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Segons [4.2.2], configurant les màquines en triangle i en estrella, a les seves respectives tensions 

nominals, es preveuen uns consums nominals  màxims en de Iy=140A i ID=242A  Pel que es poden 

assolir les dues configuracions. D’altra banda, el corrent d’arrancada en triangle sobrecarregaria els 

conductors aproximadament al 60%, però com el transitori es curt (ordre de 5segons) és assumbile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Execució de la línia de potència II. 

 

Ø Tram 8. De l’estator de la màquina MI-2 a l’estator de la màquina MI.3. 

 

Els conductors es canalitzaren mitjançant canals UNEX cargolades a la bancada dels mateixos.  

 

Els consums de les dues màquines són iguals. Segons [4.2.2], configurant les màquines en triangle i 

en estrella a les seves respectives tensions nominals, es preveuen uns consums nominals  màxims en 

el tram de Iy=140A/2=70A i ID=242A/2=121A. Serà suficient usant conductor de 1x70mm2.  

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 9.6. 
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Duració  Permanent 0,5 segons  1 segon t segons  

Corrent nominal màxim 188A - - - 

Corrent curtcircuit màxim - 11kA 8kA t/8 kA 

 

Taula 9.6. Corrents admissibles en el tram 7 de la instal·lació. 

 

Ø Tram 9. Del rotor de la màquina MI-2 al rotor de la màquina MI.3. 

 

Aquest tram s’usa per realitzar la configuració Selsyn plantejada en [4.2.2]. Seria suficient amb 

conductors de secció molt petita perquè no circularà pràcticament corrent. Tot i així en previsió que 

es pugui instal·lar en el futur una resistència rotòrica per arrancar les màquines la connexió de les 

quals es pugui efectuar amb aquests conductors es sobredimensionen. S’usa conductor de 1x70mm2 i 

els corrents màxims assolibles seran els ja presentats a la Taula 9.6.   

 

Els conductors es canalitzen de la mateixa forma que el tram 8 com es mostra a la Figura 9.4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4. Execució de la línia de potència III.  

 

La protecció dels conductors de la línia la garanteixen els interruptors automàtics que tenen aigües 

amunt, definits en el capítol 5. Els corrents nominals màxims assumibles pels conductors són 

superiors al corrent d’ajust del relè tèrmics de l’interruptor automàtic que els protegeix. Els corrents 

de curtcircuit màxims assumibles pels conductors queden molt per sobre dels ajustos dels relès 

magnetics dels interruptors que tenen aigües amunt (en 10ms que aproximadament triguen en actuar).  

 

Un cop seleccionats els conductors en general cal comprovar que la caiguda de tensió entre origen i 

final de línia no supera uns determinats valors especificats pel RBT (5% de la tensió nominal en 
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instal·lacions d’interior en BT). En aquest cas les longituds de conductor posades en joc són curtes i 

aquest criteri es supera àmpliament. Per tenir un ordre de magnitud es pot realitzar un càlcul 

simplificat segons [Ref.  15] i l’equació (Eq. 9.1). Escrupolosament caldria considerar la impedància 

dels transformadors però menysprear-la no desvirtua en aquest cas la comprovació. Es pren una 

longitud L=45m (entre l’escomesa i la màquina MI-2) i una secció s=95mm2. Plantejant una situació 

límit (molt desfavorable) es considera el corrent màxim I=245A, i un cosϕ=0,1.  
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 (Eq. 9.1) 

 

Resulta una caiguda de tensió del 0,1% de la tensió d’alimentació. El criteri se supera perfectament.  

 

9.2. Criteris seguits en la instal·lació dels conductors i a l’hora de  

realitzar les connexions 

 

Ø En quan a la instal·lació dels conductors s’han de tenir en compte els següents criteris: 

 

• Evitar que entrin en contacte amb elements calents (per exemple les aletes d’un 

transformador) realització de bucles tancats on el cable no es ventili ja que es poden produir 

punts calents que van malmetent l’aïllament. Aquest es pot arribar a fondre i produir-se un 

curtcircuit que podria desencadenar un incendi.  

• Durant les proves de curtcircuit circulen corrents forts pels conductors que poden ocasionar 

esforços dinàmics entre els mateixos. S’ha de tenir especialment en consideració en els 

trams trifàsics realitzats amb conductors unipolars, en els que per evitar que es sacsegin, 

s’agrupen lligant-los amb brides. 

• Generalment no convé fer passar cables per forats realitzats en elements metàl·lics. En cap 

cas es faran passar a través d’un forat en un element metàl·lic en sortides individualitzades 

per cadascuna de les fases. És a dir, que si una connexió trifàsica es realitza amb tres 

conductors unipolars, es faran passar els tres pel mateix forat. Altrament, estaríem propiciant 

fenòmens d’inducció electromagnètica en el ferro de l’element metàl·lic en qüestió. 

• Els trams de la línia que transcorren per canals verticals es fixen a les mateixes amb brides. 

• En els girs, s’evita el contacte directe dels cables amb els cantons vius (pot provocar punts 

calents i desgast de l’aïllament per fricció) mitjançant la intercalació d’una o varies capes 

protectores de goma o PVC.  



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 79 
 

 

• S’ha evitat que la canal metàl·lica que passa per sobre del TM, passés per sobre dels borns 

de connexió. Així s’evita que si es produís una fallada estructural, que provoqués la caiguda 

de la canalització, es produeixi un curtcircuit.  

• Quan un cable d’un multiconductor queda sense utilitzar es connecta a la línia de terra. 

• Els TI s’han subjectat a elements estructurals o amb  brides als propis conductors. 

 

Ø En quan a la realització de les connexions s’han de tenir en compte els següents criteris: 

 

• El terminal ha de fer contacte directe amb els borns de connexió. No s’han d’intercalar 

volanderes entre un terminal i un born de connexió ja que introdueixen una resistència de 

contacte que en instal·lacions de grans corrents té un efecte limitador pronunciat.  

• S’han d’apretar correctament els cargols*9.1. Les volanderes han de ser suficientment grans 

com per assegurar una àmplia superfície de contacte entre terminal i born de connexió. 

• Els cargols han de ser suficientment llargs com perquè si s’afluixa la femella per esforços en 

el terminal aquesta no caigui immediatament. Al mateix temps no han de ser excessivament 

llargs. Encara que es tracti d’una instal·lació de BT, s’ha de tenir en compte que es poden 

produir descarregues entre el cargol i algun element metàl·lic.  

• Abans de realitzar les connexions es poleix el terminal i el born. També convé impregnar 

amb una petita capa de vaselina les superfícies de contacte implicades en la connexió. 

Contribueix a minimitzar la resistència de contacte i propicia una bona conducció*9.2. (Figura 

9.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5. La vaselina, un  component essencial per assegurar una bona connexió. 

                                                 
*9.1  La importància d’aquest punt es pot comprovar amb la següent experiència. Es connecta un conductor en un 
transformador que ens permeti fer circular a través d’ell un corrent fort deixant fluixos els cargols. Si es mesura 
el corrent que circula i es van apretant els cargols, s’aprecia com el corrent va augmentant molt 
significativament. 
*9.2  Tot i que no és el cas d’aquesta instal·lació, no s’ha d’usar vaselina amb interruptors de SF6. Es produeix una 
reacció química que pot provocar la destrucció del mateix. [Ref. 16]. 
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10. Posada a terra de la instal·lació 

10.1. Definició de la posada a terra i protecció diferencial 
 

Seguint els esquemes de distribució de les posades a terra per instal·lacions en baixa tensió admesos 

pel RBT [Ref. 17], s’implementa l’esquema TT (Figura 10.1). Les masses de la instal·lació es 

connecten mitjançant conductors de protecció a un born principal de terra. Aquest es connecta a la 

xarxa de terra del LAME a través d’un conductor de terra (línia d’enllaç amb la toma de terra). 

 
 

Figura 10.1 Definició general de la posada a terra de la instal·lació. 

 

La instal·lació queda protegida de fugues a terra a través de la protecció diferencial del LAME que 

també protegeix les persones davant de possibles contactes directes.  

 

El diferencial del LAME està connectat a l’interruptor automàtic general del LAME Q2 i a un TI 

toroidal, a través del qual passen els cables d’almentació del laboratori (R,S,T,N). Si per una fuga a 

terra la suma de corrents a través dels conductors d’alimentació deixa de ser nul·la i supera un cert 

valor ∆IN durant un temps tN, el diferencial dóna ordre d’obrir l’interruptor general del LAME.  

 

El diferencial del LAME actualment es troba ajustat amb una sensibilitat de ∆IN=300mA i un temps 

d’actuació de tN=90ms. Aquests ajustos protegeixen en general a les persones de contactes perillosos 

segons [Ref.. 18]. La sensibilitat és més baixa que en l’àmbit domèstic (30mA) però típica  

d’instal·lacions amb equipaments industrials, on hi ha maquinaria que pot produir desequilibris 

durant els transitoris d’operació, que altrament podririen sovint dispars innecessaris i empipadors.  

 

10.2. Selecció i ubicació dels conductors 
 

Es segueixen les especificacions del RBT, [Ref. 19]. Pel conductor de terra s’usa un conductor de 

coure de 50mm2 protegit amb una envolvent contra la corrosió.  
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Per instal·lacions amb conductors de fase de més de 35mm2 de secció, la secció mínima dels 

conductors de protecció ha de ser la meitat que la dels conductors de fase. Com la secció dels 

conductors de fase de la instal·lació és de 95mm2 es compleix amb aquest requeriment instal·lant 

conductors de protecció de 50mm2. En general s’utilitza el quart conductor dels cables 

multiconductors de la instal·lació de potència que tenen una secció de 50mm2. Les connexions que no 

es poden realitzar amb aquests conductors es realitzen amb conductors aïllats també de 50mm2. 

El traçat de la posada a terra es posa de manifest a la Figura 10.2.    

 

 
 

Figura 10.2. Traçat de la posada a terra. 

 

10.3. Criteris d’instal·lació dels conductors 
 

• Els cables de protecció es connecten a les carcasses dels diferents elements de la instal·lació 

(TM, TD, cel·la de control, etc), així com en canalitzacions metàl·liques i bancades de 

motors.  

CPC 
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• Les connexions es realitzen en zones en que es treu la pintura prèviament. Altrament la 

resistència de contacte introduïda per la pintura pot ser elevada i dificultar la funció dels 

cables de protecció. Les connexions es realitzaran en punts que siguin fàcilment accessibles.  

• Els conductors de protecció segueixen les canalitzacions dels conductors de potència.  

• El born principal de terra es troba en el quadre de control dels ACEE. El conductor de terra 

transcorre per la rasa soterrada i es connecta a la xarxa de terres mitjançant una grapa de terra 

tan a prop com va ser possible de la pica de terra més pròxima (Figura 10.3) 

• Al haver retirat la pintura pot ocasionar-se amb el temps formació d’òxid entre la carcassa i 

el terminal que pot arribar a introduir una resistència de contacte tant gran que impedeixi la 

conducció. Una petita capa de vaselina ajuda a combatre aquest fenomen.  

• Es recobreixen els conductors amb cinta del color normalitzat corresponent als conductors de 

la instal·lació de terra (verd i groc).  

• Es comprovar la continuïtat entre el circuit de terra i les masses amb un Megaòhmetre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3. Detalls de la posada a terra de la instal·lació. Es pot observar en  el punt de connexió 

principal de terra, com s’ha tret la pintura del quadre en el punt de connexió. També s’observa com 

s’han recobert amb cinta aïllant de color normalitzat els conductors de protecció.  

Connexió de la grapa del 
conductor de terra amb la 
xarxa de terra del LAME 

grapa de terra Envolvent 
anticorrossió 

Born principal de terra 
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11.  Posada en servei de la instal·lació 

11.1. Actuacions prèvies 
 

11.1.1. Inspecció visual 

 

Es va repassar visualment  tota la instal·lació en busca de possibles defectes de muntatge. 

Es va detectar un defecte singular. En l’interior d’una de les cavitats que allotja les ampolles de buit 

del contactor que tanca el circuit sobre l’element a assajar hi havia una femella solta. Com el 

contactor havia estat circulant durant anys pel laboratori i aquesta cavitat té una petita entrada oberta 

que està propera als borns de connexió (punt crític constructiu) es fàcil que caigués una femella a 

dins i quedés amagada al fons de la part posterior de la cavitat. Al muntar l’element aquesta es mogué 

quedant afortunadament a la vista. Al accionar-se el contactor aquesta femella hauria pogut arribar a 

impactar iterativament amb l’ampolla de buit arribant malmetre-la.  Es revisà a fons l’element i no es 

trobà cap altre anomalia. Aquesta troballa posa de manifest la importància de realitzar inspeccions 

visuals de les instal·lacions abans de posar-les en servei.   

 

11.1.2. Comprovació d’aïllaments  

 

Amb un megaòhmetre es cercaren possibles defectes d’aïllament: 

• Derivacions a massa. Cerca de defectes entre les carcasses de les diferents màquines 

elèctriques i el seu circuit elèctric (amb especial atenció en els punts de manipulació manual i 

probabilitat de contacte amb les persones).  

• Bondat dels aïllaments dels conductors. Comprovant el nivell d’aïllament entre les 

connexions de la instal·lació fase a fase.  

 

11.1.3. Planificació de la posada en servei 

 

Abans de començar a posar en funcionament els diferents equipaments de la instal·lació resulta 

essencial definir les etapes de la posada en servei.  

 

• 1. Posada en servei dels elements de maniobra:  

• 2. Arrancada del TD i realització de mesures.  

• 3. Arrancada del TM i realització de mesures.  

• 4. Ajust del Selsyn de posició. Arrancada dels ACEE i realització de mesures.  
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11.2. Posada en servei dels equipaments instal·lats 
 

11.2.1. Posada en servei dels equipaments de comandament 

 

A dia d’avui s’està pendent de la recepció d’una donació de Schneider electric per implementar la 

botonera de telecomandament per cable. Tot i així com les funcions de comandament tenen 

redundància es poden posar en marxa tots els equipaments usant els polsadors instal·lats al peu del 

TM, en el quadre de control dels ACEE i el telecomandament per radio. També es pot operar amb el 

control temporitzat connectant-hi una caixa de marxa-parada auxiliar. 

 

Es va comprovar que tots els sistemes funcionaven correctament, realitzant totes les operacions de 

control de potència sense tensió. Es van realitzar aquestes operacions en cicles repetitius per 

comprovar la seva fiabilitat sense que es detectessin anomalies.  

 

11.2.2. Arrancada del TD 

 

11.2.2.1. Primera arrancada i registres de funcionament en buit 

 

Es començà fent una arrancada en buit del TD. Per aquesta operació fou important comptar amb dos 

observadors situats en dos punts diferents de la SAT de forma que es disposés de diferents camps de 

visió per detectar possibles anomalies. 

 

Un cop comprovada la tensió d’alimentació, es tancà el contactor que controla el TD, mantenint el 

contactor de control del TM obert.   

 

El TD arrancà, però de seguida un observador es va adonar que sortia fum de les connexions entre 

l’interruptor automàtic i el contactor de control del TD. Es va avortar ràpidament l’operació 

desconnectant la màquina. Cal destacar la importància d’haver situat més d’un observador, perquè 

només l’observador que mirava a contrallum podia veure el fum.  

 

Es comprovà que els conductors no s’havien escalfat, ni deteriorat i les connexions eren correctes.  Es 

decidí tornar a connectar amb precaució. Durant la segona arrancada ja no es detectà aquesta 

problemàtica. El fum havia estat probablement degut a un excés  de vaselina en alguna connexió.  
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Es comprovà que els amperímetres i voltímetres marcaven correctament  i es realitzaren  les mesures 

que es mostren a la Taula 11.1. 

 

Registres de tensions  Fases R-S Fases R-T Fases S-T 

Tensió alimentació 400V 400V 400V 

Tensió BT nivell 230V 230V 231V 231V 

Registres de corrents  Fase R Fase S Fase T 

Corrent de Buit  13A 13A 13A 

Suma de corrents arrancada Entre 12A i 15A 

 

Taula 11.1. Registres de funcionament del TD en buit.  

 

Ø Observacions: 

 

• L’autotransformació de tensions es realitza correctament en els debanats de BT del TD.  

• El corrent de buit és un 1,42% del corrent nominal (914A), el que demostra la bondat de 

l’ordre de magnitud suposat en [3.3.2].  

• Si es col·loca una pinça amperimètrica englobant els conductors d’alimentació del TD es pot 

tenir una mesura aproximada de la suma de corrents per les fases i el neutre (R,S,T,N). Es 

produeix un desequilibri durant el pic d’arrancada d’entre12A i 15A. Tot i així, no es manté 

durant el temps suficient com per disparar el diferencial.  

 

11.2.2.2. Dispar de les proteccions. Detecció de falta de selectivitat entre les proteccions 

del CT de l'ETSEIB i el LAME 

 

En la tercera arrancada del TD es produí un dispar pràcticament instantani de les proteccions, 

possibilitat que es va preveure en [3.1.3]. El que no s’esperava es que aquest dispar es produís en 

l’interruptor de protecció del CT mantenint-se immutables les dues proteccions del LAME. Aquest 

fet va tenir com a conseqüència anecdòtica deixar sense llum un tribunal d’oposició que se celebrava 

en aquell moment, ja que com es va veure la línia del laboratori també alimenta l’enllumenat 

d’algunes aules del pavelló B.  

 

Posteriorment es confirmà aquesta casuística de dispars (es produeix aproximadament en el 60% de 

les arrancades). Això posa de manifest una clara falta de selectivitat entre el LAME i el CT.  
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Es visità el Centre de transformació amb el següent resultat: 

 

• L’arrancada del TD produïa un dispar en l’interruptor magnetotèrmic que protegeix la línia 

de força del LAME. Es tracta d’un interruptor ABB SACE S3, sense dispar per protecció 

diferencial habilitat. Per tant es produeix un dispar en la zona magnètica del mateix.  

• Aquest interruptor disposa d’un relé de dispar magnètic no regulable que dispara quan es 

supera un corrent de Im=1,6kA, en un temps que segons el fabricant depèn de la regulació de 

les tensions i no s’especifica en el seu catàleg [Ref. 20]*11.1 .  

 

Els dos interruptors de protecció del LAME que es troben aigües avall d’aquest interruptor i es troben 

per tant sota l’Inrush són del tipus ABB SACE S2N (Q2) i ABB  SACE S1B (Q9) com s’ha detallat 

en [5.1]. El dispar magnètic es situa també en aquests models en Im=1,6kA.  

 

Com els límits Im són iguals, només cal que l’interruptor del CT sigui una mica més sensible que els 

del LAME perquè es produeixi una falta de selectivitat. Si l’interruptor del CT és uns milisegons més 

ràpid en disparar  (ja sigui per motius constructius o per deteriorament provocat pel pas del temps) 

que els interruptors del LAME, aquests no dispararan mai abans; com hauria de ser.  

 

S’emprengueren les següents actuacions per cercar una solució: 

 

• Avisar els serveis de manteniment de l’ETSEIB de la problemàtica, proposant un canvi de 

l’interruptor del CT per millorar la selectivitat al del sistema de proteccions. (Una via  lenta 

ja que requereix aprovació burocràtica i desconnectar l’alimentació de 2/3 de l’escola).  

• Interposar en sèrie amb l’alimentació un interruptor més sensible (Im=500A). Es produí el 

dispar simultani dels dos interruptors,  pel que no resultà ser suficientment ràpid. 

• Augmentar la impedància sota l’Inrush intercalant nuclis magnètics, com a reactància sèrie 

durant l’arrancada i connectar la màquina MI-1 en paral·lel amb l’alimentació girant en buit. 

Amb les proves prèvies que s’han efectuat fins el moment no s’ha aconseguit eliminar els 

dispars.  

 

Cal analitzar més detingudament la problemàtica i determinar la reactància limitadora necessària. Per 

això s’ha de mesurar abans amb l’oscil·loscopi l’amplitud i duració d’aquest pic de corrent. De 

moment no ha estat possible, per trobar-se fora de servei per avaria l’oscil·loscopi de que es 

disposava preparat per efectuar aquests tipus de registres. Com a material per treballar futurament en 

                                                 
*11.1 El catàleg d’aquesta gama d’interruptors no especifica les corbes de dispar de forma detallada.  



Instal·lació i posada en servei d’una plataforma d’assaig de potència de 400kVA a l’ETSEIB Pàg. 87 
 

 

aquesta línia es disposa de varis jocs de nuclis magnètics i tres bobines muntades sobre rodes que 

podrien instal·lar-se en l’espai reservat al nivell inferior de la cel·la CPC (Figura 11.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1. Bobines limitadores i nucluis magnètics que es poden usar per reduir l’Inrush del TD.  

 

11.2.3. Arrancada del TM 

 

Un cop arrancat el TD s’arrancà el TM sense que es presentés cap incidència. Es comprovà el 

funcionament de la instrumentació i s’obtingueren les mesures que es presenten a la Taula 11.2  

 

Registres de tensions  Fases R-S Fases R-T Fases S-T 

Tensió alimentació TD 400V 400V 400V 

Tensió alimentació TM 231V 231V 230V 

Tensió secundari TM Variable entre Umin=37V i Umax=461V 

Registres de corrents  Fase R Fase S Fase T 

Corrent Primari TD 35A 35A 35A 

Corrent Secundari TD /Primari TM 36A 36A 36A 

Corrent Primari TM  

(prova sense compensar reactiva) 

229A 228A 228A 

Corrent bateria condensadors en 

primari del TM de (30kvar,230V) 

91A 91A 91A 

Corrent bateria condensadors en 

primari del TM de (100kvar, 400V) 

93A 92A 93A 

 

Taula 11.2. Registres de funcionament de la instal·lació amb el TM en marxa.  

 

Els nuclis 
magnètics 
col·locats en 
les tres fases 
d’alimentació  
actuen com 
reactàncies 
en sèrie 
augmentant la 
impedància 

Bobines 
limitadores 
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Ø Observacions: 

• Teòricament segons [3.2.1] el TM havia de permetre variar la tensió entre 0V i el doble de la 

tensió d’alimentació (460V). S’observa que el valor mínim de tensió assolible és de 37V. Per 

les pèrdues i raons constructives a la realitat només es poden aconseguir valors propers a zero  

[Ref. 21]. La tensió màxima sí que s’apropa molt acuradament al seu valor teòric.  

• Es redueix a la sisena part el corrent absorbit pel TM gràcies a la compensació de l’energia 

reactiva. Amb els condensadors disponibles, els càlculs realitzats en [3.3] preveien un 

consum de 50A i a la realitat s’obté un consum de 36A. Això es degut a que la bateria de 

condensadors de 30kvar aporta més corrent capacitiu del que hauria d’aportar segons la placa 

de característques (78A). En canvi, l’aportació de corrent de la bateria de 100kvar s’ajusta 

molt aproximadament als valors teòrics que s’havien suposat.  

• El consum de la instal·lació en buit és de 35A.  

 

11.2.4. Arrancada dels acumuladors cinètics 

 

Abans d’arrancar les màquines es va ajustar la configuració Selsyn que s’ha plantejat en [4.2.2] i es 

va experimentar amb ella tal i com es detalla en l’annex [A.7].  

 

A data de la redacció d’aquesta memòria s’està pendent de la finalització del mecanitzat d’alguns 

dels travessers d’acoblament de les màquines. Fins que no es pugui finalitzar el seu mecanitzat i 

realitzar l’acoblament tal com s’ha descrit en [4.3],  les màquines només es podran arrancar a tensió 

reduïda. Embalar-les a velocitats elevades en aquestes condicions podria resultar perillós. Tot i així es 

va realitzar una prova preliminar per verificar la instal·lació i el funcionament de les mateixes. Es va 

realitzar un acoblament provisional de les màquines MI-2 i MI-3 lligant els dos travessers d’unió que 

s’han pogut mecanitzar fins el moment a les brides dels eixos de les màquines.  

 

Les màquines acoblades i connectades en triangle es van alimentar amb el TM realitzant un arrancada 

a tensió variable fins una tensió de U=45V. Fou suficient perquè les màquines arranquessin, 

presentant un parell d’arrancada notable. Es va comprovar com giraven com una de sola màquina tal i 

com s’havia previst i els travessers d’acoblament resistien els esforços a cisalladura correctament. Es 

va registrar un corrent d’arrancada conjunt de Ia=220A. En aquest punt de funcionament les màquines 

consumeixen Ip0=90A cadascuna.  

 

D’altra banda es va comprovar que la instal·lació va suportar aquests corrents elevats perfectament 

durant més de cinc minuts i els conductors no es van escalfar en excés. La càrrega va ser de 180A 

pels conductors de 95mm2 del tram 7 de la instal·lació (73% del màxim nominal).  
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12. Els primers assaigs 

12.1. Assaig de curtcircuit d’un conductor d’alumini 

 
El primer assaig realitzat amb la plataforma va consistir en sotmetre a un conductor d’alumini de 

2mm de diàmetre i 25mm de longitud a un curtcircuit.  

 

Es connectà el conductor a través de dues grapes de coure  a dos borns de sortida de la plataforma 

d’assaig. Es regulà el TM a una tensió de 70V. Per seguretat, es col·locaren unes pantalles protectores 

transparents davant de la zona d’assaig.  

 

Abans de realitzar el curtcircuit es realitzaren amb una llima dos petits talls al mig del conductor, 

simulant un defecte en el mateix. Així es reduïa la seva secció en un punt singular en el que hi hauria 

una densitat de corrent superior.  

 

Al realitzar el curtcircuit el conductor es dividí en tres fragments pel punt on s’havia ocasionat el 

defecte. S’aprecià l’aparició d’arc elèctric, l’emissió d’un intens resplendor blavós i el despreniment 

del tram central incandescent.  

 

Això es degut a que al injectar un corrent suficientment elevat  al conductor arriba un punt en que es 

comença a produir la fusió de l’alumini. Al disminuir la secció augmenta la densitat de corrent encara 

més i al final s'acaba produint el trencament. En aquest moment els dos nous extrems del conductor 

funcionen com dos elèctrodes que es troben separats per una petita capa d'aire, travessada pel corrent 

que circulava pel conductor. Això produeix una elevació rapidíssima de la temperatura, que és la que 

dóna lloc a un resplendor blavós tan brillant. També a l'establiment d'un fort camp elèctric entre 

elèctrodes capaç de produir una intensa emissió d'electrons, característica de l'arc elèctric. Tot això es 

pot visualitzar gràcies a que el TM treballa per sobre de la tensió que és llindar inferior de tensió dels 

arcs estables de corrent fort.  

 

També es va observar que sortien disparats fragments d’alumini encesos i que molts d’ells arribaven 

encesos a terra. Al entrar a la zona d’assaig es copsà que les pantalles protectores havien quedat 

tacades amb multitud d’incrustacions d’alumini. Durant el curtcircuit els fragments d’alumini que 

havien sortit disparats i havien superat la temperatura de fusió, havien xocat contra la pantalla 

protectora i havien acabat solidificant-se sobre la mateixa (Figura 12.1). 
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Figura 12.1. Incrustacions d’alumini sobre les pantalles de vidre que protegien l’assaig. 

  

Aquest assaig posa de manifest que un defecte en un conductor d’alumini pot provocar al produir-se 

un curtcircuit, que surtin disparades partícules enceses que triguen varis segons en apagar-se. Això té 

transcendència en l’estudi de les causes d’incendis. En una instal·lació elèctrica real aquestes 

partícules enceses poden arribar a terra i encendre algun element inflamable originant un incendi 

d’origen elèctric.  

 

D’altra banda, fruit d’aquesta primera experiència es comprovà la importància de protegir la zona 

d’assaig durant les proves de curtcircuit. També es va constatar que resulta recomanable realitzar 

aquestes experiències usant algun mètode per protegir la vista de la radiació ultravioleta. Per 

exemple, ulleres de soldador d’alta protecció inactínica o filtres òptics dels que s’utilitzen per 

observar el sol.   

 

12.2. Assaig de curtcircuit d’una empiuladura d’una línia aèria 

 

Una companyia elèctrica va encarregar unes proves per una empiuladura com les que s’usen 

habitualment  en les línies aèries de distribució d’energia elèctrica.  

 

Es tractava d’una empiuladura de diàmetre φ=15,5mm i un metre de longitud (Figura 12.2). S’havien 

ocasionat alguns defectes que havien produït la reducció de la seva secció en alguns punts singulars 
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de la mateixa.  L’objectiu era analitzar la resposta de l’empiuladura defectuosa davant d’un 

curtcircuit a la línia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2. Empiuladures d’amarrament d’una línia aèria i l’empiuladura objecte d’estudi a la SAT.   

 

Es demanava un assaig de curtcircuit bifàsic a l’empiuladura, amb les següents especificacions: 

 

• Sotmetre l’empiuladura a un corrent de curtcircuit permanent de l’ordre de Ik2p=1,4kA, durant 

un segon. Aquest era un corrent i un temps de curtcircuit aproximat al que es podria veure 

sotmesa l’empiuladura al produir-se un curtcircuit a la línia objecte d’estudi. El temps que 

l’empiuladura hauria de suportar el curtcircuit, era definit pel temps que triguessin les 

proteccions en actuar i obrir el circuit (tenint en compte els reenganxaments pertinents).    

• Tensió aplicada suficient elevada com perquè pogués aparèixer arc elèctric si es fragmentava 

l’empiuladura durant l’assaig. 

 

Per realitzar aquest assaig es va subjectar l’empiuladura amb dues grapes de coure a la sortida de la 

plataforma d’assaig.  

 

Empiuladures d’amarrament d’una línia 
aèria 

Empiuladura objecte d’assaig i 
grapes de coure de connexió 
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El registre del transitori es va realitzar amb un oscil·loscopi de la marca Yokoawa de quatre canals. 

Per poder mesurar el corrent de curtcircuit es va utilitzar un transformador d’intensitat toroidal de 

4000A/5A i un Shunt calibrat de 60mV/1A, connectat a l’oscil·loscopi mitjançant sondes adequades.   

Les lectures en milivolts obtingudes per l’oscil·loscopi (VO) es poden convertir als valors de corrent 

de curtcircuit corresponents (Ik2p)  segons la relació que es desenvolupa a l’equació (Eq. 12.1).  
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Els assaigs es van  temporitzar a un segon. Es van efectuar dues proves:  

 

Ø Primera prova. 

 

L’objectiu d’aquesta primera era comprovar l’ajust de la instrumentació i del TM començant amb una 

tensió reduïda. Es va ajustar el secundari del TM a una tensió de U1secTM =75V.  Durant el curtcircuit 

es va obtenir a l’oscil·loscopi el registre que es mostra a la Figura 12.3.  

 

 
 

Figura 12.3. Registre obtingut durant la primera prova de curtcircuit a U1secTM =75V 

 

• S’observa un subtransitori a l’inici del qual es produeix el màxim valor de pic, que és de 

Ip=0,1V·40A/3mV=1,33kA.  

• El corrent de curtcircuit s’estabilitza i s’assoleix un corrent de curtcircuit permanent de 

Ik2p=66mV·40A/3mV=880A.  

• El curtcircuit es manté durant un segon com s’havia programat.  
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Durant aquest curtcircuit l’empiuladura no va patir efectes destacables ni es va escalfar de forma 

significativa.  

 

Ø Segona prova. 

 

L’objectiu d’aquesta segona prova fou assajar l’empiuladura sota les condicions especificades. Es va 

ajustar el secundari del TM a una tensió de U1secTM =150V.  Durant el curtcircuit es va obtenir a 

l’oscil·loscopi el registre que es mostra a la Figura 12.4.  

 

 
 

Figura 12.4. Registre obtingut durant la segona prova de curtcircuit a U2secTM =150V 

 

• S’observa un subtransitori a l’inici del qual es produeix el màxim valor de pic, que és de 

Ip=0,175V·40A/3mV=2,33kA.  

• S’assoleix un corrent de curtcircuit permanent de Ik2p=0,11mV·40A/3mV=1,47kA. (per sobre 

dels 1,4kA especificats).  

• El curtcircuit es manté durant un segon. (temps especificat)  

 

Durant aquest curtcircuit es va observar com l’empiuladura es sacsejava amb força, posant-se de 

manifest uns esforços dinàmics considerables. Tot i així, l’empiuladura va mantenir la seva integritat 

durant el curtcircuit, sota les condicions especificades, i no es va fer notori un escalfament 

significatiu en la mateixa.  

 

L’empiuladura va superar la prova. Es va poder demostrar que tot i els defectes que se li havien 

ocasionat mantindria la seva integritat davant d’un curtcircuit sota les condicions especificades.  
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Conclusions i recomanacions 
 

Ø Conclusions 

 

• S’ha dissenyat i construït la instal·lació de potència necessària per posar en funcionament de 

forma segura el regulador d’inducció TM, alimentat a través del TD. 
 

• S’han ampliat les possibilitats en quan a prestacions transitòries en règim de curtcircuit de la 

instal·lació, amb la incorporació de les màquines d’inducció MI-2 i MI-3, funcionant com a 

acumuladors cinètics d’energia elèctrica (ACEE).  
 

• S’han instal·lat contactors de control i s’han realitzat les connexions necessàries per efectuar i 

comandar proves de potència i de curtcircuit amb la plataforma d’assaig resultant.   
 

• S’ha dissenyat i materialitzat una instal·lació auxiliar de maniobra bàsica per controlar tots 

els equipaments de potència instal·lats. Resta completar el telecomandament per cable de la 

mateixa, en espera d’una donació de material promesa per Schneider Electric.  
 

• S’ha habilitat la instrumentació de mesura permanent essencial de la instal·lació.  
 

• S’ha realitzat la posada en servei del TD, del TM i de les màquines MI-2 i MI-3. S’han fet 

registres de les variables de funcionament bàsiques i s’han contrastat amb els valors esperats.  
 

• El TD té un Inrush d’arrancada que actualment dispara freqüentment les proteccions del CT 

de l’ETSEIB, amb el que s’ha detectat una falta de selectivitat entre les proteccions del CT i 

del LAME. S’ha avisat als serveis de manteniment i s’han començat a apuntar vies per reduir 

el pic del corrent d’arranc del TD augmentant la reactància del sistema sota l’Inrush.  
 

• S’han realitzat dues primeres proves de curtcircuit amb els equipaments que s’han posat en 

servei, posant-se de manifest la utilitat del treball realitzat.   

 

Ø Recomanacions i treballs futurs 

 

• Cal solucionar el problema de dispar de les proteccions provocat per l’Inrush d’arrancada del 

TD. Es proposa realitzar registres exhaustius dels transitoris d’arrancada del TD i calcular la 

impedància necessària per limitar el pic de corrent d’arrancada fins a valors que no 

provoquin el dispar de les proteccions. Es disposa de nuclis magnètics i bobines limitadores 

per realitzar aquest treball.  
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• Les reactàncies limitadores també permetran reduir el corrent de curtcircuit durant els assaigs 

destructius. Això permetrà jugar amb les variables temps i energia (que és funció de I2t). Al 

poder limitar el corrent de curtcircuit i per tant l’energia posada en joc es podran fer durar les 

proves de curtcircuit més temps. 
 

• Realitzar registres exhaustius dels transitoris del TM en règim de curtcircuit. Realitzar taules 

empíriques amb els corrents de curtcircuit assolibles per la instal·lació en les diferents 

modalitats de funcionament en funció de la tensió a la que es regula el TM, per facilitar la 

labor d’ajust durant els assaigs.  
 

• Realitzar registres exhaustius dels transitoris dels ACEE en règim de curtcircuit. Realitzar 

taules empíriques amb els corrents de curtcircuit aportats per les màquines d’inducció 

treballant en les distintes configuracions possibles.  
 

• Desenvolupar un equip electrònic robust que permeti controlar l’angle de fase a la connexió 

en els termes indicats en el capítol 6 de la present memòria.  
 

• Com s’ha habilitat l’alimentació dels debanats de baixa tensió del TD, s’obre la via de 

desenvolupar una nova escomesa trifàsica a nivell de 25kV a la Sala d’alta tensió. Es disposa 

de material suficient com per desenvolupar en el futur les connexions dels debanats de mitja 

tensió del TD amb l’aparellatge de protecció i control i la instrumentació de mesura 

corresponent (transformadors d’intensitat,  transformadors de tensió, conductors de mitja 

tensió, interruptors i seccionadors de sèrie 36kV, etc). 
 

• La construcció d’una cambra d’assaig per realitzar en el seu interior proves destructives en 

les que es puguin desprendre fragments de material, partícules enceses, etc. A fi i efecte ja es 

disposa d’una estructura i una bornera de connexió adients per implementar-la. 
 

• Un altre possible treball futur seria realitzar la connexió del transformador monofàsic de 

300kV de la Sala d’alta tensió (TA) a través del TM. El TA és un trafo de 75kVA i està 

alimentat actualment per un autotransformador monofàsic de 27kVA, 220V/0-440V. (El 

corrent nominal del secundari del TA que és de 170A es veu limitat a 36A). Gràcies a la 

instal·lació que s’ha realitzat i a que la relació de transformació del TM és precisament 

220V/0-440V, es podria assolir la potència nominal del TA Només caldria connectar el 

secundari del TM amb el TA, el que no seria excessivament laboriós donada la curta 

distància que separa els punts de connexió d’ambdues màquines. Això també permetria 

guanyar espai en la zona de seguretat de la SAT, eliminant els quadres de control del TA i 

l’autotransformador d’alimentació, al mateix temps que es podria englobar el control de tots 

els equipaments de la sala d’alta tensió en un únic telecomandament.  
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