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Resum del projecte 
 
Al laboratori de màquines elèctriques de l’ETSEIB-UPC mancava una baula d’una cadena de treballs 

encaminats a millorar la capacitat docent i d’assaig d’aparellatge elèctric del laboratori. Es tracta 

d’una plataforma d’assaig de potència que permeti generar corrents forts treballant a un nivell de 

tensió suficientment elevat com perquè es manifestin arcs elèctrics estables. Per diverses 

circumstàncies de tipus històric i tècnic no s’havia arribat a materialitzar aquesta instal·lació a través 

de projectes anteriors. Tot i així durant anys s’havia anat recopilant material a través de donacions, de 

forma que es disposava del material base i principals accessoris per dur-la a terme. 

 

En el present projecte es replanteja el disseny de la instal·lació a partir del material disponible 

actualment. La instal·lació es basa en la posada en funcionament d’un regulador d’inducció de 

260kVA. Aquest s’alimenta des de l’escomesa del laboratori mitjançant un transformador de 

distribució de 630kVA amb la finalitat d’ampliar la màxima potència nominal i de curtcircuit 

assolible per la plataforma. També es planteja l’ampliació de les prestacions transitòries de la 

instal·lació mitjançant un conjunt de màquines d’inducció d’anells lliscants de 102kW funcionant 

com acumuladors cinètics.  

 

En aquesta memòria es descriuen els trets principals de la instal·lació i es detalla el desenvolupament 

del seu disseny i de la seva construcció.  

 

Posteriorment s’exposa la primera posada en servei de la instal·lació i els principals registres 

obtinguts durant la mateixa. Es discuteixen els problemes apareguts, fonamentalment relacionats amb 

la detecció de defectes de selectivitat en les proteccions de la línia d’alimentació del LAME. També 

s’apunten algunes vies per la futura solució dels mateixos.  

 

Finalment, es presenten els dos primers assaigs portats a terme amb l’equipament que s’ha posat en 

servei durant aquest projecte i els resultats obtinguts.  
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Glossari 
 
• Acrònims i abreviatures  

 

ACEE: Acumuladors cinètics d’energia elèctrica (Conjunt de MI-1, MI-2 i MI-3) 

AT: Alta tensió 

BT: Baixa tensió 

ETSEIB : Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 

CT: Centre de transformació 

CPC: Cel·la de protecció i control de la plataforma d'assaig de potència  

LAME: Laboratori de Màquines Elèctriques 

MI-1: Màquina d'inducció de 102kW 

MI-2: Màquina d'inducció de 102kW 

MI-3: Màquina d'inducció de 102 kW 

QACEE: quadre de potència, protecció i control d'acumuladors cinètics 

RAT: Reglamento electrotécnico de alta tensión  

RBT: Reglamento electrotècnico de Baja Tensión  

SAT: Sala d'alta tensió  

TA: Transformador d'alta tensió de 75 kVA i 300kV  

TD: Transformador de distribució de 630kVA 

TI: Transformador d’intensitat 

TM: Regulador d'inducció de 260kVA 

TS: Transformador monofàsic de 240kVA i corrent de l’ordre de fins a 25kA.  

Trafo: Transformador 

 

• Símbols: 

 

E: Energia  

F: Força 

f: Freqüència  

I: Intensitat 

I0: Corrent consumit per una màquina en buit 

Ik: Corrent de curtcircuit permanent (valor eficaç) 

Ik": Corrent de curtcircuit simètrica inicial (valor eficaç) 

Id: Corrent de tall d'un interruptor 

In: Corrent nominal 
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Ith: Corrent de dispar del relé tèrmic d'un interruptor  

Im: Corrent de dispar del relé magnètic d'un interruptor  

Ipc: Poder de tall d'un interruptor 

n: Velocitat de gir d'una màquina en rpm 

P: Potència activa 

p: Nº de pols d'una màquina 

pu: magnitud expressada en tan per u respecte el valor nominal.  

Q: Potència reactiva 

R: Resistència elèctrica 

S: Potència aparent 

Sk: Potència de curtcircuit  

U: Tensió 

Un: Tensió nominal  

ucc: Tensió de curtcircuit en pu  

Z: Impedància  

Zk: Impendància de curtcircuit 

α: angle de gir 

Γ: Parell 
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0. Prefaci 

0.1 Motivació personal 

 

Quan  era petit vaig tenir la sort de poder visitar un espectacle d’alta tensió que es feia al Museu de la 

Ciència de la Caixa . L'impacte i fascinació que em va produir de ben segur que van tenir alguna cosa 

a veure en que posteriorment em convertís en alumne de cinquè curs d'enginyeria industrial, 

especialitat elèctrica a l'ETSEIB.  

 

Quan em plantejava el tema per realitzar el PFC, un professor del departament d'enginyeria elèctrica, 

em va ensenyar tot un conjunt d'instal·lacions d’alta tensió, realment fascinadores. No cal dir que em 

van produir el mateix impacte que quan era petit, inclòs més, perquè ara podia començar a entendre 

tot allò que un dia em va emocionar tant.  

 

Tot i trobar-se al laboratori de màquines elèctriques de l’escola, no havia tingut pràcticament l'ocasió 

de conèixer aquestes instal·lacions durant les pràctiques de la carrera. Aquest professor, em va 

explicar part de la seva història, i em va fer una proposta relacionada amb la posada en funcionament 

de dos transformadors a la sala d'alta tensió, amb l'objectiu d'engegar una nova instal·lació. Es 

tractava d’una plataforma d’assaig de potència per assajar material elèctric, que permetria ampliar les 

possibilitats de realitzar assaigs de curtcircuit al laboratori. I no menys important, d'habilitar un nou 

equipament per la docència de l'enginyeria elèctrica a l'ETSEIB.  

 

Immediatament la idea em va semblar més que atractiva, irresistible. Em brindava l'ocasió de "tocar" 

tot allò que fins el moment pràcticament només havia vist sobre el paper. De portar a la pràctica els 

coneixements i facultats que havia anat adquirint i sobretot d'adquirir-ne de noves enfrontant-me a la 

construcció d'una instal·lació real.  

 

D'altra banda, també era una oportunitat de tot treballant al laboratori, aprendre encara moltes coses 

més. Fruit de les experiències dels doctorands que realitzen recerca al laboratori (per exemple en el 

món dels motors superconductors); de l'oportunitat de presenciar assaigs de  material elèctric sota 

condicions d'alta tensió i grans corrents i d’un llarg etcètera d’experiències viscudes en el dia a dia al 

laboratori.  

 

I, era l'oportunitat, de contribuir un xic, en l'intent de donar un nou petit pas endavant, en una llarga 

cursa de relleus recorreguda des de fa molts anys per un conjunt de professionals i alumnes 
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il·lusionats; que mentre aprenien treballant conjuntament, han col·laborat en convertir el LAME de 

l'ETSEIB en un laboratori versàtil, dinàmic i  d'inestimable potencial d'assaig i docent.  
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1. Introducció 

1.1. Objecte i objectiu del projecte  
 

Dins de la Sala d’alta tensió del LAME-UPC,  hi ha material divers procedent de donacions 

realizades per empreses del sector elèctric, per materialitzar una plataforma d’assaig d’aparellatge 

elèctric. Com elements principals es troben un regulador d'inducció de 260kVA (TM); un 

transformador de distribució de 630kVA (TD); un grup d'acumulació cinètica format per tres 

màquines d'inducció de 102kW (ACEE); així com diversos interruptors, contactors, bobines de cable, 

instrumentació i material estructural divers. 

 

L'objectiu del present PFC consisteix en posar en servei el material disponible de forma segura i 

fiable. Tenint en compte les limitacions a nivell de potència d’escomesa que imposa la ubicació de la 

plataforma i uns criteris de flexibilitat que permetin futures remodelacions en funció de les 

necessitats. Amb la finalitat de dotar el LAME d’una instal·lació capaç de desenvolupar assaigs de 

material elèctric en mitja potència (curtcircuit, ruptura, escalfament, etc) així com pràctiques docents.  

 

1.2. Abast del projecte  

 

• Definir i dissenyar la instal·lació elèctrica necessària. El reciclatge de material ha de jugar un 

paper fonamental de forma que sigui viable portar-la a terme amb un pressupost molt reduït.  

• Realitzar una tria dels components més adients entre la multitud de material que durant anys 

s'ha anat acumulant al laboratori, tant a nivell elèctric  com estructural.  

• Materialitzar la instal·lació bàsica de potència i maniobra necessària per la posada en servei  

del TM, alimentat a través del TD des de l’escomesa del LAME, i de dues màquines 

d’inducció funcionant com ACEE i realitzar la posada en servei dels equipaments instal·lats.  

• Realitzar algun assaig de curtcircuit amb la plataforma d’assaig.  

 

Queda fora de l’abast del present projecte: 

 

• Solucionar els problemes de selectivitat detectats en les proteccions a la línia d’alimentació ja 

que són responsabilitat del personal de manteniment de l’ETSEIB.  

• Desenvolupament de les connexions del debanat de 25 kV del TD. 

• El registre exhaustiu dels corrents i transitoris interns de la instal·lació. 

• Construir una cambra d’assaig per realitzar proves que altrament resultarien perilloses.   
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2. Antecedents i definició de la plataforma d’assaig 

2.1. Antecedents històrics 

 
L’any 1989 s’arriba a un acord amb Laboratorio Electrotécnico  S.C.C.L, per la donació del material 

que componia la plataforma d'assaig d'alta tensió d'aquesta empresa i que pretenia desmantellar. Una 

part del material d’aquesta instal·lació s’usaria per la construcció de la sala d’exhibició d’alta tensió 

del Museu de la Ciència de la Caixa. L’altra part, es canalitzaria cap al LAME de l'ETSEIB amb 

l'objectiu de construir una plataforma d'alta tensió de generació d'ona xoc.  

 

Un regulador d'inducció trifàsic, de 260 kVA, alimentació a 220V i sortida variable de 0 a 440V, 

formava part d'aquesta dotació de material. S’anomenà TM per ser el més potent de la dotació. Havia 

estat utilitzat per realitzar la variació de tensió en  la plataforma d'alta tensió de Laboratorio 

Electrotécnico S.C.C.L.  

 

Per motius logístics el TM s’emmagatzema al Museu de la Ciència fins que l'any 1992 es transporta 

fins al LAME per gentilesa de ENHER. Amb l’objectiu de convertir-lo en l'element central d'una 

nova plataforma d'assaig de mitja potència i de curtcircuit. Aquesta instal·lació era una baula més 

d’una cadena de treballs encaminats a millorar la capacitat d’assaig d’aparellatge elèctric al LAME.  

 

En aquesta línia l'any 1993 s'inicia el PFC de Sergio JUAN ORTEGA, titulat "Posta en marxa d'una 

plataforma de potència per assaigs de curtcircuit a 50 Hz en el L.A.M.E. de l'ETSEIB".  

 

El 1994 comencen unes obres de reforma del LAME. La sala d'alta tensió, on es va ubicar el TM, es 

va fer servir de magatzem pel material del laboratori mentre es realitzaven les obres a la nau 

principal. Degut a això, s’atura la primera posada en marxa de la plataforma i s’ha de desmuntar la 

instal·lació preliminar que s’havia dut a terme.   

 

El projecte queda aturat durant anys. No obstant, s’aprofiten per anar recopilant material procedent de 

donacions de diverses empreses (ABB METRON, Merlin Gerin, Saenger, Grup Schneider, Pirelli...) 

per al futur muntatge de la instal·lació. 

 

L'any 2000 es reprèn parcialment el desenvolupament de la idea mitjançant el PFC de Juan Ramón 

Repullés;  "Remodelació de la Sala d’Alta Tensió i recuperació dels quadres de maniobra i protecció 

dels alternadors en el laboratori de màquines elèctriques ETSEIB-UPC". Aquest projecte pretén 
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establir les bases per realitzar una instal·lació que englobi tots els sistemes que han quedat inoperatius 

durant les obres.  Per problemes amb el pressupost aquesta instal·lació no es pot executar.  

 

Tot i així amb aquests PFC, es determinen molts dels elements necessaris per portar a terme la 

instal·lació. Com per exemple, la necessitat d’aconseguir un transformador de major potència que el 

TM, amb l’objectiu d’alimentar-lo des de l’escomesa de 400V del LAME. Aquesta escomesa permet 

disposar d’una major potència que amb la de 230V utilitzada fins al moment.   

 

Per donar-hi resposta s’estableixen contactes amb el Sr. Paulino Montané (FECSA ENDESA). Fruit 

de les quals, l'any 2004 s’aconsegueix la donació d’un transformador de distribució, anomenat TD, de 

630kVA, 25kV/400V/230V. Aquest transformador s’ubica a la sala d’alta tensió proper al TM. 

 

Així s’arriba a l'any 2005 amb pràcticament tots els elements necessaris per portar endavant 

l’execució d’una instal·lació, que s’havia convertit en una baula perduda de la cadena d’instal·lacions 

necessàries per l’assaig de material elèctric al LAME.  
 

2.2. Concepció i utilitat de la instal·lació 

 

El LAME disposa d'infrastructura per realitzar assaigs en alta tensió. Està equipat amb una sala d'alta 

tensió equipada amb un transformador monofàsic elevador de 75kVA, 440V/330kV, anomenat TA, 

que s'utilitza per la realització d'assaigs dielèctrics a freqüència industrial*2.1. També s’usa, amb 

finalitats docents ja que permet visualitzar l'arc elèctric d'una forma estable. El LAME també disposa 

d’una estació d’ona de xoc que es capaç de generar impulsos d'alta tensió. Mitjançant aquest 

equipament, al laboratori es poden realitzar assaigs amb la finalitat essencial de verificar les 

característiques dielèctriques de material elèctric. Entre d'altres, es poden realitzar els assaigs 

normalitzats d'impuls de tensió de tipus llamp i impuls tipus maniobra*2.2.  

 

També es disposa d'un laboratori de "Corrents forts", del qual destaca com element central un 

transformador monofàsic de 240kVA, anomenat TS. El TS s'utilitza per realitzar tota classe d'assaigs 

en que sigui necessari injectar grans corrents (de l'ordre de fins a 25kA). Algunes aplicacions 

concretes són: visualització del comportament de conductors i aparellatge davant curtcircuits, l'estudi 

                                                 
*2.1  Assaig normalitzat en el qual es comprova la rigidesa dielèctrica (nivell d'aïllament) de material elèctric, que 
s'assoleix si aquest suporta un minut de sobretensió. 
*2.2  L'assaig impuls tipus llamp genera un impuls que procura reproduir la forma d'ona de la sobretensió que es 
produeix quan una línia elèctrica rep l'impacte d'un llamp. L'impuls tipus maniobra reprodueix la sobretensió que 
es produeix durant les maniobres de ruptura en un circuit. 
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de les interaccions electromagnètiques entre conductors i sistemes de senyal en línies de potència, la 

recerca en el camp dels superconductors , etc .  

 

Ara bé,  succeeix que amb la infrastructura que permet treballar en alta tensió no es poden assolir 

grans corrents. I la infrastructura que permet generar grans corrents només permet treballar a tensions 

molt reduïdes.  

 

Serveixi d'exemple per il·lustrar-ho el transformador TA de característiques nominals Sn=75kVA, 

Usecundari=330kV, Isecundari=0,25A. En el cas que es realitzés un assaig de curtcircuit en el seu secundari 

el màxim corrent que podríem obtenir vindria donat per l’equació (Eq. 2.1)*2.3.  

 

max

0,25
5,2

0,048
n

k
cc

I
I A

u
= = =   (Eq. 2.1) 

 

Un corrent de curtcircuit que es pot considerar molt petit alhora d’assajar aparellatge de potència.  

 

Vist des de l'altra banda. La placa de característiques del TS indica una tensió nominal màxima de 

15V. Treballant en aquests nivells de tensió, al realitzar assaigs amb corrents forts no es visualitzen  

arcs elèctrics estables. L'explicació pot cercar-se en l'expressió derivada  de la fórmula de la caiguda 

de tensió en un arc segons Ayrton [Ref.. 1] que s’indica a l’equació (Eq. 2.2).  

 

· a
a

U a
U a l lα

α
−

= + → =  (Eq. 2.2) 

 

Per un arc en l'aire establert entre elèctrodes de coure, aproximadament a=30V i α=10V/cm. Perquè 

la longitud de l'arc sigui major que zero, o en altres paraules perquè s'estableixi arc, cal que la tensió 

sigui superior a 30V.  

 

Tot això posa de manifest que manca una baula en la cadena d’infraestructura d’assaig del LAME. 

Una instal·lació de mitja potència que permeti que la potència disponible a l’escomesa del laboratori 

s'inverteixi tan en el terme de tensió com en el de corrent. Així es podrà assajar material elèctric sota 

corrents forts i amb una tensió suficientment elevada com perquè s'estableixi arc elèctric.  

 

Aquesta no és una casuística d’assaig de laboratori allunyada de la realitat. Al produir-se un 

curtcircuit en una instal·lació elèctrica de potència els conductors i l’aparellatge es veuen sotmesos, 
                                                 
*2.3  Es demostra en l’annex [A.1]. 



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 15 
 

 

abans que actuïn les proteccions, a corrents forts. A més la gran majoria d’instal·lacions de potència 

funcionen actualment a nivells de tensió suficientment elevats com perquè es puguin produir arcs 

elèctrics estables. Poder reproduir en el laboratori aquesta casuística de forma controlada i mesurable  

té un gran interès pràctic real.  

 

Seran assaigs tipus de la plataforma els assaigs de ruptura d’arcs en interruptors automàtics, 

contactors, fusibles, elements limitadors de corrent, etc. Poder reproduir en el laboratori aquesta 

casuística també pot ser d’utilitat  per la investigació de les causes d’incendis d’origen elèctric.   

 

La instal·lació també pot ser un element de suport a treballs de doctorat. Alguns treballs sobre motors 

superconductors, necessiten alimentacions més potents que les disponibles actualment. D’altra banda, 

al LAME ja s’han provat dos limitadors superconductors. Al ser un dels primers dispositius 

superconductors que s’instal·laran a les xarxes de distribució, cal estar preparats per a la posada apunt 

d’aquests nous dissenys. 

 

D'altra banda la instal·lació permetrà realitzar altres tipus d’assaigs de mitja potència. Per exemple, 

assaigs d'escalfament de material elèctric o assaigs per determinar i estudiar l’efecte dels esforços 

dinàmics sobre l’aparallatge elèctric.  

 

No menys importants són les possibles aplicacions docents de la instal·lació. Pot ser d’utilitat en 

l’àmbit de les pràctiques d’assignatures de l’especialitat elèctrica d’enginyeria industrial així com 

d’altres activitats docents, com els cursos d’investigació de causes d’incendis d’origen elèctric que 

s’organitzen a l’ETSEIB-UPC.    

 

 2.3. Descripció genèrica de la instal·lació 

 

Els dos elements centrals de la instal·lació de potència necessària per implementar la plataforma 

d'assaig són un regulador d'inducció de 260kVA (TM) i un transformador de distribució de 630kVA 

(TD), els quals es mostren a la Figura 2.1.  
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Figura 2.1. El TD (esquerra) i el TM (dreta) a la sala d'alta tensió del LAME a l'inici d'aquest PFC. 

 

Un regulador d'inducció és una màquina de relació de transformació variable. En particular el TM 

permet alimentant-lo a nivell de 230V, obtenir una tensió en el seu secundari regulable entre 0V i el 

doble de la tensió d'alimentació, 460V.  

 

El TM és un regulador d’inducció de laboratori robust, que admet una sobrecàrrega del 200% de la 

seva potència nominal durant 5 minuts (servei temporal). Això permet assolir un corrent nominal al 

secundari de Ismax=790A. S’observa que aquesta màquina està preparada per treballar amb corrents 

elevats en condicions nominals. Al plantejar realitzar assaigs de curtcircuit amb aquesta màquina  

s’ha de tenir en compte que el curtcircuit és un fenomen adiabàtic (en el poc temps que triguen en 

actuar les proteccions no s’assoleix el règim permanent del procés tèrmic). Això fa que es pugui 

operar durant un cert espai temporal i de forma intermitent amb corrents d'ordre de magnitud molt 

superior als nominals sense malmetre la màquina.  

 

El TM és la màquina neuràlgica de la instal·lació. El punt de sortida de la plataforma on es realitzaran 

els assaigs se situa aigües avall del TM. Al posseir una relació de transformació variable la tensió i en 

conseqüència també el corrent al que es sotmetrà la proveta d’assaig podran ser regulats.  

 

Cal definir com s’alimenta la màquina. L’única opció viable actualment és connectar-la a una sortida 

lliure de l’escomesa del LAME. El LAME disposa d’una escomesa de 400V alimentada directament 

pel CT de l’ETSEIB*2.4. Al mateix LAME es disposa d’un transformador de 50kVA, 400V/230V, que 

alimenta tots els consums del laboratori que treballen a 230V. En els PFC anteriors que havien 

                                                 
*2.4  Potència instal·lada 1,8MVA. Tres transformadors de 400kVA en paral· lel i un transformador de 630kVA. 
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abordat la connexió del TM, aquest s’havia alimentat des de una sortida del quadre general del 

laboratori alimentada per aquest transformador.  

 

Alimentar una màquina de 260kVA amb un trafo de 50kVA suposa una limitació de les prestacions 

en règim permanent que es podran arribar a extreure d’ella. També suposa una limitació en les 

prestacions transitòries. El màxim corrent de curtcircuit que es podrà obtenir aigües avall del 

transformador de 50kVA a nivell de 230V, tenint en compte que aproximadament ucc=0,04, es mostra 

en l’equació (Eq. 2.3). 
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04,0·230·3
50

··3
====   (Eq. 2.3) 

  

Si l’escomesa del LAME a nivell de 400V es alimentada per tres trafos de 400kVA connectats en 

paral·lel (la seva impedància de curtcircuit equivalent serà la tercera part que la d’un de sol), el 

màxim corrent de curtcircuit que es pot arribar a produir aigües avall es mostra a l’equació (Eq. 2.4). 
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====   (Eq. 2.4)  

 

De l'ordre de catorze vegades superior. S’observa que resultaria molt més profitós en quan a explotar 

les possibilitats de potència de curtcircuit que ofereix el CT, evitar el "peatge" de passar pel 

transformador de 50kVA. Per augmentar les prestacions nominals i la màxima potència de curtcircuit 

assolible per la plataforma es proposa alimentar el TM amb el transformador de distribució TD. 

 

 El TD disposa, d’un debanat de mitja tensió de 25kV i d’uns debanats de baixa tensió amb dues 

sortides a nivells de 400V i 230V.  Gràcies a aquests dos nivells de tensió en el secundari, es pot usar 

com un autotransformador per alimentar el TM des de l’escomesa del laboratori a nivell de 400V. És 

a dir, s’alimenta el debanat de baixa tensió del TD (funcionant com a primari) des de l’escomesa del 

laboratori a nivell de tensió de 400V i aquest genera el nivell de 230V per alimentar el TM. Evitant el 

trafo de 50kVA, que esdevenia un coll d’ampolla per les prestacions assolibles per la instal·lació.  

 

Col·lateralment es dóna també tensió al debanat de 25kV del TD. Tenir accessible una nova 

escomesa de mitja potència a nivell de 25kV dins del marc de la sala d’alta tensió, obre tota una nova 

via de possibilitats per explotar en el futur dins la infrastructura d’alta tensió del LAME.  

 



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 18 
 

 

D’altra banda, decidir connectar el TM a través del TD suposa assumir cert risc. Quan s’energitza per 

primera vegada un  transformador s’estableix un corrent de magnetització transitori que en la 

literatura electrotècnica es coneix generalment amb el terme anglès de “Inrush”. Aquest corrent és el 

que estableix el flux al nucli i  pot generar un pic de corrent que acostuma a ser, segons [Ref. 2], entre 

8 i 12 vegades superior al corrent nominal (tot i que pot superar aquests valors). També pot generar 

desequilibris de corrent que  plantegen tota una problemàtica relacionada amb dispars no desitjats de 

les proteccions en el moment d’arrencar el transformador (poden arribar a fer impossible l’arrancada 

del mateix). Com que s’està dissenyant una instal·lació d’assaig, la freqüència d’ús de la qual no serà 

molt elevada, es decideix assumir el risc, conscients de la possibilitat que en un cert percentatge de 

les arrancades es produeixi el dispar de les proteccions.  

 

Una faceta important de la instal·lació és la seva capacitat per realitzar assaigs de curtcircuit. Dins 

d'aquesta tipologia d'assaigs, els assaigs de ruptura, que permeten provar els límits d'interruptors 

automàtics, fusibles, etc;  resulten d’especial interès. Un assaig d'aquestes característiques requereix 

de la capacitat de generar grans corrents de curtcircuit.  

 

Un punt crític de la instal·lació envers aconseguir aquesta fita és el punt de connexió  amb la xarxa. 

Encara que es dimensioni i implementi la instal·lació amb la màxima capacitat per aprofitar les 

possibilitats de TD i TM que permeti l'aparellatge i conductors de que es disposa, no es té de 

moment, una línia d'alimentació de potència especialment dedicada. Les proteccions de l'escomesa 

del laboratori representen un punt de pas obligat i marquen les limitacions actuals de la instal·lació. 

En aquest punt es planteja una via d’escapament a aquesta limitació que permet ampliar les 

prestacions transitòries de la instal·lació.  

 

Un motor d'inducció és una màquina que al girar disposa d'una certa massa rodant que posa en joc 

una certa energia cinètica. Quan en borns d'un motor d'inducció es produeix un curtcircuit, perd el 

sincronisme i inicia el seu procés de desacceleració. Però bona part de l'energia cinètica acumulada  

es manifesta en la generació d'un corrent addicional de curtcircuit que s'aporta a la xarxa. El motor 

esdevé transitòriament un generador.   

 

El LAME disposa de tres màquines d'inducció d’anells lliscants de 102kW, originaries del 

"Laboratorio Hidraulico" de Ribaroja d'Ebre*2.5, que es mostren a la Figura 2.2.  

                                                 
*2.5  Segons [Ref. 3]. En aquest laboratori es van estudiar els prototipus de les preses i embassaments 
(experimentant amb models a escala reduïda) de les centrals que l'empresa ENHER va muntar als rius Noguera 
Ribagorçana i Ebre.  El paper d'aquestes màquines durant l'estudi era el de moure les bombes d'aigua principals. 
Van ser donades al LAME el 1992 per ENHER, quan els seus cossos de bomba esdevingueren irrecuperables. 
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Figura 2.2. Les tres màquines d'inducció MI-1, MI-2 i MI-3 (ACEE). (d'esquerra a dreta). 

 

La reactància subtransitòria (durant aproximadament els 20 o 30 primers milisegons de curtcircuit) 

que es pot atribuir a una màquina d'inducció és aproximadament del 25%, segons [Ref. 4]. Al 

produir-se un curtcircuit en borns de la màquina , es genera un corrent subtransitori que es va 

esmorteint des d’una cota màxima de 4 vegades el corrent nominal de la màquina. Aquest corrent és 

generat de forma totalment independent de la xarxa. Només cal accelerar la màquina i mantenir-la 

girant en buit prèviament (funcionant com acumuladors cinètics d’energia elèctrica, ACEE). Aquest 

concepte pot ser incorporat a la instal·lació. Permet disposar d'un "corrent de curtcircuit addicional" 

que pot ser canalitzat cap al punt on es realitza l'assaig (establint un "camí" d'impedància inferior al 

que porta a la xarxa),  mantenint la xarxa i el dispar de les seves proteccions al marge.  

 

A fi i efecte es projecta connectar les màquines (MI-2 i MI-3) en paral·lel amb el secundari del TM 

(punt d'assaig), amb el que és possible ampliar de forma substancial el corrent de curtcircuit 

subtransitori assolible per la plataforma d'assaig. El TM permet realitzar un arrancada a tensió 

reduïda (autotransformació), que no carregui excessivament l’escomesa del LAME, tot  i que també 

es podran usar resistències rotòriques. La màquina MI-1 es reserva per altres usos i com a recurs per 

paliar les dificultats que puguin aparèixer durant la connexió dels trafos de la instal·lació.  

 

Per posar en servei aquests equipaments cal protegir-los i controlar-los. La protecció es realitza amb 

interruptors automàtics i el control de potència amb contactors. Per aquest motiu s'instal·la un conjunt 

d’interruptor més contactor de potència en sèrie amb l'alimentació del TD, del TM i de les màquines 

MI-2 i MI-3.  Aquest aparellatge es selecciona entre el que durant una llarga tradició de donacions 

s'han anat emmagatzemant al laboratori.  

 

També, s’ha d’establir un sistema de control del tancament del circuit sobre l’element a assajar i la 

seva posterior obertura. Aquest sistema l’integren  contactors de potència en sèrie amb la sortida del 
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TM. Aigües avall d’aquest control d’assaig cal situar una bornera de sortida de la instal·lació que és 

el punt on es connectarà el material a assajar. En el futur podrà desenvolupar-se, si s’escau, una 

cambra d’assaig per realitzar en el seu interior proves que si no es confinen en un recinte tancat 

podrien ser perilloses.  

 

Per poder connectar TD, TM i ACEE, són necessaris uns conductors dels que cal determinar les 

seccions necessàries i realitzar una posterior selecció entre les bobines de cable que s’han anat 

acumulat al LAME gràcies a varies donacions.  

 

D'altra banda, com que el TD i el TM són dues màquines amb caràcter essencialment inductiu, s’ha 

de realitzar una compensació de la potència reactiva posada en joc. Aquesta compensació es realitza 

amb bateries de condensadors. 

 

Paral·lelament a la instal·lació de potència és necessària una instal·lació auxiliar a través de la qual es 

realitzi l'alimentació dels elements de control i el comandament dels contactors de potència i 

equipaments auxiliars.  

 

Un altre aspecte important és la instrumentació de mesura i registre. Per una banda, s'ha de realitzar 

la mesura de les variables bàsiques que donaran informació sobre l’estat del sistema. L'objectiu 

d'aquesta instrumentació és proporcionar informació (tensions, corrents...) que permetin verificar el 

correcte funcionament de la instal·lació dins dels marges normals d'operació d’una forma ràpida i 

intuïtiva. D'altra banda la infrastructura de mesura i registre de transitoris no tindrà un caràcter fix, ja 

que les necessitats poden variar molt depenent de la tipologia dels diferents assaigs que es realitzin.  

 

Finalment, cal realitzar la posada a terra de la instal·lació. Totes les carcasses de les màquines 

elèctriques que conformen la instal·lació així com la xapa dels diferents quadres elèctrics s’han de 

connectar  a la xarxa de terra del laboratori.  

 

Els trets més significatius de la instal·lació es resumeixen en el diagrama de blocs de la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Diagrama de blocs conceptual de la instal·lació.  

 

2.4. Ubicació de la instal·lació 
 

El TD, el TM i la seva instal·lació de protecció, control i mesura s’ubica a la sala d’alta tensió (SAT) 

de l’ETSEIB. L’escomesa del LAME, les bancades amb els ACEE i el quadre on s’ubica la seva 

instal·lació de protecció i control es troben al fons de la nau principal del laboratori de màquines 

elèctriques, en un espai contigu a la sala d’alta tensió. (Figura 2.4).   
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Figura 2.4. La sala d’alta tensió, la zona dels ACEE i l’escomesa del LAME.  

 

La sala d'alta tensió es troba a la planta -1 del pavelló B de l'ETSEIB, entre un passadís d'accés i el 

fons de la nau del LAME (on es troben els ACEE), pels costats sud i nord. Per l'est la sala dona a un 

altre passadís. Per l'oest darrera del mur, es troba una sala buida plena de residus de construcció.  

L'accés a la sala es pot realitzar des de el passadís (porta de pas de persones) i des de el LAME  (porta 

de 1,5m d'amplada per 3m d'alçada per on es pot entrar maquinaria de grans dimensions).  

 

La il·luminació natural de la sala arriba pel costat sud, per unes finestres que donen a l'exterior de 

l'edifici. Es disposa de cortines per deixar la sala en penombra en assaigs que requereixen obscuritat, 

per exemple per la visualització de l'arc elèctric.  

 

La sala d'alta tensió disposa d’una zona d'assaig delimitada per una reixa de seguretat, on es troben 

TA, TD, TM i on s’ubicarà la cel·la de protecció i control de la instal·lació, anomenada CPC. I d’una 

zona de seguretat des d'on es controlen els assaigs. A la zona d’assaig es portarà a terme la 

instal·lació de potència i maniobra de la plataforma i es realitzaran les proves. Des de la zona de 

seguretat es controlarà la instal·lació i els assaigs mitjançant telecomandament. (Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Delimitació de la zona de seguretat i la zona d’assaig de la sala d’alta tensió. 

 

A la sala es compta amb les següents mesures de seguretat: 

 

• Enreixat de tot el recinte d’assaig amb finals de cursa als accessos que impedeixen l’operació 

de la instal·lació elèctrica si les portes són obertes. 

• Senyalització del perill d’electrocució que implica entrar a la sala d’alta tensió. (Important 

assegurar-se que el secundari del TA (300kV) es troba connectat a terra abans d’entrar) 

• Senyalitzacions lluminoses normalitzades que s’activen quan s’estableix tensió en el circuit 

de potència i maniobra. 

• Extintors homologats en els accessos de la zona de seguretat. 

  

A l’inici d’aquest PFC a la SAT, encara quedaven signes del període durant el qual es va fer servir 

com a magatzem durant les obres del LAME. Abans de començar amb la construcció de la 

instal·lació es realitzaren els següents treballs previs: 

 

• Relocalització d’alguns elements amb l’objectiu de guanyar espai. 

• Millora dels palets d’un conjunt de màquines d’inducció que es trobaven a la SAT i trasllat 

de les mateixes fora de la sala. Actualment s’exposen en el passadís d’entrada al LAME 

conjuntament amb altres màquines de la mateixa sèrie. S’han ubicat a l’espai alliberat durant 

la millora de la instal·lació del trafo de 50kVA del LAME realitzada a l’agost de 2005 i la 

retirada d’un rectificador obsolet que es va desmuntar per aprofitar els seus diodes com a 

material d’assaig.  
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• Introducció de dues taules que cobreixen material elèctric emmagatzemat a la sala (barres de 

coure, aparellatge, etc). D’aquesta forma es guanya una superfície de treball important.  

• Restauració i instal·lació d’un polipast que romania abandonat al magatzem del LAME com a 

element auxiliar per hissar material a la SAT.    

 

2.5. Limitacions de la instal·lació  
 

• Potència d’escomesa disponible limitada actualment pel dimensionat i proteccions de 

l’escomesa del LAME a nivell de 400V. És de S=√3·U·I=√3·0,4kV·125A=86,6kVA.  

• No obstant, la instal·lació es prepara per a una escomesa més potent i adient amb els valors 

nominals dels transformadors.  Els interruptors de protecció i comanda i els conductors es 

dimensionaran per aquesta possibilitat futura. Tot i així per les limitacions de pressupost no 

es podran sobrepassar els límits imposats per l’aparellatge de potència i els conductors 

disponibles actualment. 

• Corrent de curtcircuit aportat per la xarxa limitat per les proteccions del LAME.  Quan es 

realitzi un curtcircuit no es podrà extralimitar el poder de tall dels interruptors que és de 

l’ordre de 16kA. Tampoc es podrà mantenir més enllà del temps d'actuació d'aquestes 

proteccions que és de l'ordre de cinc milisegons. Aquest punt es detalla en  [5.1.1].  

• Pressupost força limitat (200€). S’ha de reciclar el màxim material elèctric i constructiu 

possible d’entre el disponible al magatzem de l’ETSEIB.  

• Construcció i ubicacions condicionades per un espai en planta molt limitat.  

• Reservar l’espai aeri de la sala d’alta tensió sobre el TD, per una futura cel·la de protecció, 

control i assaig a 25kV.  

 

 



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 25 
 

 

3. El transformador TD i el regulador d’inducció TM 

3.1. El transformador de distribució TD 

 

3.1.1. Descripció i característiques del TD 

 

El TD és un transformador trifàsic per distribució refrigerat per oli. La seva placa de característiques 

es mostra a la Taula 3.1 i a la Taula 3.2 i el seu esquema a la Figura 3.1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.1. Esquema del TD.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.1. Característiques del TD           Taula 3.2. Característiques del TD II 

Marca AEG ibérica electricidad 
Tipus  630/36 B1B2 Nº80928 
Any 1978 

Característiques 

Potència  630kVA 
Freqüència 50Hz 
 Primari Secundari 
Tensió 
nominal 

25kV 398/228V 

Intensitat 
nominal 

14,55A 914/1595A 

Grup de 
connexió 

Dyn11 

Tensió cc.  a 
75ºC 

4,52-4,20% 

Duració 
màxima de 
curtcircuit 

 
2 segons 

Escalfament 
coure/oli 

65/60ºC 

T.ambient 
màxima 

40ºC 

Potència a 
T.ambient de 
50ºC 

567kVA 

Nivell 
aïllament 

Sèrie 36kV 

Refrigeració natural 
Pes oli/total 735/2540kg 

Llarg 1,84m 
Ample 0,86m 

 
Dimensions 

Alt 2,355m 

Tensions  Posició i connexió 
dels ajustadors  

Bornes 

Mitja tensió 
26kV 1 3-4 
25,5kV 2 4-2 
25kV 3 2-5 
24,5kV 4 5-1 
24kV 5 1-6 

 
 

A B C 

Baixa tensió 
228V - a1 b1 c1 
398V - a2 b2 c2 


