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6. Comandament de la instal·lació  

6.1. Necessitat d’una instal·lació auxiliar de maniobra 

 

La plataforma requereix una instal·lació auxiliar per realitzar les següents funcions: 

 

• Alimentar de forma independent al circuit de potència, els dispositius de control i 

senyalització de la plataforma.  

• Governar i senyalitzar l’actuació dels contactors de control de la instal·lació de potència. 

• Governar i senyalitzar l’actuació dels motors auxiliars del TM.  

 

 Com a criteri general, es simplifiquen al màxim els sistemes de control. En una instal·lació que 

pretén ser robusta cal donar prioritat a la fiabilitat del sistema, davant de la possibilitat de realitzar 

configuracions automatitzades sofisticades però també més vulnerables. 

 

La selecció de les proteccions i conductors i el traçat de la instal·lació auxiliar de maniobra es detalla 

en l’annex [A.7.]. El seu esquema funcional es presenta en l’annex [F.2].  

  

6.2. Control dels contactors de la instal·lació de potència 
 

Ø Funcions: 

 

• Connectar i desconnectar el TD i el TM, manualment des de la zona de seguretat de la SAT. 

• Connectar i desconnectar els ACEE, des del LAME. 

• Controlar l’obertura i tancament dels contactors que controlen l’assaig, des de la zona de 

seguretat de la SAT. Manualment i amb la possibilitat de temporitzar aquestes operacions.  

 

S’estableixen dues modalitats de control: 

 

• Control telecomandat per cable. Mitjançant una botonera amb els polsadors, commutadors i 

pilots escaients ubicada a la zona de seguretat de la SAT.   

• Control telecomandat per radio mitjançant comandament a distància. Degut a les possibilitats 

de l’equip de comandament per radio que s’ha pogut adquirir amb el pressupost disponible, 

en aquesta modalitat de control els contactors de control de l’assaig només podran operar 

manualment sense possibilitat de temporitzar automàticament l’operació.  
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El control del TD, TM i ACEE es realitza mitjançant l’operació dels seus corresponents contactors de 

potència. El circuit bàsic de control es mostra a la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1. Circuit bàsic de control de la instal·lació de potència.  

 

El funcionament del circuit de control bàsic es basa en els següents principis: 

 

Ø El commutador C1 dóna tensió al circuit de control. Senyalitzat a través del pilot H7. 

Ø El commutador C2 permet seleccionar entre el control telecomandat per cable o el 

telecomandat per radio. Es senyalitza a través dels pilots H8 i H9.  

Ø En la modalitat de telecomandament per cable:  

• Els polsadors SM’X’ (‘X’  pot ser TD, TM o ACEE), donen tensió a la bobina KM’X’ de 

l’electroimant del contactor de potència corresponent.  El contactor de potència dóna 

tensió a l’element ‘X’ que acciona.  

• Els polsadors SP’X’ obren el circuit que dona tensió a la bobina del contactor “X”. Es 

desconnecta l’element que controla el contactor.  

• Els polsadors SMA i SPA permeten accionar de forma manual els contactors que 

controlen l’assaig. Al polsar SMA es tanca el contactor OKYM 7W22. Tot seguit es 

tanca el contactor VRC-7, que és el que tanca el circuit sobre l’element a assajar. Al 

KMTD: Bobina del contactor que controla el TD. SIEMENS 3TF54 
KMTM: Bobina del contactor que controla el TM. SIEMENS 3TB52 
KMA1: Bobina del contactor que controla l’assaig (obre). OKYM 7W22 
KMA2: Bobina del contactor que controla l’assaig (tanca). ABB VRC-7 
KMACEE: Bobina del contactor que controla MI-2&MI-3. ASEA EH800  
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polsar SPA, el contactor OKYM 7W22 obre el circuit de potència. Posteriorment s’obre 

també el contactor VRC-7, tornant-se a l’estat inicial.  

• El contacte K41 acciona de forma temporitzada i automatitzada la maniobra de 

tancament i obertura de ls contactors que controlen l’assaig. L’operació d’aquest contacte 

es gobernada pel circuit auxiliar de control temporitzat (Figura 6.2).  

 
 

        Figura 6.2. Circuit de  temporització del control de l’assaig.  

 

  Els elements bàsics del circuit són dos petits contactors electromecànics de control (KM4 

i KM6), i un relè temporitzat de la marca ARTECHE ajustable entre  50ms i 

500milisegons (KM5). Aquest temporitzador es trobava fora d’ús al magatzem del 

LAME.  El seu funcionament mecànic, a través d’un precís mecanisme de rellotgeria, el 

feia adequat i fiable per temporitzar aquesta instal·lació. S’ha de tenir en compte que es 

poden generar corrents forts que generin pertorbacions electromagnètiques que poden 

afectar el funcionament dels dispositius electrònics.  

 

  Al polsar SM4, s’inicia el procediment automatitzat de control d’assaig temporitzat, 

donant tensió a la bobina del contactor KM4. D’una banda, es tanca el contacte auxiliar 

K41 que acciona els contactors que tanquen el circuit de potència sobre l’element a 

assajar. Simultaniament K4 energitza la bobina del temporitzador KM5, a través d’un 

petit transformador i un rectificador*6.1. Passat un cert temps (regulable entre 50ms i 

500ms) es tanca el contacte K5 que energitza la bobina d’un segon contactor auxiliar 

                                                 
*6.1  La bobina del relè és de corrent continu i pot ser alimentada a una tensió entre Um=115 i UM=135V.  
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KM6. Aquest desconnecta la bobina del contactor KM4, i els seus contactes s’obren. 

K41 obre els contactors de potència i K4 desconnecta els contactors auxiliars KM5 i 

KM6 tornant-se a l’estat de repòs inicial. La duració d’aquesta operació es pot regular 

depenent de l’ajust del temporitzador entre un mínim de 75ms i un màxim de 600ms amb 

pasos de 5ms (provat i mesurat amb oscil·loscopi, Figura 6.3). 

 

  

  

   

 

 

 

 

  Figura 6.3.  Registres del temps d’operació mínim (75ms) i màxim (600ms) del circuit. 

 

  El contactor ABB VRC-7 que tanca el circuit de potència , triga 15ms en tancar els seus 

contactes. Això implica que es pot regular el temps transcorregut entre el moment en que 

s’aplica tensió a la proveta d’assaig i el moment en que es comencen a obrir els contactes 

del contactor que obre el circuit de potència entre 50ms i 585ms, amb passos de 5ms.   

 

  Aquest circuit es munta en un mòdul autònom que es mostra  a la Figura 6.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Implementació del circuit de control temporitzat.  
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Ø En la modalitat de telecomandament per radio: 

• A través d’un comandament a distància amb tres polsadors de marxa i tres de paro, 

s’aplica o treu tensió de forma directa, a la bobina dels contactors de potència que 

controlen el TD, el TM i el tancament del circuit sobre la proveta d’assaig (el temps 

d’operació es controla manualment).  

• Tot i ser més limitat que el control per telecomandament per cable, permet accionar 

les funcions bàsiques de la instal·lació des de qualsevol punt de la SAT o inclòs des 

de fora de la SAT. Això permet maniobrar la instal·lació en proves que poden ser 

perilloses, amb seguretat des de punts allunyats. 

 

6.3. Control dels motors auxiliars del TM 

 

Ø Funcions: (el circuit per realitzar aquest control es mostra a la Figura 6.5.): 

 

• Regular la tensió en el secundari del TM, des de la zona de seguretat de la SAT.  

• Habilitar la modalitat de funcionament en règim de variació de la freqüència del TM.  

 

 
 

Figura 6.5 Circuit de control dels motors auxiliars del TM. 



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 56 
 

 

Ø Control del motor que regula la tensió del secundari del TM. 

 

• Per controlar el motor que acciona la cadena cinemàtica que varia l’angle relatiu entre 

l’estator i el rotor del TM, s’usen dos contactors electromecànics de 16A (KM1 i KM2). 

• La disposició dels contactes de potència de KM1 i KM2, permet invertir el sentit de gir 

del motor.  Al polsar SM1 o SM12*6.2, el motor gira el rotor del TM en el sentit que fa 

augmentar la tensió del secundari del TM. Al polsar SM2 o SM21 el motor gira en el 

sentit que redueix tensió. Tot i així l’operador ha de comprovar a través de la 

instrumentació de la instal·lació que la tensió puja o baixa d’acord amb les seves ordres. 

Una permutació de dues fases de l’alimentació del LAME provocarien un gir del motor 

contrari a l’establert.  

• Al polsar SP1 o SP12 s’atura el motor. Els finals de cursa FC1 i FC2*6.3 garanteixen que 

al arribar al límit inferior o superior de tensió el motor para automàticament.  

• Els contactes auxiliars K11 i K12 impedeixen que un accionament simultani dels 

polsadors de marxa provoqui un curtcircuit.   

 

Ø Control del motor que regula la freqüència del secundari del TM. 

 

• Per controlar el motor que fa girar el rotor del TM s’usa un contactor de 30A (KM3).   

• Al polsar SM3 arranca el motor. El corrent d’arrancada es limita a través d’un reostat 

situat al costat del TM (R1). Al polsar SP2 s’atura el motor.   

• La baixa freqüència d’ús que s’espera per aquesta modalitat de funcionament no justifica 

el cost, en material i temps, necessari per habilitar un sistema d’inversió del sentit de gir 

del motor; com s’ha fet en el cas del control de la tensió. En tot cas, es podrà realitzar 

permutant dues fases de l’alimentació del motor.  

 

Tots aquests elements de control es situen en una capsa sobre el TM (Figura 6.6). Així es dóna 

autonomia al TM, si algun dia es desplaça per donar-li una altra aplicació, la instal·lació de control 

dels seus elements auxiliars es desplaçarà amb ell. El suport de la caixa es realitza amb angle ranurat 

i les tapes amb xapa reciclada de cobertes d’ordinadors. La coberta superior és de  metacrilat per 

poder veure l’interior i disposa d’una matriu de forats per refrigerar-la. S’ubica a just a sota del motor 

d’inducció de control de la freqüència del TM que era un espai desaprofitat de la màquina.  

 

                                                 
*6.2  La redundància en els polsadors correspon al control des de uns polsadors que s’han instal·lat al propi TM i 
als polsadors de la botonera de telecomandament per cable.  
*6.3  Instal·lats sobre la superfície del TM durant el PFC de Jordi Repullés. Es van netejar i es van protegir els 
cables de connexió dels mateixos amb tubs protectors.   
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Figura 6.6. Capsa de control dels motors auxiliars del TM.  

 

6.4. Botonera de telecomandament per cable 

 
Aquesta botonera permet controlar tots els equipaments de la instal·lació i agrupa els polsadors que 

permeten operar-los des de la zona de seguretat de la SAT.  

 

S’implementa amb polsadors marxa-paro lluminosos que al mateix temps actuen com a pilots 

indicadors de l’estat de cada  dispositiu. També té un commutador que permet seleccionar entre la 

modalitat de telecomandament per cable des de la pròpia botonera o telecomandament per radio. 

Aquests elements es munten de forma compacta en una capsa de policarbonat, per la lleugeresa i 

simplicitat d’instal·lació dels diferents components que ofereix.  

 

La botonera es comunica amb la resta del circuit de maniobra mitjançant cable multiconductor de 

24x1,5mm2 (permet portar tots els nusos de connexió del circuit necessaris fins la botonera). Els seus 

conductors es solden a un connector faston mascle per realitzar la connexió de la botonera de forma 

senzilla i flexible. 

 

Les operacions que es poden realitzar així com la correspondència entre els diferents elements de la 

botonera i la nomenclatura usada per definir els elements de comandament en els circuits presentats 

anteriorment es descriuen a la Figura 6.7.  

 

KM3 KM2 KM1 Regletes de connexió 

Magnetotèrmics  

Tapa metacrilat 
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Figura 6.7. Frontal de la botonera de telecomandament per cable i correspondència amb la 

nomenclatura dels polsadors, pilots i commutadors que s’han definit en els circuits de comandament.    
 

6.5. Valoració de la possibilitat de controlar l’angle de fase a la 

connexió 

 

Per la realització d’assaigs de curtcircuit es pot plantejar la possibilitat de donar un pas més enllà en 

la intel·ligència del control que comanda la prova.   

 

El control que s’ha implementat permet accionar els contactors que controlen el tancament i 

l’obertura del curtcircuit i regular la seva duració. Ara bé, seria interessant poder controlar també 

l’instant en que es tanca el curtcircuit en relació amb el punt en que es troba la senoide de la tensió 

aplicada. És a dir, controlar l’angle de fase (α) en el moment de la connexió (Figura 6.8).  

 

 
 

Figura 6.8. Definició de l’angle de fase α a la connexió.  

 



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 59 
 

 

Si el curtcircuit es produeix durant el pas per zero de la tensió, el corrent de curtcircuit subtransitori  

és simètric . Però si es produeix en el punt de màxima tensió, esdevé asimètric i s’estableix el valor 

màxim de corrent de curtcircuit durant el primer semiperiode. Aquest és el punt d’assaig inicial més 

crític al que es pot sotmetre el material elèctric, ja que ocasiona la màxima sol·licitació en quan a 

esforços dinàmics.  

 

Per realitzar aquest control, cal un detector electrònic de passos per zero de la tensió i un relè 

temporitzat amb precisió de milisegons. Quan es detecta un pas per zero s’activa el relè temporitzat. 

Un cert temps (regulable amb el temporitzador) després del pas per zero, el relè dóna tensió a la 

bobina de l’electroimant del contactor de potència, produint-se el curtcircuit en el moment desitjat. El 

temps de retard introduït pel temporitzador s’ha de programar en funció del temps en que es doni 

l’angle de fase desitjat, tenint en compte el propi temps d’operació mecànica del relè i del contactor 

de potència.  

 

Aquesta és una possible via d’ampliació futura del control de la plataforma d’assaig. 
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7. Sistemes de mesura i registre 

7.1. Mesures i registres permanents 
 

La instrumentació de mesura permanent de la instal·lació té l’objectiu de proporcionar lectures de les 

variables més importants dels equips de potència de la instal·lació . Permet verificar el correcte 

funcionament de les màquines de la instal·lació, comprovant que les tensions i corrents es troben dins 

dels marges normals de funcionament, i conèixer l’evolució i estat del sistema durant els assaigs.  

 

Es decideix utilitzar instruments analògics electromecànics. Tots aquests instruments es reciclen a 

partir d’instrumentació procedent d’altres instal·lacions que s’ha anat acumulant al magatzem del 

laboratori durant anys. Enfront de la instrumentació digital, la instrumentació analògica presenta els 

següents avantatges que fan que sigui de gran interès usar-la en aquesta instal·lació (deixant de banda 

l’estalvi econòmic que també és un factor important en aquest cas) : 

 

• Robustesa. En una instal·lació en la que es generaran grans corrents, es produiran 

pertorbacions electromagnètiques que poden afectar amb facilitat el correcte funcionament de 

la instrumentació digital i fins i tot la seva integritat.  

• Visualització intuïtiva. Els instruments analògics d’agulla permeten obtenir amb un sol cop 

d’ull, una informació completa, ràpida i intuïtiva de l’estat de la instal·lació (Figura 7.1).  

 

Les mesures que es realitzen i els instruments seleccionats es resumeixen en la Taula 7.1. 

 

Característiques  

Mesura 

 

Instrument 

 

Lloc Rang Tipus Classe Tensió 

Assaig 

Posició 

 

TT/ 

TI 

Tensió 

alimentació  

Voltímetre LAME 500V Ferro 

mòbil 

1,5 3kV vertical No 

Tensió TD 

(nivell 230V) 

Voltímetre SAT 250V Ferro 

mòbil 

1 3kV vertical No 

Tensió  

primari TM 

Voltímetre SAT 250V Ferro 

mòbil 

1 3kV vertical No 

Tensió 

secundari TM 

Voltímetre SAT 500V Ferro 

mòbil 

1,5 3kV vertical No 

Tensió ACEE 

(estators) 

Voltímetre LAME 500V Ferro 

mòbil 

 

1,5 2kV vertical No 
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Tensió ACEE 

(rotors) 

Voltímetre LAME 300V Ferro 

mòbil 

1,5 2kV vertical No 

Corrent 

Primari TD 

Amperímetre SAT 120A Ferro 

mòbil 

1,5 2kV vertical 100/5

A 

Corrent 

Primari TM 

Amperímetre SAT 120A Ferro 

mòbil 

1,5 2kV vertical 100/5 

A 

Corrent 

Bateria Cond.  

Amperímetre SAT 120A Ferro 

mòbil 

1,5 2kV vertical 100/5 

A 

Corrent ACEE 

(estators) 

Amperímetre LAME 300A Ferro 

mòbil 

1,5 2kV vertical No 

Corrent ACEE 

(rotors) 

Amperímetre LAME 300A Ferro 

mòbil 

1,5 2kV vertical No 

 

Taula 7.1. Recull de la instrumentació de mesura permanent de la instal·lació. 

 

Ø Observacions: 

 

• Tots els intruments són de ferro mòbil pel que permeten treballa r amb corrent altern.  

• La instrumentació relativa al TM i al TD s’instal·la a la SAT i la relativa als ACEE al LAME 

en conseqüència amb la ubicació de les màquines sobre les que donen informació.  

• Alguns amperímetres requereixen transformadors d’intensitat (TI). S’usen transformadors 

toroidals que es troben disponibles al magatzem del LAME reciclats d’altres instal·lacions.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Amperímetre i voltímetre de la instal·lació durant la posada en servei de la mateixa i 

model de TI usat en la instal·lació. 

 

7.2. Registre de transitoris 

 

La instrumentació de mesura i registre de transitoris no s’ubica de forma fixa a la instal·lació. 

Depenent de la casuística de cada assaig s’haurà de preparar la instrumentació que s’adeqüi a les 

TI 
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necessitats del moment. Tot i així per realitzar registres dels transitoris de  tensió i corrent a la 

majoria d’assaigs es requerirà la següent instrumentació bàsica:  

 

• Oscil·loscopi digital (com a mínim 2 canals) per mesurar tensions i corrents transitòries. 

Convé que disposi d’impressora i/o port de connexió amb equipament informàtic per poder 

registrar aquests transitoris.  

• Transformadors d’intensitat. Per reduir els corrents forts que es produeixin durant els assaigs 

a corrents petits assumibles per la instrumentació. També protegeixen la instrumentació ja 

que són un element d’aïllament galvanic entre el circuit de potència i la instrumentació.   

• Transformadors de tensió. En general no convé dur tensions elevades a la instrumentació de 

mesura ja que poden acabar apareixent problemes amb els aïllaments. Per evitar-ho es poden 

usar trafos  de tensió de mesura que a més aïllen galvànicament la instrumentació del circuit 

de potència.  

• Shunts calibrats. En sèrie amb els transformadors d’intensitat permeten transformar la senyal 

de corrent en una senyal de tensió mitjançant una relació coneguda. Aquesta senyal de tensió 

és la que es mesura en l’oscil·loscopi.   

• Sondes de connexió compatibles amb la instrumentació. 

 

Per disminuir l’efecte de les pertorbacions electromagnètiques sobre l’oscil·loscopi i altres equips 

electrònics que es puguin usar, convé situar-los allunyats de la zona d’assaig. Tot i així, seria 

recomanable allotjar-los a l’interior d’una gàbia de Faraday. D’altra banda, també convé disposar 

d’una font d’alimentació independent per la instrumentació.  

 

Quan s’operi amb transformadors d’intensitat s’ha d’anar amb molta cura de no obrir mai el seu 

circuit secundari mentre el primari estigui connectat. La impedància que alimenta el secundari del 

transformador és molt petita pel que si s’obre el circuit del secundari es produeix una sobretensió 

molt elevada que pot resultar molt perillosa. Com a mesura de seguretat passiva convé deixar sempre 

el secundari del TI curtcircuitat quan s’ha acabat de treballar amb ell.  

 

D’altra banda per realitzar registres d’imatge de fenòmens transitoris elèctrics s’hauran d’usar 

cameres de vídeo o cameres fotogràfiques que puguin captar fotogrames a alta velocitat. En els assaig 

que es vulgui captar l’arc elèctric, s’ha de tenir en compte que emet un resplendor molt intens, pel 

que si s’usen cameres que registrin sobre pel·lícula convé utilitzar filtres per evitar que la mateixa es 

vel·li.  
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8. Ubicació i instal·lació de l’aparellatge i els elements de  

comandament de la plataforma 

8.1. La cel·la de protecció i control de la instal·lació (CPC) 

 

8.1.1. Reciclatge de l’antiga cel·la del trafo de 50kVA del LAME 

 

Amb la remodelació que es realitzà l’Agost de 2005 al LAME, es va substituir el transformador de 

(50kVA, 380/220V) i el seu aparellatge de control i protecció, per un nou transformador més 

compacte i un nou quadre de control més modern. L’antic transformador estava allotjat en una cel·la 

metàl·lica que va quedar en desús. Es va decidir reciclar-la per donar cabuda a l’aparellatge de 

protecció i control de la plataforma d’assaig.  

 

Es justifica l’elecció d’aquesta cel·la  per: 

• Dimensions i adequació del volum disponible. El seu interior permet encabir tots els elements 

necessaris. Les seves dimensions s’ajusten molt a la longitud del TD de forma que pot situar-

se just davant del mateix, sense barrar el pas a la zona posterior de la sala i optimitzant l’ús del 

poc espai disponible en planta. (Figura 8.1) 

•  Senzillesa d’instal·lació i versatilitat en la ubicació de l’aparellatge en el seu interior, donada 

la possibilitat d’ancorar els diferents elements usant unions cargolades.  

• Cost nul. S’aprofita un element que anava a ser llençat. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Cel·la CPC on s’ubiquen els principals elements de protecció i control de la instal·lació.  

Cel·la CPC TD 

Sala d’alta tensió (SAT) 
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Abans de poder realitzar la instal·lació dels diferents elements que s’ubicarien a l’interior de la cel·la 

es van haver de realitzar les següents actuacions (per més detalls, veure l’annex [B.4]): 
 

• Transportar  la cel·la des del passadís del pavelló A-1, on es troba el trafo de 50kVA del LAME, 

a la SAT. Com la cel·la no tenia potes va ser dificultós carregar-la sobre un transpalet i calgué 

l’ajut d’una grua. Com no passava per l’accés de persones de la SAT es va haver de passar pel 

laboratori de convertidors i recórrer tot el LAME per entrar finalment per l’accés d’entrada de 

material de la SAT. Aquest transport també va ser dificultós perquè la longitud de la cel·la era 

superior a la de les ungles del transpalet, amb el que es balancejava sobre el mateix. 

• Netejar la cel·la i desmuntar els components de maniobra instal·lats.  

• Construir i incorporar un travesser realitzat amb perfil quadrat de ferro a la seva base per poder 

transportar-la amb el transpalet de forma estable. 

• Construir unes potes per la cel·la i soldar-les a la mateixa per facilitar el transport. 

• Construir i col·locar una sèrie de reforços per rigiditzar la cel·la. 

 

8.1.2. Emplaçament de la cel·la i ubicació de components al seu interior 

 

La cel·la s’emplaça just al costat del TD. Amb la recol·locació d’elements a la sala s’alliberà aquest 

espai. Aquesta zona també es troba molt propera al TM i al centre de la zona d’assaig de la SAT. 

Com que la cel·la representa el punt neuràlgic de protecció i control de tota la instal·lació un 

emplaçament proper al TD, al TM i a la zona d’assaig resulta òptim.  

 

La cel·la s’organitza en tres nivells clarament diferenciats (Figura 8.2):  

 

• Nivell superior. On s’instal·len els interruptors i contactors de potència. 

• Nivell mig. On s’instal·len els mòduls de control, les proteccions i les regletes de connexió de 

la instal·lació auxiliar de comandament. 

• Nivell Inferior. Espai reservat per la ubicació de unitats mòbils que pugui ser necessari 

instal·lar, com per exemple bobines limitadores del corrent d’arrancada dels trafos.  

 

L’emplaçament i ancoratge de components dins de la cel·la es detalla a continuació: 
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Ø Nivell superior 

 

• Protecció i control del TD i del TM.  

 

Els interruptors de protecció i els contactors de control del TD i del TM, se situen a la banda 

de la cel·la contigua al TD i s’alineen amb els seus borns de 400V i de 230V, respectivament. 

Això simplifica la instal·lació dels conductors, el seguiment del circuit i redueix la longitud 

dels conductors necessàris per fer les connexions. L’interruptor que protegeix el TD permet 

desconnectar l’alimentació a tota la instal·lació de potència. S’ubica al costat de la porta de la 

cel·la  per ergonomia en l’accionament i dotar-lo de la funció de tall visible.  

 

Aquest aparellatge es va instal·lar cargolat directament sobre una estructura realitzada amb 

carril metàl·lic troquel·lat (21x11x1,5mm), cargolada a la cel·la. Al magatzem es disposava 

de multitud de retalls de la mateixa que es reciclaren a fi i efecte. Aquesta mateixa estructura 

té continuïtat fins al nivell mig i també serveix per suportar els elements que s’hi ubiquen.  

 

• Contactors de control de l’assaig.  

 

Se situen enfront dels elements mencionats en el punt anterior. Degut a la envergadura 

d’aquests contactors fou necessari realitzar suports de major rigidesa que en el cas anterior. 

Aquests suports es van construir amb passamà de ferro de 10mm de gruix (pintat per evitar la 

corrosió). S’usaren cargols de M10 per fixar-los als contactors i a la cel·la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Distribució de l’aparellatge de potència dins la cel·la CPC.  

Contactors 
Control d’assaig 

Control & Protecció  
  TM  Control & Protecció  

TD  
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Ø Nivell mig (Figura 8.3).  

 

• Protecció i regletes de connexió de la instal·lació auxiliar. 

 

El magnetotèrmic de protecció de la instal·lació auxiliar de maniobra se situa al costat de la 

porta (ergonomia en l’accionament i facilitat de visualitzar del seu estat). D’altra banda, 

s’instal·la un carril DIN normalitzat al llarg de tota la cel·la per situar les regletes de 

connexió. Es va seobredimensionar pensant en necessitats futures. Tot aquest material fou 

reciclat entre components que havien estat retirats d’altres instal·lacions i que es trobaven al 

magatzem del LAME.  

 

• Mòdul de control temporitzat de l’assaig.  

  

Se situa sota els contactors de control de l’assaig, ja que com temporitza l’acció d’aquests 

contactors en aquesta ubicació es redueixen les longituds dels conductors de connexió. 

S’ubica al costat de la porta per ergonomia d’operació en el procès d’ajust dels 

temporitzadors.  

 

• Receptors de telecomandament per radio. 

 

Com són delicats s’instal·len sobre una planxa metàl·lica, col·loca a la zona posterior de la 

cel·la per evitar cops durant la manipulació a l’interior de la mateixa. Es realitzaren diverses 

proves per comprovar si existia apantallament de les ones de radio. Des de la zona de 

seguretat de la SAT es pot disparar amb èxit ja que no es produeix apantallament. Tampoc es 

produeix apantallament des de la zona del LAME on es troben instal·lats els ACEE.  

 

Ø Distribució de canalitzacions (Figura 8.3) 

 

• S’estableix un anell de distribució superior que comunica tota la cel·la. Es realitza amb canals 

tancades. 

• Hi ha una canal semioberta a sota  del carril principal de regletes de connexió i una altra a 

sobre. Això permet fer una distribució ordenada, entenedora i senzilla.  

• Les canals verticals són en general semiobertes per simplicitat alhora de realitzar les 

connexions amb els contactors de potència i elements de mesura.  



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 67 
 

 

• La instal·lació  de les canals és vertical i horitzontal en tots els casos en que això fou 

possible. Es va procurar que totes les tapes fossin accessibles i es va sobredimensionar el 

volum d’aquestes canals preveient futures ampliacions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3. Distribució dels elements de comandament i les canalitzacions a la cel·la CPC / Regletes 

de connexió i canals de distribució centrals / receptors del comandament per radio / ICP de la 

instal·lació auxiliar de comandament.  

 

8.1.3. Quadre d’instrumentació i caixa d’activació del circuit de maniobra de la cel·la i 

interconnexió amb la botonera de telecomandament per cable 

 

Per allotjar els instruments de mesura permanent de la instal·lació ubicats en la SAT, detallats en 

[7.1], es recicla un antic quadre d’alumini que s’havia utilitzat per realitzar pràctiques de màquines 

elèctriques i que estava actualment en desús. Es fixa a sobre de la cel·la segons s’indica a la Figura 

8.4, ja que en aquesta posició els instruments són fàcilment observables des de la zona de seguretat. 

 

Contigua a aquest quadre es fixa una altra caixa d’alumini reciclada (Figura 8.4). S’hi ubica: 

Receptors 
comandament 

per radio 

Regletes  
de connexió 
i canals de 
distribució 

Mòdul control 
temporitzat 



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 68 
 

 

• El commutador (C1), que dóna tensió a tota la instal·lació auxiliar de maniobra de la cel·la i 

el pilot que indica que el circuit de maniobra es troba en tensió.   

• El connector faston femella que permet connectar el circuit de maniobra amb la botonera de 

telecomandament per cable, a través del connector faston mascle del que disposa la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4.  Ubicació dels quadres d’instrumentació a la SAT.  

 

8.1.4. Bornera trifàsica de sortida de la instal·lació 

 

La bornera de sortida de la instal·lació és el punt de connexió amb l’element a assajar. Es connecta en 

sèrie amb el contactor ABB VCR-7 que tanca el circuit d’assaig.  

 

Es va realitzar a partir del reciclatge d’un antic seccionador de sèrie 6kV que havia estat 

emmagatzemat a la SAT durant anys. Com no es disposa d’equipament al LAME que treballi a 

aquest nivell de tensió, es va decidir que la millor aplicació que podia tenir era sacrificar-lo per 

aquest ús. El seccionador es va serrar per la meïtat, de forma que s’obtingueren dos suports metàl·lics 

amb tres aïlladors de ceràmica cadascun i les corresponents pletines de coure de connexió. Tot aquest 

material està dimensionat per treballar amb corrents forts i suportar esforços dinàmics pel que resulta 

ideal per aquesta aplicació.  

 

Un d’aquests suports es va instal·lar sobre la cel·la CPC com es mostra a la Figura 8.5. Es van haver 

de netejar els aïlladors i polir amb una mola de pues les pletines que estaven plenes d’òxid i brutícia. 

També es va fer un forat de 12mm a cada pletina a través dels quals es realitzaran les connexions a la 

sortida de la plataforma.  

 

 

Instrumentació 
Pilot maniobra 

Commutador C1 

Conector Faston 
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Figura 8.5. Bornera trifàsica de sortida de la instal·lació. 

 

Provetes d’assaig petites es podran connectar directament a aquesta bornera mitjançant unes grapes 

de coure que s’han reciclat i posat a punt a fi i efecte. Material elèctric de dimensions superiors es 

podrà situar en la zona de seguretat de la SAT i connectar-lo a la bornera de sortida de la plataforma 

amb cables de secció conseqüent amb els conductors de la instal·lació. 

 

D’altra banda en el futur pot ser d’interès construir una cambra d’assaig per realitzar en el seu interior 

proves destructives (en les que es puguin desprendre fragments de material, partícules enceses, etc)  

que realitzades fora d’un espai confinat podrien resultar perilloses.  El suport amb aïlladors que ha 

sobrat del reciclatge del seccionador podria usar-se com a bornera  de connexió d’aquesta cambra.  

 

8.2. Quadre elèctric de protecció i control dels ACEE 
 

8.2.1. Ús de l’antic quadre general del LAME 

 

Antigament el control i protecció dels sistemes del laboratori es realitzava des d’un quadre general 

metàl·lic . Cinc mòduls del mateix es van conservar al fons del LAME, darrera dels ACEE. En un 

d’aquests mòduls s’ubica el control i intrumentació de la màquina MI-1 i la dinamo de 120kVA de la 

que s’ha parlat en [4.1]. La resta es trobaven en desús a l’inici d’aquest PFC.  (Figura 8.6).  

 

Es decideix instal·lar l’aparellatge de control i protecció de les màquines MI-2 i MI-3 en el mòdul 

central d’aquest quadre per les següents raons: 

 

• Proximitat amb els ACEE (control i instrumentació accessible a peu de les màquines). 

Ailladors 
ceràmica 

Pletines de connexió 

Suport i ancoratge 
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• Tot i que dissenyat amb criteris antics, ja disposava dels principals elements d’instrumentació 

i control necessaris (amperímetres, voltímetres, polsadors, etc). 

 

S’emprenen les següents actuacions per adequar el quadre a les noves necessitats: 

 

• Neteja de la part posterior del quadre. 

• Instal·lació i verificació de la instrumentació, la qual es trobava desmuntada. 

• Desmuntatge de la distribució realitzada  amb cable rígid per haver quedat obsoleta.  

 

8.2.2. Ubicació de components 

 

El contactor ASEA EH800 i l’interruptor de protecció SACE LN500 de les màquines MI-2 i MI-3 

s’instal·len a la part posterior del quadre mitjançant suports realitzats amb passamà de 10mm de 

gruix, com es mostra a la Figura 8.6. S’hi connecten els polsadors de control i els elements 

d’instrumentació especificats en [6.2] i [7.1] respectivament.   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Figura 8.6. Quadre elèctric de protecció i control dels ACEE. 

Instrumentació 

Polsadors 

Mòdul MI-1 Mòdul MI-2/3 SACE LN500 

ASEA EH800 Suports 
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9.  Conductors i connexions de la línia de potència 

9.1. Selecció, limitacions i ubicació dels conductors  
 

Per determinar les seccions necessàries pels conductors de la instal·lació de potència, se segueixen les 

prescripcions del RBT en quan a les intensitats màximes admissibles (en relació amb la secció, 

aïllament i muntatge dels conductors en instal·lacions de baixa tensió d’interior [Ref. 13]). Pels 

màxims corrents de curtcircuit admissibles pels conductors, se segueixen les prescripcions del RBT 

de màximes densitats de corrent en conductors de coure [Ref. 14].  

 

Les seccions es determinen en funció dels consums màxims, limitats per les proteccions definides en 

el capítol 5. Tot i així la selecció ve condicionada pel material de que es disposa, fruit de donacions:  

 

• Una bobina de 36m de multiconductor de coure, flexible i aïllament de goma de 3,5x95mm2 i 

12m de multiconductor de les mateixes característiques i 3,5x120mm2 de la marca Saenger.  

•  40m de conductor de coure, flexib le i aïllament de goma de 1x70mm2 de la marca Pirelli.  

• Ponts de 2m ja preparats amb terminals, de conductor de coure, semirígid de 1x95mm2.   

• Ponts d’entre 2m i 3m ja preparats amb terminals, de conductor de coure, flexible i aïllament 

de PVC de 1x50mm2. 

 

El procés de preparació dels conductors i les canals necessàries (desbobinat, col·locació de terminals, 

construcció de suports, etc) es detalla en l’annex [B.5].  

 

L'esquema funcional de la línia de potència es presenta en l’annex [F.2]. La ubicació dels conductors 

dels diferents trams de la línia de potència per executar les connexions definides en l’esquema 

funcional es mostra a la Figura 9.1 
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Figura 9.1. Traçat dels diferents trams de la instal·lació de potència.  

 

Ø Tram 1. De l’escomesa del LAME (Q9) a l’interruptor de protecció del TD. (Figura 9.2). 

 

Partint de la regleta de connexió de l’escomesa Q9, la línia transcorre 10 m per rasa soterrada   

Durant aquest tram soterrat fa un bucle de 3m (conductor en reserva per si s’ha de canviar el punt de 

connexió algun dia). Puja 3m per una canal metàl·lica de distribució del LAME (a partir d’aquesta 

canal els multiconductors del tram 1 i del tram 7 transcorren paral·lels fins al TM). Gira 90º i segueix 

el recorregut d’una canalització UNEX subjectada a la paret fins la SAT (5m). Finalment arriba a la 

cel·la CPC a través d’una canal metàl·lica cargolada a la paret, la cel·la i un pilar que descansa sobre 

el TM (4m).  Aquesta canal també canalitza els conductors dels trams 4 i 6.  

 

Segons [5.1] en aquest tram Inmax=125A.  Seria suficient amb conductors de 70mm2 però s’usa el 

multiconductor de 3,5x95mm2 en previsió de futures ampliacions de potència de l’escomesa. 

S’instal·la en rasa i sobre canal no perforada pel que aquest conductor permetrà assolir en aquest 

tram, segons el RBT, els corrents de la Taula 9.1. 
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Duració  Permanent 0,5 segons  1 segon t segons  

Corrent nominal màxim 245A - - - 

Corrent curtcircuit màxim - 15,5kA 11kA t/11 kA 

 

Taula 9.1. Corrents admissibles en el tram 1 de la instal·lació.  

 

S’ha dit en [2.5] que l’escomesa del LAME a nivell de 400V estava limitada actualment a 125A i 

S=86,6kVA. Amb el sobredimensionament de la línia es podria arribar a treballar nominalment 

pràcticament amb una escomesa del doble de potència S=√3·U·I=√3·0,4kV·245A=170kVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2. Execució de la línia de potència I.  

 

Ø Tram 2. De l’interruptor de protecció del TD, al contactor de control del TD i del contactor de 

control del TD als borns del TD de 400V (Figura 9.3).  

 

Les connexions entre els diferents elements de protecció i control del TD es realitzaren amb 

conductors semirígids que se sustenten per la pròpia connexió i no transcorren per canalitzacions. 

Canal metàl·lica que porta la línia 
per sobre el TM fins la cel·la CPC 

Els  trams 1 i 7 transcorren 
paral·lels fins la SAT 

Rasa soterrada 

Tram 1   

Tram 7  

LAME SAT 
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Segons [5.2] en aquest tram In=125A. S’usen els ponts de 95mm2 perquè són de la longitud apropiada 

per realitzar aquestes connexions (es recicla material alhora que s’estalvien terminals). Aquests 

conductors unipolars s’instal·len separats de la paret pel que conductor permetran assolir en aquest 

tram, segons el RBT, els corrents de la Taula 9.2. 

 

Duració  Permanent 0,5 segons  1 segon t segons  

Corrent nominal màxim 230A - - - 

Corrent curtcircuit màxim - 15,5kA 11kA t/11 kA 

 

Taula 9.2. Corrents admissibles en els trams 2, 3 i 4 de la instal·lació. 

 

Ø Tram 3. Dels borns del TD de 230V a l’interruptor de protecció i  al contactor de control del TM.  

 

Segons [4.3] en aquest tram In=210A. Resulten adequats el mateix tipus de conductors que en el tram 

2 i els corrents admissibles seran els ja exposats en la Taula 9.2  

 

Ø Tram 4. Del contactor de control del TM al primari del TM (Figura 9.3).  

 

Els requeriments de corrent són els mateixos que pel tram 3 però en aquest cas per la longitud 

ncessària s’usa multiconductor de 3,5x95mm2. Es canalitza per la mateixa canal metal·lica que el 

tram 1 pel que els corrents admissibles seran els ja exposats a la Taula 9.1.  

 

Ø Tram 5. Del primari del TM a les bateries de condensadors. 

 

Les bateries es connecten per separat a peu del TM. Segons [3.3.2] consumeixen aproximadament 

I1=83A i I2=93A. Es sobredimensiona aquest tram ja que estarà en carrega de forma permanent. 

S’usen els ponts de 50mm2. Aquests conductors unipolars estan en contacte mutu però separats de la 

paret pel que aquest conductor permetrà assolir en aquest tram, segons el RBT, els corrents de la 

Taula 9.3. 

 

Duració  Permanent 0,5 segons  1 segon t segons  

Corrent nominal màxim 145A - - - 

Corrent curtcircuit màxim - 8kA 5,7kA t/7,5 kA 

 

Taula 9.3 Corrents admissibles en el tram 5 de la instal·lació.  
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Ø Tram 6. Del secundari del TM als contactors de control de l’assaig (Figura 9.3).  

 

El tram transcorre per la canal metàl·lica instal·lada sobre el TM.  

 

Aquest tram patirà directament les puntes adiabàtiques d’escalfament produïdes pels curtcircuits. A 

més, ha de canalitzar el corrent de curtcircuit aportat pels ACEE. Es convenient que estableixi un 

“camí” de la mínima impedància possible perquè aquests corrents de curtcircuit no retornin a la 

xarxa. Per tot això s’instal·la el multiconductor de 3,5x120mm2. (màxima secció disponible). 

S’instal·la directament sobre canal no perforada pel que aquest conductor permetrà assolir en aquest 

tram, segons el RBT, els corrents de la Taula 9.4.  

 

Duració  Permanent 0,5 segons  1 segon t segons  

Corrent nominal màxim 284A - - - 

Corrent curtcircuit màxim - 27,6kA 13,8kA t/8,13 kA 

 

Taula 9.4 Corrents admissibles en el tram 6 de la instal·lació.  

 

El temps que es podrà mantenir un  determinat corrent de curtcircuit en aquest tram de la instal·lació 

que no està protegit serà responsabilitat de l’operador de la mateixa. S’haurà de determinar en cada 

cas en funció del corrent que s’estableixi en cada assaig i tenint en compte que no es pot superar 

13,8/√t kA.  

 

Ø Tram 7. Del secundari del TM al control i protecció dels ACEE i a la màquina MI-2 (Figura 9.3).  

 

Des del TM s’arriba al quadre de control de les màquines a través de les mateixes canalitzacions per 

les que transcorre el tram que uneix l’escomesa del LAME amb el TD.  S’usa multiconductor de 

3,5x95mm2.  S’instal·la directament en canal no perforada pel que aquest conductor permetrà assolir 

en aquest tram, segons el RBT, els corrents de la Taula 9.5.  

 

Duració  Permanent 0,5 segons  1 segon t segons  

Corrent nominal màxim 245A - - - 

Corrent curtcircuit màxim - 15,5kA 11kA kAt/11  

 

Taula 9.5. Corrents admissibles en el tram 7 de la instal·lació.  




