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Ø Observacions referents a les característiques del TD: 

 

• Connexió del debanat de mitja tensió en triangle (D), amb regulació*3.1. 

S’aconsegueix variant el nombre d’espires en joc en el debanat, amb un ajustador 

que es troba físicament proper als borns de 25kV. El TD disposa de cinc 

configuracions possibles detallades a la Taula  3.2. Actualment està ajustat a 25kV.   

• Connexió dels debanats de baixa tensió en estrella, amb neutre accessible. Presa 

intermèdia gràcies a la qual es disposa de dos nivells de tensió, 228V i 398V. 

• Connexió Dyn, que es comporta bé amb càrregues desequilibrades (primari D).  

• Índex horari 11. El TD estableix un desfasament de 11π/6rad  de les tensions del 

secundari respecte les del primari (en buit).  

• Aïllament sobredimensionat. Per norma ha de ser de sèrie 36kV (supera 24kV). 

• L’oli actua com a aïllant elèctric i com a refrigerant. La circulació de l’oli es 

produeix sense bomba auxiliar de forma natural.  

 

3.1.2. Normes referents a la utilització del TD i actuacions preliminars  

 

Es plantegen les consideracions derivades de la norma relativa a l’operació amb trafos de potència de 

MT [Ref. 5], d’aplicació en l’àmbit  del present PFC (es treballa amb els debanats de BT del TD).  

 

• La regulació s’ajusta amb la màquina fora de servei. Durant el funcionament del trafo 

l’ajustador mecànic de regulació ha d’estar correctament bloquejat.  

• El trafo disposa de rodes metàl·liques pel seu transport. Cal comprovar que no es 

produiran moviments durant el seu funcionament i si s’escau bloquejar les rodes.  

• El transformador s’ha de protegir contra curtcircuits. Les proteccions es podran situar 

en cel·les properes al transformador.   

• Les bateries de condensadors que es puguin instal·lar per compensar l’energia 

reactiva es protegiran correctament per evitar la propagació d’un defecte en les 

mateixes. S’habilitaran resistències de descarrega que redueixin la tensió en borns a 

menys de 50V en com a molt un minut després de la desconnexió per bateries de 

tensió nominal inferior a 660V.  

                                                 
*3.1  Per les variacions de càrrega en una xarxa es produeixen variacions de la tensió de servei. En una xarxa 
descarregada la tensió tendeix a augmentar mentre que en una xarxa amb carrega important tendeix caure. Molts 
transformadors de distribució permeten ajustar lleugerament la seva relació de transformació perquè sigui 
possible adaptar-los a les necessitats imposades per xarxes amb condicions de càrrega diferents. 
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• Hauran d’existir en la sala on està instal·lat el trafo mecanismes d’extinció 

d’incendis. Els extintors mòbils es situaran de forma racional en la sala on està 

instal·lat i en els seus accessos. La SAT on es troben TM i TD ja compleix aquestes 

mesures de seguretat.  

• Senyalització visible dels punts de connexió. Els punts de connexió estan senyalitzats 

amb pintura sobre el TD. D’altra banda, s’identifiquen clarament per les dimensions 

dels aïlladors i dels borns de connexió. Els aïlladors de BT són més petits que els de 

MT. La secció dels borns de 400V és inferior a la dels de 230V i del neutre, ja que 

estan dimensionats per corrents nominals inferiors (Figura 3.2). 

 

El TD no havia estat posat en funcionament al LAME amb anterioritat a la realització d’aquest 

PFC. Abans de treballar amb ell es van realitzar les següents actuacions preliminars.  

 

• Com actualment no s’usen els debanats de 25kV, aquests es cobreixen amb aïlladors per 

evitar possibles incidents. (Figura 3.2). 

• Blocatge de l’ajustador de regulació. Actualment ajustat a 25kV.  

• Es comprova que el transformador es troba correctament ancorat.  

• Es comprova el nivell d’oli i l’estanqueïtat del TD. Es detecta oli en la junta d’unió de 

l’aïllador i el born b1 de BT. La filtració fou deguda probablement a alguna petita 

porositat. Es neteja i a dia d’avui es constata que en 9 mesos no ha reaparegut.  

• La placa de característiques del transformador s’ha col·locat en un lloc ben visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Els 3 borns de 25kV coberts amb aïlladors/ detall d’un born de 25kV/ detall que permet 

observar la diferència de secció entre els borns de 230V (secció gran) i 400V(secció petita). 
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D’altra banda es pren la decisió de no connectar el neutre del TD ni posar-lo a terra, amb la finalitat 

d’evitar possibles desequilibris que incrementin els dispars de le s proteccions, seguint les indicacions 

de la [Ref. 6]. El TD operarà en l’interior de la zona de seguretat restringida de la SAT, pel que amb 

aquesta determinació no s’atempta contra la seguretat de les persones.  

 

3.1.3. Anàlisi de la problemàtica d'arrancada 

 

Quan un trafo arranca s’estableix un pic de corrent de magnetització transitori de l’ordre d’entre 8 i 

12 vegades al corrent nominal (variable depenent del moment en què s’energitza el trafo).  Aquest 

corrent estableix flux al nucli i circula principalment pel debanat des del que s’excita el 

transformador. Generalment pot ocasionar dos tipus de problemàtiques durant l’arrancada d’un trafo: 

 

• Dispar de la protecció diferencial. Veu una suma de corrents diferent de zero que interpreta 

com una falla interna. Depenent de la sensibilitat i el temps d’ajust donarà ordre de disparar a 

l’interruptor automàtic que protegeix la instal·lació. 

• Dispar de l’interruptor automàtic en la zona magnètica. Si el pic de corrent és suficientment 

elevat pot provocar un dispar gairebé instantani de l’interruptor que protegeix el trafo.  

 

Per afrontar el problema s’han desenvolupat diverses solucions. Una de les més usades consisteix en 

instal·lar proteccions amb intel·ligència suficient com per detectar la diferència de forma de l’ona 

típica d’un curtcircuit i la d’un corrent magnetitzant (Figura 3.3).  

 

 

 

Figura 3.3. Forma d’ona típica d’un corrent 

magnetitzant (esquerra) enfront d’un corrent de falla 

interna (dreta).  

 

El corrent magnetitzant té la peculiaritat que presenta un fort contingut del segon harmònic. Aquest 

és detectat per la protecció que en aquesta circumstància no dispara.  

 

Aquesta és una tecnologia no disponible al LAME. Si es presenta la problemàtica altres mesures 

correctores que podran aplicar-se seran: 

 

• Retardar l’actuació de la protecció diferencial davant un dispar de la mateixa.  
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• Com que segons [Ref. 7], el corrent de magnetització depèn de forma inversament 

proporcional a la impedància del sistema sota l’inrush. Augmentar aquesta impedància 

ajudarà a limitar aquest corrent. Això es podrà realitzar per exemple intercalant inductàncies 

limitadores en el moment de l’arrancada. 

 

3.2. El regulador d’inducció TM 

 

3.2.1. Descripció del TM 

 

Un regulador d’inducció trifàsic permet regular la tensió de servei d’una xarxa. El seu funcionament 

està basat en els principis que regeixen la màquina d’inducció.  Al alimentar una màquina d’inducció 

impedint el gir del rotor, la tensió aplicada a l’estator crea un camp magnètic rotatiu que indueix en 

els debanats del rotor una tensió de la mateixa pulsació. Si els debanats del rotor es connecten a una 

càrrega, circularà un determinat corrent i el motor es comporta com un trafo. Però aquest serà un trafo 

amb la peculiaritat que disposarà d’un debanat mòbil que permetrà ajustar el desfasament entre les 

tensions del primari i el secundari. També tindrà un rendiment inferior que un trafo convencional al 

produir-se major dispersió de flux (entreferro gran).  

 

Com es mostra a la Figura 3.4 el rotor (primari) tancat en estrella es connecta a la xarxa i l’estator 

(secundari) en sèrie amb la sortida. Aquests debanats poden girar entre ells 180º elèctrics. No existeix 

aïllament entre primari i secundari com en un trafo convencional,  un regulador d’inducció s’assimila 

més a un autotransfomador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Esquema genèric i diagrama vectorial de tensions d’un regulador d’inducció.  
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Al diagrama vectorial es veu que fasorialment la tensió de sortida U2 és la suma de la tensió de la 

xarxa U1 i la fem induïda en el secundari Ee, segons l’equació (Eq.3.1) :  

→→→
+= EeUU 12   (Eq. 3.1) 

 

Si els eixos de les fases del debanat del rotor coincideixen en l’espai amb els eixos de les fases de 

l’estator les fems induïdes en l’estator estan en fase amb les fems del rotor. Aleshores es dedueix del 

diagrama fasorial que: 

 

• La fem induïda al secundari descriu una circumferència de radi U1 (menyspreant pèrdues).  

• Quan α=0, la fem induïda al secundari s’oposa a U1. Es tindrà que U2 és nul·la.  

• Quan α=90º, la fem induïda al secundari és perpendicular a U1. Es tindrà que U2=U1. 

• Quan α=180º, la fem induïda al secundari està en fase amb U1. Es tindrà que U2=2U1. 

 

El regulador d’inducció proporciona una tensió variable de sortida que en mòdul es regulable entre 

un valor molt propera a 0V i el doble de la tensió d’alimentació. D’altra banda, també introdueix un 

desfasament en la tensió de sortida respecte la tensió de xarxa. Per l’aplicació del TM en aquesta 

instal·lació això no suposa cap inconvenient.  

 

Mecànicament la posició relativa entre rotor i estator s’ajusta mitjançant un dispositiu cinemàtic 

format per engranatges helicoidals i  cargols sense fi accionats manualment o per un petit motor.   

 

Aquesta descripció genèrica del TM s’amplia en l’annex A.2.  

 

3.2.2. Característiques del TM 

 

Les principals característiques del TM es mostren a la Taula 3.3. 

 

Característiques del  TM 

Característiques elèctriques en servei continu Altres dades i característiques 

Tensió nominal al primari 220V Marca OERLIKON 

ELECTRICA S.A 

Tensió nominal secundari Reg 0-440V Dimensions 1,4mx1,4mx2,4m 

Intensitat nominal primari 684A Pes ple d’oli 3000kg 

Intensitat nominal secundari 395A Capacitat d’oli 750l 

Freqüència  50Hz - Refrigeració per oli i per aire natural.  
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Potència nominal 260kVA 

Relació de transformació Reg. 0-2 

Característiques elèctriques en servei temporal  

(5minuts cada 30minuts) 

Intensitat màxima primari 1368A 

Intensitat màxima secundari 790A 

Potencia màxima 520KVA 

- Regulació de l’angle de fase manual o 

mitjançant motor.  

- Possibilitat de variar la freqüència de 

la tensió de sortida entre 48Hz i 52Hz. 

En aquesta modalitat de funcionament 

la potència nominal es redueix a 

150kVA. La tensió en el secundari es 

fixa a 230V.  

 

Taula 3.3. Característiques del TM.  

 

Ø Observacions: 

• Permet una sobrecàrrega del 200% durant un temps de 5 minuts. Cal deixar refrigerar la 

màquina durant 30minuts per tornar a treballar amb seguretat.  

• La potència màxima del TM en servei temporal és de 2·260kVA=520kVA. Tot i així com la 

màquina és antiga no convé portar-la al límit. Es decideix que no es treballarà per sobre del 

75% de les seves possibilitats (Imaxprimari=1026A,I maxsecundari=592A). La potència màxima 

esdevé aproximadament de 400kVA i defineix la potència màxima en servei temporal de 5 

minuts  de la plataforma d’assaig. 

•  Actualment la tensió d’alimentació de la xarxa és de 230V, pel que al secundari del TM 

s’arribarà a tensions de l’ordre de 460V. Com es tracta d’una instal·lació d’assaig la 

freqüència d’ús de la qual no és molt alta i els aïllaments estan sobredimensionats aquest fet 

no ha d’implicar problemes amb els dielèctrics.  

• El TM és un regulador d’inducció de laboratori i disposa d’una modalitat de funcionament 

especial que permet realitzar assaigs a freqüència variable. Es detalla el seu func ionament en 

l’annex [A.3]. Es preveu que aquest recurs s’usarà molt esporàdicament, tot i així s’habilitarà 

la possibilitat de fer-lo servir.  

• Els debanats del TM es troben submergits en oli. La disposició del regulador és vertical ja 

que així s’aconsegueix la circulació natural de l’oli aprofitant la gravetat que és gratuïta. 

 

D’altra banda, com el TM s’assimila a una màquina d’inducció se li pot assignar una impedància de 

curtcircuit de l’ordre del 25%. Com a màxim es podran assolir corrents de curtcircuit de l’ordre de 4 

vegades el corrent nominal del TM. Pel que es pot estimar que en el secundari Iccmax≈3,2kA. Pel 

primari s’establiria un corrent de curtcircuit màxim de l’ordre de 5,5kA. Aquest corrent supera les 

limitacions del trafo de 50kVA del LAME a través del qual s’alimentava el TM antigament ja 
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exposades en [2.2]. Això posa de manifest la importància d’alimentar el TM a través del TD per 

treure el màxim profit de la instal·lació treballant en règim de curtcircuit.  

 

3.2.3. Actuacions preliminars de  manteniment 

 

Després d’anys d’inactivitat calia realitzar una inspecció de l’estat de la màquina i algunes actuacions 

de manteniment bàsic que es detallen a continuació: 

 

• Neteja de la placa de característiques i senyalització dels borns de connexió.  

• Neteja dels borns de connexió i de les connexions dels motors auxiliars. 

• Comprovació del correcte assentament i ancoratge de la màquina.   

• Revisió dels aïllaments amb un Megaohmetre. Es va detectar que l’aïllament entre els borns i  

la massa del TM  en la zona propera als borns de connexió és més feble (de l’ordre de 4MΩ) 

que en la massa de la resta de la màquina (més de 50MΩ).  Tot i que aquests nivells tenint en 

compte la tensió de treball del TM no comporten risc d’electrocució per les persones, es 

decideix bloquejar el control manual de gir del rotor del TM i operar només amb el motor. 

Aquest és un criteri de seguretat passiva amb l’objectiu d’evitar alguna possible descarrega.   

 

3.3. Compensació de l’energia reactiva posada en joc 

 

3.3.1. Anàlisi de necessitats per compensar l’energia reactiva de TD 

 

El TD en buit consumeix un corrent de buit*3.2 I0 degut al corrent magnetitzant necessari per establir 

el flux  i a les pèrdues en el ferro.  Aquest corrent es determina en l’assaig de buit del trafo. Per 

disposar d’un ordre de magnitud, abans de poder realitzar l’assaig, es suposa que I0 val entre un 1% i 

un 2% del corrent nominal, segons [Ref. 8]. Com el TD s’alimenta pel debanat de 400V es tindrà 

aproximadament, prenent un 1,5% del corrent nominal, que I0=0,015·914A=13,7A. Aquest corrent de 

buit és pràcticament inductiu. L’ordre de magnitud pel factor de potència d’un trafo com el TD en 

buit és de cosϕ0=0,2.  

 

L’energia reactiva pròpia que absorbeix un trafo és funció del corrent magnetitzant, i es pot estimar 

aproximadament amb l’equació (Eq. 3.2).  Per compensar l’energia reactiva del TD, caldria una 

bateria de condensadors de l’ordre de magnitud obtingut amb l’equació (Eq. 3.2).  

 
                                                 
*3.2  El corrent de buit I0 és I0= Iµ  

2+ IFE
2 en funció del corrent magnetitzant Iµ  i el corrent de pèrdues en el ferro IFE. 
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var3,998,0·7,13·400·3·sin·3 00 kIUQ =≈≈ ϕ  (Eq. 3.2) 

 

Segons [Ref. 9], un valor típic pel consum d’energia reactiva d’un trafo de 630kVA i 25kV/400V, 

aïllat amb oli i que es trobi en buit, és de 11kvar. Valor que lliga amb el resultat obtingut.  

 

Entre el material disponible, només hi ha una bateria de condensadors que pugui treballar a 400V. Es 

tracta d’una bateria de 100kvar formada per quatre mòduls de 25kvar (no regulables). Si s’usa per 

compensar el TD  un d’aquests condensadors de 25kvar, s’estarà sobrecompensant, ja que se supera 

de llarg l’ordre de magnitud de 10kvar necessaris per compensar el TD. En un sistema 

sobrecompensat poden aparèixer sobretensions i ressonàncies que cal evitar.  

 

Per resoldre-ho, com el TD alimenta el TM (màquina amb entreferro força inductiva), es podrien 

compensar conjuntament les dues màquines. Ara bé, això presenta els següents inconvenients: 

 

• Per no sobrecompensar la instal·lació, el TD no podrà funcionar sense arrancar també el TM. 

Convé mantenir la independència de les màquines ja que usar el TD en buit pot ser d’interès 

tant per finalitats docents, com per una futura ampliació de la instal·lació a nivell de 25kV. 

• Es carreguen innecessàriament els conductors d’enllaç entre el TD i el TM. 

 

Per aquests motius i donat que el corrent de buit del TD és petit i assumible en una instal·lació 

d’assaig, no es compensarà l’energia reactiva pròpia del TD.  

 

3.3.2. Anàlisi de necessitats per compensar l’energia reactiva de TM 

 

El factor de potencia i el corrent en buit del TM són cosϕ0≈0,12 i I0=230A (es determinen 

experimentalment de forma aproximada en l’annex [A.4]). L’equació (Eq. 3.3) defineix la potència 

reactiva de la bateria de condensadors necessària per compensar l’energia reactiva pròpia del TM.  

 

 var90892992,0·230·230·3·sin··3 00 ==== VAUIQQ TMc ϕ  (Eq. 3.3) 

 

Per fer-ho s’usen dues bateries de condensadors que figuren entre el material disponible: 

 

• Bateria (1) de 100kvar, 380V. (4x25kvar)  

• Bateria (2) de 30kvar, 220V. (3x10kvar) 
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Com es compensa individualment el TM aquestes bateries es connecten a nivell de 230V. S’ha de 

recalcular la potència reactiva de les mateixes al nivell de tensió de treball segons l’equació (Eq. 3.4.) 
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El corrent capacitiu aportat per cada bateria ve donat per l’equació (Eq. 3.5). 
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I es redueix el consum del TM al corrent de buit indicat a l’equació (Eq. 3.6.) 
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Resulta una reducció del corrent de buit d’una cinquena part el consum en buit del TM. Aquest càlcul 

estableix un ordre de magnitud que s’ha de verificar al posar en servei el TM (veure capítol 12). Cal 

tenir en compte que els càlculs són orientatius i les bateries de condensadors poden desviar-se en 

realitat dels valors indicats a la placa de característiques. 

 

3.3.3. Instal·lació de les bateries de condensadors  

 

La bateria de condensadors (1) de (100kvar, 380V) disposava d’un suport amb rodes que permetia el 

seu desplaçament. No obstant, la bateria de condensadors (2) de (30kvar, 220V) es trobava 

simplement sobre un palet. Per facilitar el seu transport es va construir una estructura de transport 

amb rodes per la mateixa (Figura 3.5.). La seva construcció es detalla en l’annex [B.1].   

 

Les bateries s’instal·len al peu del TM per minimitzar la longitud dels conductors necessaris i es 

connecten directament als seus borns. Aquestes bateries disposen de resistències de descarrega que 

compleixen amb la normativa mencionada en [3.1] i es senyalitza la necessitat de curtcircuitar els 

seus borns abans de manipular-les.  
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Figura 3.5. Bateria (1) de (100kvar,400V) i Bateria (2) de (30kvar,220V) sobre els seus suports.  

 

Bateria 30kvar 
10kvar/mòdul 

220V 

Bateria 100kvar 
25kvar/mòdul 

380V 
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4. Els ACEE. Ampliació de prestacions transitòries de la 

plataforma d’assaig 

4.1. Descripció i característiques dels acumuladors cinètics d’energia 

elèctrica del LAME (ACEE) 

 

4.1.1.  Estat inicial i característiques genèriques dels ACEE 
 

A l’inici d’aquest PFC les tres màquines d’inducció de rotor bobinat i anells lliscants (MI-1, MI-2 i  

MI-3)  que conformen els ACEE es trobaven en el següent estat: 

 

• MI-1. Operativa. Acoblada a una dinamo de 120kVA mitjançant un acoblament elàstic 

Samiflex A-6. Aquesta dinamo té capacitat per generar corrents de l’ordre de 4kA i s’utilitza 

per realitzar proves en l’àmbit dels superconductors que requereixen corrents forts. Gràcies a 

la labor realitzada pel doctorand Quim Lloberas s’havia realitzat una instal·lació de potència, 

control i instrumentació que havia permès posar en funcionament aquestes màquines.  

• MI-2 i MI-3. No operatives des de les obres al LAME. Es trobaven acoblades entre elles 

mitjançant un acoblament provisional realitzat anys enrere per estudiants de pràctiques.  

 

Les característiques genèriques de les tres màquines es resumeixen a la Taula 4.1. 

 
Característica/Màquina MI-1 

 

MI-2 MI-3 

Marca Siemens  Siemens I.E Siemens I.E 

Tensió nominal Y/D 380/220V 380/220V 380/220V 

Intensitat nominal Y/D 200/346A 200/346A 200/346A 

Potència nominal 102kW 102kW 102kW 

Freqüència 50Hz 50Hz 50Hz 

Velocitat nominal 965rpm 960rpm 965rpm 

Tensió nominal rotor/ 

Intesitat nominal rotor 

260V 

250A 

260V 

250A 

260V 

250A 

 

Aïllament 

 

Classe B 
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 Estator Rotor Estator Rotor Estator Rotor 

Fases R-S 0,11Ω 0,31Ω 0,11Ω 0,31Ω 0,10Ω 0,36Ω 

Fases R-T 0,10Ω 0,32Ω 0,10Ω 0,32Ω 0,10Ω 0,21Ω 

 

Resistencia 

Bobinats  

Fases S-T 0,12Ω 0,12Ω 0,12Ω 0,12Ω 0,10Ω 0,35Ω 

 

Taula 4.1. Característiques de les màquines d’inducció MI-1, MI-2 i MI-3. 

 

Ø Observacions 

• Les tres màquines són pràcticament idèntiques. 

• L’aïllament de classe B correspon a una temperatura característica de 130ºC. [Ref.10] 

• Els valors de les resistències dels bobinats es mesuren amb un miliòhmetre. Amb la 

màquina connectada en triangle, s’obtenen com R/2 de la R mesurada entre fases.  

• Són màquines de tres parells de pols (p=3). (ωs ≈3000rpm/p=1000rpm) 

• Debanats del rotor accessibles pel que es poden arrancar amb resistència rotòrica. 

Disposen d’una palanca amb dues posicions: arrancada i marxa. En la posició 

d’arrancada els debanats del rotor estan oberts i accessibles a través dels anells lliscants. 

En la posició de marxa els debanats del rotor queden curtcircuitats.   

 

4.1.2. Capacitat d’acumular energia 

 

Com les tres màquines són pràcticament iguals es va realitzar un assaig amb la màquina MI-1 amb la 

finalitat d’extreure dades que permetessin obtenir un ordre de magnitud de la capacitat 

d’emmagatzemar energia cinètica de les màquines.  Es detalla a l’annex [A.4]. 

 

 El parell de la màquina en buit es correspon aproximadament amb el parell resistent. El parell 

resistent d’una màquina d’inducció decreix des d’un màxim en el moment de l’arrancada  (per la 

disminució del coeficient de fricció) però torna a augmentar degut a altres esforços (viscosos, etc). 

Com es tracta de realitzar una aproximació que faciliti un ordre de magnitud es suposarà constant. 

Aleshores l’energia emmagatzemada ve donada per l’equació (Eq. 4.1). 

 

∫ ∫∫ Γ=Γ== dttdttPdtE )()( ωω  (Eq. 4.1) 
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Incorporant la funció velocitat obtinguda experimentalment a l’annex [A.4] (Eq. A.7)  i tenint en 

compte que el temps que triga a frenar la màquina des de la velocitat nominal és de 370 segons s’obté 

l’equació (Eq. 4.2).  

 

∫ +−Γ=
370

0

2008164,0245,58,874
60
2

dtttE
π

     (Eq. 4.2) 

 

Resolent la integral s’obté  E=10,7·GkJ. Substituint un parell resistent G=3,5N·m (determinat 

experimentalment en [A.4]), s’obté una energia cinètica emmagatzemada en la massa rodant de cada 

màquina de E=37,5kJ.  

 

Si la màquina gira en buit i es produeix un curtcircuit perdrà el sincronisme, però gràcies a l’energia 

cinètica emmagatzemada a la seva massa rodant el flux no desapareixerà instantàniament. Bona part 

d’aquesta energia s’invertirà en generar un corrent addicional de curtcircuit. 

 

4.1.3. Capacitat de generar corrent de curtcircuit 

 

Per determinar el corrent que poden generar aquestes màquines al produir-se un curtcircuit es segueix 

la norma UNE 21-239-94 [Ref. 11]. 

 

Ø Consideracions prèvies: 

• L’alimentació prové d’extensos sistemes d’alta tensió pel que es considerarà allunyada dels 

generadors. Són d’aplicació les expressions de la secció 1 de la norma.  

• Es prendrà un valor típic de cosϕ=0,8 i un rendiment de η=0,9.   

• D’acord amb la norma es prendrà una impedància de curtcircuit característica del 25% 

• Segons la norma, la relació entre la resistència i la reactància de seqüència directa d’una 

màquina d’inducció de BT tenint en compte els cables de connexió s’aproxima per 

Rm=0,42Xm. 

 

Ø Càlcul dels corrents de curtcircuit que pot generar cada màquina 

 

La reactància de curtcircuit a un determinat nivell de tensió Un es determina amb l’equació (Eq 4.3). 
 

 

n

n

Unn

n
UnM P

U
S

U
X

ϕη cos
25,0·25,0

22

==  (Eq. 4.3) 
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Tenint en compte la relació R/X la impedància de curtcircuit es determina amb l’equació (Eq. 4.4) 
 
 

mmUnMMUn
jXXjXRZ +=+= 42,0  (Eq. 4.4) 

 

Es pren Pn=102kW, cosϕ=0,8, η=0,9.  A un nivell de tensió nominal de Un=220V (triangle) la 

impedància de curtcircuit resulta Z|220V=34,2+j85,4mΩ. A un nivell de tensió nominal de Un=380V 

(estrella) la impedància de curtcircuit resulta Z|380V=59,9+j254,8mΩ. 

 

En cas de realitzar curtcircuit trifàsic cada màquina aportarà un corrent de curtcircuit subtransitori 

que ve donat per l’equació (Eq. 4.5). 

 

223
·3·3

"
mm

n

eq
pk

XR

U

Z
U

I
+

==  (Eq 4.5). 

 

Connectada a un nivell de tensió de Un=220V (triangle) cada màquina generarà I”k3p=1,37kA. 

Connectada a un nivell de tensió de Un=380V (estrella) cada màquina generarà I”k3p=794A.  

S’aprecia que en triangle el corrent de curtcircuit subtransitori que s’aporta es  √3 vegades superior.  

 

Aquest corrent s’esmorteeix ràpidament en el cas d’un curtcircuit trifàsic de forma que no es 

manifesta més enllà del subtransitori (de l’ordre de 20-30ms). Un cop estabilitzat el curtcircuit, el 

corrent permanent de curtcircuit esdevé nul, Ik=0A. 

 

En cas de realitzar curtcircuit bifàsic cada màquina aportarà un corrent de curtcircuit subtransitori que 

ve donat per l’equació (Eq. 4.6) i un corrent de curtcircuit permanent donat per l’equació (Eq. 4.7). 
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I ==  (Eq. 4.6) 
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I =  (Eq.4.7) 

 

Connectada a Un=220V (triangle) cada màquina generarà I”k2p=685A i Ik2p=342A 

Connectada a Un=380V (estrella) cada màquina generarà I”k2p=397A i Ik2p=171A 

 

En el cas d’un curtcircuit bifàsic es presenta la singularitat que el corrent de curtcircuit es manifesta 

més enllà del transitori de forma permanent amb un valor de Ik”/2. Aquesta és una casuística que pot 

resultar d’especial interès al generar el motor corrent de forma permanent mentre duri el curtcircuit. 



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 40 
 

 

A més s’ha de tenir en compte que molts dels assaigs de curtcircuit que es poden dissenyar per 

conductors i aparellatge posen en joc només dues fases.  

 

Aquests corrents de curtcircuit se sumen al que aportarà la xarxa i són generats de forma independent 

a la mateixa, a partir de l’energia acumulada en les màquines.  

 

4.2.  Incorporació de dues màquines d’inducció d’anells lliscants a la 

plataforma d’assaig com acumuladors cinètics d’energia elèctrica 

 

4.2.1. Tria de les màquines que s’incorporen a la instal·lació 

 

Actualment la màquina MI-1 es troba connectada en estrella, disposa de resistència rotòrica per la 

seva arrancada i es alimentada des de l’escomesa Q8 (nivell de 400V) del LAME. Es decideix 

mantenir-la en aquesta configuració ja que es va configurar i dimensionar la seva instal·lació pensant 

en usar-la per accionar la dinamo que s’ha mencionat a [4.1.1]. A més disposar d’aquesta màquina 

connectada en paral·lel amb l’alimentació de la instal·lació pot ser d’utilitat per paliar els problemes 

d’arrancada amb els trafos de la instal·lació.  

 

Les màquines MI-2 i MI-3 que es trobaven en desús s’incorporen a la plataforma d’assaig.  

 

4.2.2. Possibles configuracions. Connexió estrella, triangle i Selsyn. 

 

Les màquines MI-2 i MI-3 es connecten aigües avall del TM, en paral·lel amb el punt d’assaig com ja 

s’ha apuntat al capítol 2 de la present memòria. La tensió d’alimentació es podrà variar entre la més 

baixa que generi el TM i un màxim de 220V amb connexió triangle o 380V en estrella.  

 

Es connecten en paral·lel i treballaran acoblades entre sí pel que es comportaran com una sola 

màquina equivalent  del doble de potència que cadascuna d’elles (Peq=2·102kW=204kW). Es podran 

configurar tan en estrella com triangle, sempre i quan les dues presentin la mateixa configuració per 

poder treballar com una sola màquina i no es sobrepassin les limitacions d’escomesa.  

 

Connectar-les en estrella presenta l’avantatge que consumeixen menys corrent que en triangle 

alimentades la mateixa tensió. El parell també es redueix proporcionalment a la disminució del 

corrent, però com no arrosseguen més carrega que el seu propi parell de fricció això no suposa cap 

inconvenient.  
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Per contrapartida, connectar-les en triangle presenta l’avantatge que durant un curtcircuit les 

màquines aporten més corrent, com ja s’ha indicat en [4.1.3], i que es filtra la component homopolar. 

Aquesta serà la configuració ideal de les màquines per millorar les prestacions transitòries de la 

plataforma.  

 

Com les tres màquines són pràcticament idèntiques es va realitzar una prova amb la màquina MI-1 

(operativa des de l’inici del PFC) per tenir un ordre de magnitud del corrent absorbit en buit. 

Arrancant amb resistència rotòrica el corrent d’arrancada és de Ita=120A i consumeix It=70A en 

regim permanent. A partir d’aquests corrents es poden fer les següents extrapolacions per les 

màquines MI-2 i MI-3: 

 

• Alimentant les màquines a la tensió nominal de 400V (estrella). Si es connecten en paral·lel, 

consumiran en conjunt aproximadament It=2·70A=140A. Si arranquen alhora, amb 

resistència rotòrica el corrent d’arrancada serà en conjunt de l’ordre de Ita=2·120A=240A.  

• Alimentant les màquines a la tensió nominal de 230V (triangle). S’aplica la mateixa tensió 

als debanats de les màquines però el corrent consumit serà ara el corrent de línia (√3 vegades 

superior que el corrent que circula pels debanats de les màquines). En conjunt per les dues 

màquines en règim permanent It=1,732·140=242A. Si arranquen alhora amb resistència 

rotòrica, el corrent d’arrancada serà en conjunt de l’ordre de Ita=2·242A=416A. 

 

Ara bé, no es disposa actualment de resistència rotòrica operativa per les màquines MI-2 i MI-3. Tot i 

així el corrent d’arrancada es pot limitar considerablement usant el mètode d’arrancada amb 

autotransformador. Al estar connectades aigües avall del TM, es pot arrancar a tensió reduïda i anar 

pujant progressivament la tensió amb el que es redueix notablement el corrent d’arrancada.  

 

D’altra banda, com les màquines es connecten en paral·lel i són iguals s’aprofita per habilitar una 

configuració singular que pot ser interessant per la docència en el camp de les màquines elèctriques. 

 

Segons [Ref. 12], quan dues màquines d’inducció iguals es connecten a la xarxa en paral·lel i es 

connecten els seus rotors també en paral·lel, la freqüència dels circuits rotòrics esdevé la mateixa. Per 

tant el lliscament també. Això implica que els eixos de les màquines giraran a la mateixa velocitat. 

Aquesta configuració s’anomena transmissió sincrònica o Selsyn (Figura 4.1).  
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Figura 4.1. Esquema de la configuració Selsyn. 

 

Es disposa les màquines en posició d’arranc (rotors oberts). Al alimentar-les s’estableix flux i 

s’indueixen tensions en les fases del rotor iguals en les dues màquines. Com les tensions són iguals 

no circula corrent pels rotors i les màquines no arranquen. Tot i així es troben elèctricament 

acoblades i si es mou l’eix d’una màquina l’altre màquina segueix el moviment a la mateixa velocitat 

i s’acaba aturant en el mateix punt. Això pot ser usat per transmetre posicions angulars de forma molt 

precisa entre màquines que es troben allunyades. D’altra banda, si en aquesta configuració 

s’acoblessin dos motors als eixos de les màquines que arrosseguessin sengles càrregues, l’aplicació 

del Selsyn seria la de sincronitzar la velocitat d’aquests dos motors i les seves càrregues.  

 

4.2.3 Revisió de l’estat de les màquines, alineació i acoblament 

 

Ø Actuacions de manteniment bàsic  

 

Després d’anys d’estar fora de servei era necessari en primer lloc revisar l’estat de les màquines i 

realitzar les següents actuacions bàsiques de manteniment:  

 

• Comprovació que els rotors giraven correctament i l’actuació dels coixinets. 

• Comprovació dels aïllaments de la màquina.  

• Neteja exterior i interior. Amb el pas dels temps s’havia acumulat greix, pols i teranyines en 

els mecanismes i en els contactes i connexions elèctriques.  

• Substitució d’alguns cables de connexió del rotor pel deteriorament del seu aïllament.  
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Fruit d’aquestes actuacions es va detectar que dues fases del rotor estaven curtcircuitades.  Això era 

degut a que una de les escombretes havia perdut els dos cargols que la subjectaven, quedant 

lleugerament recolzada entre dos anells (Figura 4.2). Els dos cargols van aparèixer entre les 

connexions. Es va tornar a muntar l’escombreta i es van recargolar totes les unions de les 

escombretes de les dues màquines. 

 

Figura 4.2. Defecte trobat en els anells lliscants de les màquines. Detalls del mecanisme que fa baixar 

les escombretes sobre els anells lliscants abans i després de la reparació.  

 

Arrencar les màquines en aquesta situació hauria pogut estar perillós pel que es posa de manifest que 

el manteniment dels equipaments és tan important com necessari.  

 

Ø Alineació de les màquines 

 

Les dues màquines es troben ancorades mitjançant quatre unions cargolades cadascuna a una única 

bancada metàl·lica. Amb una primera inspecció visual es va copsar que les màquines es trobaven 

desalineades. De forma exagerada es mostra la posició de les mateixes vista en planta a la Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Estat de desalineació inicial de les màquines MI-2 i MI-3. 

 

Calia millorar l’alineació de les màquines. Per aconseguir-ho es va seguir el següent procediment: 
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• Desfer l’acoblament existent. Les màquines estaven acoblades de forma provisional amb un 

acoblament basat en uns travessers de goma i un embolcallat també de goma assegurat per un 

embenat. Amb el temps la goma s’havia fet malbé pel que caldria millorar l’acoblament.  

• Engrandir els forats de la bancada a través dels quals estava cargolada MI-3. Així es 

generava un cert joc que permetés desplaçar la màquina sobre la bancada i variar la seva 

posició relativa respecte l’altre màquina, fins alinear-les. 

• Alinear les màquines  manualment. Usant serjants i palanques per desplaçar la màquina i 

galgues artesanes per anar verificant l’estat de l’alineació.  

• Fruit d’aquest procés s’aconseguí alinear les màquines amb un ajust respecte l’alineació ideal 

que presenta una tolerància de 0,5mm (es partia de 12mm).  

 

S’exposen més detalls sobre aquest procés d’alineació a l’annex [B.2].  

 

Ø Realització d’un nou acoblament de les màquines 

 

Els eixos de les màquines tenen acoblades sengles brides que disposen d’una matriu de vuit forats a 

la perifèria. La unió de els brides es realitza amb un travesser cilíndric de Celotex col·locat a través 

dels seus forats, acoblant així les màquines. Els paràmetres de disseny i fabricació d’aquest travesser 

així com les seves propietats es detallen a l’annex [B.3].   

 

Per fixar l’acoblament es preveu unir els vuits travessers amb vuit peces d’unió en disposició 

octogonal cargolades a les bases dels mateixos. (Figura 4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Esquema de l’acoblament de les màquines / Vista dels travessers de celotex col·locats en 

les brides dels eixos de les màquines.  
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5. Protecció i control de potència 

5.1. La connexió a la xarxa i les proteccions del LAME 
 

La connexió a la xarxa es realitza actualment a través de l’escomesa lliure del LAME Q9 a nivell de 

400V. Està protegida per un interruptor automàtic ABB SACE S1B. Aquest interruptor es troba 

aigües avall de l’interruptor automàtic general del LAME (Q2), del tipus ABB SACE S2N. Les seves 

característiques principals es mostren a la Taula 5.1. 

 

 SACE S1B (Q9) SACE S2N (Q2) 

Tensió asignada a l’aïllament 500V 500V 

Corrent permanent assignat  125A 160A 

Poder de tall de servei de curtircuit  (400V AC) 8kA 26kA 

Poder de tall últim de curtcircuit (400V AC) 16kA 35kA 

Temps d’obertura 8ms 7ms 

Relè magnètic fix amb Im 1600A 1600A 

Relè tèrmic amb Ith45º Fix a 125A Regulable 110-160A 

 

Taula 5.1. Característiques dels interruptors automàtics del LAME. 

 

Ø Limitacions introduïdes: 

 

• Q9 obrirà amb garanties fins a 8kA, segons el fabricant. La protecció la garantirà Q2 que obrirà 

Corrents de curtcircuit de tall*5.1 de fins a 26kA. (Veure annex A.6). 

• Q9 limita el màxim corrent nominal a nivell de 400V assolible a In=125A (màxim corrent 

nominal al que es podrà alimentar el TD). Menyspreant les pèrdues en el TD, en els seus 

debanats de 230V es disposarà molt aproximadament de In =√3·125A=216A (màxim corrent 

nominal al que es podrà alimentar el  TM). TD i TM queden limitats per sota de les possibilitats.  

• Els interruptors obriran en un temps d’ordre de magnitud proper als 10ms (subtransitori), davant 

curtcircuits que superin Im=1,6kA. Això limita el corrent de curtcircuit permanent que podrà 

aportar la xarxa a l’alimentació de la plataforma a Ik=1,6kA (es podrà mantenir fins l’actuació 

dels relès tèrmics).  

 

                                                 
*5.1  El corrent de curtcircuit de tall es defineix segons la norma com UNE 21-239-94 [Ref. 13] com Ib=µIk”. En 
aquesta instal·lació es pot considerar que el curtcircuit es allunyat del generador. Per tant, és d’aplicació la secció 
1 de la norma, i es considera µ=1 pel que el corrent de curtcircuit de tall és igual al corrent subtranistori simètric. 
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5.2. Protecció i control del TD 
 

D’entre l’aparellatge emmagatzemat en el LAME es trien els següents dispositius (Figura 5.1): 

 

• Protecció: Interruptor ABB SACE SH250.  

• Control: Contactor Siemens 3TF54.   

 

Les seves característiques es mostren a la Taula 5.2. 

 Int. SACE SH250 C. Siemens 3TF54 

Tensió assignada a l’aïllament 660V 660V 

Corrent permanent assignat (400V) 250A 200A 

Poder de tall  servei en curtcircuit (400V AC) 30kA - 

Poder de tall últim de curtcircuit (400V AC) 60kA 20kA 

Relè magnètic fix amb Im 2000A - 

Relè tèrmic regulable amb Ith45º 160A-250A - 

Tensió bobina contactor - 240V 

 

Taula 5.2. Característiques de l’aparellatge de protecció i control del TD. 

 

Ø Criteris de selecció, ajustos i limitacions introduïdes.  

 

• L’interruptor i el contactor poden treballar per sobre dels límits de corrent imposats per 

l’escomesa del LAME (preveient una futura ampliació de potència). Tot i així es continua 

considerablement per sota de les possibilitats nominals del TD (de l’ordre de 900A). La seva 

elecció es justifica per ser el material de majors prestacions disponible que s’adequava també 

a les limitacions introduïdes pels conductors disponibles (veure capítol 9 de la memòria).  

• L’interruptor és menys sensible que els interruptors del LAME i s’usa com a seccionador de 

tall visible.  

• El relè tèrmic s’ajusta a 200A per protegir el contactor. 

• Els poders de tall últims són superiors als de les proteccions del LAME, pel que no 

introdueixen limitacions en aquest aspecte.  
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5.3. Protecció i control del TM 
 

D’entre l’aparellatge emmagatzemat en el LAME es trien els següents dispositius (Figura 5.1): 

 

• Protecció: Interruptor ABB SACE SH250.  

• Control: Contactor Siemens 3TB52.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Dispositius de protecció i control del TD i del TM. D’esquerra a dreta: Interruptor ABB 

SACE SH250, Contactors SIEMENS 3TF53 (TM) i SIEMENS 3TB52 (TD). 

 

Les seves característiques es mostren a la Taula 5.3. 

 Int. SACE SH250 Cont. Siemens 3TB52 

Tensió assignada a l’aïllament 660V 660V 

Corrent permanent assignat (400V) 250A 300A 

Poder de tall servei de curtcircuit (400V AC) 30kA - 

Poder de tall últim de curtcircuit (400V AC) 60kA 50kA 

Relè magnètic fix amb Im 2000A - 

Relè tèrmic regulable amb Ith45º 160A-250A - 

Tensió bobina contactor - 230V 

 

Taula 5.3. Característiques de l’aparellatge de protecció i control del TM. 

 

Ø Criteris de selecció, ajustos i limitacions introduïdes. 

 

• La tria està en consonància amb els dispositius instal·lats pel TD i el material disponible. El 

contactor és del mateixa sèrie però de major amperatge (a nivell de 230V el corrent creix).  
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• El relè tèrmic de l’interruptor s’ajusta a 210A per mantenir la selectivitat respecte els 

interruptors del LAME (com són desconeguts els temps de dispar caldrà comprovar 

experimentalment la selectivitat i augmentar la sensibilitat si disparés abans l’interruptor del 

LAME). El màxim ajust possible (250A) garanteix la protecció del contactor.  

• Els poders de tall últims  són superiors als de les proteccions del LAME.  

 

5.4. Protecció i control de les màquines MI-2 i MI-3 
 

D’entre l’aparellatge emmagatzemat en el LAME es triaren els següents dispositius (Figura 5.2): 

 

• Protecció: Interruptor SACE LIMITOR LN500.  

• Control: Contactor ASEA EH800.   

 

Les seves característiques es mostren a la Taula 5.4. 

 

 Int. SACE LN500 Cont. ASEA EH800 

Tensió assignada a l’aïllament 660V 660V 

Corrent permanent assignat (400V) 500A 800A 

Poder de tall últim de curtcircuit (400VAC) 200kA 10kA   

Relè magnètic regulable amb Im 1kA-5kA - 

Relè tèrmic amb Ith45º 125A-500A - 

Tensió bobina contactor - 220V 

 

Taula 5.4. Característiques de l’aparellatge de protecció i control dels ACEE. 

 

Ø Criteris de selecció, ajustos i limitacions introduïdes. 

 

• Amb aquest aparellatge les màquines poden funcionar nominalment amb les configuracions 

s’han especificat en [4.1.2].  

• Depenent de la configuració dels motors es regularà el relè tèrmic de l’interruptor en cada cas 

en funció del consum dels mateixos i tenint en compte les possibilitats dels conductors.  

• Dels resultats obtinguts en [4.1.3] s’obté que el màxim corrent de curtcircuit subtransitori que 

podran aportar les dues màquines en paral·lel serà de l’ordre de I”k3ptotal=2·1,37kA=2,74kA. 

El relè magnètic s’ajusta al màxim (5kA). Interessa que els motors aportin corrent de 
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curtcircuit sense que disparin les proteccions, per tant convé insensibilitzar al màxim el 

dispar en la zona magnètica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Interruptor SACE LN500 i contactor ASEA EH800.  

 

5.5. Tancament i obertura del circuit sobre l’element a assajar 
 

D’entre l’aparellatge emmagatzemat en el LAME es triaren els següents dispositius (Figura 5.3): 

 

• Control I: Contactor OKYM 7W22.  

• Control II: Contactor de buit ABB VRC-7 .   

 

A la sortida del TM es disposen en sèrie dos contactors per controlar l’assaig. Aquests contactors han 

de ser capaços d’obrir i tancar els curtcircuits que es generin a la plataforma d’assaig en temps 

d’operació el més ràpids possible. Per augmentar la fiabilitat d’aquesta operació és recomanable usar  

dos contactors en sèrie. Actuen en conjunt com un de sol,  però de forma que un realitza l’operació 

de tancar el curtcircuit i l’altre l’operació d’obrir-lo.  

 

Les seves característiques es mostren a la Taula 5.5. 

 

 Cont. ABB VRC-7 Cont. OKYM 7W22 

Tensió assignada a l’aïllament 7,2kV 660V 

Corrent permanent assignat  600A 900A 

Poder de tall de servei en curtcircuit  3,6kA Desconegut 

Poder de tancament de servei en curtcircuit 4,5kA Desconegut 
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Poder de tall últim de curtcircuit  55kA 30kA 

Temps obertura màxim 80ms Desconegut 

Temps de tancament màxim 15ms Desconegut 

Tensió bobina contactor 220V 220V 

 

Taula 5.5 Característiques de l’aparellatge de control d’assaig. 

 

Ø Criteris de selecció i limitacions introduïdes. 

 

• S’han triat aquests contactors perquè eren els que permetien maniobrar més potència dels que 

es disposava entre el material procedent de donacions. El contactor ABB VRC-7 és un 

contactor preparat per treballar a 7,2kV. Els seus contactes es troben dins d’ampolles de buit 

d’extinció de l’arc elèctric. Això el fa especialment robust i apropiat per aquesta aplicació. 

• Es podran maniobrar corrents nominals de fins a 600A. Aquesta cota no només queda per 

sobre de les possibilitats de l’escomesa sinó que també permetria arribar a operar amb el 

corrent nominal màxim del secundari del TM. Segons  [3.3.2], Imax=592A.  

• Per qüestions relatives als contactes auxiliars disponibles per realitzar el control, s’ha 

assignat al contactor ABB  la funció de tancament i al contactor OKYM la funció d’obertura. 

• El màxim corrent de curtcircuit que es pot maniobrar en l’operació de tancament amb 

fiabilitat amb el contactor de buit és de 4,5kA. No es coneixen dades del contactor OKYM, 

tot i que per ordres de magnitud serà similar o superior. Tot i així s’assumeix el risc que en 

alguna operació no obri correctament. Si s’arribés a produir aquesta situació es podrà obrir el 

circuit des de l’altre contactor o qualsevol dels interruptors automàtics de protecció de la 

instal·lació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Contactor de buit ABB VRC-7 (esquerra) i contactor OKYM 7W22 (dreta).    




