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1. OBJECTIU DEL PROJECTE: 

 

L’objectiu principal del projecte, és el de dissenyar un sistema de captació de energia 

solar, per tal de convertir-la en energia elèctrica.  

Com a instal·lació de base, es parteix de una instal·lació ramadera porcina. A través 

del sistema fotovoltaic adequat, es pretén obtenir una granja energèticament 

autosuficient. És a dir, que no necessiti la xarxa elèctrica de pública, per tal de 

funcionar. 

Es partirà de les especificacions/necessitats, que l’usuari de la granja necessiti per tal 

de realitzar les tasques necessàries a la instal·lació ramadera. 

Es realitzarà un dimensionament i selecció dels dispositius elèctrics més adients per 

utilitzar.  

A partir dels consums necessaris es dimensionarà la instal·lació solar i el sistema de 

emmagatzematge d’electricitat, per tal de tenir un subministrament d’energia en 

períodes amb cel cobert o durant les nits. 

Addicionalment, es crearà un sistema alternatiu al sistema fotovoltaic, per tal de tenir 

energia en situacions d’emergència o de averies en el sistema de captació solar. 

Figura 1: Estructura d’un sistema de captació solar amb bateria. 

 

2. MOTIVACIONS: 

Un dels motius principals per a la elecció d’aquesta temàtica, ha estat que és un tema 

quotidià en la meva família. Des de petit he crescut veien els meus pares treballant en 

la granja de casa. Degut a al desenvolupament de les noves tecnologies, i l’increment 

de la legislació buscant una societat més eficient energèticament, he cregut 

interessant desenvolupar un sistema que permeti utilitzar el recursos que ens 

proporciona la naturalesa, per tal de transformar-los en energia per al propi consum.  

Un altre dels principals motius per a escollir aquest tema, és que en el món enginyeria, 

són cada vegada més les instal·lacions que presenten sistemes fotovoltaics, ja sigui de 

producció de electricitat o per escalfar aigua. Per tan aquest projecte permetria 

descobrir quines són les metodologies a seguir per el disseny d’una instal·lació amb 

aquestes característiques.  
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3. INSTAL·LACIÓ ACTUAL: 

Per a la realització d’aquest projecte, s’ha partit de una instal·lació ja construïda. Es 

tracta de quatre edificis idèntics amb unes dimensions de 51 metres de llargada i uns 

9.5 metres de amplada. D’acord amb els requeriments establerts per el departament 

de benestar animal, cada porc requereix de un espai determinat en les diferents fases 

de creixement. A continuació es mostren els diversos valors per porcs de engreix: 

Pes viu (Kg) Superficie mínima per animal (m2) 

< 10 0,15 

oct-20 0,2 

20-30 0,3 

30-50 0,4 

50-85 0,55 

85-110 0,65 

> 110 1 

Figura 2: Requeriments d’espai per porcs en granges porcines.  

 

L’espai es dimensiona tenint en compta les dimensions màximes dels animals que 

albergaran. En el cas que afecta aquest projecta els animals com a màxim tindran un 

pes de 85-110 Kg. Per tan es necessita que cada animal tingui uns 0.65 m2 com a 

mínim. A més tenint en compte que l’objectiu és habilitar en aquesta instal·lació uns 

500 animals, s’ha dissenyat la següent repartició de l’espai, tenint en compte les zones 

de pas.  

S’han dissenyat passadissos de dimensions de 1.5 metres d’amplada per poder 

passar de forma còmoda, i s’han habilitat un total de 32 recintes de porcs. Cada 

recinte mesura uns 4 metres de llargada i 3 metres de amplada. Tenint en compte 

l’espai mínim que necessita cada animal és pot albergar un total de 16 animals per 

recinte.  

A continuació es mostra un plànol de la repartició en cada edifici: 

Figura 3: Dimensions d’una de les quatre naus de porcs de la granja 
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També per tal de que els treballadors puguin treballar, s’ha construït un edifici 

magatzem/taller per tal de emmagatzemar productes i eines i on poder realitzar 

reparacions. I també s’ha tingut en compte un petit espai com a lavabo per als 

treballadors. Les dimensions del magatzem i del lavabo són les que apareixen en el 

següent plànol: 

 

Figura 4: Dimensions del magatzem i el lavabo. 

Per tant, de forma global la instal·lació porcina té la següent distribució: 

Figura 5: Disposició de les naus a l’interior de la finca 
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Cada edifici comptarà amb el seu propi dipòsit de pinso per tal de emmagatzemar 

l’aliment dels porcs. 

La finca on es troba ubicada la instal·lació fotovoltaica, es troba en una zona rica amb 

aqüífers subterranis. Concretament la granja compte amb un pou que arriba fins a la 

capa freàtica.  

El nivell de l’aigua en el pou és de uns 75 metres sota el nivell del terra. Durant el 

disseny de les càrregues de la granja, es dimensionarà un sistema de bombeig de pou 

profund per tal de utilitzar l’aigua subterrània com a font hídrica en la granja. 

 

4. UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ: 

 

La instal·lació porcina es troba localitzada en una zona rural envoltada de camps. Es 

tracta de una instal·lació ubicada en una finca de 23333 m2 de extensió. Compta amb 

un camp addicional situat de forma annexa de 70000 m2 per tal de dipositar els purins 

procedents de l’activitat ramadera.  

La instal·lació es troba localitzada al costa de la carretera BV- 8513 de Vic a Olot.  

 

Figura 6: Plànol de la comarca de Osona, amb la localització de la finca 

Figura 7: Plànol de la localització de la finca 
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Aquesta finca es troba en el terme municipal de Tavèrnoles (Barcelona) a una 

distància de 5km del centre del poble. La finca compleix la normativa municipal, que 

solament permet la implantació de activitats ramaderes en zones qualificades com a 

Rurals. 

 

5. DIMENSIONAMENT IL·LUMINACIÓ: 
 

5.1. IL·LUMINACIÓ: 

Per el càlcul de la il·luminació, s’ha partit d’una metodologia recollida en la pàgina web 

del “CITCEA”. El procediment consta dels següents passos: 

1) Determinar les dimensions del local i l’altura del pla de treball (usualment 

s’utilitza un valor de 0,85 m, tot i així, amb porcs l’altura dels seus ulls és molt 

més baixa, i s’utilitzarà un valor de 0,4 m). 

2) Determinar el nivell de il·luminació mitjana (Im), d’acord amb les necessitats 

lumíniques de l’espai analitzat. 

3) Escollir el sistema de il·luminació que s’adapti millor a les necessitats de 

l’instal·lació. 

4) Determinar la altura de suspensió de les llums segons el sistema de 

il·luminació escollit. 

 

 

 
 

 h: altura entre el pla de 
treball i les llums 

 h’: altura del local 

 d: altura del pla de 
treball al sostre 

 d’: Altura del pla de 
treball al sostre 

Figura 8: Càlcul de l’altura del pla de les llums 

 

En el cas d’aquest projecte s’utilitzaran llums amb sistema d’il·luminació 

directa, per tan la fórmula per el càlcul de la h serà : 

h = 
4

5
· (ℎ′ − 0.85)  (altura òptima) 

h = 
2

3
· (ℎ′ − 0.85)  (altura mínima) 

 

5) Càlcul de l’índex del local (k) a partir de la geometria d’aquest. D’acord amb la 

normativa de il·luminació interior (CTE HE 3), es calcula com: 

 

Sistema de 
il·luminació 

Índex del local 

Il·luminació directa, 
semidirecta, directa-
indirecta i general 

difusa. 

𝑘 =  
𝑎 · 𝑏

ℎ · (𝑎 + 𝑏)
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Il·luminació indirecta i 
semi indirecta 

𝑘 =  
3 · 𝑎 · 𝑏

2 · (ℎ + 0.85) · (𝑎 + 𝑏)
 

Figura 9: Càlcul de l’índex del local 

 

 

6) Determinació dels coeficients de reflexió del sostre, parets i terra. Aquests 

valors depenen del material de construcció emprat. Tot i així es poden utilitzar 

els valors genèrics que apareixen en la següent taula: 

 

 

 COLOR FACTOR DE REFLEXIÓ (ρ) 

Sostre 

Blanc o molt clar 0.7 

Clar 0.5 

Mig 0.3 

Parets 

Clar 0.5 

Mig 0.3 

Fosc 0.1 

Terra 
Clar 0.3 

Fosc 0.1 

Figura 10: Valors dels factors de reflexió 

 

7) Determinació del factor de utilització (η) a partir de l’índex del local i els factors 

de reflexió. Si no es poden obtenir els valors per lectura directa, serà necessari 

interpolar. 

Índex 
del 

local 
k 

 FACTOR DE UTILITZACIÓ (η) 

Factor de reflexió del sostre 

0,7 0,5 0,3 

Factor de reflexió de les parets 

0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 

1 0,28 0,22 0,16 0,25 0,22 0,16 0,26 0,22 0,16 

1,2 0,31 0,27 0,2 0,3 0,27 0,2 0,3 0,27 0,2 

1,5 0,39 0,33 0,26 0,36 0,33 0,26 0,36 0,33 0,26 

2 0,45 0,4 0,35 0,44 0,4 0,35 0,44 0,4 0,35 

2,5 0,52 0,46 0,41 0,49 0,46 0,41 0,49 0,46 0,41 

3 0,54 0,5 0,45 0,53 0,5 0,45 0,53 0,5 0,45 

4 0,61 0,56 0,52 0,59 0,56 0,52 0,59 0,56 0,52 

5 0,63 0,6 0,56 0,63 0,6 0,56 0,62 0,6 0,56 

6 0,68 0,63 0,6 0,66 0,63 0,6 0,65 0,63 0,6 

8 0,71 0,67 0,64 0,69 0,67 0,64 0,68 0,67 0,64 

10 0,72 0,7 0,67 0,71 0,7 0,67 0,71 0,7 0,67 

Figura 11: Valors dels factors de utilització 
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8) Determinar el factor de manteniment (fm). Aquest coeficient dependrà del grau 

de brutícia ambiental i de la freqüència de neteja del local. De forma estàndard 

per instal·lacions, s’utilitzaran els següents valors: 

 

Ambient Factor de manteniment (fm) 

Net 0.8 

Brut 0.6 

Figura 12: Valors del factor de manteniment 

 

9) Per el càlcul del flux lluminós total, es pot aplicar la següent formula: 

фT = 
𝐸·𝑆

𝜂·𝑓𝑚
 

 

on: 

 фT és el flux lluminós total 

 E és la il·luminació mitja desitjada 

 S és la superfície del pla de treball 

 η és el factor d’utilització 

 fm és el factor de manteniment 

 

10) Càlcul del número de llums: 

N = 
ф𝑇

ф𝐿
 (Arrodonit per excés) 

 on:  

 N és el número de llums 

 фT és el flux lluminós total  

 фL és el flux lluminós d’una làmpada 

 

5.2. IL·LUMINACIÓ DE LA GRANJA: 

 

 Per a la il·luminació de la granja s’ha optat per utilitzar un sistema amb 

il·luminació LED. A l’interior de les granges, els llums han de suportar condicions 

dures ( com per exemple neteges a pressió, ambient de l’interior amb pols i 

brutícia, etc...) i per tan es vol uns llums hermètics, i resistents a l’ambient corrosiu 

de l’interior de la granja. 

 

En aquest cas es parteix de 4 granges idèntiques de mides 51 metres de llargada, 

9.5 metres de amplada i 3 metres de alçada.  

 

D’acord amb diversos experts en el tema, el valor de il·luminació recomanat per 

granges de engreix és de 40 lux. Tot i així, en els passadissos, al tractar-se d’un 

espai de treball per a les persones s’utilitzarà un valor superior a 40 luxes, degut a 

que els operaris necessiten una major quantitat de llum per treballar en un espai 

confortable. S’ha utilitzat un valor de 120 luxs, que permetrà als operaris poder 

treballar sota les condicions que estableix la normativa. 
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Es col·locarà uns sistema de 2 interruptors. Accionant solament un interruptor, 

permetrà tenir la intensitat lumínica requerida per la normativa (40luxs). Quan 

s’accionin els dos interruptors, tots els fluorescents funcionaran alhora 

proporcionant un quantitat lumínica adequada per als treballadors. 

 

Per l’il·luminació en la instal·lació porcina, s’ha optat per tubs emissors de 

tecnologia LED de 36 W, amb un flux lluminós total per fluorescent de 2800 

lúmens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Sistema LED utilitzat 

 

D’acord amb la metodologia establerta anteriorment, s’han obtingut els següents 

resultats: 

 Altura entre el pla de treball i les llums (h): 

 

h = 
4

5
· (ℎ′ − 0,4) =  

4

5
· (3 − 0,4) = 2,08 m  

 

 Índex del local (k): 

 

K = 
𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒·𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎

ℎ·(𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒+𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎)
= 3,85 

 

 Factor de reflexió del sostre = 0,5. (El material interior del sostre és de fibra 

de vidre amb un acabat de pintura de color clar) 

 Factor de reflexió de la paret = 0,3. (La paret està composada de maons, 

que tenen un color entremig de clar i fosc) 

 Factor de utilització (η) = 0,55 (valor interpolat de la taula) 

 Factor de manteniment (fm) = 0,8 (es suposa una neteja periòdica dels 

fluorescents) 

 

 Flux lluminós total: 

 

 

фT = 
𝐸·𝑆

𝜂·𝑓𝑚
 =  

120·51·1,5

0,55·0.8
 + 

40·51·8

0,55·0.8
= 57900 lúmens 

 

S’ha considerat l’espai dels porcs amb una il·luminació de 40 luxes, més la 

zona del passadís amb una il·luminació de 120 luxes per els treballadors. 
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 Número de llums: 

 

N = 
ф𝑇

ф𝐿
 = 

57900

2800
 = 20,68 = 21 Tubs LED 

 

Consideran que els leds a partir de un cert temps, indicat per el fabricant, 

deixen d’emetre un 30% de lúmens, s’agafarà un coeficient de seguretat del 

30% per assegurar-se que un cop els LEDS disminueixin la seva 

il·luminació, els valors de luxs estiguin dins de la normativa. 

 

Per tan: 

 

N = 21 Tubs LED · 1.3 = 27.3 Tubs LED = 30 Tubs LED (S’agafen 30 

fluorescents per realitzar una distribució simètrica de la il·luminació als dos 

costats del passadís) 

 

5.3. IL·LUMINACIÓ DEL MAGATZEM: 

 

Per a la il·luminació en el magatzem, també s’ha optat per fluorescents amb tub 

emissor LED, amb  una potència de 16 W, amb un flux lluminós total de 1950 

lúmens. 

  

En aquest cas es parteix d’un edifici de 6 metres de llargada, 5 metres de amplada 

i 4 metres de alçada. Al tractar-se d’un espai de treball per a persones, es 

requereix un intensitat lumínica adequada a les necessitats humanes. Per tan el 

valor de il·luminació considerat és de 120 luxs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Sistema de il·luminació amb un tub LED. 

 

 

D’acord amb la metodologia establerta anteriorment, s’han obtingut els següents 

resultats: 

 Altura entre el pla de treball i les llums (h): 

h = 
4

5
· (ℎ′ − 0,85) =  

4

5
· (4 − 0,85) = 2,52 m  

 

 Índex del local (k): 

K = 
𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒·𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎

ℎ·(𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒+𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎)
= 1,08 

 Factor de reflexió del sostre = 0,3 
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 Factor de reflexió de la paret = 0,5 

 

S’ha considerat que el magatzem té un sostre de color mig, ja que es de 

biga de ciment amb peces ceràmiques de reforç visible des del terra. En el 

cas de les parets estan arrebossades, pintades de color blanc 

exteriorment). 

 

 Factor de utilització (η) = 0,276 (valor interpolat de la taula) 

 Factor de manteniment (fm) = 0,8 (es suposa una neteja periòdica dels 

fluorescents) 

 

 Flux lluminós total: 

фT = 
𝐸·𝑆

𝜂·𝑓𝑚
 =  

120·6·5

0.276·0.8
 = 16300 lúmens 

 

 Número de llums: 

N = 
ф𝑇

ф𝐿
 = 

16300

1950
 = 8,36 Tubs LED = 9 Tubs emissors LED  

 

5.4. IL·LUMINACIÓ DEL BANY: 

 

Per l’il·luminació del bany, degut a que es tracta d’un espai net, on es requereix 

d’una bona qualitat lumínica, s’ha optat per un sistema de llums anomenats “llums 

d’ull de bou”, que fan referència a porta làmpades integrats en el sostre. Formats 

per una bombeta LED amb  una potència de 5 W, amb un flux lluminós de 400 

lúmens per bombeta.  

  

En aquest cas es parteix d’un espai de 3 metres de llargada, 2 metres d’amplada i 

3 metres d’alçada. Al tractar-se d’un espai concorregut per persones, es requereix 

d’una intensitat lumínica adequada a les necessitats humanes. Per tan el valor de 

il·luminació considerat és de 120 luxs. 

 

D’acord amb la metodologia establerta anteriorment, s’han obtingut els següents 

resultats: 

 

 Altura entre el pla de treball i les llums (h): 

h = 3 m (Ja que els llums estan integrats al sostre) 

 

 Índex del local (k): 

 

K = 
𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒·𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎

ℎ·(𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒+𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎)
=

2·3

3·(2+3)
= 0,4 (s’aproxima a un valor de K=1, ja que la 

K ha de estar compresa entre 1 i 10) 

 

 

 Factor de reflexió del sostre = 0,7 

 Factor de reflexió de la paret = 0,5 (En el bany, s’ha considerat un sostre 

acabat amb guix de color blanc, i amb les parets de rajola clara). 

 

 Factor de utilització (η) = 0,276 (valor interpolat de la taula) 
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 Factor de manteniment (fm) = 0,8 (es suposa una neteja periòdica dels 

fluorescents) 

 Flux lluminós total: 

фT = 
𝐸·𝑆

𝜂·𝑓𝑚
 =  

120·2·3

0.276·0.8
 = 3200 lúmens 

 

 Número de llums: 

N = 
ф𝑇

ф𝐿
 = 

3200

400
 = 8 = 10 bombetes, per tal de tenir un petit marge de seguretat. 

 

 5.5. IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DE LES NAUS: 

Pel que respecta a la zona exterior de les naus, s’ha optat per un sistema de  focus 

LED, adequat per espais exteriors amb un valor de potència unitari de 50  W. 

Aquest producte, té una carcassa exterior sallada, i resistent a situacions 

climatològiques desfavorables. 

Figura 15: Sistema il·luminació LED 
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6. SISTEMA DE BOMBEIG: 

Degut a la situació geogràfica on es troba la granja, es tracta d’una ubicació amb un 

gran potencial per a la extracció de aigua subterrània. De fet existeix ja una perforació 

antiga amb una perforació profunda amb un nivell de aigua a uns 75 metres sota el 

nivell del terra. Per tal de adaptar les pressions de la instal·lació de la granja als 

paràmetres desitjats, es realitzarà un bombeig per nivells. A continuació es mostra una 

representació: 

 

 

Figura 16: Estructura distribució de l’aigua 

 

 

Com es mostra a la figura 16, l’estructura de bombeig constarà de les següents parts: 

 Bomba del pou, capaç de elevar el cabal d’aigua des de 75 metres sota el 

nivell del terra. 

 Bomba de la granja, encarregada de alimentar cada dipòsit d’aigua de cada 

nau 

 Bomba del lavabo, encarregada de impulsar un petit cabal d’aigua per les 

necessitats del bany garantint una pressió correcte. 

 Es col·locaran 4 electrovàlvules a l’entrada del dipòsit de cada nau, unit 

amb un sensor de nivell per tal de garantir una omplerta del dipòsit correcte. 

D’aquesta manera, s’omplirà el dipòsit, exclusivament quan el sensor de 

nivell indiqui amb una ordre, que el dipòsit està buit.  

 Un dipòsit de aigua exterior per tal de emmagatzemar el volum d’aigua 

necessari. 
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6.1. Bomba del pou 

A partir de les necessitats bàsiques d’un animal s’ha realitzat una aproximació de quin 

podria ser el volum màxim necessari durant un dia. Considerant la situació més 

desfavorable que és quan un porc d’engreix aconsegueix el pes màxim de 

aproximadament uns 110 kg, i considerant un dia d’estiu. El consum en aquestes 

circumstàncies per cada animal és de uns 20 litres/dia. Per tan saben que el numero 

total de animals es de uns 2048, el volum total d’aigua necessari és de 40960 litres.  

 

També s’ha considerat el volum d’aigua de el bany. Degut a que el volum de 

treballadors no es molt gran, s’ha realitzat una estimació amb uns 200 litres al dia.  

Per tan la suma dels dos volums anteriors dona un volum total de 41160 litres. Prenen 

un cert marge de seguretat, es consideraran que es necessiten uns 50000 litres diaris. 

Per tal de calcular la potència necessària per la bomba, s’ha utilitzat la equació de 

“Bernoulli” (Balanç de energia). 

Realitzant la suposició que la pressió, tan a al fons del pou com en el dipòsit la pressió 

es la ambiental, i que la velocitat en l’inici és pràcticament zero, s’ha obtingut la 

següent expressió: 

HB = Δz + HPÈRDUES + 
𝑐2

2·𝑔
 

On:  

 HB = potència de la bomba en metres de columna d’aigua 

 Δz = Diferència de alçades 

 HPÈRDUES = potència perduda per fregament en metres de columna d’aigua 

 c = velocitat de sortida de l’aigua 

 g = gravetat (9,81 m/s2) 

Degut a que les pèrdues depenen de la rugositat del material de tub de transport 

d’aigua cap a la superfície. S’ha escollit una opció per tal de tenir una referència. S’ha 

optat per una canonada flexible, lliure de unions que poden provocar problemes en el 

futur per corrosió.  

Figura 17: Canonada flexible per a pous profunds 
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A partir de la informació proporcionada per el fabricant, els paràmetres característics 

de la canonada per un diàmetre de són els següents: 

Figura 18: Paràmetres de la canonada escollida 

En aquesta taula, es mostren les pèrdues de càrrega (en metres de columna d’aigua) 

que es produeixen per cada metre de canonada. Aquestes pèrdues, són degudes a 

fregaments ja que la superfície de la canonada presenta una rugositat característica.  

Considerant que el cabal màxim que es podria extreure és de uns 100 litres/min, s’ha 

estimat que la potència que hauria de tenir la bomba en metres de columna d’aigua és 

de 76,05 mca. 

Per tal de convertir els valors en Watts, s’utilitza la següent expressió: 

P (W) = ρ · g · Q · H  

On:  

 P és la potencia en Watts 

 ρ és la densitat de l’aigua 

 g és la constant de gravetat 

 Q és el cabal d’aigua 

 H és la potència de la bomba en metres de columna d’aigua 

 

 

L’expressió anterior dona un valor de la potència de la bomba de 1242,98 W = 1,24 

KW.  

 

Tenint en compte que no tota la potència elèctrica és útil ja que la bomba té pèrdues 

internes, i considerant un petit coeficient de seguretat en cas de que s’hagués 

d’extreure quantitats extra d’aigua, s’ha optat per una bomba de 2,2 kW amb un cabal 

de 6 m3/hora. 
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La bomba escollida és el model F16160 de l’empresa Matra, amb motor trifàsic i una 

potència de 2,2 KW.  

 

Figura 19: Bomba per pous profunds escollida 

 

La bomba extractora d’aigua escollida, esta composada de dos parts. La primera és on 

hi ha el motor on surt un eix que s’acobla a un segon element on hi ha les aspes que 

impulsen l’aigua cap a la superfície. La carcassa exterior està perfectament aïllada per 

tal d’evitar que l’aigua penetri a l’interior destruint els components elèctrics. 

En la taula anterior es recullen les dimensions i paràmetres més rellevants que 

caracteritzen aquest aparell. 

 

6.2. Dipòsit d’aigua exterior 

Per tal d’emmagatzemar l’aigua extreta del pou s’ha optat per un dipòsit a l’exterior. 

S’ha sobredimensionat per tal de poder emmagatzemar aigua en cas de necessitar-ne 

més de la calculada inicialment.  

Es tracta de un dipòsit de 50000 litres vertical amb base plana de dimensions 3000 

mm de diàmetre i de 7400 mm de altura. Està format per polièster reforçat amb fibres 

de vidre, ideal per l’emmagatzematge de aigua potable. El cost d’adquisició d’aquest 

dipòsit és de 7607.51 €. 

Figura 20: Dipòsit general de la instal·lació 

 

Model F16160 Unitats 

A 1186 mm 

B 831 mm 

C 96,3 mm 

DNM 50,6 mm 

Pes 7,5 Kg 

https://www.gersal.com/custom/image/DEPOSITO VERTICAL BASE PLANA EXTERIOR.jpg
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6.3. Bomba de pressió del lavabo: 

Per el sistema hidràulic del lavabo, es requereix una petita bomba de pressió degut a 

que el cabal d’aigua és de 200 litres/dia. S’ha optat per una bomba de pressió d’aigua 

de l’empresa espanyola IDEAL, escollin el conjunt de pressió més petit però que 

compleix perfectament els requisits necessaris. Es tracta del model VIPH-81T trifàsic 

amb una potència de 600W i amb un cabal de 90 litres/min. 

Figura 21: Bomba de pressió de 600 W 

6.4. Dipòsit granja: 

Per tal de donar aigua als porcs s’ha optat per col·locar un dipòsit a cada nau. La 

distribució de l’aigua a cada cort de porcs, es realitzarà per la mateixa gravetat i 

pressió del dipòsit, ja que el dipòsit estarà elevat respecte el nivell del terra de la 

granja. Per tant, es produirà un buidat automàtic. Aquest mètode permet que la pressió 

en els abeuradors dels porcs sigui relativament baixa evitant un malbaratament en 

pèrdues per fugues degut a la pressió. 

Per aquests dipòsits de 2000 litres, s’ha optat per un dipòsit de polièster cilíndric amb 

reforç de fibra de vidre. També s’ha escollit amb una tapa que es pot extreure per si es 

vol realitzar algun tipus de medicació en l’aigua dels porcs. 

Figura 22: Dipòsit de fibra de vidre de cada nau de porcs 

 

6.5. Bomba de pressió de la granja: 

Mitjançant una bomba de pressió es passarà l’aigua del dipòsit exterior de 50000l a 

cada dipòsit interior de cada nau. El cabal màxim que haurà de moure la bomba serà 

de 40960 litres/dia que equival a uns 28.44 litres/min. Tot i així, es considera la pitjor 

situació possible que seria que la situació ambiental fos molt calorós i el consum 
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d’aigua fos molt elevat. Per tan es podria donar el cas que el cabal necessari fos de 

l’ordre de 85.33 litres/hora (si es consumissin els 40960 litres durant 8 hores) 

Tot i així s’ha optat per una bomba aigua que permet transportar cabals superiors, per 

tal de reduir el temps de omplerta de cada dipòsit. També permetria que en cas de que 

tots els dipòsits es buidessin simultàniament, pugues realitzar un abastiment suficient 

per tots els dipòsits. 

En aquest cas també s’ha optat per una bomba de la marca IDEAL, concretament el 

model VIPH-101T amb funcionament trifàsic i un potència de 750W. El cabal que pot 

suportar la bomba és de 100 litres/min, per un desnivell de 4 metres. 

Figura 23: Bomba de pressió de 750 W 

És cert, que la bomba del pou té una potència molt superior a la bomba de pressió de 

la granja tenint que bombejar el mateix volum d’aigua. Tot i així, cal remarcar que la 

bomba del pou té que superar un desnivell de 75 metres.  

 

7. SISTEMA D’ALIMENTACIÓ DELS PORCS: 

 
7.1. Motor elèctric i reductor de velocitat: 

Actualment en el mercat existeixen una gran varietat de motors elèctrics. En aquesta 

instal·lació s’ha optat per un motor elèctric de 1.1 KW amb alimentació trifàsica.  

Es tracta de un motor de l’empresa Favega amb funcionament asíncron amb rotor de 

gàbia d’esquirol i un factor de potència de 0.77. Té un pes de 13 kg i la velocitat de 

sortida és de 1500 rpm. 

A la sortida de l’eix motor, s’acobla un sistema reductor que permet reduir la velocitat 

fins a 280 rpm, que és la velocitat que gira el cargol sense fi. 
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Figura 24: Motor amb reductor de la marca FAVEGA 

Saben que la capacitat de cada tolva és de 40 kg, i saben les dimensions dels tubs 

d’alimentació i les revolucions per minut que gira, es procedirà al càlcul del temps 

necessari per omplir una nau. Els càlculs es mostren a continuació: 

 Temps arribada pinso a la primera tolva: 

 

Tenint en compte les dimensions de la granja que apareixen en el plànol i 

saben les mides del cargol sense fi: 

 Pas = 60 mm/volta 

 Velocitat angular = 280 rev/min 

 

Es procedeix al càlcul: 

 

T1 = 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎−𝑠𝑖𝑡𝑗𝑎

𝑝𝑎𝑠·𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
= 6600 𝑚𝑚 ·  

1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎

60 𝑚𝑚
·  

1 𝑚𝑖𝑛

280 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠
= 0.394 min 

 

 Temps arribada entre sitges consecutives: 

 

T2 = 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑗𝑎−𝑠𝑖𝑡𝑗𝑎

𝑝𝑎𝑠·𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
= 3000 𝑚𝑚 ·  

1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎

60 𝑚𝑚
·  

1 𝑚𝑖𝑛

280 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠
= 0.179 min 

 

 Temps per omplir cada sitja: 

 

El pes de pinso que ocupa un pas es de: 

 

 Densitat del pinso = 0.65 kg/litre 

 Massa per volta = densitat del pinso · Volum del Pas = 0.248 Kg/volta 

 

Saben que a cada sitja s’ha d’omplir amb 40 kg 

 

TDESCÀRREGA = 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡 (𝐾𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎·𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
= 40 𝑘𝑔 ·  

1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎

0.248 𝑘𝑔
·  

1 𝑚𝑖𝑛

280 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠
= 0.576 

min 

 

 Temps total: 

 TTOTAL = T1 + 16 · T2 + 32 · TDESCÀRREGA = 21.69 min 
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 Per tan per poder omplir totes les tolves es necessita que el motor funcioni 

21.69  minuts per cada nau 

 

8. CLIMATITZACIÓ: 
 

8.1. Ventilació: 

La ventilació en una granja no solament té la funció de refrigerar i reduir el gradient 

tèrmic ambiental, sinó que també s’utilitza com a mecanisme de renovació de l’aire per 

tal de millorar la qualitat de l’aire a l’interior dels recintes.  

En aquesta instal·lació s’ha optat per ventiladors encastats a la paret, amb aspes 

helicoïdals, amb funcionament amb corrent monofàsic de 230 V i un consum de 425.5 

W.  

Giren a una velocitat de 900 rpm i processa un flux de 11980 m3/hora. 

Es col·locaran un total de 6 ventiladors a cada nau ( 3 a cada paret lateral). Durant els 

moments més calorosos del dia funcionaran tots a ple rendiment. 

Figura 25: Ventilador de gran cabal 

Per tal de mantenir la qualitat de l’aire a l’interior de les naus, s’instal·larà a cada nau 

un ventilador extractor, per tal de renovar l’aire. 

Figura 26: Ventilador/extractor de l’aire de l’interior de les naus 

Aquest extractor, permetrà extreure tota la humitat acumulada a l’interior de les naus, 

per tal de garantir un aire interior de qualitat. És cert, que extreure l’aire en l’hivern pot 

produir pèrdues en el sistema de calefacció, tot i que el cabal és tan baix en 

comparació amb el volum de la nau que es pot menysprear. 



22 
 

8.2. Calefacció: 

Pel dimensionament de l’equip de calefacció, s’ha partit d’un càlcul base per tenir una 

referència de quin equip s’adapta millor a les necessitats de la instal·lació. 

Pel càlcul de la potència tèrmica necessària s’ha utilitzat la següent equació: 

P = V · ΔT · K 

 

On: 

 P és la potència en kcal/hora 

 V = Volum de l’àrea a escalfar en m3 

 ΔT és el gradient tèrmic entre l’exterior i l’interior en ºC 

 K és el coeficient de dispersió, en el cas de naus ben aïllades, com és aquest cas, 

aquest coeficient pren un valor de 0.6 

 

Aplicant la fórmula anterior, s’obté que la potència necessària per cada nau és de 

17442 kcal/hora. La conversió de kcal/hora a W equival a una potència de 20287.72 

W. 

Un cop realitzada una comparativa entre els sistemes que existeixen actualment, s’ha 

optat per un calefactor de gasolina de la marca LIMGE, concretament el model LMI-

20P, amb una potència màxima de 22 KW/hora. 

Figura 27: Calefactor de gasolina amb connexió elèctrica a la xarxa 

S’ha seleccionat un calefactor de gasoil, degut a que el rendiment dels calefactors 

elèctrics és molt baix. Tot i així té un petit consum elèctric degut a que posseeix un 

termòstat de activació automàtica, quan la temperatura baixa de un valor establert. 

També té un petit consum elèctric, ja que té incorporat un ventilador per tal de distribuir 

l’aire calent per tot el volum de la nau. 

Es necessari remarcar que en els períodes hivernals no serà necessari sempre, 

utilitzar aquest aparell. Aquest fet es deu a que quan els porcs de engreix són petits el 

gruix de greix de la pell és petit i noten més la sensació tèrmica. En canvi, quan els 

porcs són grans, el gruix de greix és relativament important i no noten tant la sensació 

tèrmica. A més cal destacar que la nau al tractar-se de un espai ben aïllat permet que 

la pròpia calor que emeten els porcs, la temperatura a l’interior de la nau es mantingui. 

 

 



23 
 

9. ANÀLISI DE CONSUMS DE LA INSTAL·LACIÓ: 

Un cop realitzat el dimensionament de les càrregues necessàries per a 

l’instal·lació, es procedeix a realitzar una avaluació, de quins són els consums totals 

per tal de poder fer el dimensionament del sistema solar. Per tal de fer l’anàlisi, s’ha 

considerat la instal·lació global, és a dir, tant les càrregues de les 4 granges i les 

instal·lacions del personal, com del sistema de bombeig del pou exterior. A continuació 

es mostra una taula on és resumeix la potència instal·lada: 

 

Aparell/Càrrega Número aparells 
Consum Unitari 

(W) 
Consum total 

(W) 

Lluminària granja 120 36 4320 

Lluminària 
magatzem 

9 16 144 

Bombeta led lavabo 10 5 50 

Foco exterior granja 4 50 200 

Ventiladors 
recirculació aire 

4 180 720 

Ventiladors granja 24 367 8808 

Calefactors elèctrics 4 150 600 

Motors transport 
pinso 

4 1100 4400 

Sensors capacitiu/fi 
omplir 

4 1 4 

Bomba pou 1 2200 2200 

Bomba pressió 
diposit porcs 

1 750 750 

sensors de nivell 5 10 50 

Bomba pressió 
lavabo 

1 600 600 

Electrovàlvules 4 18 72 

motor finestres 4 48 192 

Endolls magatzem 1 2000 2000 

   25110 W 

Figura 28: Taula de la potència instal·lada de la instal·lació. 

Com es mostra en la taula anterior, el consum total en el cas que les càrregues 

estiguessin connectades simultàniament al circuit, seria de 25110 W.  

Tot i així, és necessari remarcar que per exemple les càrregues dels ventiladors i els 

calefactors no funcionaran mai de forma simultània. Això es deu a que el seu ús depèn 

segons l’estació de l’any i la situació climatològica. 

Per tal de realitzar un anàlisi més realista, intentant reproduir la situació real, s’ha 

procedit a realitzar una anàlisi en dues èpoques de l’any. Concretament les èpoques 

de estiu i hivern són les èpoques de major consum. Això es deu a que els aparells de 

climatització, presenten uns consums molts elevats en comparació amb la resta de 

càrregues.  
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A continuació és mostra una taula resum dels dos períodes anuals, fent un anàlisi 

segons el moment del dia. La taula és la següent: 

Hora del dia Estiu (W) Hivern (W) 

0 1586 2192 

1 1586 2192 

2 1586 2192 

3 1586 2192 

4 1586 2192 

5 1586 2192 

6 1586 2192 

7 15456 16056 

8 10864 11464 

9 10864 11464 

10 3796 3796 

11 3796 3796 

12 12604 3796 

13 12604 3796 

14 12604 3796 

15 25860 13256 

16 13256 8852 

17 13256 8852 

18 1586 1586 

19 1586 1586 

20 1586 1586 

21 1586 1586 

22 1586 1586 

23 1586 2192 

Figura 29: Consum per hores en els períodes de màxim consum (Estiu/Hivern) 

Cal remarcar les potències que apareixen en aquesta taula, són les màximes que es 

podrien produir. Això significa que en la situació real, durant els diferents moments del 

dia no necessàriament els consums que es produeixin són els que apareixen en la 

taula anterior. La taula anterior es simplement una referència per el posterior càlcul de 

la instal·lació fotovoltaica. 
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Les hipòtesis realitzades per realitzar la taula anterior han estat: 

Durant tot el dia funciona 1 ventilador a cada nau per tal de realitzar una 

ventilació adequada. Durant tot el dia es pot produir un consum degut a la 

bomba de pressió, les electrovàlvules i els sensors de nivell. 

 

De les 7-10 hores i de les 15-18 hores, són els moments del dia en el qual els 

treballadors estan a la granja. Per tan es produeixen els consums de tots els 

llums i de l’endoll del magatzem de 2000W. 

 

La bomba del pou ha de realitzar una omplerta del dipòsit exterior de 50000 

litres.Com que necessita unes 7 hores per realitzar l’omplerta completa, i 

suposant que s’activa a les 7 del matí que és quan augmenta el cabal 

necessari, implica que s’aturarà a les dues del migdia.  

 

També en alguns moments del dia es pot produir consum degut a els motors 

de les finestres, segons la situació tèrmica i climatològica de les instal·lacions. 

 

En els moments de màxima calor del dia en època de estiu, tots els ventiladors 

de les naus funcionaran a màxima potencia per tal de reduir la temperatura 

dels animals. 

 

A l’hivern, els calefactors poden estar connectats durant la nit en cas de que la 

temperatura a l’interior de la nau sigui molt baixa.  

 

 

Com s’observa en la taula anterior el moment de màxim consum, es pot produir un dia 

d’estiu, quan els treballadors estiguin a la granja amb els llums engegats i la bomba 

del pou estigui extraient aigua.   

Per tal de observar gràficament els valors mostrats en la taula, a continuació és mostra 

un gràfic de barra on apareixen els diferents valors: 

Figura 30: Gràfic de barres del consum en funció del moment del dia 
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En el gràfic es pot observar com els màxims consums que es produeixen en la 

instal·lació, són deguts al sistema de ventilació. Això es deu a que el seu consum és 

molt elevat en comparació amb els consums de la resta de aparells de la granja. 

El salt entre les 14 i les 15 hores a l’estiu, es deu a que és quan els treballadors es 

posen a treballar per la tarda, i per tant, hi ha connectat simultàniament la ventilació 

amb les motors del pinso i la il·luminació de la granja. 

En el cas de l’hivern el pic màxim es produeix a les 7 de matí, que correspon al 

moment que la bomba extreu aigua del pou, i els treballadors de la granja tenen 

connectat els motors del pinso i la il·luminació de la granja. 

 

10. DIMENSIONAMENT INSTAL·LACIÓ SOLAR: 

Per el dimensionament del sistema d’energia fotovoltaic, és necessari realitzar un 

estudi de l’àrea en el qual es realitzarà la instal·lació. Això es deu a que per tal saber el 

nombre de plaques necessàries, es imprescindible conèixer les potències solars 

disponibles. A continuació es mostra una representació de la mitjana anual de radiació 

solar a Catalunya. 

 

Figura 31: Mapa de radiació solar mitjana anual en MJ/m2 

 

Per tal de d’obtenir una millor aproximació dels valors solars de radiació solar, s’ha 

procedit a realitzar un càlcul utilitzant l’aplicació online de “Photovoltaic Geographical 

Information System”. Aquest programa online permet la introducció de les 

coordenades de la ubicació desitjada i t’ofereix un arxiu amb els diferents valors de 

radiació solar en funció del mes de l’any. Un cop introduïdes les dades i executat el 

programa, aquest retorna un arxiu amb els resultats.  
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En aquest cas el valors obtinguts són els següents: 

 

 Ed: Producció de electricitat diària 
(kWh) 

 Em: Producció de electricitat mensual 
(kWh) 

 Hd: Mitja diària de irradiació per metre 
quadrat (kWh/m2) 

 Hm: Suma de la mitja de irradiació per 
metre quadrat (kWh/m2) (on Hm = Hd · 
Número de dies de cada mes). 

Figura 32: Dades de irradiacions en la zona de la instal·lació porcina 

 

Per tal de que el  sistema fotovoltaic sigui capaç de proporcionar la potència elèctrica 

requerida, amb independència de l’època de l’any, el càlcul de dimensionament s’ha 

de realitzar considerant la radiació mínima. En el cas d’aquest punt geogràfic, la 

radiació mínima es produeix durant el mes de desembre amb una radiació mitja diària 

de 3.43 KWh/m2. 

La radiació màxima es produeix en l’estiu, i la mínima es produeix en l’hivern. 

 

10.1. Balanç d’energia 

 

Per el dimensionament de la instal·lació, és imprescindible el càlcul de les energies 

que el sistema requereix per funcionar. Degut a que les càrregues depenen dels 

mesos de l’any, com per exemple els ventiladors per a l’estiu o els calefactors a 

l’hivern, s’ha realitzat un anàlisi diferenciant per èpoques de l’any. A continuació es 

mostra una taula resum, on s’ha fet algunes hipòtesis sobre el temps de funcionament 

de les càrregues. La taula és la que es mostra a continuació: 

 estiu hivern 

Aparell/Càrrega hores/dia Watts·hora hores/dia2 Watts·hora3 

Lluminària granja 1 4320 4 17280 

Lluminària magatzem 1 144 4 576 

Bombeta led lavabo 1 40 1 40 

Foco exterior granja 0 0 1 200 

Ventiladors recirculació aire 8 5760 8 5760 

Ventiladors granja 4 35232 0 0 

Calefactors elèctrics 0 0 10 6000 

Motors transport pinso 1 4400 1 4400 

Sensors capacitiu/fi omplir 1 4 1 4 

Bomba pou 7 15400 4 8800 
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Bomba pressió diposit 
porcs 

7 5250 4 3000 

sensors de nivell 1 50 1 50 

Bomba pressió lavabo 1 600 1 600 

Electrovàlvules 1 72 1 72 

motor finestres 1 192 1 192 

Endoll magatzem 1 2000 1 2000 

  36 73464 43 48974 

 

Figura 33: Valors màxims de consums en W·h durant l’estiu i l’hivern 

 

Considerant les hipòtesis de consum màxim, s’obté que el consum màxim es produeix 

en les èpoques d’estiu i té un valor de 73428 W·hora. 

A continuació abans de procedir a realitzar el càlcul del número de mòduls fotovoltaics 

necessaris, és necessari escollir quin serà el mòdul desitjat. Això es deu a que són 

necessaris els paràmetres de funcionament del panell per a la realització del càlcul.  

  

10.2. Mòduls solars: 

Després d’una recerca exhaustiva entre diverses empreses pioneres en el món de la 

producció de energia elèctrica a partir del sol, s’ha escollit l’empresa SOLARWORLD. 

D’acord amb valoracions sobre empreses productores de plaques solars, és la 

empresa amb més prestigi del sector, i les seves plaques són d’una qualitat excel·lent.  

Per aquesta instal·lació s’ha escollit el mòdul Sunmodule Plus SW 300 Mono. Es tracta 

d’un mòdul amb una garantia real de fàbrica de 20 anys, i el fabricant garanteix de 

paraula un vida útil de 25 anys. 

D’acord amb la normativa europea, aquest mòdul posseeix el certificat CE de la unió 

europea i també els certificats ISO 9001 i ISO 140001. 

Cada mòdul conté 60 cel·les fotovoltaiques, construïdes utilitzant un monocristall 

PERC.  
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A continuació es mostren les dimensions de cada mòdul: 

Figura 34: Dimensions de cada mòdul solar  

A partir de la fitxa tècnica proporcionada per el fabricant, les propietats de cada mòdul 

són les següents:  

Columna1 SW 300 

Potència màxima 300 Wp  

Voltatge en circuit obert 
(Mesura directa en 
borns de la placa) 

40 V 

Voltatge màxim 
(Voltatge màxim que 
pot donar la placa en 
condicions de treball 

estàndard) 

32,6 V 

Corrent de curtcircuit 9,83 A 

Corrent màxim 9,31 A 

Eficiència del mòdul 17,89% 

Figura 35: Taula característiques del mòdul fotovoltaic (Els valors són obtinguts sota 

condicions de test estàndard = 1000 W/m2, 25ºC i AM 1.5 (AM 1.5 són les condicions 

de la llum artificial utilitzada en el test)) 

 

10.2.1. Càlcul del número de mòduls: 

La energia màxima que pot necessitar el sistema en un dia és de 73464 W·hora. 

Aquesta energia, la instal·lació ha de ser capaç de proporcionar-la en un sol dia.  

Per tant la energia total que el sistema haurà de proporcionar diàriament serà de 

73464 W·hora/dia. 
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La tensió nominal de funcionament de la instal·lació depèn de la potència que ha de 

donar. Usualment es recomanen els següents valors: 

 

 12 V: Per potències menors a 1,5 kW  

 24 V: Per potències entre 1,5 i 5 kW.  

 48 V: Per potències superiors a 5 kW.  
 
Com que la potència del circuit és molt superior als 5 kW, es decideix que la tensió 
nominal de funcionament del circuit serà de 48V. 
 
Al valor del consum diari previst (W·hora/dia), se l’hi ha de aplicar un factor global de 
rendiment de la instal·lació fotovoltaica que engloba els autoconsums i rendiments 
particulars dels elements que la integren: regulador, acumulador i convertidor cc/ca de 
manera que el resultat, que anomenem energia necessària, és l’energia bruta que cal 
produir en els mòduls per a satisfer amb efectivitat els consums nets previstos. Aquest 
valor serà sempre superior a l’energia neta que es vol subministrar als consums. 
 
El rendiment global (η) que s’emprarà en els càlculs és de 0,75 per a instal·lacions 
amb subministrament en corrent altern. Aquest rendiment inclou totes les pèrdues del 
sistema ( Inversor, regulador, pèrdues en la bateria, pèrdues degudes a les 
connexions, pèrdues per efecte Joule, etc...). 
 
 
 
Per tant, l’energia necessària en un dia d’estiu val: 
 

ETOTAL,ESTIU = 
𝐸𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠

η
 = 

73464

0.75
= 97952 

W·hora

𝑑𝑖𝑎
 

 
En el cas de l’hivern, l’energia necessària per dia serà: 
 

ETOTAL,HIVERN = 
𝐸𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠

η
 = 

48974

0.75
= 65299 

W·hora

𝑑𝑖𝑎
 

 
 

Un cop concretada la ubicació de les plaques, per a determinar la radiació incident es 
farà servir les taules de radiació, que diran la radiació incident segons el lloc d’ubicació 
de la instal·lació.  
 
Segons els valors obtinguts utilitzant l’aplicació online de “Photovoltaic Geographical 
Information System”, el valor de potència solar mínima és en el desembre amb un 
valor de 3.43 KWh/(m2·dia). L’aplicació també oferia l’orientació i inclinació òptimes de 
les plaques per tal d’aconseguir rebre la màxima potencia possible, en cas de que les 
plaques fossin fixes al terra. En aquest cas les plaques havien d’estar orientades al 
sud amb una inclinació de 38 graus, per tal de rebre la màxima quantitat de llum 
(Aquest valor depèn del mes de l’any, tot i que el valor òptim si la placa és fixa és de 
38º).  
 
Un cop disposem de la radiació en kWh/(m2·dia), ho dividim entre valor de la radiació 
estàndard (1 kW/m2), que es fa servir per a calibrar els mòduls i obtenim el valor 
d’hores pic equivalents (HSP). Aquest valor expressa les hores de llum solar al dia 
amb una intensitat fixa de 1.000 W/m2, que produirien la mateixa energia que tot un 
dia de radiació solar (degut a que el Sol varia d’intensitat contínuament durant el dia). 
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El càlcul dels mòduls necessaris en una instal·lació autònoma quedarà determinat per 
les següents expressions: 
 

Nombre de mòduls = 
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑚ò𝑑𝑢𝑙·ηcamp·HSP 
  

 
El rendiment de camp (ηcamp) inclou les pèrdues degudes a la brutícia dels mòduls i als 
efectes negatius que té el fet d’utilitzar mòduls que, a causa de la tolerància del 
fabricant, no són exactament d’igual potència. 
 
En instal·lacions autònomes, aquest rendiment (ηcamp) serà normalment de 0,65. 
 
Cal tenir en compte que si l’època de càlcul és l’hivern, la pèrdua de rendiment en els 
mòduls per efecte de la temperatura serà pràcticament inexistent i que les pèrdues per 
brutícia també seran molt petites, atès que la pluja neteja sovint els mòduls a l’hivern i 
la pols en suspensió és menor que a l’estiu. 
 
Si el càlcul del nombre de mòduls es realitza a l’hivern és considerarà un ηcamp de 0.94. 
 
 
Per a saber que el càlcul és correcte es realitzarà el càlcul del nombre de plaques 
necessàries en l’estiu i l’hivern, per tal de quedar-se amb el valor màxim: 
 

Estiu: 
  
 El nombre de mòduls serà de: 
 

Nombre de mòduls = 
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑢

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑚ò𝑑𝑢𝑙·ηcamp·HSP 
 = 78.86 plaques 

 
On: 

 Etotal = 97952 Wh 

 Potencia Pic = 300 Wp (Watts pic) 

 ηcamp = 0.65 

 HSP (Hores de sol pic) = 6.37 hores de dol 
 

 Per tan per tal de complir amb les necessitats energètiques es necessitaran 79 
plaques (valor arrodonit). 
 

Hivern: 
 

 El nombre de mòduls serà de: 
 

Nombre de mòduls = 
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑚ò𝑑𝑢𝑙·ηcamp·HSP 
 = 67.5 plaques 

 
  

On: 

 Etotal =  65298 Wh/dia 

 Potencia Pic = 300 Wp (Watts pic) 

 ηcamp = 0.94 

 HSP (Hores de sol pic) = 3.43 hores de dol 
 

 



32 
 

 Per tan per tal de complir amb les necessitats energètiques es necessitaran 68 
plaques (valor arrodonit). 

 
Per tant, s’escull el valor màxim per tal de complir amb les especificacions, que és de 
79 mòduls fotovoltaics. 
 
Si la tensió nominal de cada mòdul fotovoltaic és Vnom, el nombre de mòduls 
fotovoltaics connectats en sèrie, NS,nom, perquè la tensió de sortida del camp fotovoltaic 
iguali a la tensió de l’inversor són: 
 

VREG =48V 
VNOM = 24 V 

 

NS, nom = 
VREG

V NOM
=  2 mòduls  

 
El nombre de mòduls en sèrie connectats en paral·lel, NP,mod és: 
 

NP, nom = 
Nmod

NS,nom
= 39.5 = 40 (arrodonit al valor superior) 

 
NP, nom és el nombre de branques o conjunts de NS, nom mòduls connectats en sèrie que 
s’hauran de connectaren paral·lel. 
 
D’aquesta manera, el nombre total de mòduls fotovoltaics, Nmod, és igual al producte: 
 

Nmod = NS, nom . NP, nom = 80 mòduls 
 

En total es necessitaran 80 plaques solars en la instal·lació fotovoltaica. 
 

10.2.2.  Estructura de fixació dels panells solars: 
 
En l’actualitat, existeixen en el mercat un ampli ventall de opcions per 
subjectar el sistema de plaques solars. 
 
En el mercat existeixen sistemes de posicionament automàtic, on 
mitjançant un conjunt de sensors mesuren constantment la posició del sol. 
Aquest control permet posicionar les plaques de forma perpendicular a la 
radiació  solar, permeten absorbir la màxima quantitat de energia. 
 

         Figura 36: Estructura de fixació de plaques solars mòbil 
 
Un altre dels mètodes de fixació de plaques més utilitzat, és el de fixació 
en teulades. Mitjançant una estructura de alumini, amb un pes molt baix 
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permet col·locar les plaques en teulades de cases o fàbriques. Aquest 
sistema permet aprofitar l’espai de la teulada per a la producció d’energia.  
 

         Figura 37: Estructura de fixació de plaques solars fixa 
 

En el cas d’aquesta instal·lació porcina, s’ha optat per un sistema de subjecció en 
teulada mitjançant una estructura fixa d’alumini. Degut a que per a la construcció de la 
teulada, es van emprar estructures prefabricades de planxa, la seva fixació es 
realitzarà mitjançant cargols roscats, clavant el cargol a la teulada (utilitzant unions 
hermètiques, per tal d’evitar que l’aigua penetri a l’interior de la nau). 
 
Degut a que el consum màxim de les plaques es produeix a l’estiu, la orientació de les 
plaques es durà a terme tenint en compte que les plaques rebin la màxima quantitat 
d’energia a l’estiu.  
 
És per aquest motiu, que l’orientació de les plaques serà de 38º respecte el pla del 
terra. 

 
 

10.3. Dimensionament de la bateria: 
 
Per el dimensionament de la bateria, és necessari saber quants dies té que 
emmagatzemar la carrega la bateria. 
 
Per fer-ho, s’utilitzaran dades recollides durant els últims anys, per tal de realitzar una 
aproximació de la realitat. 
 
D’acord amb dades obtingudes amb entitats locals de recollida de dades de la 
comarca de osona, els dies coberts entre els anys 2012-2016 han estat: 
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Figura 38: Anàlisi meteorològic de la zona de la plana de Vic 
 
També degut a la situació geogràfica de la comarca d’Osona, aquesta zona és molt 
propensa a patir períodes de boires durant les èpoques de hivern. D’acord amb dades 
recollides per meteoròlegs, els dies amb boira en diversos punts de Catalunya són els 
següents: 
 

Figura 39: Nombre de dies amb boira en diverses zones de Catalunya 
 

A partir de les dades anteriors, s’estima que les bateries han de suportar càrrega 
almenys durant 2 dies. Es suposa que durant l’any hi ha uns 67 dies coberts (mitjana 
dels valors de la taula) i uns 65 dies amb boira. Per tan respecte els 365 dies de l’any 
1 de cada 3 dies està cobert o amb boira. 
 
És cert que els dies ennuvolats també es rep radiació solar, amb una menor quantitat, 
però es vol crear un sistema robust capaç de funcionar un període de temps concret 
sense necessitat de carregar-se. Això també ajudaria en cas de que es produeixi una 
averia en la instal·lació solar. 
 

10.3.1. Tipus de bateries: 
 

 Bateries líquides (electròlit líquid): 
 

 Son les més usades. Hi ha dos tipus de bateries líquides:  
 

o De forma oberta, amb tapes que permeten l’adició de líquid.  
o De forma segellada, que son tancades però amb vàlvules que 

permeten les sortides dels possibles gasos durant carregues 
excessives. 



35 
 

 
 Els avantatges de les bateries líquides és que la seva producció permet preus 
 econòmics i són menys problemàtiques a les sobrecàrregues. 
 Els desavantatges són que hi ha el perill de perdre líquid (agressiu). Solen tenir 
 una vida útil curta, entre 400 cicles de carga i descàrrega. I en el cas de 
 exposició a temperatures molt baixes, el seu rendiment disminueix molt, reduint 
 la seva duració un 25%. 

Figura 40: Bateria líquida 
 

 Bateries de Gel: 
 
L'electròlit es gelifica mitjançant la incorporació d'una silicona. Per tant en cas 
de trencament de la bateria, no hi hauria vessament de l'electròlit. 
 
Els avantatges són que no tenen líquid que puguin perdre i poden funcionar en 
qualsevol posició. Són més resistents a baixes temperatures i tenen una vida 
útil més llarga.  La bateria té un cicle profund, és a dir que es pot descarregar 
una gran quantitat de l’energia emmagatzemada. 
 
Els desavantatges són que la resistència interna és una mica més alta, el que 
redueix el corrent màxim. Tenen un preu més elevat, i són una mica més 
delicades a la hora de carregar.  
 

Figura 41: Bateria de gel 
 

 Bateries estacionaries o OPZS: 
 
 Les bateries solars OPZS estan formades mitjançant unitats de 2V i permeten 
acumular grans quantitats d'energia. En cas de tenir la bateria en un espai a 20ºC, 
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poden tenir una vida útil de 20 anys i permeten cicles profunds de descàrrega diaris 
amb resultats excel·lents davant de qualsevol tipus de consum. Tot i així en cas de 
realitzar cicles profunds repetidament, el número de cicles profunds que permet la 
bateria és de unes 1500 descàrregues. 
Es recomanen per a instal·lacions solars en habitatges on es necessitin  bateries 
exigents i d'ús diari i continuat durant molts anys. 

 
Figura 42: Bateria estacionaria 

 
Degut a que es vol una bateria que es pugui carregar i descarregar molts cops, i es vol 
que la seva vida útil sigui el més gran possible, s’ha escollit una bateria estacionaria 
OPZS. 
 
 

10.3.2. Mida de la bateria: 
 
Per el dimensionament de la bateria s’utilitzarà la següent expressió: 
 

C = 
𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑊·

ℎ

𝑑𝑖𝑎
]·𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎·𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

 
 
On: 

 C = Capacitat de bateria total [A·h]  

 Enecessaria = 97904  
W·hora

𝑑𝑖𝑎
 

 Dies autonomia = 2 

 V bateria= 48 V 

 Profunditat de descàrrega de la bateria depèn del tipus emprat: 

 0,6 a 0,8 per a acumuladors estacionaris d’alt volum d’electròlit. 

 0,4 a 0,5 per a acumuladors del tipus monobloc. 

 0,2 a 0,3 per a acumuladors d’engegada (automòbil). 
 
Es suposarà un valor de 0,8, ja que la bateria estacionaria escollida, té una 
gran capacitat de descàrrega. 
 
Per tan la capacitat de la bateria serà de 5100 A·h. Per tal d’aconseguir la 
capacitat desitjada, es realitzaran connexions en sèrie-paral·lel de capacitats 
més petites, per aconseguir la capacitat total desitjada.  
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Degut a que en el mercat existeix un ampli ventall de bateries amb capacitats i 
preus molt diferents, s’ha realitzat un anàlisi comparatiu per determinar la opció 
més econòmica. En la següent taula, es mostra la recerca realitzada: 
 

Capacitat total 
requerida (A·h) 

Capacitat de la 
batería (A·h) 

Número de bateries 
Cost unitari  

(€) 
Cost total 

(€) 

5100 

1740 3 14210,91 42632,73 

2550 2 21943,46 43886,92 

2910 2 25625,27 51250,54 

3420 2 28252,85 56505,7 

4420 2 34856,78 69713,56 

Figura 43: Comparativa de bateries amb un cost total menor 
 

S’ha optat per utilitzar 3 bateries de 1740 A·hora, ja que és la opció més 
econòmica. 
 
Un cop es coneixent les propietats de la bateria, es pot procedir al càlcul del 
nombre de bateries en sèrie i paral·lel: 
 

 Nombre de bateries en paral·lel:  
 

Np = 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑′𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 =

5100

1740
= 3 bateries 

 
 
Per tan en total es necessiten 3 bateries estacionaries per tal de 
emmagatzemar tota la energia 
 
10.3.3. Bateria seleccionada: 
 
S’ha escollit la bateria Estacionària BAE de 48 V i amb una capacitat de 1740 
Ah. 
 
La bateria solar OPZS de la marca BAE, té una gran capacitat de 1740 Ah, el 
que la converteix en una bateria preparada per a grans instal·lacions d'energies 
renovables. La vida mitjana útil de les bateries estacionàries és d’uns 20 anys, 
en condicions normals d'ús.  
 
El nombre de cicles de càrrega-descàrrega que permet és molt alt, de més de 
1500 cicles fins a una profunditat de descàrrega del 80%. El que converteix 
aquest tipus de bateries en les millors per a ús en instal·lacions fotovoltaiques 
de gran capacitat, on cal obtenir el millor rendiment dels aparells elèctrics 
connectats.  
 
Aquí es mostren els cicles de vida de les bateries estacionàries BAE: ( "Cycles" 
= Nº de cicles de vida / "Depth of Dicharge (DOD) in%" = Profunditat de la 
descàrrega) 
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Figura 44: Profunditat de descàrrega en funció dels cicles de la bateria 
 
 
Les bateries estacionàries BAE 1740 Ah i 48 V posseeixen una gran profunditat 
de descàrrega de l’ordre del 80% durant un total de 1500 cicles de càrrega i 
descàrrega. 

 

Figura 45: Bateries estacionàries BAE 1740Ah 48V 
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10.4. DIMENSIONAMENT REGULADOR DE CÀRREGA: 

Els panells solars es dissenyen perquè puguin donar una tensió més elevada que la 

tensió de final de càrrega de les bateries. Així s'assegura que els panells solars 

sempre estan en condicions de carregar la bateria, fins i tot quan la temperatura de les 

cel·les de la bateria sigui alta i es produeixi una disminució del voltatge generat. 

El regulador de càrrega, és simplement aquell element que controla el procés de 

càrrega i descàrrega de la bateria. És l’element que està situat entremig de les plaques 

i la bateria, per tant, es dissenyarà sabent quina intensitat ha de suportar: 

Els reguladors de càrrega es caracteritzen per la intensitat màxima que poden 

suportar, així com pel voltatge nominal de treball. Es poden definir com a valors 

estàndards d’intensitat de control en el mercat els 8 A, 11 A, 15 A, 30 A i 50 A. I pel 

que fa a voltatges: 12 V, 24 V o 48 V. 

El model de regulador necessari en cada instal·lació quedarà determinat per la 

potència màxima aportada per el conjunt de plaques solars, tenint en compte que 

aquesta intensitat total serà igual a la suma d’intensitats de tots els mòduls connectats 

en paral·lel. 

El corrent màxim proporcionat pel conjunt fotovoltaic, que equival al corrent d’entrada 

del regulador val: 

Imax = 1,25 · numero plaques paral·lel · Icurcircuit placa = 1,25·40·9.83 = 491,5 A 

Degut a que la intensitat de entrada del circuit és molt elevada, s’ha optat per utilitzar 

quatre reguladors de 140 A d’entrada cada un. Per tant, la connexió de cada regulador 

seria de 10 branques en paral·lel, on a cada branca i haurien dues plaques en sèrie.  

Això equivaldria a una intensitat màxima de cada regulador de 122,88 A, per tant, 

perfectament assumible per un regulador que suporta 140 A. 

10.4.1. TIPUS DE REGULADORS 

 

 REGULADOR PWM:  

 

El panell solar, proporciona en el període de càrrega, el corrent màxim que pot 

subministrar en funció de la tensió de la bateria. 

  

IMAX = f (V) 

 

A l'inici de la càrrega, quan la tensió de la bateria és baixa, per exemple, 11 

volts, el corrent que subministra la placa solar correspon a aquest punt de 

tensió. A mesura que la tensió de la bateria es va elevant, el corrent que 

subministra el panell va decreixent, de manera que quan arriba a la tensió 

màxima, aquest es desconnecta. 

 

Un cop els panells estan desconnectats, tota l'energia que poden seguir 

proporcionant no s’aprofita, ja que aquests no estan connectats a la bateria. 
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 REGULADOR MPPT (Maximum power point tracking): 

 

El regulador MPPT, aprofita el 100% de l'energia que poden subministrar els 

panells. Per a això, a diferència del PWM, el regulador MPPT, és el que 

controla la tensió de la bateria permanentment. 

 

En la següent figura s’observa la corba de funcionament d’una placa controlada 

per un regulador MPPT. Les variables que es mostren en el gràfic, tenen el 

segëuent significat: 

 Isc: Intensitat de curtcircuit de la placa solar. 

 Voc: Tensió en buit del panell solar. 

 Pmp: És la potència màxima que pot proporcionar el panell solar. 

 

Aquest tipus de regulador, fa que la placa solar treballi sempre al punt de 

màxima potència (pmp). Això permet aprofitar el màxim el rendiment que 

proporciona el panell solar.  

 

 

Figura 46: Corba funcionament d’un panell solar 

 

A partir de la comparació del funcionament d’instal·lacions, solars que 

funcionen amb reguladors PWM o amb MPPT, s’han establert alguns 

criteris a la hora de seleccionar el dispositiu que s’adapta millor a les 

necessitats de l’usuari. Aquest criteris són els següents: 

 

 El regulador MPPT pot arribar a treure rendiments del 30% superior 

al PWM 

 El regulador MPPT sempre farà servir el màxim rendiment del panell 

solar. 

 El regulador PWM té un cost menor i es pot utilitzar per a 

instal·lacions de baixa potència, on un regulador MPPT seria difícil 

d'amortitzar. 

 

10.4.2. REGULADOR SELECCIONAT: 

Degut a que les plaques fotovoltaiques seleccionades, tenen 60 cèl·lules, és necessari 

utilitzar reguladors que funcionin utilitzant la tecnologia MTTP. En aquest cas,  s’ha 

optat pel regulador de càrrega de bateries per a instal·lacions solars de la marca 

Steca, i model Power Tarom 4140 de 140A i 48V. Aquest regulador funciona utilitzant 

la tecnologia MTTP. 
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Amb aquest regulador de càrrega solar es poden regular sistemes fins a 8.400 Wp 

(Wp = Watt pic, és la potència màxima generada sota condicions estàndard de 

mesura) en tres nivells de tensió (12 V, 24, 48 V). El Steca Power Tarom està basat en 

la tecnologia dels reguladors Steca Tarom. És possible connectar en paral·lel diversos 

reguladors d'aquesta sèrie per operar-los en un sistema d'energia solar mitjançant un 

connexió de CC convencional.  

Aquest regulador està fabricat conforme a la ISO 9001 i la ISO 14001. En cas de 

sobrecàrrega en la bateria, el regulador desconnecta el sistema de forma automàtica. 

Figura 47: Inversor Steca Power Tarom 4140 

 

10.5. DIMENSIONAT INVERSOR: 

La selecció de l’inversor, bé determinada per el subministrament de potència dels 

consums de AC que operen de manera continuada, i per el subministrament del pics 

de potència.  

En les càrregues inductives ( com els motors, compressors, etc,..),durant un curt 

període d’arrancada, el corrent que es requereix pot augmentar de 4 a 6 cops el valor 

de funcionament estacionari. L’inversor seleccionat té que ser capaç de subministrar 

aquests pics de corrent de arrancada. 

Per estimar la potència de pic que l’inversor ha de subministrar, s’han de sumar cada 

una de les potències pic de les càrregues inductives individuals. Això pot provocar un 

sobre dimensionament de l’inversor, degut a que la probabilitat de que dos o més 

càrregues inductives arrenquin al mateix temps és bastant reduïda.  

Per tant, pel dimensionament, se sol dimensionar l’inversor per la càrrega amb un 

major pic de arrancada, sumat a la resta de potències en estat estacionari.  
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A continuació es realitzarà un anàlisi de quina és la potència requerida per la 

instal·lació: 

 Càrregues monofàsiques: 

Aparell/Càrrega 
Consum total 

(W) 

Lluminària granja 4032 

Lluminària 
magatzem 

396 

Bombeta led lavabo 40 

Foco exterior granja 200 

Ventiladors 
recirculació aire 

720 

Calefactors elèctrics 600 

Sensors capacitiu/fi 
omplir 

4 

sensors de nivell 50 

Electrovàlvules 72 

Endoll magatzem 2000 

TOTAL  8114 

Figura 48: Resum de potències de les càrregues monofàsiques 

 

 Càrregues trifàsiques: 

Aparell/Càrrega 
Consum total 

(W) 

Ventiladors granja 8808 

Motors transport 
pinso 

4400 

Bomba pou 2200 

Bomba pressió 
diposit porcs 

750 

Bomba pressió 
lavabo 

600 

motor finestres 192 

TOTAL 16950 

Figura 49: Resum de potències de les càrregues monofàsiques 

 

D’acord amb la taula anterior, les càrregues en monofàsic tenen un consum màxim de 

8114 W. Les càrregues trifàsiques presenten un consum total de 16950 W. 

La suma anterior dona un total de 25064 W. Tot i així, realitzant la diferenciació de 

consums entre estiu i hivern, aquests poden prendre valors de 24264 W a l’estiu i de 

16256 W a l’hivern.  
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Realitzant la hipòtesis, de que no s’engegaran tots els aparells al mateix temps, i per 

tal d’evitar un sobredimensionament de l’inversor, solament es tindrà en compte el pic 

d’arrencada de la càrrega amb un pic d’arrencada més elevat. 

Per aquest motiu, el pic d’arrencada màxim es produeix a l’estiu i té un valor de 59400 

W. 

 

10.5.1. INVERSOR SELECCIONAT: 

S’ha optat per l’inversor de la marca Victron, concretament el model Phoenix solar 48V 

5000VA. 

Les característiques més destacades de l’inversor són: 

 Pic de Potència de l'inversor: 10000W 

 Voltatge de treball de l'inversor: 12, 24 i 48V 

 Potència de sortida continuada: 5000W 

 Generació d’una ona sinusoïdal pura 

Com que el sistema requereix una potència d’uns 30000W, però prenen un cert marge 

de seguretat, s’ha decidit col·locar 6 inversors amb paral·lel, on cada un aportarà 5000 

W en funcionament continuat. 

En cas d’arrancada el sistema té capacitat suficient per proporcionar 60000 W, que 

són superiors als 59400W requerits per la instal·lació.  

Figura 50: Inversor model Phoenix solar de 48V i 5000VA 

 

 

 

 



44 
 

10.6. SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA EN CAS 

D’EMERGÈNCIA SELECCIONAT: 

Tenint en compte les necessitats de la instal·lació i de les opcions que existeixen 

actualment en el mercat, s’ha optat per utilitzar un grup electrògen en paral·lel amb les 

càrregues.  

A la hora de seleccionar el grup més adequat, s’han tingut en compte els requeriments 

del sistema.  

Degut a que aquest sistema solament s’activaria en cas d’emergència i de forma molt 

puntual en el temps, solament s’han considerat que funcionarien aquelles càrregues 

imprescindibles per la vida dels animals. Per aquest motiu la potència que hauria de 

proporcionar el sistema seria de 12228 W. 

Dintre d’aquest valor de 12228 W, s’ha inclòs les càrregues dels motors de pinso, la 

bomba del pou i les bombes dels dipòsits. Es tracta dels elements imprescindibles i 

suficients per garantir les necessitats bàsiques dels animals durant un petit període 

d’emergència.  

Seguint els requeriments anteriors, s’ha seleccionat un grup electrogen amb motor de 

gasolina, de la marca Kaiser concretament el model TG15T ins. 

La potència màxima capaç de oferir el sistema és de 14500 W, en funcionament a ple 

rendiment. D’acord amb els valors proporcionats per el fabricant, té un factor de 

potència unitari a 220V (monofàsic) i a 380V (trifàsic) té un factor de potència de 0.8. 

Aquest equip, ha estat sotmès a un exhaustiu procés de qualitat, i posseeix els 

següents certificats: GB/T2820, GB1105, YD/T502, ISO3046, ISO8525, ISO8525-3-5-

6. 

S’ha optat per la versió amb carcassa metàl·lica amb insonorització. 

Figura 51:  Grup electrogen amb motor de gasolina 
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11. ESTRUCTURA DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR: 

Figura 52: Estructura de la instal·lació fotovoltaica 

El generador, està sempre apagat. Solament es connectaria en cas de que la 

instal·lació solar no fos capaç de generar electricitat, o be algun dels aparells del circuit 

s’espatllés i deixes de funcionar. 

12. SELECCIÓ DE CABLES: 

Per al càlcul de la secció necessària de cable, en cada part de la instal·lació elèctrica, 

s’utilitzarà la normativa recollida en la ITC-BT-19.  

Aquesta norma estipula, que per el càlcul de la secció del conductor, es tindrà en 

compte que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt de 

utilització sigui inferior a un valor estipulat per la normativa. 

D’acord amb la indicació de la norma UNE 20.460 -5-523, segons el tipus de paret on 

es col·locarà el cable conductor, i depenen de la geometria del conductor, les 

intensitats màximes que poden conduir poden variar. Per a la selecció dels cables, 

s’ha utilitzat una taula extreta de la norma ITC-BT-19, on es mostren les intensitats 

màximes admissibles, depenen del mètode de instal·lació. Aquesta taula es troba en 

els annexes d’aquest document. 

En aquesta instal·lació s’utilitzarà el mètode de instal·lació tipus B2. És a dir, cables 

multi conductors en tubs de muntatge superficial o encastats en obra. 

Per el dimensionament del cablejat de la instal·lació, s’utilitzarà el criteri de la caiguda 

de tensió. La caiguda de tensió en els cables, es produeix degut a que els cables 

presenten una resistència molt petita, que provoca una pèrdua de potència elèctrica 

pel cable, i una caiguda de tensió entre l'origen i l’extrem del conductor. La caiguda de 

tensió ha de ser inferior als límits marcats pel reglament de baixa tensió.  

Segons el tipus de receptor considerat, s’haurà de considerar un valor de caiguda de 

tensió d’acord amb la normativa, amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament 

dels receptors. 

L’equació utilitzada per el càlcul de la secció, és la que es mostra a continuació: 
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 Circuits Trifàsics  S = 
𝑃·𝐿

𝛾·𝑒·𝑈
   

 Circuits Monofàsics  S = 
2·𝑃·𝐿

𝛾·𝑒·𝑈
 

On: 

 P és la potència en Watts 

 L és la longitud de la línia en metres 

 𝛾 és la conductivitat en m/(Ω·mm2) 

 𝑒 és la caiguda de tensió en Volts 

 𝑈 és la tensió en Volts (400V en circuits trifàsics i 230V en circuits monofàsics) 

D’acord amb les dues equacions anteriors s’ha calculat el valor de la secció necessària 

així com la secció estàndard necessària que es pot trobar en el mercat. A continuació 

es mostra una taula resum amb els valors obtinguts: 

 Línies generals:  

 

S’han considerat caigudes de tensió de 1%, des de la caixa general fins a les 

respectives subcaixes localitzades a cada nau de porcs i al magatzem i lavabo. 

Línia 

Longitud 
del 

cable 
(m) 

Potència 
(W) 

Tensió 
(V) 

caiguda 
de 

tensió 
(%) 

e (V) 
Secció del cable 

(mm2) - Valor 
normalitzat 

Lavabo 50 40 230 1 2,3 1,5 

Magatzem 50 5956 400 1 4 6 

Nau 1 60 4767 400 1 4 4 

Nau 2 73,5 4767 400 1 4 6 

Nau 3 87 4767 400 1 4 6 

Nau 4 100,5 4767 400 1 4 10 

Figura 53: Seccions dels cables en les línies generals 

 Nau de porcs: 

Nau de porcs 

Longitud 
del 

cable 
(m) 

Potència 
(W) 

Tensió 
(V) 

caiguda de 
tensió (%) 

e 
(V) 

Secció del 
cable (mm2) - 

Valor 
normalitzat 

Ventiladors parets 53 2202 400 5 20 1,5 

Motor transport 
pinso 

3 1100 400 5 20 1,5 

Lluminària 48 1008 230 3 6,9 1,5 

Foco exterior 
granja 

5 50 230 3 6,9 1,5 

Ventilador/extractor 
entrada granja 

4 180 230 5 11,5 1,5 

Sensors capacitiu/fi 
omplir 

3 1 230 3 6,9 1,5 

Calefector 5 150 230 5 11,5 1,5 

Electrovàlvules 6 18 230 5 11,5 1,5 

Sensor de nivell 7 10 230 3 6,9 1,5 

Motor de la finestra 8 48 230 5 11,5 1,5 

Figura 54: Seccions dels cables en les naus de porcs 
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 Lavabo: 

Lavabo 
Longitud 
del cable 

(m) 

Potència 
(W) 

Tensió 
(V) 

caiguda de 
tensió (%) 

e 
(V) 

Secció del cable 
(mm2) - Valor 
normalitzat 

Bombeta 
LED 

lavabo 
5 40 230 3 6.9 1,5 

Figura 55: Seccions dels cables en el lavabo 

 Magatzem: 

Magatzem 

Longitud 
del 

cable 
(m) 

Potència 
(W) 

Tensió 
(V) 

caiguda 
de tensió 

(%) 
e (V) 

Secció del cable 
(mm2) - Valor 
normalitzat 

Lluminària 
magatzem 

8 396 230 3 6,9 1,5 

Endoll 
magatzem 

10 2000 230 5 11,5 1,5 

Bomba pou 90 2200 400 5 20 1,5 

Bomba 
pressió 
dipòsit 
porcs 

15 750 400 5 20 1,5 

Bomba 
pressió 
lavabo 

15 600 400 5 20 1,5 

Sensor de 
nivell 

7 10 230 3 6,9 1,5 

Figura 56: Seccions dels cables en el magatzem 

En el cas dels conductors necessaris entre les plaques fotovoltaiques i els inversors, 

s’han seleccionat les seccions més adequades considerant la intensitat màxima 

admissible: 

 Conductor entre la placa solar i el regulador, i entre el regulador a la 

bateria: 

 La intensitat màxima que pot circular és produeix en cas de curtcircuit de les  

 plaques fotovoltaiques. En aquest cas la intensitat màxima valdria 491.5 A. 

 Degut a que en un sol regulador, no podia circular tota aquesta intensitat, es 

 van dividir les 80 plaques, en quatre branques de 20 plaques per branca. Això 

 equival a una intensitat que circula per cada conductor de 122.9 A. 

 S’ha escollit un cable bifilar amb aïllament de XLPE i una secció de 50 mm2. La 

 intensitat màxima admesa per aquesta secció és de 145 A. 

 Conductor entre la bateria i l’inversor: 

 

La intensitat màxima que pot circular per l’inversor, és quan totes les càrregues 

de la instal·lació, estan connectades simultàniament.  
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En aquesta situació, la intensitat màxima per cada inversor és de 21.55 A.  

 S’ha escollit un cable bifilar amb aïllament de PVC i una secció de 6 mm2. La 

 intensitat màxima admesa per aquesta secció és de 32 A. 

 

La normativa dicta que en cas de circuits trifàsics, per tal de augmentar la seguretat de 

les persones, és obligatori seguir un codi de colors per identificar els cables. Aquesta 

mesura s’imposa per tal de augmentar la seguretat dels operaris que maneja’n el 

cablejat elèctric.  

El codi de colors és el següent: 

Cable Color 

neutre Blau  

Protecció Verd-Groc   

Fase 

Marró  

Negre  

Gris  

Figura 57: Codis de colors dels cables 

En el cas de circuits monofàsics, com que solament es té un cable de fase, es pot 

escollir el color marró, negre o gris indistintament. Tot i així, usualment s’utilitza el color 

marró o gris. 

 

12.1. CABLES ESCOLLITS: 

D’acord amb la normativa recollida en la ITC-BT-19, al tractar-se de una instal·lació de 

baixa tensió, s’ha optat per cables de tensió 450/750V, amb recobriment de PVC. 

En el cas dels cables de fase i neutre, s’ha escollit un cable multiconductor. Per les 

línies trifàsiques, s’ha escollit un cable multiconductor de 5 fils, i per les línies 

monofàsiques, s’ha escollit un cable multiconductor de 3 fils. 

Un d’aquest fils del cable multiconductor, s’ha escollit per el cable de protecció o de 

terra. Es tracta de un cable de la mateixa geometria i material.  

Figura 58: Cable multiconductor, amb cable de protecció al terra 



49 
 

Degut a que es tracta d’una instal·lació encastada, s’ha optat per utilitzar tubs 2221. 

Aquests tubs són de PVC corrugat que es pot corbar fàcilment, ideal per instal·lacions 

encastades on la canalització ha de seguir una trajectòria irregular. A més està fet d’un 

material ignífug, és a dir, no propagador de les flames. 

Figura 59: Canalització de plàstic corrugat 2221 

 

13. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ: 

 

13.1. SELECCIÓ DE INTERRUPTORS AUTOMÀTICS O 

MAGNETOTÈRMICS: 

Per a la protecció del sistema, s’utilitzaran els següents dispositius: 

 Es col·locaran interruptors magnetotèrmics entre les plaques solars en paral·lel 

i el regulador. Això permetrà connecta i desconnectar el regulador en cas que 

s’espatlli i es podrà reparà. També protegirà el regulador i les plaques en cas 

de sobretensió. 

 Entre la bateria i cada regulador, es col·locaran 5 magnetotermics que 

permetran connectar i desconnectar els inversors en cas que s’espatllin i es 

podran reparar. També protegiran a la bateria i els inversors en cas de 

sobretensió. 

 La sortida dels inversors, entraran en una caixa general on es col·locarà un 

interruptor diferencial que protegirà les persones en cas de descàrrega 

elèctrica.  

 A cada nau de porcs i al magatzem, hi haurà una caixa on mitjançant varis 

magnetotèrmics es protegiran les diverses càrregues del circuit. 

 

Per el disseny d’aquest circuit, s’utilitzarà un sistema selectiu o en cascada. És a dir, 

que primer de tot es vol que es produeixi el tall en el dispositiu de protecció que estigui 

més a prop del dispositiu amb sobrecàrrega. Dintre dels interruptors automàtics 

magnetotèrmics existeixen subgrups o classes segons el temps de resposta o de tall. 

A continuació s’expliquen els tipus més utilitzats: 
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 Corba B (equivalent a l'antiga corba L): Protecció de generadors, persones i 

grans longituds de cables, instal·lacions domèstiques i residencials. 

 

 Corba C (equivalent a l'antiga corba U): Protecció cables que alimenten 

receptors clàssics, instal·lacions domèstiques i residencials. 

 

 Corba D: Protecció de cables que alimenten receptors amb una gran punta 

d'arrencada. 

 
Figura 60: Temps d’actuació del magnetotèrmic segons el seu tipus. 

 

La selecció dels dispositius es realitzarà tenint en compte el tipus de magnetotèrmics 

explicats anteriorment. 

A continuació es seleccionaran els dispositius que millor s’adaptin als requisits de la 

instal·lació: 

Per el dimensionament dels magnetotèrmics s’utilitzen les següents relacions: 

I CIRCUIT NOMINAL ≤ I NOMINAL DEL MAGNETOTÈRMIC ≤ I MÀX CIRCUIT 

I ACTUACIÓ MAGNETOTÈRMIC ≤ 1.45 · I MÀX CIRCUIT 

 Pel magnetotèrmic entre les plaques i el regulador, es tenen els següents 

valors de intensitat: 

I CIRCUIT NOMINAL = 122.88 A ( Intensitat màxima que poden aportar les plaques) 

I MÀX CIRCUIT = 133 A ( Intensitat màxima d’acord per la secció del cable) 

 

Degut a que els dispositius que es troben al mercat suporten una intensitat 

màxima de 125 A, no s’ha considerat correcte utilitzar un sol dispositiu degut a 

que els corrents poden tenir una certa fluctuació. 

 

Com que es tenen 80 plaques dividides en 4 grups de 20 plaques connectades 

de dos en dos en paral·lel, s’ha optat per col·locar dos magnetotèrmics entre 
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les plaques en paral·lel i el regulador. En aquest cas 10 plaques es 

connectarien a un interruptor magnetotermic i les 10 restants amb un altre. 

 

Això significaria que la intensitat que circularia per cada magnetotèrmic, seria 

de 61,4 A.  

 

S’ha optat per un interruptor automàtic de la marca Schneider electric, 

concretamente el model Acti 9 C120 amb codi de referència A9N18363. Es 

tracta de un magnetotèrmic amb un intensitat nominal de 100 A, i una tensió de 

treball de tall de 144 A. Aquest dispositiu segueix la curva C. 

 

 Pel magnetotèrmic entre la bateria i cada inversor, s’han considerat el següents 

paràmetres de disseny. 

 

I CIRCUIT NOMINAL = 21.55 A (considerant totes les càrregues connectades) 

I MÀX CIRCUIT = 30 A ( Intensitat màxima d’acord per la secció del cable) 

 

S’ha escollit un interruptor automàtic de la marca Schneider Electric. Aquest 

dispositiu té una intensitat nominal de 32 A. Es un dispositiu bipolar, que 

segueix la corba C. 

 

 Electrogenerador: Per el grup electrogen, que té una intensitat nominal de 21, 

65 A. S’utilitzarà un interruptor automàtic de la marca Schneider Electric amb 

una intensitat nominal de 32 A. Es un dispositiu tetrapolar, que segueix la corba 

D, per tant, deixa passar els pics d’arrencada generats pel motor. 

 

La corrent provinent dels inversors, passa per una caixa general col·locada al recinte 

on hi ha la bateria, els reguladors i els inversors. Aquesta caixa està composta per un 

interruptor diferencial i cinc magnetotèrmics, un per cada nau de porcs i el magatzem. 

A continuació es mostra una taula amb les intensitats que circulen per cada linea: 

Columna1 
Longitud de 
la linea (m) 

Potència 
(W) 

Tensió (V) 
Intensitat 

(A) 
 Secció del 
cable (mm2) 

Magatzem 
+ Lavabo 

50 5996 400 10,82 6 

Nau 1 60 4767 400 8,60 4 

Nau 2 73,5 4767 400 8,60 6 

Nau 3 87 4767 400 8,60 6 

Nau 4 100,5 4767 400 8,60 10 

Figura 61: Paràmetres de les línies generals que surten de la caixa principal 

Per a la caixa general, s’utilitzaran magnetotèrmics de tipus B, ideals per protegir línies 

de gran longitud.  
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D’acord amb les necessitats de cada línia, s’ha escollit els següents dispositius de 

protecció automàtics: 

Edifici Dispositiu seleccionat 
Intensitat 
nominal 

(A) 

Corba de 
treball 

Magatzem  Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Nau 1 Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Nau 2 Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Nau 3 Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Nau 4 Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Lavabo Schneider Electric Tetrapolar iC60N 6 B 

Figura 62: Dispositius automàtics de les línies generals 

Addicionalment, a l’entrada de la caixa general i de les subcaixes de cada edifici, es 

col·locarà un interruptor magnetotèrmic addicional, per tal d’augmentar la seguretat en 

el circuit, i per protegir els trams de conductors que uneixen la caixa general amb cada 

subcaixa. A continuació és resumeix en una taula els dispositius seleccionats: 

Caixa 
elèctrica 

Dispositiu seleccionat 
Intensitat 
nominal 

(A) 

Corba de 
treball 

Caixa 
general 

Schneider Electric Tetrapolar iC60N 63 B 

Magatzem  Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Nau 1 Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Nau 2 Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Nau 3 Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Nau 4 Schneider Electric Tetrapolar iC60N 16 B 

Figura 63: Dispositius automàtics de les entrades de les caixes 

 

A l’interior de cada nau de porcs i al magatzem, es col·locarà una subcaixa, amb 

dispositius amb una major protecció, per tal de protegir les càrregues que conté. Com 

s’ha explicat, per tal de dissenyar un dispositiu selectiu o en cascada, aquests 

dispositius seran de tipus C o D (Els C s’utilitzen per protegir dispositius domèstics, 

mentre que els D s’utilitzen amb dispositius que posseeixin un motor, amb un elevat 

pic d’arrancada). 
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A continuació es mostra una taula resum amb els dispositius seleccionats: 

 Caixa nau de porcs: 

Nau de porcs 
Tipus 

alimentació 
Intensitat 

Nominal (A) 

Intensitat 
màxima 
permesa 

del cable(A) 

Dispositiu 
seleccionat 

Tipus 
de 

corba 

Ventiladors parets T 3,18 13,5 
Schneider Electric 

Tetrapolar  iDPN 6A 
D 

Motor transport 
pinso + Sensor 

capacitiu 
T 2,06 13,5 

Schneider Electric 
Tetrapolar  iDPN 6A 

D 

Lluminària M 8,77 13,5 
Schneider Electric 
Bipolar  Ik60n 16A 

C 

Foco exterior 
granja 

M 0,43 13,5 
Schneider Electric 
Bipolar  Ik60n 1A 

C 

Ventilador/extractor 
entrada granja 

M 0,98 13,5 
Schneider Electric 

Tetrapolar  iDPN 6A 
D 

Calefector M 0,82 13,5 
Schneider Electric 
Bipolar  Ik60n 1A 

C 

Electrovàlvules + 
sensor de nivell 

M 0,12 13,5 
Schneider Electric 
Bipolar  Ik60n 1A 

C 

Motor de la finestra M 0,26 13,5 
Schneider Electric 
Bipolar  iDPN 6A 

D 

Figura 64: Dispositius automàtics de la nau de porcs 

 

 Caixa elèctrica del lavabo: 

Lavabo 
Tipus 

alimentació 
Intensitat 

Nominal (A) 

Intensitat 
máxima 

permesa del 
cable (A) 

Dispositiu 
seleccionat 

Tipus 
de 

corba 

Bombeta LED 
lavabo 

M 0,17 13,5 
Schneider 

Electric Bipolar  
Ik60n 1A 

C 

Figura 65: Dispositius automàtics del lavabo 

 

 Caixa del magatzem: 

Magatzem 
Tipus 

alimentació 

Intensitat 
Nominal 

(A) 

Intensitat 
màxima 
permesa 

del cable(A) 

Dispositiu 
seleccionat 

Tipus 
de 

corba 

Lluminària 
magatzem 

M 3,44 13,5 
Schneider 

Electric Bipolar  
Ik60n 6A 

C 

Endoll 
magatzem 

M 9,66 13,5 
Schneider 

Electric Bipolar  
iDPN 16A 

D 

Bomba pou T 3,97 13,5 

Schneider 
Electric 

Tetrapolar  iDPN 
6A 

D 
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Bomba 
pressió 

dipòsit porcs 
T 1,35 13,5 

Schneider 
Electric 

Tetrapolar  iDPN 
6A 

D 

Bomba 
pressió 
lavabo 

T 1,08 13,5 

Schneider 
Electric 

Tetrapolar  iDPN 
6A 

D 

Sensor de 
nivell 

M 0,04 13,5 
Schneider 

Electric Bipolar  
Ik60n 1A 

C 

Figura 66: Dispositius automàtics del magatzem 

 

 

 

13.2. SELECCIÓ DE INTERRUPTORS DIFERENCIALS: 

 

Es tracta de un dispositiu electromagnètic, que protegeix a les persones de possibles 

descàrregues a través del seu cos. Es diu diferencial perquè és capaç de mesurar la 

possible diferència entre el corrent d'entrada i la de sortida en un circuit elèctric. 

 

Figura 67: Funcionament de l’interruptor diferencial. 

 

Es tracta de un anell metàl·lic, per on passen els cables de fase i neutre, i mesura que 

el corrent que circula per les fases, és el mateix que el de retorn per el neutre. En cas 

de fuga de corrent cap a l’exterior del circuit elèctric, el corrent d’entrada seria diferent 

del de sortida i s’induiria un corrent per el cable del relé diferencial. Aquest relé 

diferencial activaria l’element de tall obrin el circuit. 
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Hi ha diferents graus de sensibilitat per establir el valor del corrent amb el qual el flux 

es desconnectarà: 

 Molt alta sensibilitat: 10 mA 

 Alta sensibilitat: 30 mA 

 Sensibilitat normal: 100 i 300 mA 

 Baixa sensibilitat: 0.5 i 1A 

Hi ha tres categories bàsiques d'interruptors diferencials, 

 Classe AC, és la estàndard, aquests interruptors són aptes per a tots els 

sistemes on es preveuen corrents de defecte a terra sinusoïdals. Assegura la 

desconnexió davant d'un corrent diferencial altern. 

 

 Classe A, permet detectar corrents de fuga alterns o polsants, amb sense 

component contínua aplicades bruscament o de valor creixent. Són 

especialment aptes per protegir equips amb components electrònics alimentats 

directament per la xarxa elèctrica sense connexió de transformadors 

 

 Classe B, aptes per als mateixos tipus de corrent de la classe A (corrent altern i 

continua polsant) a més per a corrent continu aïllada, com ara les procedents 

de rectificadors de simple alternança. 

 

Degut a la longitud de les línies d’aquesta instal·lació, l’ús de diferencials amb dispar 

per corrents de fuga de 30 mA no és adequat per aquesta instal·lació. Això és deu a 

que com més gran és la longitud del cable conductor, més grans són les pèrdues per 

corrents de fuga. Per aquest motiu tan en la caixa general, com en les subcaixes de 

cada edifici, s’han utilitzat interruptors diferencials de sensibilitat normal.  

A continuació es mostra un taula resum amb els dispositius diferencial seleccionats: 

Columna1 
Intensitat 

nominal (A) 
Dispositiu seleccionat 

Intensitat 
Nominal 

Dispositiu (A) 

Sensibilitat 
(mA) 

Caixa 
principal 

45,22 
Schneider electric Tetrapolar 

Acti 9 iID  
63 300 

Magatzem 
+ Lavabo 

10,82 
Schneider electric Tetrapolar 

Vigi iC60 
25 30 

Nau 1 8,60 
Schneider electric Tetrapolar 

Vigi iC60  
25 100 

Nau 2 8,60 
Schneider electric Tetrapolar 

Vigi iC60 
25 100 

Nau 3 8,60 
Schneider electric Tetrapolar 

Vigi iC60 
25 100 

Nau 4 8,60 
Schneider electric Tetrapolar 

Vigi iC60 
25 100 

Figura 68: Dispositius diferencials de la caixa principal 
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Figura 69: Interruptor diferencial Schneider Electric de 100 mA de sensibilitat 

 Tot i així la normativa estipula que el corrent màxim que pot rebre una persona 

és de 30 mA. Per aquest motiu, dintre de cada nau de porc es col·locaran 

subcaixes per tal de garantir una adequada protecció de l’instal·lació. S’ha 

optat per col·locar un interruptor diferencial  de 30 mA que protegirà la primera 

meitat de la nau de porcs, i es col·locarà una segona subcaixa al mig de la nau 

amb un diferencial de 30 mA, que protegirà la segona meitat de la nau. 

 S’ha seleccionat el dispositiu Interruptor diferencial iID - 4P - 25A - 30mA - 

 classe AC de la companyia Schneider Electric. 

 

 Addicionalment, degut a que el sistema de bombes i el grup electrogen, són 

càrregues accessibles per els treballadors de la granja, es col·locaran 

diferencials addicionals en aquestes càrregues per tal de protegir les persones.  

 A continuació es mostra una taula amb els dispositius seleccionats: 

Magatzem 
Tipus 

alimentació 

Intensitat 
nominal 

(A) 

Dispositiu 
seleccionat 

Intensitat 
Nominal 

Dispositiu (A) 

Sensibilitat 
(mA) 

Bomba 
pressió 
dipòsit 
porcs 

T 1,35 
Schneider Electric 

Tetrapolar Vigi iC58 
25 30 

Bomba 
pressió 
lavabo 

T 1,08 
Schneider Electric 

Tetrapolar Vigi iC59 
25 30 

Grup 
electrogen 

T 21,65 
Schneider Electric 

Tetrapolar Vigi iC60 
40 30 

Figura 70: Dispositius diferencials de protecció de càrregues accessibles. 
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En el cas del circuit elèctric fotovoltaic, al tractar-se d’un sistema accessible per les 

persones, també s’han col·locat interruptors diferencials. Els dispositius escollits són 

els següents: 

Ubicació 
Dispositiu diferencial 

seleccionat 

Intensitat 
nominal 

(A) 
Sensibilitat 

Plaques solars-
Regulador  

Schneider Electric Tetrapolar Acti 
9 iID 

100 30 mA 

Bateria-Inversor Schneider Electric Tetrapolar iID 40 30 mA 

Figura 71: Dispositius diferencials de protecció de càrregues accessibles. 

 

 

13.3. ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR DE LA INSTAL·LACIÓ: 

 

A continuació, es mostrarà l’esquema unifilar de la instal·lació.  

Dintre de cada nau de porcs, s’ha realitzat una distinció entre les càrregues 

connectades a la part superior de la granja (Porta entrada), amb les  càrregues 

connectades a la part inferior de la granja (Final de la nau). Com s’ha explicat en 

l’apartat anterior, s’ha realitzat una divisió de la nau entre dos trams, per tal de 

col·locar els interruptors diferencials de 30 mA, sense preocupar-se per les possibles 

pèrdues de corrent a través del conductor. En cas de col·locar solament un interruptor 

al principi de la nau, degut al corrent de fuga del cable, hagués set possible que 

l’interruptor es dispares automàticament, degut a aquests corrents. 

Per a la representació dels interruptors magnetotèrmics, s’ha utilitzat la següent 

nomenclatura: 

6A-D: On 6A fa referència al corrent nominal de l’interruptor, i la D fa referència a la 

classe de magnetotèrmic. 

 

A continuació es mostren els esquemes unifilars dels diferents edificis: 
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 Distribució general de les caixes elèctriques: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72: Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica. 
 

 Nau de porcs 1: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caixa 
general 

63A 
300mA 

Caixa nau de porcs 1 
3x4+4 

Caixa nau de porcs 2 

Caixa nau de porcs 3 

Caixa nau de porcs 4 

Magatzem 

Lavabo 

 3x6+6 

 3x10+10 

 3x6+6 

 3x6+6 

2x1,5+1,5 

63A-B 

16A-B 

16A-B 

16A-B 

16A-B 

16A-B 

6A-B 

Motor pinso 

Meitat llums 
superior 

Meitat llums 
inferior 

Foco exterior 

Ventiladors 

Extractor 

Calefactor 

Sistema control 
aigua 

Sistema control 
finestres 

2x1,5+1,5 

2x1,5+1,5 

2x1,5+1,5 

2x1,5+1,5 

2x1,5+1,5 

2x1,5+1,5 

2x1,5+1,5 

3x1,5+1,5 

3x1,5+1,5 

25A 30mA 

6A-D 

10A-C 

1A-C 

10A-C 

6A-D 

6A-D 

1A-C 

1A-C 

6A-D 

25A 30mA 25A 

100mA 

16A-B 

Caixa 
nau de 
porcs 1 
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Figura 73: Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica de la nau de porcs 1 
 
 

 Nau de porcs 2: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 74: Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica de la nau de porcs 2 
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nau de 
porcs 2 
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 Caixa nau de porcs 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 75: Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica de la nau de porcs 3 
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 Caixa nau de porcs 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 76: Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica de la nau de porcs 4 
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 Caixa magatzem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77: Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica del magatzem 

 

 
 Caixa lavabo: 

 

 

 

 

 
Figura 78: Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica del lavabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bomba pressió 
porcs 
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14. SISTEMA DE PRESA DE TERRA: 

 
14.1. Estructura del sistema d’alimentació: 

 
L’estructura del sistema d’alimentació, seguirà l’estructura TT. Per tal de protegir 
els equips i les persones, es tindrà un cable de connexió al terra, per tal de derivar 
possibles corrents de fuga cap al terra. Aquesta connexió amb el terra, es durà a 
terme amb un elèctrode enterrat amb el terra unit elèctricament amb el cable de 
terra. 

 
Figura 79: Sistema elèctric tipus TT. 

 
14.2. Estructura de posada a terra: 

 
 

 

Per tal de permetre que el sistema de protecció diferencial, pugui funcionar 

correctament, es procedirà a la creació de unes línies de terra, per tal de evacuar tota 

l’electricitat en cas de fallada elèctrica.  

La connexió a terra, és la unió directa de una part del circuit elèctric al terra mitjançant 

un elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats en el terra. Aquesta connexió es realitza de 

forma directe, sense cap tipus de fusible o element de protecció. 

El valor de la resistència de posada a terra, té que se conforme amb les normes de 

protecció i de funcionament de la instal·lació.  

Per al disseny de la línia de terres, es seguirà el procediment establert en la ITC-BT-

18, sobre línies de connexió amb el terra. 
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A continuació es mostra la estructura d’una línia de terres: 

 

Figura 80: Estructura d’un sistema de protecció amb el terra 

On: 

1 Conductor de protecció 
2 Conductor de unió equipotencial principal 
3 Conductor de terra o línia de enllaç amb l’elèctrode de posada a terra. 
4 Conductor de equipotencialitat suplementària 
B Born principal de terra 
M Massa 
C Element conductor 
P Canalització metàl·lica principal de aigua 
T  Presa de terra 
 
Per a les tomes de terra, es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

 Barres, tubs 

 Platines, conductors nus 

 Plaques 

 Anells o malles metàl·liques 

 Armadures de formigó enterrades 
 
En el cas de llocs on existeixi risc de gelades, es recomana una profunditat mínima de 
la part superior de l’elèctrode de 0.8m. 
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Els elèctrodes a utilitzar, són els que es mostren a continuació: 
 

Tipus de elèctrode Dimensió mínima 

Piques 

Barres Diàmetre ≥ 14,2 mm (Acer-Coure 250µ) 

Perfils Espessor ≥ 5mm i secció ≥ 350 mm2 

Tubs Diàmetre exterior ≥ 30 mm i espessor ≥ 3 mm 

Plaques 

Rectangular 
1m x 0,5m amb un espessor (≥ 2 mm per coure i ≥ 3 

mm per acer galvanitzat) 

Quadrada 
1m x 1m amb un espessor (≥ 2 mm per coure i ≥ 3 mm 

per acer galvanitzat) 

Conductor nu 35 mm2 per coure 

Figura 81: Tipus de elèctrodes de connexió amb el terra 
 

14.3. Conductors de protecció: 
 
Els conductors de protecció, serveixen per unir elèctricament les masses d’una 
instal·lació a certs elements, amb la finalitat de assegurar la protecció contra contactes 
indirectes. 
 
En el circuit de connexió a terra, els conductors de protecció uniran les masses al 
conductor de terra. 
 
A continuació es mostra en una taula la relació entre les seccions dels conductors de 
protecció i de fase: 
 

Secció dels conductors de fase 
de la instal·lació (mm2) 

Secció mínima dels 
conductors de protecció 

(mm2) 

S ≤ 16 SP = S 

16 < S ≤ 35 SP = 16 

S > 35 SP = S/2 

Figura 82: Seccions dels cables de fase i del terra. 
 

14.4. Borns de posada a terra: 
 

Un element imprescindible en la instal·lació de terres, és un dispositiu que 

permeti mesurar la resistència de la presa de terra. Aquest dispositiu ha de ser 

desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de ser mecànicament 

segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 

 

Aquest dispositiu rep el nom de pont seccionador de terra. La secció del pont 

seccionador de terra ha de ser la mateixa que la del conductor de terra o 

secció equivalent si s'utilitzen altres materials. 

 

En tota instal·lació de posada a terra, s’ha de preveure un born principal a 

terra, on s’hi han d’unir: 

 

 Els conductors de terra 

 Els conductors de protecció 

 Els conductors de unió equipotencial 
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A continuació es mostra la estructura del pont seccionador: 

Figura 83: Components d’un pont seccionador 

 

Com que aquest dispositiu ha d’estar situat en un lloc accessible, se sol trobar 

a l’interior de caixes elèctriques. Un exemple de pont seccionador és el 

següent: 

 

Figura 84: Caixa amb un pont seccionador  

 

 

14.5. Conductors de equipotencialitat: 

 
Com que es vol crear una estructura de gàbia de Faraday, cada edifici estarà 

envoltat amb un cable que permetrà que tots els dispositius estiguin sotmesos 

a la mateixa tensió. Aquest cable rep el nom de conductor de equipotencialitat. 

 

El conductor de equipotencialitat, ha de tenir una secció no inferior a la meitat 

del conductor de protecció de secció major. Tot i així el cable ha de tenir un 

gruix mínim de 6 mm2. En aquesta instal·lació s’ha optat per un cable de gruix 

màxim, és a dir, 6 mm2. 

 

14.6. Resistència de les preses de terra: 
 

El dimensionament de l’elèctrode, es realitzarà de tal manera que la seva 

resistència a terra, en cap circumstància, pugui ser superior al valor especificat 

per ell.  
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Aquest valor de resistència de terra, serà tal que qualsevol massa no pugui 

donar lloc a tensions de contacte superiors a: 

 

 24 V en locals o emplaçaments conductors 

 50 V la resta de casos. 

 

En cas de que les tensions de la instal·lació puguin prendre valors de tensió 

superiors, s’assegurarà una ràpida desconnexió del sistema mitjançant 

dispositius de tall adequats a la corrent de servei. 

 

La resistència d’un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la forma i de 

la resistivitat del terreny. Aquesta resistivitat pot variar en funció de la 

profunditat i entre un punt i un altre del terreny. 

 
14.7. Dispositius seleccionats: 

 
Per a aquesta instal·lació, s’utilitzarà una xarxa de posada a terra de tipus estrella, 
amb connexions equipotencials. Aquest tipus de xarxa s’utilitza en instal·lacions petites 
i mitjanes, on els equips estan interconnectats per cables. 

 

Figura 85: Estructura de la xarxa de terra amb estructura de estrella  
 

Tot i que l’esquema de la figura anterior es aplicat per a tecnologies de la informació, 
la connexió equipotencial de la instal·lació considerada en el projecte seguirà la 
mateixa estructura. 
 
Per tal d’augmentar la protecció de les persones i aparells, es crearà una estructura 
que actuarà com a gàbia de Faraday. Aquesta estructura es composarà de una cable 
que rodejarà cada edifici. Cada cable de protecció s’unirà en aquest cable, permeten 
que tots els aparells estiguin al mateix potencial.  
 
Per a aquesta construcció, cada edifici comptarà amb el seu propi elèctrode enterrat, 
per tal de evitar cap tipus de corrent residual entre aparells metàl·lics de edificis 
contigus. En aquest cas s’utilitzaran 6 elèctrodes en total, on 4 seran de les granges 
de porcs, 1 serà comú per el lavabo i el magatzem, i un altre serà per protegir la 
instal·lació fotovoltaica. 
 
Com a elèctrode per a enterrar a terra, s’utilitzarà una placa quadrada de 1 metre per 1 
metre, feta de coure amb un gruix de 3 mm. Aquesta placa es col·locarà de forma vertical 
en el terra, i l’extrem superior de la placa, estarà enterrat un mínim de 0.8 metres de la 
superfície. La disposició de la placa en vertical, és per aconseguir el major contacte 
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entre la superfície metàl·lica i el sòl. Degut a la climatologia de la comarca d’Osona, on 
durant l’hivern les temperatures baixen per sota dels 0º, serà molt important complir amb 
la profunditat mínima de 0.8 metres de profunditat, per tal d’assegurar un funcionament 
òptim de la instal·lació de protecció. 

 

Figura 86: Elèctrode de coure en forma de placa 

 

Per tal de estimar la resistència del terra en funció de la resistivitat del terreny i les 

característiques de l’elèctrode, s’utilitzarà la següent expressió per una placa 

enterrada: 

R = 0.8 ·
𝜌

𝑃
 

 

On: 

ρ és la resistivitat del terreny en (Ohm · m) 

P és el perímetre de la placa en metres. 

 

El valor mig de resistivitat en Ohm·m, és de 50 en terrenys cultivables i fèrtils (Valor 

tabulat extret de ITC-BT-18). S’ha considerat que l’espai on es localitzarà la instal·lació 

porcina, és en un camp, per tant en una zona cultivable i fèrtil. 

Per tan la resistència de terra valdrà R = 10 Ohms. 

La Guia Tècnica d'Aplicació (GUIA-BT-Annex 4 "Instal·lacions interiors en habitatges. 

Prescripcions generals d'instal·lació ") recomana una resistència de la presa de terra 

inferior a 15 ohms en edificis amb parallamps, i inferior a 37 ohms en edificis sense 

parallamps. 

Considerant que el corrent màxim que pot circular per la instal·lació, abans de que 

saltin els dispositius de tall és de 30 mA, això implica que la tensió màxima que es 

podria produir seria de 0.3 V. Per tan, la tensió màxima que es generaria seria molt 

inferior als 24 V, que imposa la normativa com a límit de tensió. 
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S’han considerat un límit de 24 V (el que estableix la normativa per espai humits), ja 

que a l’interior de la granja en cas de que es duguin a terme feines de neteja i 

desinfecció en líquids, es pugui garantir la seguretat de les persones. 

 

14.8. Seccions del conductor de protecció: 

 

Com que en la instal·lació tots els conductors de fase tenen una secció inferior als 16 

mm2, els cables de protecció tindran la mateixa secció.  

Per tan el cables de l’interior de les naus de porcs i en el magatzem i el lavabo, 

s’utilitzaran cables de terra amb una secció de 1.5 mm2.  

En el cas dels cables conductors de terra, quan estan enterrats, s’utilitzaran cables de 

coure de 16 mm2, protegits contra la corrosió. 

Durant el muntatge de la instal·lació, serà imprescindible assegurar-se de que les 

unions entre els conductors de terra i els elèctrodes, són elèctricament correctes. 

 

14.9. Separació entre les preses de terra: 

 

S’ha de verificar que els elèctrodes de posada al terra d’una instal·lació, estiguin 

suficientment allunyats, per tal de evitar que les masses de la instal·lació puguin estar 

sotmeses a tensions perilloses. 

La distància entre les preses de terra, serà de almenys 15 metres per terrenys on la 

resistivitat no sigui molt elevada ( < 100 Ohms·m).  

En aquest cas s’assegurarà que les plaques que s’enterraran al terra, s’instal·lin amb 

una distancia entre elles superior als 15 metres. 

  

14.10. Gàbia de Faraday: 

Per tal d’augmentar la seguretat de la instal·lació, la instal·lació tindrà estructura de 

gàbia de Faraday. Això permetrà que en cas de descàrrega elèctrica el corrent vagi 

directament al terra, a través de l’estructura de l’edifici.  

L’estructura de l’edifici és de pilars de acer, amb un mur de maó. La coberta, és 

metàl·lica, concretament d’alumini, amb un recobriment interior d’espuma aïllant. Per 

tal de crear l’estructura de gàbia de Faraday, es soldaria un cable elèctric entre la 

placa metàl·lica de la coberta i els pilars d’acer. També s’uniria mitjançant un cable 

elèctric els pilars amb el conductor equipotencial del terra, i s’obtindria l’estructura de 

gàbia de Faraday desitjada. Un dels principals problemes que existiria, seria el tipus de 

soldadura requerit per unir la coberta d’alumini amb un cable conductor de coure, per 

tal de garantir una soldadura resistent i eficaç.  

Degut a que no es necessari connectar tots els pilars amb el terra, s’ha realitzat la 

següent distribució de cables, per tal de que tots els punts de la teulada es trobin a la 

mateixa distancia d’un conductor. En aquest cas s’ha decidit col·locar un conductor 

entre l’edifici i el cable equipotencial en tres punts. 
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En el següent plànol es mostra la distribució de connectors: 

Figura 87: Connexions dels diferents edificis amb el terra 

 

També degut a les seves dimensions, les sitges metàl·liques de emmagatzematge de 

pinso, són grans candidats a patir descàrregues de llamps. Per aquest motiu, una de 

les potes de cada sitja també s’uniria a la línia de terra per tal de facilitar possibles 

descàrregues elèctriques cap al terra. 

 

15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: 

15.1. Recinte per a la instal·lació elèctrica del sistema solar: 

 
Degut a l’elevat cost d’adquisició de tots els elements que composen el 

sistema solar, és imprescindible tenir unes instal·lacions idònies per tal de 

protegir els aparells i evitar un deteriorament prematur.  

 

Per aquest motiu, s’ha optat per la construcció d’un petit recinte on guardar tot 

l’equipament.  

 

Aquest recinte es construiria simplement amb una petita obra de maó o amb 

algun material aïllant de gran resistència mecànica i tèrmica, amb l’objectiu de 

reduir el calor produït durant els calorosos dies de estiu, com en els gèlids dies 

de hivern. 

 

Al tractar-se de una instal·lació on circula un alt amperatge, aquest recinte 

hauria de tenir un tancament de seguretat o amb clau, per tal de que solament 

i poguessin accedir els treballadors o personal qualificat, amb l’objectiu d’evitar 

accidents elèctrics. 

 

Degut a que alguns equips contenen substàncies tòxiques, s’incorporaria un 

petit sistema de extracció mecànic, per tal d’evacuar gasos tòxics per a les 

persones, i protegir la seva salut.  

 

S’ha escollit el ventilador-extractor de la companyia CABLEMATIC. Té un 

motor monofàsic de 220/230 VAC (50 Hz) i una potència de 63 W. 

Permet extreure un flux d’aire de 750 m3/h. 
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Figura 88: Ventilador-extractor 

 

El funcionament d’aquest sistema extractor no funcionaria sempre, sinó que 

s’acoblaria un sensor detector de fum que accionaria el mecanisme 

d’engegada del motor.  

 

Tot i així, tindria acoblat un interruptor per tal de poder-lo engegar de forma 

manual. 

Figura 89: Sistema detector de fum 

 

S’ha de dir que el recinte tindria diverses entrades de ventilació natural per 

realitzar una correcte ventilació. S’utilitzarien reixes metàl·liques d’alumini de 

gran resistència a la corrosió. En cas d’una fuga de líquid de la bateria, 

permetrien una evacuació natural cap a l’exterior.  

Es realitzaria un repartiment per tot el lateral de l’edifici (especialment l’àrea de 

paret propera a les bateries), per tal de augmentar el màxim la ventilació.  
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En aquest cas la reixa seleccionada ha estat la següent: 

 

Figura 90: Reixa de ventilació 

 

 

Dins del grup de gestió de la granja, es crearien protocols de actuació en cas 

d’emergència i d’actuació en cas d’avaria elèctrica del sistema fotovoltàic. 

Aquests protocols indicarien qui serien les persones encarregades de realitzar 

la reparació (d’acord amb els coneixements i experiència de cada persona), 

així com el procediment a seguir per tal de protegir la seva salut enfront a 

descàrregues elèctriques. 

 

 

15.2. Dispositiu de recollida de substancies tòxiques: 

 
Degut a que les bateries contenen substancies tòxiques, que no solament poden 

ser perilloses per els humans sinó també per el medioambient, l’espai on es 

col·loquin les bateries a de complir una sèrie de normes. 

 

La norma que fa referència als locals de carrega amb bateries acumuladores, és la 

NTP 617.  

En aquesta norma, s’estableix que el terra de l’edifici, serà impermeabilitzat amb 

un material resistent als àcids, i tindrà un cert pendent per a l’eliminació dels àcids.  

En el cas d’aquesta instal·lació, es col·locarà un petit dipòsit al final del pendent, 

per tal de recollir totes les substancies.  

 

El material escollit resistent a l’àcid, és el politetrafluoretilè (PTFE) o Tefló (marca 

amb la que va ser comercialitzat inicialment), es tracta d’un polímer similar al 

polietilè, on els àtoms d'hidrogen estan substituïts per fluor. S’utilitza en estructures 

i elements sotmesos a ambients corrosius, així com en mànegues i conductes pels 

que circulen productes químics. 

 

 

 

 

15.3. Sistema de il·luminació d’emergència: 

 
Per tal de adaptar la instal·lació a la legislació vigent, s’han tingut en compte una 

sèrie de elements per tal de crear una instal·lació més segura per als mateixos 

treballadors.  
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Les mesures adoptades són les següents: 

 

 A l’interior de les naus, s’instal·laran llums de emergència per tal de que els 

treballadors, puguin tenir una mínima visibilitat, i així poder evacuar les 

instal·lacions en una situació d’emergència.  

 Les llums s’han de col·locar en els següents punts, d’acord amb la legislació de 

prevenció de riscos: 

o Recorreguts generals de evacuació. 

o Sortides de emergència 

o Lavabos generals de planta 

o Recintes que alberguin equips generals 

o A menys de 2 metres dels equips manuals de protecció i extinció de 

incendis. 

o A menys de dos metres dels quadres de distribució o d’accionament de 

la llum 

  

 Les llums instal·lades, també tenen que complir unes normes respecte a la 

lluminositat que emeten i el color de la llum. Aquests requisits es recullen en la 

següent figura: 

 

 
Figura 91: Requisits del sistema de il·luminació d’emergència. 

 
D’acord amb tots els requisits que imposa la normativa, s’ha realitzat la següent 

distribució de llums: 

 

 A cada nau de porcs es col·locaran 4 focos LED. La distancia entre ells 

serà de 17 metres. Un d’ells estarà al final de la nau, i l’altre al principi just a 

sobre la porta (que actua com a porta de emergència), i també permetria 

veure els diferencials i magnetotèrmics en cas d’emergència. Els dos 

restants, distribuïts uniformement al llarg del passadís. 

 En el lavabo es col·locaria un altre foco LED, en aquest cas sobre la porta.  

 En el magatzem, d’acord amb les seves dimensions, seria suficient amb un 

sol foco a sobre de la porta, però situat a menys de 2 metres de la caixa 

dels interruptors diferencials i magnetotèrmics.  
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 En el recinte dels sistema elèctric de la instal·lació solar també es 

col·locaria un foco en cas de necessitat de realitzar alguna reparació en 

una situació d’emergència. 

Figura 92: Llum fluorescent d’emergència 

 
S’ha escollit les llums de emergència DUNNA LED D-300L 2.2W. Es tracta de 

lluminàries d'emergència amb LED com a font lluminosa. 

Permeten acoblar sistemes de il·luminació de 300 lúmens. Compleixen amb les 

proteccions IP42-IK04, i tenen 2 hores d'autonomia. 

 

Figura 93: Llum d’emergència LED escollit 
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15.4. Sistema d’extinció d’incendis: 

 

 Per tal de tenir una instal·lació més eficient per solucionar emergències, també 

s’incorporarà un sistema de extintors en punts clau, per tal de apagar un hipotètic foc. 

Realitzant un anàlisi de quines són les zones més susceptibles de patir un incendi, 

s’han col·locat extintors en els següents punts: 

 En el recinte del sistema elèctric de la instal·lació solar, per tal de apagar 

incendis i protegir les persones i els equips el més ràpidament possible. Es 

tracta de una instal·lació on circula un alt amperatge per tan es imprescindible 

una correcte preparació.  

 En el magatzem, ja que es tracta de un espai concorregut per els treballadors, 

on és relativament fàcil accedir per agafar un extintor. També es troba molt a 

prop de les naus de porcs en cas de que es produís un incendi en aquell 

recinte. 

A més, per tal d’evitar curtcircuits elèctrics durant un incendi degut a les substàncies 

de l’extintor, aquest haurà de ser apte per a focs elèctrics.  

 

S’ha escollit l’extintor de la companyia PROEXTINTOR; amb funcionament amb CO2 

de 5 kg.  

 
 

Figura 94: Extintor seleccionat 
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16. ANÀLISI DE RENTABILITAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

FOTOVOLTAICA: 

Per realitzar aquest anàlisi, solament es comptaran en el pressupost aquells elements 

necessaris en el cas de no tenir connexió a la xarxa elèctrica. Aquests elements poden 

ser les plaques, la bateria, inversors, etc..  

En canvi, les càrregues comunes no es considerant en aquest càlcul degut a que són 

necessàries tan si es té una instal·lació fotovoltaica com alimentació directe de la 

xarxa elèctrica. Aquestes càrregues poden ser els motors del pinso, les bombes de 

aigua, la il·luminació, etc.. 

Els costos dels elements de la instal·lació fotovoltaica són els que es mostren en la 

següent taula: 

Parts instal·lació 
fotovoltaica 

Número Preu unitari (€) Total (€) 

Panells 80 250 20000 

Reguladors 4 2049 8196 

Bateria 1 42632,73 42632,73 

Inversors 6 2000,37 12002,22 

Electrogenerador 1 3646,25 3646,25 

Estructura suport panells 80 50 4000 

  TOTAL 90476,2 

Figura 95: Cost dels aparells de la instal·lació fotovoltaica.  

 

Per el càlcul de l’estalvi econòmic respecte una instal·lació convencional amb la xarxa 

elèctrica, s’han suposat els següents estalvis: 

 El cost de l’electricitat de la xarxa, on els costos que es paguen són el terme fix 

(segons el consum contractat, les despeses de consum, l’impost de la llum i 

l’IVA. 

 

 S’ha considerat un cost de construcció de la línia de llum. Aquesta línia 

connectaria una centraleta de la companyia amb el comptador de la instal·lació. 

Per comparació amb costos d’altres projectes, s’ha estimat amb un valor de 

13157 €. 

 

Dintre d’aquest pressupost, es consideren tant els materials utilitzats, com les 

feines dels operaris. També es considera el cost d’adquisició del sistema de 

comptador principal de la instal·lació. 

 

 Des de les administracions públiques s’estan donant diners per tal de fomentar 

l’ús d’energies renovables. Els ajuts són del 70% del cost de les bateries amb 

un màxim de 5000 € per instal·lació. 

 

 Degut a que la granja obté l’aigua que necessita mitjançant un pou propi, 

també es considerarà l’estalvi de combustible per fer funcionar la bomba. En 
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aquest cas es considera l’estalvi respecte un generador de gasoil que fes 

funcionar la bomba. L’electrogenerador de referencia considerat, consumeix 

uns 250.2 g de gasoil per kWh. Per tan en un dia de màxim consum, la 

instal·lació, tindria un cost de funcionament de 4.77 €. 

 

Per tal de analitzar la rentabilitat de la instal·lació, s’utilitzaran els conceptes 

econòmics del VAN, el TIR i el període de retorn. 

 Amb les consideracions anteriors, aquest projecte té un VAN de 34.759,95  €, 

considerant una inflació del 2% i que l’horitzó de la instal·lació és de 20 anys. 

 Respecte el TIR, s’ha considerat que l’horitzó de la instal·lació és de 20 anys, i 

té una TIR del 6.47%. 

 El període de retorn de la instal·lació és de 11,04 anys. 

Usualment les instal·lacions fotovoltaiques habituals, solen tenir un període de retorn 

de 7 o 8 anys. En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum, degut a 

l’elevat cost d’adquisició de les bateries, els períodes de retorn poden augmentar fins a 

més de 10 anys.  

En el cas d’aquesta instal·lació, el cost de la bateria ha estat més alt del requerit per la 

instal·lació. El motiu és que s’ha realitzat un sobredimensionat de la bateria (per tal de 

tenir energia emmagatzemada en períodes de baixa radiació), el qual implica una 

bateria amb una capacitat molt més elevada. Actualment el preu de les bateries 

augmenta en augmentar la seva capacitat. Tot i així, es tractarà d’un sistema 

autosuficient, capaç de funcionar en situacions desfavorables (dies consecutius sense 

radiació solar), o inclús en moments d’averies en els elements de la instal·lació. 

A més, al tenir unes plaques fotovoltaiques amb una garantia de 20 anys, permetrà 

tenir 9 anys com a mínim de estalvi en la factura de la llum. 

 

 

 

17. PRESSUPOST DE LA INSTAL·LACIÓ: 

 

Per a la recollida de costos d’aquest pressupost, solament s’han considerat els 

elements amb consum elèctric de la instal·lació, així com el cost d’adquisició dels 

elements de protecció i conducció de la instal·lació. Els preus han estat obtinguts per 

empreses distribuïdores de productes oficials. Aquests preus poden tenir petites 

variacions, en funció del proveïdor utilitzat.  

 

A continuació es mostra una taula resum, amb el preu de tots els elements 

considerats: 
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Parts instal·lació 

fotovoltaica 
Número 

Preu unitari 
(€) 

Total (€) 

 panells 80 250 20000 

 reguladors 4 2049 8196 

 bateria 1 42632,73 42632,73 

 inversors 6 2000,37 12002,22 

 electrogenerador 1 4078,51 4078,51 

 Estructura suport panells 80 75 6000 

Interruptor 
automàtic 

magnetotèrmic 
tetrapolar 

63A 1 99,57 99,57 

32A 1 39,13 39,13 

16A 10 31,25 312,5 

6A 16 44,94 719,04 

Interruptor 
automàtic 

magnetotèrmic 
bipolar 

100A 4 75,02 300,08 

63A 4 40,66 162,64 

32A 4 14,45 57,8 

16 A 4 8,15 32,6 

6A 5 8,95 44,75 

1A 11 4,95 54,45 

Interruptor 
diferencial 

100A 1 156,04 156,04 

63A 1 213,95 213,95 

40A 2 75,99 151.98 

25A 15 120,54 1808,1 

 Caixa interruptors 5 16,95 84,75 

 Lluminària granja 120 29.95 3594 

 Lluminària magatzem 9 22.94 206.46 

 Bombeta LED lavabo 8 5,95 47,6 

 Focus exterior granja 4 39,45 157,8 

 Ventiladors recirculació aire 4 99,99 399,96 

 Ventiladors granja 24 567,25 13614 

 Calefactors elèctrics 4 199,9 799,6 

 Motors transport pinso 4 525 2100 

 Sensors capacitiu/fi omplir 4 103,82 415,28 

 Bomba pou 1 506,32 506,32 

 Bomba pressió dipòsit porcs 1 311,54 311,54 

 Sensors de nivell 5 39,33 196,65 

 Bomba pressió lavabo 1 293,88 293,88 

 Electrovàlvules 4 91,05 364,2 

 motor finestres 4 300 1200 

 Endoll magatzem 1 2,5 2,5 

Cables 

1,5 mm2 500 0.88 440 

6 mm2 758 1,79 1356.82 

4 mm2 180 1,56 280,8 

10 mm2 250 2,94 735 

16 mm2 unipolar del terra 50 1.85 92.5 

50 mm2 200 8,69 1738 
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 Canalització plàstic corrugat 2000 1,19 2380 

 Extintor 2 26.98 53.96 

 Llums de emergència 11 28.59 314.49 

 Detector de fum 1 12.1 12.1 

 Ventilador-extractor 1 76.95 76.95 

 Hores Projectista 50 40 2000 

 Hores construcció 200 20 4000 

    131872,56  

Figura 96: Taula resum del pressupost de la instal·lació 

S’ha considerat un número de hores de disseny del projecte i d’execució 

aproximat.  

 

El cost total aproximat que tindria la realització d’aquest projecte és de 132000 €. 

 

 

 

18. CONCLUSIONS: 

 

L’Objectiu per a la realització d’aquest treball de final de grau, era el de dimensionar 

una instal·lació fotovoltaica, per tal de subministrar energia en una explotació 

ramadera. 

Per a la realització d’aquest projecte, s’ha realitzat un estudi amb tots els elements 

necessaris per fer funcionar una instal·lació d’aquestes característiques. S’ha realitzat 

un anàlisi del consum necessari de la granja, s’ha realitzat una recerca de paràmetres 

meteorològics, per tal de determinar els paràmetres de radiació de l’emplaçament.  

Els càlculs, s’han realitzat seguint la metodologia establerta en la legislació estatal 

obre aquesta matèria.  

S’ha realitzat un estudi econòmic, per tal de determinar la viabilitat del projecte.  

Per un altre costat, m’agradaria destacar que la realització d’aquest projecte m’ha 

ajudat a ampliar i a profunditzar en els meus coneixements adquirits durant aquesta 

estada a la universitat.  

Actualment vivim en una societat on les energies renovables, cada vegada més van 

tenint un pes més important en la societat. Moltes normatives, ja sigui sobre vehicles o 

edificació, estan imposant la implementació d’aquest tipus de tecnologies renovables 

per tal de reduir els nivells de contaminants.  

Per tan des del meu punt de vista, aquest projecte m’ha servit per descobrir quins eren 

els passos necessaris que s’havien de seguir per el disseny d’una instal·lació 

fotovoltaica. També m’ha set interessant per aprendre com s’han d’utilitzar les 

legislacions existents en el disseny de un producte o instal·lació.  

Per últim desitjar que aquest treball pugui sevir de ajuda a persones que no disposin 

de les eines o bé dels coneixements necessaris per el disseny de una instal·lació 

fotovoltaica. 
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ANNEXES: 

 

1. ALTERNATIVES A L’ELECTRICITAT DE LA XARXA: 

1.1. Opcions actuals: 

 
 Energia Solar: 

 

Es captura la llum del sol per convertir-la en electricitat. Es fa a través de panells 

solars o fotovoltaics. Aquests panells estan formats per grups de cèl·lules o cel·les 

solars que són les responsables de transformar l'energia lluminosa (fotons) en 

energia elèctrica (electrons). Els fotons, que provenen de la radiació solar, 

impacten sobre la superfície de la cèl·lula i allà són absorbits per materials 

semiconductors, com ara el silici. Els fotons colpegen els electrons alliberant-los 

dels àtoms als quals pertanyien. Així els electrons comencen a circular pel 

material, I produeixen electricitat. 

 

Figura A1: Instal·lació solar fotovoltaica 

 

 

 

 Energia Eòlica: 

 

El gir d'aspes accionades pels vents es pot transformar en energia elèctrica 

mitjançant l'ús de turbines eòliques. Per obtenir electricitat, el moviment de les 

aspes o paletes acciona un generador elèctric (un alternador o dinamo) que 

converteix l'energia mecànica de la rotació en energia elèctrica. L'electricitat pot 

emmagatzemar en bateries o ser abocada directament a la xarxa. Sota el mateix 

principi es pot utilitzar com a mecanisme d'extracció d'aigües subterrànies o de 

certs tipus de molins per a l'agricultura. 
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Figura A2: Instal·lació eòlica 

 

 Energia Hidràulica 

 

És un tipus d'energia mecànica. Per exemple, l'energia obtinguda dels moviments 

de les aigües d'un riu. L'aigua té una important quantitat d'energia potencial, l'aigua 

cau a través de conductes, transformant l'energia potencial en energia cinètica. 

Aquest moviment s'aprofita per accionar turbines generadores d'electricitat 

(centrals hidroelèctriques). 

 

 Energia de la Biomassa: 

 

La biomassa inclou la fusta, plantes de creixement ràpid, algues conreades, restes 

d'animals, etc. L'energia s'obté per combustió, fermentació, piròlisi (la 

descomposició química de matèria orgànica causada per l'escalfament en 

absència d'oxigen) o gasificació d'aquests materials. 

 

Figura A3: Biomassa  

 

1.2. Alternativa seleccionada:  

 
Tot i que actualment, totes les energies anteriors posseeixen una tecnologia 

molt eficient, per aquesta instal·lació s’ha optat per la energia solar. 

 

Un dels principals motius que ha condicionat aquesta decisió, ha estat la 

ubicació geogràfica de la finca. Es tracta de una zona de l’interior de 

Catalunya, sense la presencia de cap afluent i on els dies de vent durant l’any 

són molt escassos.  
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Si que es cert, que la comarca de Vic, es puntera en l’ús de la biomassa com a 

font d’energia renovable, tot i així s’ha considerat més pràctic la instal·lació 

solar, perquè requereix menys feina per a la explotació.  

 

En el cas de la biomassa, és necessari un control de les sitges de biomassa 

per tenir la certesa que es té suficient combustible, així com que requereix 

certa feina de neteja, ja que s’ha de netejar la caldera de cendres procedents 

de la combustió. 

 

En el cas de l’energia solar, el manteniment durant l’any és pràcticament 

mínim, i solament es necessari revisions periòdiques per tal d’assegurar-se 

que la instal·lació funciona correctament. 

 

2.  REQUERIMENTS BÀSICS DE LA GRANJA: 

2.1.  Alimentació: 
 

Un dels factors més importants a tenir en compte a la hora de dissenyar el 

sistema de alimentació de la granja, són les necessitats alimentaries que 

requereix l’animal en cada etapa del cicle productiu. D’acord amb diverses 

dades proporcionades per experts en el tema, les necessitats alimentaries 

diàries segons el temps de vida de l’animal són les que es mostren en la 

següent taula: 

SETMANES DÍAS PES VIU (kg) 
CONSUM DIARI 

(kg) 

0 0 1,4   

1 7 3,2 0,02 

2 14 5 0,02 

3 21 6,5 0,3 

4 28 8,4 0,42 

5 35 11,3 0,67 

6 42 15 0,83 

7 49 19,2 0,99 

8 56 23,9 1,17 

9 63 29 1,28 

10 70 34,3 1,51 

11 77 40,1 1,75 

12 84 46,3 1,94 

13 91 52,7 2,14 

14 98 59,4 2,32 

15 105 66,2 2,49 

16 112 73,2 2,64 

17 119 80,2 2,78 

18 126 87,3 2,9 

19 133 94,3 3 

20 140 101,3 3,09 

21 147 108,1 3,16 
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22 154 114,6 3,21 

23 161 121 3,24 

Figura A4: Taula del consum de pinso dels porcs en funció del pes. 

 

Com que aquest projecte fa referència al disseny d’una granja de porcs 

d’engreix, aquests usualment solen tenir un pes d’uns 110 kg abans de 

sacrificar-los. Es per aquest motiu que el dimensionament del sistema de 

alimentació,  es realitzarà pensant que ha de suportar la càrrega màxima 

possible. És a dir que es dimensionarà tenint en compte que cada porc pot tenir 

un consum màxim de uns 3.16 Kg aproximadament.  

Evidentment, es considerarà un coeficient de seguretat en el càlcul, ja que els 

valors nominals recollits en la taula són solament un valor indicatiu.   

 

2.2. Hidratació: 
 

Un altre dels factors claus en la cria dels porcs és l’aigua. Les necessitats 

diàries que pot tenir un porc depenen molt de l’època anual i de factors 

ambientals. És per aquest motiu que les necessitats dels animals poden variar 

molt segons l’emplaçament a on es desitja construir la granja. D’acord amb el 

criteri d’alguns experts en la matèria existeixen relacions aproximades del 

consum hídric segons el tipus de animal analitzat. A continuació es mostra en 

forma de taula els consums diferenciant per tipus de animal.  

 

 

REQUISITS D'AIGUA 

Etapa Lts/dia 

Gestants 12-25 

Lactants 10-30 

Sementals 20 

Garrí 2.8 

Creixement 7-20 

Finalització 10-20 

Figura A5: Litres per dia que consumeix un porc segons la seva classe 

Degut a que els consums poden variar molt segons l’època de l’any (estiu i hivern), el 

dimensionament de la instal·lació hidràulica es dimensionarà tenint en compte el cas 

on es produeix un consum màxim, és a dir en els mesos de estiu. Evidentment no és el 

mateix un porc de engreix en el període de creixement que durant la finalització.  

Per tant, el dimensionament és realitzarà per porcs en període de finalització, on el 

consum diari és de uns 20 litres per animal. 

 

2.3. Temperatura 

Les instal·lacions porcines, són estructures complexes que requereixen d’un bon 

control ambiental. El sistema de ventilació és una part essencial de les instal·lacions 

que ha d'estar integrat a l'edifici per aconseguir un confort ambiental adequat. La 

manca de control pot donar lloc a un comportament anòmal en els animals com per 

exemple mossegades de cua o problemes sanitaris. 
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Els sistemes de ventilació actuals es basen en el mateix principi, és a dir, quan l'aire 

fred de l'exterior es desplaça a través de l'edifici, capta humitat i calor. Però a més 

elimina gasos i pols. La calor i l'aigua procedeixen dels animals, i d'altres fonts com les 

superfícies humides ( com per exemple els slats i les fosses de purins). En una 

situació hivernal el sistema de ventilació controla principalment el contingut d'humitat 

de l'aire. Pot ser necessària l'addició de calor per augmentar la capacitat de retenció 

d'aigua de l'aire (reduint la humitat relativa) o també per mantenir la temperatura a 

l’interior de la instal·lació a valors adequats. 

Un sistema de ventilació només funcionarà correctament si l'explotació està ben 

aïllada i exempta de fuites. L'aïllament és necessari per mantenir l'edifici calent i per 

evitar la condensació. Atès que la temperatura i el contingut d'humitat de l'aire entrant 

són habitualment més baixos que els de l'interior, aquest aire s’emportarà la calor i 

humitat, presents a l’interior. 

Durant la temporada de calor el sistema de ventilació elimina principalment calor de 

l'edifici. A més, el sistema de ventilació serveix com un sistema de refrigeració artificial 

per protegir els animals de temperatures elevades. 

Els factors que afecten el clima intern d'un edifici varia en gran mesura amb el tipus 

d'animals allotjats, la densitat, la qualitat de l'edifici (inclòs l'aïllament i la situació 

meteorològica).  

L'objectiu del disseny de l'edifici i la ventilació és mantenir la temperatura ambient dins 

de la zona òptima dels animals, que inclou des de la temperatura crítica més baixa fins 

al punt per sota de la temperatura crítica superior. En aquesta zona l'animal manté la 

seva temperatura corporal canviant simplement el seu comportament o postura. 

D'aquesta manera, la seva despesa energètica es manté en un mínim i la seva 

producció és més eficient. Per sota de la temperatura crítica inferior l'animal ha 

d'augmentar la seva producció de calor per mantenir la temperatura corporal, ja sigui 

metabolitzant greix corporal o augmentant la ingesta d'aliment. Per sobre de la zona 

crítica l'animal redueix la seva activitat, augmenta la freqüència respiratòria i redueix la 

ingesta d'aliment. 

 

De forma resumida, els valors de temperatura òptims per la cria de porcs són els que 

es mostren en la següent taula: 

  

Categoria Pes (kg) Porcs/corral Tipus de terra Interval tèrmic (ºC) 

Garrí 

1 10 Formigó 26-32 

1 10 Palla 20-27 

5 10 Formigó 22-30 

5 10 Slats metàl·lics 20-29 

5 10 Palla 16-26 

Deslletats 
20 10 Formigó 16-28 

20 10 Palla 11-25 

Engreix 40 15 Formigó 13-26 
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40 15 Palla 7-24 

Figura A6: Taula de temperatures de confort tèrmic en porcs, segons el material de la 

cort 

 

En aquest cas al tractar-se de una instal·lació per porcs de engreix amb uns 15 porcs 

per corral, amb terra de formigó, l’interval òptim de temperatures es de 13-26 ºC.  

 

De forma visual l’objectiu del sistema de ventilació és el que es mostra en la següent 

figura: 

Figura A7: Balanç de potències tèrmiques en la estructura de la granja, en els diferents 

períodes de l’any. 

 

La ventilació a l’hivern controla l’equilibri de humitat mentre que la ventilació a l’estiu 

controla la quantitat de calor. 

2.4. Il·luminació 

 
La il·luminació és un paràmetre important relacionat amb el comportament 

animal, la reproducció i el son. La única espècie en la que la normativa de 

benestar animal fa referència amb la regulació lumínica és la porcina (RD- 

1135/2002), establint un nivell de llum de 40 luxs durant al menys 8 hores al 

dia. 
 

En cas de que la llum natural que es disposa resulti insuficient per satisfer les 

necessitats fisiològiques dels animals, s’haurà de proporcionar una il·luminació 

artificial adequada.  

 

D’acord amb aquesta normativa es dimensionarà una instal·lació lumínica que 

ofereixi aquests 40 luxs que imposa la normativa en el cas dels recintes dels 

animals. En el cas del magatzem i del bany, que són zones de treball per les 
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persones la instal·lació lumínica haurà de proporcionar uns 120 luxs que és el 

que recomana la normativa en relació amb espais laborals.  

 

Els passadissos de interiors de les naus, també s’augmentarà la il·luminació, 

degut a que es tracta d’un espai per on es mouen els treballadors. Per tant, 

també haurà de tenir una il·luminació de 120 luxes per complir la normativa. 

 

 

 

 

3. SISTEMA CONTROL DELS NIVELLS DELS DIPÒSITS: 

Control dels nivells dels dipòsits: 

Per tal de tenir un sistema autònom,  capaç de realitzar correctament les omplertes 

dels dipòsits (sense la necessitat de realitzar-ho manualment mitjançant un 

treballador). S’ha optat per implementar un sistema automàtic. El mecanisme 

consisteix amb un sensor de nivell i una electrovàlvula a l’entrada de cada dipòsit. Això 

permet que quan el sensor de nivell, detecti que el nivell d’aigua és molt baix, obri 

l’electrovàlvula i activi la bomba de pressió. En cas de que més d’un dipòsit es buidi a 

la vegada, i emetin simultàniament una senyal a la bomba, aquesta realitzarà 

l’omplerta a tots els dipòsits buits al mateix temps. 

 Electrovàlvula: s’ha optat per una electrovàlvula de llautó de la marca 

ELECTROTAZ, concretament el model que funciona a una tensió de 24 V en 

continua, amb un consum en funcionament de 18W. És una vàlvula de la 

categoria “normalment tancades”, que solament sobre en cas de rebre la 

senyal. 

Figura A8: Electrovàlvula de la marca ELECTROTAZ 
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 Sensor de nivell: Per el sensor de nivell, s’ha optat per un sistema basat en 2 

boies que floten i es mouen simultàniament amb el nivell de l’aigua mesurant a 

quin nivell està el dipòsit. La boia inferior mesura quan el dipòsit està buit, i la 

boia superior, mesura quan el disposit està ple.  

El sensor de nivell està connectat amb la bomba de la granja i les 

electrovàlvules, per tal de sincronitzar els processos de omplerta i de buidatge. 

 

Aquest model és un producte de de la companyia CABLEMATIC, i té un 

consum de 10 W. 

Figura A9: Sensor de nivell del dipòsit d’aigua 

 

4. SISTEMA D’ALIMENTACIÓ DELS PORCS: 

Per el sistema de alimentació, s’ha optat per un sistema automàtic amb un motor 

elèctric que fa girar un cargol sense fi.  

Aquest sistema funciona de la següent manera. Un motor elèctric està acoblat amb un 

sistema reductor que permet que la velocitat de gir sigui a baixes revolucions per 

minut.  

 

Figura A10: Sistema de motor reductor amb sensor de final de carrera 
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L’eix de sortida del motor, està acoblat a un cargol sense fi que a través del moviment 

del motor permet que el pinso granulat avanci cap a l’interior de la granja. Un cop 

arriba al recipient del pinso, mitjançant un forat a la tubera i una connexió en forma de 

T, s’omple la sitja de cada cort. 

 

Figura A11: Sistema de cargol sense fi 

 

Figura A12: Sistema baixant del pinso en forma de T 

 

Per a l’extracció del pinso de la sitja de emmagatzematge, s’utilitza una connexió amb 

forma de embut on el cargol sense fi s’acobla mitjançant uns rodaments. 

Figura A13: Mecanisme de connexió de la canonada amb la sitja. 
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El sistema funciona ininterrompudament, fins que el pinso arriba al final de carrera i un 

sensor fa parar el motor. 

Figura A14: Sensor de final de carrera 

 

 SENSOR CAPACITIU: 

El sensor del final de carrera es basa en un sensor capacitiu. Aquests sensors són 

ideals per materials no ferrosos com el pinso. 

El seu funcionament es basa en mesurar la variació de capacitància d’un condensador 

quan va variant el medi dielèctric que hi ha entre les seves plaques. Al variar el nivell 

de material, varia proporcionalment el valor de la capacitat.  

Un detector capacitiu, es composa d’un oscil·lador, on el condensador està format per 

dos elèctrodes situats a la part davantera de l’aparell. 

Disposa d’un cargol per ajustar el valor de sensibilitat, però si s’augmenta molt el valor 

de la sensibilitat del detector, es produeix un augment de les pèrdues degut a 

l’augment de l ’histèresis de commutació. 

Els avantatges d’aquest tipus de sensors, és que no hi ha contacte físic amb l’objecte 

que s’ha de detectar. També permet detectar objectes de qualsevol naturalesa, 

conductors o no, per exemple minerals, fusta , vidre, etc. 

A continuació es mostra un exemple de un sensor capacitiu: 

Figura A15: Sensor capacitiu 
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4.1. Recipient del pinso a l’interior de la cort: 

Per tal de emmagatzemar el pinso a l’interior de cada cort, s’utilitza un recipient 

metàl·lic que actua com a dipòsit, alhora que va racionant l’aliment a mesura que els 

porcs van menjant. Aquest recipient, disposa de una tapa metàl·lica que es pot 

graduar, i permet augmentar o disminuir la quantitat de pinso que arriba a la safata del 

fons del recipient, que correspon el punt on menja el porc. 

S’ha escollit una sitja amb capacitat de 40 kg, construïda amb acer inoxidable. 

Figura A16: Sitja de pinso per a cada cort 

 

 

4.2. Conductes i cargol sense fi: 

Per al transport del pinso s’ha utilitzat el mecanisme de cargol sense fi. Actualment en 

el mercat existeixen un ampli ventall de diàmetres i materials per a les canonades. En 

aquest cas s’ha optat per canonades de diàmetre 90 mm (valor màxim), degut a que 

l’elevat número de porcs per cada nau implica un elevat cabal de pinso diari. 

Figura A17: Geometria de un cargol sense fi 

 



92 
 

Per el cargol sense fi, s’ha escollit el que s’adapta millor a la geometria del tub escollit 

anteriorment.  

 

Les dimensions que presenta són les següents: 

 

D 
Exterior 

P 
Pas 

Di 
Interior 

E 
Espesor 

Pes/metre Flux de pinso 

88 mm 60 mm 58 mm 4,3 mm 3,4 Kg/m 
2800/3200 

Kg/hora 

Figura A18: Dimensions del cargol sense fi escollit 

 

5. FINESTRES: 

Un altre dels mecanismes importants a l’hora de regular els paràmetres tèrmics a 

l’interior de la granja és mitjançant un regulació correcte de la posició de la finestra. 

L’electrònica ha permès que mitjançant el control de la temperatura a l’interior de la 

nau mitjançant un sensor, actuar sobre un element motor, que regula el grau de 

obertura de les finestres. Aquest control és realitza amb un motor elèctric, que 

connectat mitjançant un sistema de politges amb les finestres, permet obrir-les i 

tancar-les depenen de la temperatura interior. 

Mitjançant un sistema de politges i de cables de acer, correctament connectats en 

sèrie amb totes les finestres, permet que mitjançant un sol motor es pugui regular 

l’altura de la finestra en els dos costats de la nau. Això es pot aconseguir fent passar 

un cable per l’interior de la nau(suficientment alt perquè no ocupi l’espai transitable), i 

mitjançant una politja col·locada horitzontalment a l’altre costat de la nau, permet unir 

les dues línies de finestres. 
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En el cas d’aquestes naus s’han utilitzat finestres metàl·liques fabricades principalment 

amb alumini.  

Figura A19: Estructura de les finestres metàl·liques 

Els motors a escollir per el control de finestres es classifiquen segons el pes que 

poden elevar. Per aquesta instal·lació, s’ha dissenyat un sistema amb un motor per 

cada nau, on el motor es col·loca en la paret d’un costat i pot aixecar les finestres del 

costat oposat mitjançant unes politges i un cable metàl·lic 

S’ha escollit un motor elèctric de la companyia OSMOEUROPA, amb una capacitat de 

càrrega de 150 Kg. Funciona mitjançant una tensió de 12 Volts en continua, que 

proporciona una font d’alimentació. El consum en funcionament és de 48 W. 

 

Figura A20: Motor per obrir/tancar les finestres 

El sistema és completa amb una font d’alimentació capaç de convertir els 230 Volts 

amb una tensió continua de 12 o 24 Volts. 

Figura A21: Convertidor corrent altern a continu del motor 
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Finalment, per tal de automatitzar aquest sistema, s’ha incorporat un monitor a cada 

nau capaç de regular la posició de la finestra en funció de la informació que li 

proporciona un sensor de temperatura.  

S’ha escollit un monitor també de la marca OSMOEUROPA, concretament el model 

OCV2, que permet variar l’alçada de les finestres en funció de l’interval de 

temperatures desitjat per l’usuari. 

Figura A22: Monitor de control de OSMOEUROPA 

 

6. ACCESSORIS: 
 

 Shunt de bateries 

 

El shunt de bateries és un dispositiu que s’instal·la a la secció de cable que va 

des de les bateries a l'inversor i que disposa d'un petit cable que es connectarà 

al regulador de càrrega. Aquest dispositiu es sol connectar al cable del pol 

negatiu de la bateria. 

 
Figura A23: Shunts de bateries 

 

El shunt és una resistència de valor molt petit però capaç de suportar tota la 

intensitat que circula per ella. Aquest dispositiu mesura la tensió a la que es 

troba sotmesa, i coneixent el valor de la resistència es pot determinar la 

intensitat que circula pel circuit. Un cop coneguda la tensió total del circuit i els 
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ampers que circulen, coneixerem la potència, i sumant (integrant) en el temps, 

també coneixerem l'energia total amb Watts-Hora. 

 

Aquest petit dispositiu resulta important en les instal·lacions fotovoltaiques, ja 

que gràcies a ell es pot determinar la càrrega emmagatzemada en les bateries 

a temps real, podent calcular així l'autonomia de què es disposa.  

Quan el consum elèctric sigui de 12 o 24 V, no cal que s’instal·li aquest 

accessori. 

 

S’ha optat per el shunt de bateries model LEO 20 de  la marca ATERSA.  

Apareix a la pantalla del regulador un valor en percentatge(%), que és el 

percentatge de càrrega de la bateria. 

 

Figura A24: Shunt de bateria 

 

7. SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA EN CAS D’EMERGÈNCIA: 

 

Per tal de crear un sistema robust en cas de que algun dels aparells de l’equip 

fotovoltaic s’espatlli, s’ha d’implementar algun sistema per tal de tenir energia en cas 

d’emergència.  

En l’actualitat existeix un gran ventall d’opcions per utilitzar, les més útils per aquesta 

instal·lació són les següents: 

 Bateria amb líquid recarregable:  

 

Bateries solars obertes monoblock són bateries monobloc de plom àcid que es 

distingeix per tenir els elèctrodes interiors en forma de placa plana, de tal 

manera que aquesta bateria és gairebé irrompible, aguanta descàrregues molt 

profundes i dóna molts més cicles que una bateria d'AGM, GEL o plom àcid. Té 

un preu una mica superior.  

 

Cal afegir-li aigua cada 3-6 mesos. Seguint un manteniment adequat és una 

bateria que pot durar uns 10 anys en instal·lacions que siguin d'estiu, cap de 

setmana o aplicacions intensives. Els seus cicles al 50% estan en 1250 cicles. 

Sol venir inclosa en kit solars per habitatge aïllat o segona residència. 
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Figura A25: Bateria amb líquid recarregable 

 

 Grup electrogen: 

 

Un grup electrogen és un dispositiu autònom capaç de produir electricitat. La 

majoria de grups electrògens estan constituïts per un motor tèrmic que acciona 

un alternador. El seu pes pot variar d'uns pocs quilograms a desenes de tones. 

La potència d'un grup electrogen s'expressa en kVA (kilovolts ampere). 

 

Els grups electrògens s'utilitzen en zones no abastides per la xarxa elèctrica o 

bé quan hi ha talls del subministrament elèctric. 

 

Funcionen amb tot tipus de carburants. Els més utilitzats són la gasolina, el 

gasoil, el gas natural, els biocarburants i pels més potents, el fuel-oil. 

 

Figura A26: Grup electrògen 

 

 SAI (Sistema d’alimentació ininterromput):  

 

Un SAI és un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda, també anomenat UPS 

(Uninterruptable Power Supply) 

 

Es tracta d'un dispositiu que permet mantenir constant el subministrament 

d'alimentació elèctrica quan hi ha una fallada per alguna anomalia a la xarxa. 

Serveix, per tant, per protegir els dispositius que estiguin connectats a la xarxa 

elèctrica i mantenir-los en funcionament. 

 

 

Segons el seu funcionament es distingeixen tres tipus de SAI: 
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o SAI Off-line o Stand-By que proporciona una protecció bàsica. 

Protegeix de 3 anomalies: errors, pujades i baixades de tensió. 

El seu ús més comú és en la protecció de dispositius domèstics 

com ordinadors, monitors, televisors, etc. 

 

o SAI In-line o de "línia interactiva": Proporciona una protecció 

intermèdia solucionant 5 anomalies elèctriques. Pel que fa als 

SAI offline, afegeix protecció contra tensions baixes o altes que 

es produeixen de forma continuada. El seu ús més comú és la 

protecció de dispositius en llars amb tensions anòmales, petits 

comerços o empreses, ordinadors, monitors, dispositius de xarxa 

com routers i switches, càmeres de seguretat i videogravadors, 

etc. Estan indicats per protegir bombes i motors elèctrics, equips 

més sensibles i sofisticats com servidors, instrumentació de 

laboratori i equips sofisticats en entorns de treball on es 

requereixi una protecció silenciosa de qualitat. 

 

o SAI On-line, el més sofisticat. Ofereix protecció completa contra 

9 problemes que pot haver-hi en el subministrament elèctric. Un 

inconvenient és que les bateries han de substituir-se amb més 

freqüència, i que el seu cost és superior a la resta. El seu ús més 

comú és en la protecció d’equips de molt valor en empreses, 

com ara servidors, electrònica de xarxa, ordinadors de 

monitorització, videogravadores i càmeres de seguretat, etc. 
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8. INTENSITATS MÀXIMES PERMESES PER UN CONDUCTOR: 
La següent taula, estipula la intensitat màxima permesa per un conductor, 

d’acord amb el seu mètode d’instal·lació. 

Mètode de 

instal·lació

* 

 

 
Número de conductors i  tipus de aïllament 
 

 
A1 

 
 

3x 

PV

C 

 

2x 

PV

C 

 

 
3x 

XLP

E 

 

2x 

XLP

E 

 

      

 
A2 

 

3x 

PV

C 

 

2x 

PV

C 

 

 
3x 

XLP

E 

 

2x 

XLP

E 

 

       

 
B1 

 
   

3x 

PV

C 

 

2x 

PV

C 

 

 
3x 

XLP

E 

 

 
2x 

XLP

E 

 

   

 
B2 

 
  

3x 

PV

C 

 

2x 

PV

C 

 

 
3x 

XLP

E 

 

2x 

XLP

E 

 

     

 
C 
 

    
3x 

PV

C 

 

 
2x 

PV

C 

 

3x 

XLP

E 

 

 
2x 

XLP

E 

 

  

 
E 
 

     
3x 

PV

C 

 

 
2x 

PV

C 

 

3x 

XLP

E 

 

 
2x 

XLP

E 

 

 

 
F 
 

      
3x 

PV

C 

 

 
2x 

PV

C 

 

3x 

XLP

E 

 

 
2x 

XLP

E 

 

Secció 

mm2 

COURE 

 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
10 
 

 
11 
 

 
12 
 

 
13 
 

1,5 

 

11 

 

11,5 

 

13 

 

13,5 

 

15 

 

16 

 

16,5 

 

19 

 

20 

 

21 

 

24 

 

-- 

 2,5 

 

15 

 

16 

 

17,5 

 

18,5 

 

21 

 

22 

 

23 

 

26 

 

26,5 

 

29 

 

33 

 

-- 

 4 

 

20 

 

21 

 

23 

 

24 

 

27 

 

30 

 

31 

 

34 

 

36 

 

38 

 

45 

 

-- 

 6 

 

25 

 

27 

 

30 

 

32 

 

36 

 

37 

 

40 

 

44 

 

46 

 

49 

 

57 

 

-- 

 10 

 

34 

 

37 

 

40 

 

44 

 

50 

 

52 

 

54 

 

60 

 

65 

 

68 

 

76 

 

-- 

 16 

 

45 

 

49 

 

54 

 

59 

 

66 

 

70 

 

73 

 

81 

 

87 

 

91 

 

105 

 

-- 

 25 

 

59 

 

64 

 

70 

 

77 

 

84 

 

88 

 

95 

 

103 

 

110 

 

116 

 

123 

 

140 

 35 

 

-- 

 

77 

 

86 

 

96 

 

104 

 

110 

 

119 

 

127 

 

137 

 

144 

 

154 

 

174 

 50 

 

-- 

 

94 

 

103 

 

117 

 

125 

 

133 

 

145 

 

155 

 

167 

 

175 

 

188 

 

210 

 70 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

149 

 

160 

 

171 

 

185 

 

199 

 

214 

 

224 

 

244 

 

269 

 95 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

180 

 

194 

 

207 

 

224 

 

241 

 

259 

 

271 

 

296 

 

327 

 120 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

208 

 

225 

 

240 

 

260 

 

280 

 

301 

 

314 

 

348 

 

380 

 150 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

236 

 

260 

 

278 

 

299 

 

322 

 

343 

 

363 

 

404 

 

438 

 185 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

268 

 

297 

 

317 

 

341 

 

368 

 

391 

 

415 

 

464 

 

500 

 240 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

315 

 

350 

 

374 

 

401 

 

435 

 

468 

 

490 

 

552 

 

590 

 300 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

361 

 

401 

 

430 

 

461 

 

500 

 

538 

 

563 

 

638 

 

678 

 400 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

431 

 

480 

 

515 

 

552 

 

699 

 

645 

 

674 

 

770 

 

812 

 500 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

493 

 

551 

 

592 

 

633 

 

687 

 

741 

 

774 

 

889 

 

931 

 630 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

565 

 

632 

 

681 

 

728 

 

790 

 

853 

 

890 

 

1028 

 

1071 

 S’indica com a 3x els circuits trifàsics y com a 2x els monofàsics. 

A efecte de las intensitats admissibles els cables amb aïllament termoplàstic a base de 

poliolefina (Z1) son equivalents als cables amb aïllament de policlorur de vinil (PV). 

 Figura A27: Intensitats admissibles per cables amb conductors de coure, no enterrats 

a temperatura ambient (40ºC en el aire) 

 

 


