny 2,90 6,85 1513 155,7 499,365 152,638 0,815 146,370 1512,088

Juliol 2,90 6,85 1513 155,7 499,365 152,638 0,815 146,370 1512,088

Agost 2,90 6,85 1513 155,7 499,365 152,638 0,815 146,370 1512,088

Setembre 1,45 6,85 1507 85,2 497,384 152,033 0,875 78,570 1506,083

Taula 7.5
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Pel salt número 2 es repeteix el procés descrit  a principi del paràgraf i el resultat es pot
veure en la taula 7.6, equivalent a la taula 7.5:

mes Q[m3/s] Hn[m] nGEN[min-1] Pm_GEN[kW] nTUR[min-1] N11_TUR ηηηηman PT’ W] nT[min-1]

Abril 1,930 7,000 1509,000 108,480 498,044 150,594 0,880 107,490 1508,084

maig 1,930 7,000 1509,000 108,480 498,044 150,594 0,880 107,490 1508,084

juny 2,900 7,000 1513,000 154,780 499,365 150,994 0,815 149,580 1512,088

Juliol 2,900 7,000 1513,000 154,780 499,365 150,994 0,815 149,580 1512,088

Agost 2,900 7,000 1513,000 154,780 499,365 150,994 0,815 149,580 1512,088

Setembre 1,450 7,000 1507,000 84,670 497,384 150,395 0,875 80,290 1506,083

Taula 7.6

7.3.3.  Potència i corrent elèctric

Essent la potencia que dona la turbina (PT’) la mateixa que l’absorbeix l’eix del generador
(Pm) ja que la potència que es perd en l’acoblament mecànic es insignificant, es pot
determinar la potència elèctrica (Pelec) segons:

·   [kW]        (Ec. 7.3.7)elec G mP Pη= ,

El rendiment global del generador (ηG) es dona en l’apartat 7.1 essent aquest: ηG=95,66%.

 Els valors de Pelec es mostren en la taula 7.7.

Salt núm. 1 Salt núm. 2

Mes Q[m3/s] nT  [min-1] PT’ [kW] Pelec [kW] PT’ W] Pelec [kW]

Abril 1,93 1508,084 105,180 100,62 107,490 102,82

Maig 1,93 1508,084 105,180 100,62 107,490 102,82

Juny 2,90 1512,088 146,370 140,02 149,580 143,09
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Juliol 2,90 1512,088 146,370 140,02 149,580 143,09

Agost 2,90 1512,088 146,370 140,02 149,580 143,09

Setembre 1,45 1506,083 78,570 75,16 80,290 76,81

Taula 7.7.

En la figura 7.4 es pot veure l’evolució de la potència elèctrica (Pelec)en funció de la velocitat
de rotació (n). Els tres punts marcats corresponent a els tres valors del cabal (primavera,
estiu i tardor)

70
80
90

100
110
120
130
140
150

1505,5 1507,5 1509,5 1511,5

 n [min-1]

Fig.7.4

Pelec
[kW]

Salt núm.1
Salt núm.2

Es pot arribar al mateix resultat a partir del circuit equivalent simplificat de la fig. 7.1.

Es determina el corrent elèctric aplicant les equacions de Kirchoff:

( )

'
' 1
2 '

'2
1 1 2

'
' 1

1 2 Fe

( )                  (Ec. 7.3.8)
·

( ) ( )  ,  I  es insignificant.  (Ec. 7.3.9)
· m

UI s
RR j X X
s

UI s I s
j X

=
 + + + 
 

= +

Es determina la potència elèctrica (S) a partir de:

*
1 1

*
1 1

· = ·   [VA]        (Ec. 7.3.10)

on  es el valor conjugat de 
elec elecS U I P j Q

I I

= +
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La representació gràfica de la equació 7.3.9 substituint el valors de la figura 7.2, es mostra
en la figura 7.5:

corrent de linea (I1) - velocitat (n)

0

200

400

600

800

1000

1200

1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660

[min-1]

[A]

fig.7.5

La representació gràfica de la equació 7.3.10 es mostra en la figura 7.6, on s’ha representat
la part real que es la potència activa Pelec i la part imaginaria que es la potència reactiva
Qelec.

potència elèctrica  - velocitat (n)
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Fig. 7.6.

Es interessant conèixer els valors de la potència activa o potència elèctrica activa (Pelec) i de
la potència elèctrica reactiva (Qelec) pels règims de funcionament determinats pels cabals.
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Mes Q[m3/s] nT  [min-1] P [kW] Q [kvar]

Abril 1,93 1508,084 97,19 70,44

maig 1,93 1508,084 97,19 70,44

juny 2,90 1512,088 143,05 84,83

Juliol 2,90 1512,088 143,05 84,83

Agost 2,90 1512,088 143,05 84,83

Setembre 1,45 1506,083 73,05 65,29

Taula 7.8.

En la taula 7.8 es mostren els valors de Pelec i Qelec per les velocitats de rotació de la turbina
que corresponen als cabals del mesos compresos entre abril i setembre.

Es prenen els valors de la taula 7.8 com valors de referència per les dues centrals, essent
doncs aquests valors el utilitzats en els càlculs dels capítols següents.
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8. TRANSFORMADOR

El transformador té la missió d’elevar la tensió del generador a un valor normalitzat i

adequat per al transport. Aquest transformador elevador ha de respondre a les

característiques del generador (0.4 kV)  i les de la xarxa (25 kV).

El grup de connexió del transformador de potència es fixarà  d’acord amb la norma UNE

20.101, cal però tenir en compte els següents punts:

•  Si el transformador no té cap debanat connectat en triangle, i el seu neutre així com

el de la xarxa estan connectats a terra, l’harmònic de tercer ordre troba un bon camí

de retorn a través del terra circulant per l’exterior del transformador i interferint sobre

els circuits telefònics.

•  Si el transformador porta un debanat connectat en triangle, el tercer harmònic i tots

els homopolars troben a l’interior del triangle un camí de baixa impedància, reduint-

se la seva propagació al circuit extern.

Per a transformadors elevadors, es recomanable connectar el primari (baixa tensió) en

triangle i el secundari (alta tensió) en estrella.

8.1 Característiques del transformador

S’adopta un transformador de la firma Merlin Gerin (grup SCHNEIDER) submergit en oli de
característiques que s’indiquen en la taula 8.1

Transformador trifàsic
Potència nominal ( SN ) 160 kVA

Tensió primari ( U1 ) 400 V
Tensió secundari ( U2 ) 25000 V

Connexió dYn
Freqüència ( f ) 50 Hz

Taula 8.1

A partir del catàleg del fabricant (taula 8.2), s’obtenen els paràmetres de funcionament del
transformador que es resumeixen en la taula 8.3.
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Taula 8.2

Potència nominal ( SN ) 160 kVA
Pèrdues en buid ( Po ) 460 W

Pèrdues en càrrega ( Pw ) 2550 W
Tensió de curtcircuit (ucc%) 4.5%

Corrent de buit ( Io ) 2.5%·IN
Refrigeració Oli (ONAN)
Rendiment

Cos fi=1, 100% càrrega 98.12 %
Cos fi=1, 75% càrrega 98.39 %
Cos fi=1, 50% càrrega 98.57 %
Cos fi=1, 25% càrrega 98.33 %

Taula 8.3
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8.2 Circuit equivalent

En la figura 8.1 es mostra el circuit equivalent del transformador i les seves simplificacions.

1) Circuit equivalent

2) Circuit equivalent simplificat

Rcc

U1 U´2

I´2I´2I1

Rcc

U´2

I´2I´2

U1

= I1

U´2

I´2

U1

= I1

Fig. 8.1

Els paràmetres del circuit elèctric equivalent simplificat s’obtenen substituint els valors de la
taula 8.3 en les següents expressions:

2 2

CC

2 2

2 2
CC CC

4.5 0.045
100

400 Z · 0.045· 0.0450 [ ]  (primari)
160000

2550 0.01593 [ ]  (primari) 
3· 3·231

X = Z 0.04209 [ ]   (primari)

cc Z

N
Z

N

W
CC

N

CC

u u

Uu
S

PR
I

R

= = =

= = = Ω

= = = Ω

− = Ω

Es deixen aquests valors per ser utilitzats mes endavant en l’apartat 10.1 pel càlcul de les
corrents de curtcircuit.
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8.3. Potencia elèctrica a facturar

Un cop conegut el rendiment del transformador, ja s’està en condicions de determinar quina
potència es la que facturarà la central.

En la taula 7.8 es donava la potència en borns del generador (PGen), i tenint en conte les
característiques del transformador donades en la taula 8.3, s’obté la taula 8.4.

Mes Q[m3/s] PGen[kW] Càrrega % rend. Trafo% Pot. Facturar [kW]

Abril 1,93 97,19 61% 98,50% 95,73

maig 1,93 97,19 61% 98,50% 95,73

juny 2,9 143,05 89% 98,20% 140,48

Juliol 2,9 143,05 89% 98,20% 140,48

Agost 2,9 143,05 89% 98,20% 140,48

Setembre 1,45 73,05 46% 98,50% 71,95

taula 8.4

Per calcular el rendiment del transformador s’ha suposat que el factor de potència de la
instal·lació unitari i s’ha fet interpolació lineal dels valors de la taula 8.3.
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9. CORRECCIÓ DEL FACTOR DE POTÈNCIA

A partir dels resultats obtinguts en l’apartat 7.3.3 i resumits en la taula 7.8 i de les
característiques del transformador resumides en la taula 8.3, es procedirà a determinar les
bateries de condensadors necessàries per corregir el factor de potència de la instal·lació a
la unitat.

Tenir un factor de potència unitari o pròxim a la unitat fa que hi hagi bonificació en la tarifa
elèctrica, fet que suposa un augment en la rendibilitat econòmica de la central.

9.1. Càlculs preliminars

Per corregir el factor de potència a la unitat s’ha de aportar una potència reactiva igual a la
suma de la consumida pel generador i pel transformador. Aquest valors es donen en la
taula 9.1

                 GENERADOR TRANSFORMADOR

Mes Q[m3/s] SG [kVA] PG [kW] QG [kvar] i [%] Q0 [kvar] QT [kvar] QTotal [kvar]

Abril 1,93 120 97,19 70,44 61% 4 2,66 77,10

Maig 1,93 120 97,19 70,44 61% 4 2,66 77,10

Juny 2,9 166 143,05 84,83 89% 4 5,76 94,59

Juliol 2,9 166 143,05 84,83 89% 4 5,76 94,59

Agost 2,9 166 143,05 84,83 89% 4 5,76 94,59

Setembre 1,45 98 73,05 65,29 46% 4 1,50 70,79

Taula 9.1

Per obtenir la potència reactiva del transformador s’han utilitzat les següents expressions:

( )
( )

2

2
2

0

En carrega:   3· · ·  [var]        (Ec. 9.1)

En buit:   3· · 3·   [var]    (Ec. 9.2)

T CC N

N
m m

m

Q X i I

U
Q X I

X

=

= =

on i es l’índex de càrrega del transformador definit per:
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        (Ec. 9.3)
N N

I Si
I S

= = .

El corrent nominal del primari del transformador es:

160000 231 [A]
3· 3·400

N
N

N

SI
U

= = =

Substituint el valor de XCC donat en l’apartat 8.2 en l’equació 9.1 s’obtenen els valors de QT

de la taula 9.1.

Per determinar la reactància magnetitzant o del flux mutu trobem en primer lloc el valor de
RFe de la figura 8.1 a partir del valor de les pèrdues en buit donades en la taula 8.1:

2

0

2 2

0

3·

4003· 3· 1043.5   [ ]
460

N

Fe

N
Fe

UP
R
UR
P

=

= = = Ω

Es determina el corrent IFe segons: 
400 0.3833  [A]

1043.5
N

Fe
Fe

UI
R

= = =

Sabent que el corrent magnetitzant (Im) esta en quadratura amb IFe es té:

2 2
0 - 5.76  [A]m FeI I I= =

El valor de I0 es dona en la taula 8.3 com a percentatge del corrent nominal, es a dir
I0=2.5%(231)=5.7735 [A]

Finalment: N
m

m

U 400X = = =69.44  [ ]
I 5.76

Ω

Substituint els valors de Im o de Xm en la equació 9.2 s’obtenen el valors de Q0 de la taula
9.1.
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9.2. Solució adoptada

S’adopta con a solució una bateria de condensadors automàtica de la firma SCHNEIDER
formada per un regulador Varlogic R12 de 12 esglaons, 4 condensadors  Varplus VM1 de
2.5 kvar 400V, 7 condensadors Varplus VM1 de 5 kvar 400 V i un condensador Varplus
VM4 de 50 kvar de 440V. En la figura 9.1 es pot veure de forma esquemàtica la disposició
dels condensadors.

50 kvar
5 kvar 2.5 kvar

Fig.9.1

El compensador automàtic Varlogic rep senyal de tensió i intensitat mitjançant
transformadors de corrent (100/5A) i de tensió (400/230V), així com de corrent altern de
230V i 50 Hz.

En la taula 9.2 es mostra el seguiment de l’energia reactiva de la bateria de condensadors
per cada grau de càrrega així com el factor de potencia que s’aconsegueix per la
instal·lació. P i Q indiquen la potencia activa i reactiva de la instal·lació, els nombres de
1..12 son els esglaons de la bateria de condensadors, essent Qc la potència reactiva
aportada per la bateria de condensadors.

P [kW] Q [kvar] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Qc [kvar] cos ϕ

97,19 77,10 50 5 5 5 5 2,5 2,5 2,5 77,5 1,000

97,19 77,10 50 5 5 5 5 5 2,5 77,5 1,000

143,05 94,59 50 5 5 5 5 5 5 5 2,5 2,5 2,5 92,5 1,000

143,05 94,59 50 5 5 5 5 5 5 5 2,5 2,5 2,5 92,5 1,000

143,05 94,59 50 5 5 5 5 5 5 5 2,5 2,5 2,5 92,5 1,000

73,05 70,79 50 5 5 5 2,5 2,5 70 1,000

Taula 9.2
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El factor de potència resultant (cos ϕ) s’ha obtingut de la següent expressió:

-   c   CQ Qcos os arctan
P

ϕ � �� �= � �� �
	 
� �

Les precaucions preses pels efectes dels harmònics consisteixen en adoptar equips de
classe H, es a dir equips sobredimensionats en un 10% ja que la xarxa es considera
dèbilment contaminada (THD de 2% a 3%).

Aquesta precaució no redueix la distorsió harmònica ni n’evita l’amplificació, tan sols
protegeix els condensadors de les sobretensions harmòniques.
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10. APARAMENTA MITJA TENSIÓ

En aquest apartat es descriu l’aparamenta necessària per lliurar l’energia elèctrica a la
xarxa.

La potència de la instal·lació es troba al voltant dels 150 kW, i segons el que estableix
l’Ordre Ministerial de 5 de setembre de 1985 (BOE 12-09-1985), al ser superior a 100 kW la
interconnexió a la xarxa no es pot fer en baixa tensió.

La interconnexió es realitzarà a la xarxa de mitja tensió (25kV).

10.1 Interruptor automàtic

Aquest element te la missió de tallar el corrent en cas de curtcircuit abans que aquests
provoquin danys irreversibles en la instal·lació.

Aquest element es situa just a la sortida del transformador en la part de alta tensió (25 kV) i
connecta o desconnecta la instal·lació.

Els curtcircuit provoquen en les xarxes elèctriques modificacions dels paràmetres de servei.
Aquestes modificacions es tradueixen en elevats augments del corrent i esforços
electromecànics transitoris .

Per determinar els corrents de curtcircuit que poden donar-se en la instal·lació de la mini-
central es seguiran: la norma alemanya,  VDE 0102 o la seva equivalent espanyola, UNE –
21-239-94
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Es calcula el curtcircuit en barres de 25 kV ja que aquest és el cas més desfavorable.

A partir del esquema unifilar representat en la figura 10.1, s’obté el circuit equivalent de la
figura 10.2.

3

Xarxa elèctrica 25 kV.
S’’ = 500 MVAKQ  

Transformador 0.4/ 25 kV.
S = 0.160 MVA
u =4.5%

NT  

cc

Generador assincrons 0.4 kV.
S = 0.160 MVANG  

25 kV

0.4 kV

Fig. 10.1

Els valors de les impedàncies estan referits a 25 kV.

RG XG XQ RQRT XTR X

I ’’K

1.1·
3

NU

Fig.10.2

Els valors de impedància per la xarxa (Q) son:

2 2

2

1.1· 1.1·25 1.375 [ ]
500

0.1· 0.1368 [ ]
0.995· 1.368 [ ]

NQ
Q

kQ

Q Q

Q Q

U
Z

S
R X
X Z

= = = Ω

= = Ω

= = Ω
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Els valors pel transformador (T) son:

2 2

2

4.5 25· · 175.78 [ ]
100 100 0.160

250.018· 70.31 [ ]
0.4

161.1 [ ]

cc T
T

NT

T

T

u UZ
S

R

X

= = = Ω

 = = Ω 
 

= Ω

Els valors pel generador (G) son:

2 2

2

2

2211.8 [ ]

250.0544· 212.5 [ ]
0.4

250.5636· 2201.56 [ ]
0.4

G G G

G

G

Z R X

R

X

= + = Ω

� �= = Ω� �
� �

� �= = Ω� �
� �

El corrent de curtcircuit que circula per la rama del grup de generació (generador-
transformador) s’obté a partir de:

( ) ( ) ( ) ( )

''
3

2 2 2 2

1.1· 1.1·25 6.67 [A]
3· 3·2379.53

212.5 70.31 2201.56 161.1 2379.53 [ ]

N
k GT

GT

GT G T G T

UI
Z

Z R R X X

= = =

= + + + = + + + = Ω

Com es pot observar el valor del corrent de curtcircuit que aporta el grup de generació es
insignificant.

El corrent de curtcircuit que aporta la xarxa s’obté a partir de:

''
3

1.1· 1.1·25 11.547 [kA]
3· 3·1.375

N
k Q

Q

UI
Z

= = =

S’adopta un interruptor automàtic de hexafluorur de sofre (SF6) de la firma SCHNEIDER
model SF1 de 36 kV de tensió assignada . Les característiques es mostren en la taula 10.1.

Marca Merlin Gerin (SCHNEIDER)

Model SF1
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Tensió assignada 36 kV

Nivell d’aïllament 70 kV

Corrent assignada 400 A

Poder de tall 12.5 kA

Taula 10.1

10.2  Cel·les mitja tensió

Les cel·les de mitja tensió son de la firma SCHNEIDER de la gamma SM6-36. Aquesta
gamma esta composta per cel·les modulars amb aparamenta fixa, embolcall metàl·lic i
hexafluorur de sofre en els dispositius de tall. Aquestes cel·les son per a ser utilitzades en
instal·lacions de interior.

Les característiques elèctriques de les cel·les es resumeixen en la taula 10.2

Tensió assignada 36 kV

Nivell d’aïllament 70 kV

Corrent assignada 400 A

Grau de protecció IP 2X

Taula 10.2

10.2.1. Cel·la de seccionament

Aquesta cel·la allotja el seccionador. El model que s’utilitza es el SM. L’entrada s’efectua
per la part inferior mitjançant el cable prominent del transformador i la sortida el per la part
superior a barres (veure figura 10.3).
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Fig. 10.3 Fig.10.5a Fig. 10.4 Fig.10.5b Fig.10.3

10.2.2. Cel·la de protecció

En aquesta cel·la s’allotja el interruptor automàtic. El model que s’utilitza es el QMBD.
Veure figura 10.4.

10.2.3. Cel·la de mesura.

Aquesta cel·la allotja els transformadors de tensió i intensitat que alimenten els equips de
mesura i protecció. El models utilitzats son GBC-A (figura 10.5a) i GBC-B (figura 10.5b).

Els transformadors de mesura utilitzats son de la firma ARTECHE model ACA-36 pel
transformador de intensitat i model UCK-36 pel de tensió.
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11.  SERVEIS AUXILIARS

Es Defineixen els serveis auxiliars con aquells equips o instal·lacions que son necessaris
pel funcionament de la central. Es poden classificar en normals i essencials.

Com a serveis auxiliars normals es té: enllumenat de les instal·lacions, accionament del
pont grua i preses de corrent de l’interior de la instal·lació.

Els serveis auxiliars essencials son aquells que son imprescindibles pel bon funcionament
de la central, com son: accionament de la comporta, accionament del neteja reixes i el
carregador de bateries (alimentació equips).

Els serveis auxiliars s’alimentaran de la xarxa de 25 kV mitjançant un transformador sec
encapsat de la gamma trihal sèrie 36 kV (SCHNEIDER)

En la figura 11.1 es mostra l’esquema elèctric unifilar dels serveis auxiliars.

L’electricitat es compra a la companyia ENDESA mitjançant tarifa general en alta tensió 1.1
sense discriminació horària amb una potència contractada de 20kW.
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 Els preus de compra de l’electricitat els fixa el Reial Decret 1802/2003 de 26 de desembre,
essent aquest:

€1.949492 
kW·mes

€0.065274 
kWh

P

E

T

T

 =   

 =   

Per estimar el consum dels serveis auxiliars es suposa que el neteja reixes funciona cada
hora durant 5 minuts amb una potència del motor d’accionament de 2 kW, i el carregador
de bateries i alimentació d’equips funciona durant les 24 hores del dia amb una potència
consumida de 1.5 kW, s’obté un consum d’energia mensual (ESA) de:

5[min] [ ] [ ]2[ ]· ·24 ·30 1.5[ ]·24 ·30 1380[ ]
60[min] [ ] [ ]SA

h dies h diesE kW kW kWh
dia mes dia mes

� � � �= + =� � � �� � � �

Aquest consum representa un cost:

€ €Terme de potencia:  20 [kW]·1.949492 38,9898 
kW·mes mes

€ €Terme d'energia:  1380 [kWh]·0.065274 90,0781 
kW·mes mes

€Total abans d'impostos:  129,068 
mes

Impost sobre la elec

   =      

   =      

 
  

€tricitat (Llei 66/1997):  6,5988 
mes

€Base imponible:135,6670 
mes

€IVA (16%): 21,7067 
mes

€Total despres d'impostos: 157,37 
mes
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12. FACTURACIÓ ANUAL

El reial decret 436/2004 de 12 de març estableix la metodologia per l’actualització i

sistematització del regim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en

règim especial.

El règim de producció d’energia elèctrica en règim especial es defineix en la Llei 54/1997

del sector elèctric. L’article 27 de l’esmentada llei diu que aquest productors no poden tenir

una potència instal·lada superior a 50 MW i en l’apartat b) fa esment a la font d’energia

primària ha de ser renovable no consumible.

Segons s’especifica en el RD 436/2004 i per les característiques de la central aquesta es

de categoria b (instal·lacions que utilitzen energia renovable no consumible), grup b.4

(centrals hidroelèctriques amb potència instal·lada inferior a 10 MW).

Segons la taula 8.4, la màxima potència a facturar es de 140 kW i la mínima de 72 kW

12.1.  Capacitat de producció anual.

Recordant els valors de la taula 8.4 en la taula 12.1:

Mes Q[m3/s] PFacturar [kW] Hores
mensuals

kWh produit

Abril 1,93 95,73 720 68925,60

maig 1,93 95,73 744 71223,12

juny 2,9 140,48 720 101145,60

Juliol 2,9 140,48 744 104517,12

Agost 2,9 140,48 744 104517,12

Setembre 1,45 71,95 720 51804,00

taula 12.1

La energia total anual produïda es de 502132.56 kWh/any i per central.
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La potència a facturar de la taula 12.1 es la obtinguda a partir de la potència bruta (Pb,

veure taula 4.1) desprès de aplicar-hi tots els coeficients de rendiment dels diferents

components de la instal·lació, donat en la següent expressió:

Facturar neta turbina generador transfomadorP g Q Hρ η η η= × × × × × ×

12.2. Ingressos anuals

La producció d’energia elèctrica de la central es vendrà a la empresa distribuïdora d’energia

elèctrica (ENDESA) i per tant segons estableix l’article 22 apartat a) del Reial Decret

436/2004, de 12 Març, el preu de venda del kWh produït per la central s’expressarà en

forma de tarifa regulada.

L’article 23, del RD 436/2004, defineix la tarifa regulada com un percentatge de la tarifa

elèctrica mitja o de referència (TERM) de cada any definida a l’article 2 del RD 1432/2002

L’article 36, del RD 436/2004, defineix per les instal·lacions del grup b.4) estableix:

Una tarifa que consisteix en el 90% de la TERM durant els primers 25 anys des de la seva

posta en marxa i 80% de la TERM en endavant. Una prima que consisteix en el 40% de la

TERM. Una incentiu que consisteix en el 10% de la TERM

Aquestes tarifes, primes, incentius i els complements son vàlides fins el 2006, que es dura

a terme una revisió i desprès cada 4 anys.

En la disposició addicional sisena del RD 436/2004 s’estableix la tarifa mitja o de referència

(TERM) per l’any 2004 en 7,2072 c€/kWh.

Complement per energia reactiva (Cr).

Tota instal·lació acollida al règim especial, rebrà un complement per energia reactiva,

segons l’article 26, del Reial Decret 436/2004, de 12 Març. Aquest complement es fixa com

a un percentatge de la TERM, en funció del període horari en el que es vengui l’energia.

Aquest percentatge (Cr) es defineix en la taula 12.2
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Taula 12.2

El factor de potència s’obtindrà cada quart d’hora fent us de l’equip de mesura comptador

registrador de la instal·lació . Com es pot veure en la taula 12.2 per un factor de potència

unitari el complement per reactiva val Cr=4% per les hores planes i Cr=0% en els altres dos

casos. S’adopta una discriminació horària tipus tres (punta, plana i vall) segons l’apartat 7.1

de l’annex I de l’Ordre Ministerial de 12 de gener de 1995.En la taula 12.3 es recullen  els

períodes i duracions de la discriminació horària tipus tres.

Periode Duració

Punta 4 hores/dia

Plana 12 hores/dia

Vall 8 hores/dia

Taula 12.3

Així doncs, el preu del kilowatt per hora (kWh) queda reflectit en la taula 12.4.

Hores h/dia
Tarifa

(90%·TERM)

Prima

(40%·TERM)

Incentiu

(10%·TERM)

Cr     

(4%·TERM)
Preu  [c€/kWh]

Punta 4 6,4865 2,8829 0,7207 0 10,0901

Plana 12 6,4865 2,8829 0,7207 0,2883 10,3784

Vall 8 6,4865 2,8829 0,7207 0 10,0901

Taula 12.4
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S’obté el preu de venda a partir de la ponderació horària segons la taula 12.3 :

V
4 12 8 c€Preu de venda: P ·10,0901 ·10,3784 ·10,0901 10, 2343 

24 24 24 kWh
� � � �= + + =� � � �� � � �

L’ingrés que suposa la venda d’energia elèctrica d’una central, considerant que no hi hagin

interrupcions, serà de:

c€Ingres: I = 10,2343 ·502132,56 [kWh] = 51389,50 [€] per central
kWh

 
  

12.3. Costos d’operació i manteniment

Els costos fixes anuals s’estimen tenint en compte la taula 12.5:

Costos fixes anuals

Descripció Quantitat [euros/any]

Tècnic manteniment (contractació temporal) 3000.00

Lloguers 1500.00

Pòlissa assegurança 2000.00

Total 6500.00

Taula 12.5

Els costos variables anuals s’estimen tenint en compte la taula 12.6:

Costos fixes anuals

Descripció Quantitat [euros/any]

Materials (manteniment, fungibles…) 1000.00

Subministrament elèctric 1888.44

Imprevistos 3000.00

Total 5888.44

Taula 12.6
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En total s’estimen un costos anuals de 12388,44 €/any.

12.4. Ingressos nets anuals

Un cop avaluats els costos anuals es determina el rendiment econòmic anual d’una central
en:

€ € €Ingres net anual: 51389,50  - 123888.44  = 39001.10 
any any any
     
     
     

Per les dues centrals els ingressos son de 78000 €/any
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Conclusions

L’aprofitament hidroelèctric del canal de rec (segona sèquia principal del canal d’Urgell) és
tècnicament viable, com ja s’ha vist en el nucli del document.

Cada central pot produir 500.000 kWh/any en el millor dels casos, i entre les dues
1.000.000 kWh/any que representen uns ingressos totals de 78.000€/any

Així doncs fora bo que entitats i administracions valoressin la possibilitat de tornar a
explotar aquest recurs que ha estat desaprofitat durant els últims anys. 
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