
NormativaNormativa ii sistemessistemes dede distribucidistribucióó

1- Normativa

1-1- Normes bàsiques

"Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (MIE-RBT)" (BOE 9-10-1985 i 12-12-1985) "e
Instrucciones complementarias (MIE-BT)" (Gener 1988)

"Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación" (BOE 1-12-1982) "e Instrucciones Técnicas
Complementarias (MIE-RAT)"

NORMA UNE 20-460 (actualment en fase d’elaboració)

1-2- Altres normes

"Reglamento de líneas aéreas de alta tensión"

"Normas técnicas de edificación (NTE)"

2- Generació i transport de l’energia elèctrica

L’energia elèctrica és una energia secundària que s’obté a partir d’altres energies en les
centrals generadores. Les centrals no tenen perquè estar properes a les àrees de consum (ciutats,
indústries, etc.) i per això és necessari un sistema de transport eficient.

A Europa l’energia elèctrica es transporta en forma de sistema trifàsic simètric de corrent altern
sinusoidal d’una freqüència de 50 Hz.
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3- Classificaci ó de les tensions

Segons reglaments: Baixa tensió (BT) ≤ 1000 V
Alta tensió (AT) > 1000 V

Classificació en ús:

MBT ≤ 50 V                     molt baixa tensió
50 < BT ≤ 1000 V      baixa tensió
1 kV < MT ≤ 60 kV   mitja tensió
60 kV < AT ≤ 275 kV     alta tensió
275 kV < MAT                  molt alta tensió

3-1- Tensions emprades segons l’ús

Les centrals generadores acostumen a treballar a MT. A la sortida de les mateixes hi ha el
parc de transformació que eleva la tensió fins a AT (o MAT en les grans centrals) a la qual treballen
les línies de transport d’elevada potència.

S’intenta transportar l’energia en AT tant tros com sigui possible ja que així les pèrdues són
menors. No oblidem que els usuaris demanen, en cada instant, una potència concreta. Aquesta
potència implica un corrent que serà menor com més gran sigui la tensió. Com les pèrdues de la línia
són proporcionals al quadrat del corrent; podem afirmar que les pèrdues, si la secció del conductor no
varia, disminueixen quadràticament a l’augmentar la tensió.

En apropar-se a les zones de consum cal tornar a baixar la tensió fins a MT per adaptar-se
a les tensions usuals dels consums.

A mitja tensió es connecten les empreses que tenen equips a aquestes tensions (grans motors,
forns,...) o aquelles que tenen grans consums, les quals disposen de transformadors MT/BT propis.

Als petits consumidors cal arribar-hi en baixa tensió que s’obté mitjançant una estació
transformadora (ET) de zona o de barri.

El neutre dels generadors i de la majoria dels transformadors s’acostuma a posar a terra per
tal que el sistema de tensions no estigui surant sinó connectat a una referència comú a tothom. Si no
es fes així les tensions respecte al terra i a altres elements circumdants podrien ser qualsevols, de
manera que es faria difícil triar la tensió d’aïllament dels diferents elements de la instal.lació.

En els trams en què el transport és a MT o AT no es transporta el neutre. En passar a BT es
fa aparèixer el neutre emprant transformadors que tenen el secundari en estrella, el centre de la qual
es connecta al neutre i a terra.

En cada tram només es posa el centre de l’estrella a terra en un costat per tal d’evitar
circulacions de corrent pel terra.
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4- Tipus d’instal.lacions

En arbre : d’un punt de sortida d’energia (generador,
transformador,...) es fa sortir una línia que es va
bifurcant per tal d’arribar als consums.

Radials: d’un punt de sortida d’energia surten diverses línies cap als consums.

En anell: d’un punt de sortida d’energia surten dues
línies que van passant pels punts de consum
un darrera l’altre fins a trobar-se tancant
l’anell.

Mallades: tots els punts de generació i consum estan units
entre ells. A la pràctica el mallat total és inviable i es
fa un mallat parcial.

Com més interconnexions hi ha, les garanties de subministre són més elevades i, en canvi,
les proteccions són més complexes.

Dins cada regió el transport es fa habitualment en forma mallada. Les regions s’uneixen entre
elles per unes poques línies.

Les grans distribucions es fan radials, fent que cada radi sigui un arbre.

Les petites distribucions (per exemple urbanes en MT) es fan normalment en anell.

Les instal.lacions interiors d’edificis es fan en arbre.



DefectesDefectes enen unun sistemasistema triftrifààsicsic

Entenem com a defecte la situació en que una instal.lació funciona en condicions diferents
d’aquelles per a les que ha estat dissenyada.

Els defectes en un sistema trifàsic es poden classificar segons

Els defectes de tensió i de freqüència són habitualment competència de la companyia
subministradora i, per tant, no els tractarem aquí.

1- Valors nominals

El valor nominal de qualsevol magnitud elèctrica (també anomenat valor assignat) per a un
aparell és aquell per al qual s’ha dissenyat l’aparell; és a dir que treballant a aquest valor, la vida de
l’aparell és infinita o suficientment llarga.
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2- Sobrecàrrega

Circulació d’un corrent superior al nominal; entre el 110% i el 200% del nominal. Les
sobrecàrregues vénen provocades pels següents motius:

Connexió de més aparells del compte. Arrencada de motors i altres elements.
Sobrecàrrega mecànica de motors. Avaries en motors connectats.

Les sobrecàrregues provoquen increments de temperatura en els conductors. El temps en què
es pot admetre una sobrecàrrega depèn, segons la llei de Joule, de l’invers del quadrat del corrent.

on R és la resistència del conductor i Q el calor generat. Ja que per a un determinat increment
màxim de temperatura ∆T del material que no el deteriora, calor acumulat és

on m és la massa del material i Ce el seu calor específic; es pot deduir que

3- Curt circuit

Un curt circuit és un sobrecorrent molt elevat respecte al nominal de la instal.lació. Segons els
casos es considera que hi ha un curt circuit a partir de 2.5 In a 15 In. Ve provocat per la connexió
a través d’una impedància molt petita de dues o més fases o d’una fase i el neutre.

En cas d’un curt circuit cal desconnectar ràpidament ja que no solament hi ha l’efecte de
l’escalfament sinó també els efectes electrodinàmics (força que s’exerceixen dos conductors pels quals
està circulant un corrent molt fort).

4- Fuita a terra

Els sistemes elèctrics solen tenir el centre de gravetat del sistema de tensions referit a terra.
Si pel motiu que sigui algun dels conductors actius (fases) entra en contacte amb el terra (a través
d’elements de construcció, de persones, de carcasses o directament) es produeix una circulació de
corrent de retorn per un lloc no previst (terra).

Les fuites a terra provoquen corrosió en els objectes metàl.lics enterrats o encastats en
elements de la construcció. Si una fuita a terra circula a través d’una persona pot ésser perillosa o
mortal, sobretot a partir d’uns 25 ÷ 30 mA. S’anomena contacte directe quan una persona toca un
conductor actiu (fase). S’anomena contacte indirecte quan una persona toca un element que està en
tensió per culpa d’un defecte (p.e. una carcassa).



SelecciSeleccióó dede cablescables

L’elecció d’un cable per a una instal.lació suposa triar:
Tipus d’aïllament: Bàsicament segons la resistència mecànica en funció de la forma

d’instal.lació.
Tensió nominal: En funció de les màximes tensions fase-fase i fase-terra de treball.
Secció: En funció del corrent que ha de passar-hi i la màxima caiguda de tensió que

admetem.

Per a tots els càlculs cal tenir en compte:
Les normes vigents
Les recomanacions del fabricant
Altres consideracions que depenen de l’empresa que contracta la instal.lació, la

companyia subministradora de l’energia i l’entitat que haurà de fer la
inspecció.

Per al càlcul de les seccions es tenen en compte tres conceptes:
Màxim corrent pel cable (característica tèrmica en règim permanent).
Màxima caiguda de tensió admissible.
Resistència tèrmica al curt circuit (característica tèrmica en règim transitori).

L’experiència recomana un procés de càlcul per fer-ho.

1- Càlcul del corrent per fase

Si SNi és la potència aparent nominal de cada consum que funciona alhora i UN la tensió
nominal, el corrent per fase nominal val

Consums monofàsics:
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Consums trifàsics:

Consums en corrent continu:

Com es pot veure no es consideren caigudes de tensió sinó que es fa suposant tensió nominal
ja que només cal tenir una idea aproximada del corrent que ha de passar; a més, en prendre la tensió
nominal ens decantem del costat de la seguretat ja que les tensions seran probablement menors.

Per a cada fase es sumen els corrents que l’afecten. Si no es preveu que totes les càrregues
funcionin simultàniament, es considerarà el màxim corrent previsible. Es dimensionaran totes les fases
iguals a aquella que hi passa més corrent, encara que s’intentarà que els consums siguin tan
equilibrats com sigui possible.

Si s’han de sumar corrents alterns, es farà fasorialment tenint en compte que, si ϕ és l’angle
del consum, serà

2- Coeficients a aplicar segons la forma d’instal.lació

Aquests coeficients depenen de:

Instal.lació a l’aire o enterrada
Temperatura ambient
Agrupació de cables i proximitat
Temperatura màxima de l’aïllant (paper impregnat 65°, PVC 70°, EPR i PRC 90°)
Forma de col.locació
Natura del terreny (en cables enterrats)

Els coeficients vindran donats pel fabricant, i indiquen la reducció del corrent màxim admissible.
Segons el nombre i forma de les taules facilitades pel fabricant, pot haver-hi més o menys coeficients.
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3- Determinació de la secció pel criteri de màxim corrent

El fabricant facilita les taules de màxim corrent per a cada cable. Aquestes taules són per al
cas en que tots els coeficients són 1. En un cas general la taula a emprar serà la del fabricant
multiplicant cada un dels corrents pel producte dels coeficients.

Per simplificar la forma de treballar es calcula el corrent I’ (anomenat corrent de selecció) a
partir del corrent real (I) dividint aquest darrer pel producte dels coeficients.

En les taules cercarem quina és la mínima secció que pot aguantar el corrent I’. Aquesta serà
la secció calculada pel criteri de màxim corrent.

3-1- Secció del neutre

El neutre pot ésser de secció meitat a les fases quan les seccions de fase són superiors o
iguals a 25 mm2 en coure o 35 mm2 en alumini, la càrrega és bàsicament equilibrada i hi ha protecció
de sobrecorrents al neutre (segons RBT1).

Es recomana la mateixa secció en el cas de càrrega desequilibrada. Es recomana més secció
en cas que gran part de la càrrega siguin circuits electrònics.

4- Determinació de la secció pel criteri de la màxima caiguda de tensió

En baixa tensió el RBT admet que, des de l’origen de la instal.lació:

∆U < 1.5% vivendes
∆U < 3% enllumenat general
∆U < 5% altres usos en general
∆U < 0.5% instal.lacions d’enllaç amb comptadors en la planta d’ús
∆U < 1% instal.lacions d’enllaç amb comptadors concentrats
∆U < 1% instal.lacions repartidores amb comptadors en la planta d’ús
∆U < 0.5% instal.lacions repartidores amb comptadors concentrats

En mitja tensió es recomana no superar el 7%.

1 Amb excepcions. Per exemple, en instal.lacions d’enllumenat públic el neutre ha de ser de la mateixa secció que les
fases (segons MIE BT 032).
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La caiguda de tensió en un cable es calcula segons:

En trifàsic

En monofàsic

En corrent continu

on I és el corrent nominal, R i X són la resistència i la reactància totals del cable (en baixa tensió
és habitual suposar X = 0) i Cos ϕ, Sin ϕ corresponen a la càrrega. Sovint la caiguda de tensió és
petita i es poden aproximar les anteriors expressions, sense un error significatiu, per

En trifàsic

En monofàsic

La caiguda de tensió en tant per cent la calcularem segons

Si la caiguda de tensió supera el límit cal agafar la secció immediata superior i comprovar si
la caiguda compleix. En baixa tensió, atès que considerem el cable sense reactància, podem
determinar quin és el màxim valor de resistència que fa admisible la caiguda de tensió. La secció
mínima pel criteri de la caiguda de tensió serà la primera que tingui una resistència inferior a la
calculada.

En moltes ocasions ens interessarà coneixer no tant sols la caiguda de tensió en cables, sinó
en el conjunt d’una instal.lació que inclou transformadors. En aquest cas la caiguda de tensió en un
transformador depèn dels paràmetres Rcc i Xcc del seu esquema equivalent,
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per tant, amb les mateixes aproximacions que s’han comentat per als cables,

En trifàsic

En monofàsic

on UN és la tensió nominal del costat on reduïm.

Per tal de fer-la sumable amb les altres caigudes amb les mateixes aproximacions que en el
cable, atès que la reactància del transformador és molt més gran que la seva resistència, serà

En trifàsic

En monofàsic

5- Càlcul de la secció pel corrent de curt circuit

En cas de curt circuit es considerarà que el calor no surt a l’exterior del cable (procés
adiabàtic) ja que en un temps tant curt com el d’actuació de les proteccions de curt circuit no s’assoleix
el règim permanent. Considerant el procés adiabàtic, en funció de l’aïllant (que ens fixa la temperatura
màxima que podem assolir) i del conductor (calor específic o capacitat tèrmica) s’obté l’expressió

Cal agafar la més gran de les seccions mínimes calculades pels tres mètodes (màxim corrent,
màxima caiguda de tensió i curt circuit). En baixa tensió no es considera el curt circuit ja que la massa
del cable és prou gran respecte de l’energia que s’involucra que fa que la temperatura no arribi a
valors perillosos durant el temps que triguen les proteccions a actuar.
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5-1- Càlcul del corrent de curt circuit

El corrent de curt circuit el calcularem segons

En trifàsic

En monofàsic

on Ri i Xi són les resistències i reactàncies dels cables transformadors entre el punt de tensió UN

i el punt de defecte.

En cas d’un transformador

Si no es coneix ϕcc es pot suposar que Cos ϕcc ≈ 0 . Les R i X dels trams anteriors al punt
de connexió (escomesa) es coneixen de forma indirecta a través de la potència de curt circuit. Es
defineix Scc com el producte de la tensió nominal pel corrent que circula en cas de curt circuit (en règim

permanent) en el punt (i per si és trifàsic). A partir de la potència de curtcircuit podem trobar el
corrent de curt circuit i la impedància equivalent d’aquests trams, amb les expresions

En trifàsic

En monofàsic
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En corrent continu

Si interessa coneixer els valors de la resistència i la reactància equivalents als trams anteriors
a l’escomesa i es coneix el factor de potència de curt circuit en el punt (Cos ϕcc) es pot aplicar

En trifàsic

En monofàsic

En cas que no es doni Cos ϕcc es suposarà que aquest és 0 (reactància pura).



CompensaciCompensacióó dede l’energial’energia reactivareactiva

1- Justificació

La majoria dels consums absorbeixen corrents que no estan en fase amb la tensió. Imaginem
una càrrega en la qual el desfàs entre corrent (I) i tensió (U) és ϕ. Aquesta càrrega converteix en
potència útil el producte

Càrrega monofàsica

Càrrega trifàsica simètrica

Per tant, el corrent I té una part útil I Cos ϕ i una no útil I Sin ϕ. Ambdues components,
però, circulen per les línies, transformadors, etc.

Si només circulés el corrent útil, les línies podrien ser de menor secció i els transformadors de
menor potència aparent nominal i també disminuirien les caigudes de tensió; per tant interessa als
usuaris i a la companyia subministradora que l’angle ϕ sigui proper a zero.

En els usuaris industrials la reactiva es penalitza en forma de recàrrec en el cost de l’energia
activa, segons l’expressió:

que dóna recàrrecs en el cost si Cos ϕ < 0.9 i bonificacions si Cos ϕ > 0.9. Si la càrrega té Cos
ϕ = 1 la bonificació és del 4%. Això vol dir que es paga el preu de l’energia activa multiplicat per
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En els consums domèstics el recàrrec és fix (independent del factor de potència) i va inclòs
en el preu de l’energia activa.

La solució per optimitzar la instal.lació i baixar el cost és generar energia reactiva, és a dir,
instal.lar condensadors. Cal anar amb compte amb els següents punts:

No hi ha condensadors de qualsevol valor que se’ns ocorri. A més, els
condensadors tenen una tolerància de valor gran (5%, 10%,...).

Està prohibit sobrecompensar, és a dir, una instal.lació no pot ser capacitiva.

2- Criteris de compensació

Els condensadors es poden col.locar

En cada aparell
Avantatges:

Bona millora del Cos ϕ ja que es pot fer un càlcul ajustat.
Optimització de la instal.lació ja que es redueix el corrent a tota ella.
Fàcil càlcul.

Inconvenients:
Subutilització dels condensadors ja que mai estan tots els aparells connectats

alhora.
Car d’instal.lació i manteniment ja que cal anar aparell per aparell.

Per zones
Avantatges:

Interessant en llocs on hi ha diverses màquines però habitualment només se
n’empra una.

Millor utilització dels condensadors.

Inconvenients:
Només optimitza una part de la instal.lació ja que el tram de cada màquina no està

compensat.

Global
Avantatges:

Descarrega l’escomesa o el transformador.
Òptima utilització dels condensadors.

Inconvenients:
Complex mètode de decisió sobre el nombre de condensadors en cada instant.
No descarrega la instal.lació.
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En alta tensió

Avantatges:
Imprescindible en cas de motors o aparells de MT.
Condensadors proporcionalment més econòmics.

Inconvenients:
Aparamenta cara.
No descarrega la instal.lació ni el transformador.

3- Tipus de bateries

Fixes: tenen una capacitat constant (en kVAr). Es connecten en borns de la càrrega o conjunt de
càrregues a compensar.

A salts: tenen diversos condensadors que es poden anar connectant sota les ordres d’un controlador
de Cos ϕ.

Habitualment s’empren els tipus:

1 : 1 : 1 → Tots els graons iguals.
1 : 2 : 2 → Un graó de meitat de potència i tots els altres iguals. Permet

més precisió en l’ajust.

4- Altres consideracions

En compensar grans motors amb arrencada estrella-triangle cal fer-ho amb un contactor addicional
per als condensadors, que es connectarà quan el motor ja està en triangle.

Les proteccions han de comptar amb el pic de corrent de connexió dels condensadors; per evitar que
disparin intempestivament.

El condensador ha de portar (dins o fora) una resistència de descàrrega que, quan està sense
tensió, el descarregui per sota dels 50 V en 1 min (cas de baixa tensió) o en 5 min (cas de
mitja tensió).
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1- Interruptors i seccionadors

Anomenem interruptor a un aparell destinat a connectar circuits elèctrics pels quals,
en connectar-los, circula corrent i desconnectar-los quan per ells està circulant corrent; per tant,
és un aparell que connecta i desconnecta circuits en càrrega.

Si el circuit que s’interromp és de més d’un fil, cal que tots els conductors del circuit es
tallin alhora.

Anomenem seccionador a un aparell destinat a connectar i desconnectar circuits
elèctrics quan aquesta maniobra no suposa el pas o la interrupció del corrent. La característica
més important del seccionador és que els contactes oberts o tancats han d’ésser perfectament
visibles per qüestions de seguretat.

El seccionador, per la seva característica de tall visible, s’empra com a element de seguretat.
Té l’inconvenient que en cas de fer una maniobra en càrrega pot ésser destruït. L’interruptor és
l’element de connexió i desconnexió per excel.lència. Té els inconvenients que els contactes no són
visibles i que el preu és més elevat que un seccionador. A vegades s’empren també els portafusibles
com a seccionadors.

Es posen seccionadors en elements de potència que poden requerir manteniment (per exemple
interruptors) de manera que puguin quedar aïllats. En instal.lacions mòbils de baixa tensió els
seccionadors són els endolls.

En mitja i alta tensió és habitual que cada element tingui un seccionador a cada costat (línies,
transformadors, interruptors,...).

Per evitar el risc que es pogués maniobrar un seccionador en càrrega, sovint un seccionador
està enclavat amb un interruptor de manera que no es pot maniobrar el primer si el segon és tancat.

Els interruptors-seccionadors són interruptors amb visualització directa dels contactes
oberts.
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Els seccionadors de posta a terra són elements que s’empren, habitualment en mitja i alta
tensió, per garantir la posta a terra dels elements de la instal.lació abans de la seva manipulació (per
exemple per manteniment o reparació). Tenen la particularitat que el seu poder de tancament no és
nul ja que en el moment de tancar ha de circular el corrent de descàrrega capacitiva de la instal.lació.

2- Característiques de qualsevol aparell de maniobra

Tensió nominal: és aquella tensió en valor eficaç per la qual s’ha pensat que treballarà en
règim permanent.

Corrent nominal: és el màxim corrent en valor eficaç que pot deixar passar en règim
permanent.

Màxima tensió a freqüència industrial: és la màxima tensió a 50 Hz en valor eficaç que hi
pot haver sense que s’envelleixi prematurament el dielèctric de l’aparell.

Màxima tensió a ona de xoc: és la màxima tensió amb una ona de tipus llamp de curta
durada i unidireccional en valor de pic que hi pot haver sense que s’envelleixi
prematurament el dielèctric de l’aparell.

Màxim corrent: és el màxim corrent que pot admetre en valor instantani, pel que fa a
esforços electrodinàmics.

Màxim corrent de curta durada: és el màxim corrent en valor eficaç un temps curt (p.e. en
cas de curt circuit). S’ha d’acompanyar del temps que s’ha considerat (habitualment
1s o 3s).

Poder de tall: és el màxim corrent que pot obrir correctament. En el seccionadors és
teòricament nul, ni que sempre tenen un petit poder de tall residual. Els anomenats
seccionadors en càrrega tenen un poder de tall residual reforçat.

Poder de tancament: és el màxim corrent que admet que aparegui en l’instant de connectar.
En els seccionadors és nul.

3- Interruptor automàtic

Interruptor amb poders de tall i tancament molt elevats. Dissenyat especialment per
desconnectar curts circuits; en cas de defecte ha d’ésser capaç de connectar sobre un curt
circuit i desconnectar immediatament sense fer-se malbé.

No s’ha de confondre un interruptor automàtic amb un interruptor amb maniobra elèctrica.
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4- Contactor electromagnètic

Un contactor és un interruptor governat elèctricament amb una única posició estable. Això
implica que quan s’alimenta el circuit de maniobra del contactor els seus contactes de potència
(contactes principals ) es tanquen i quan deixa d’alimentar-se els contactes s’obren. El fet que només
tingui una posició estable és interessant ja que ens permet de fer automatismes, tal com comentarem
més endavant.

Atès que el principal motiu per emprar contactors és la possibilitat de realitzar automatismes,
és habitual que els contactors portin, a més dels contactes principals (de potència) uns contactes
auxiliars per a potències molt petites que serviran per a la realització dels automatismes.

Aquests contactes auxiliars són de dos tipus,
els que es tanquen quan ho fan els principals,
anomenats normalment oberts (NO, normally opened),
i els que s’obren quan els principals es tanquen,
normalment tancats (NC, normally closed). El nombre
de contactes auxiliars és variable segons la marca i el
model; en alguns casos es poden afegir contactes
auxiliars segons les necessitats.

En les figures adjuntes es mostra el principi de
funcionament d’un contactor i el seu esquema (els
esquemes es dibuixen sempre en posició de repòs).

Quan per la bobina no circula corrent (posició
de repòs o estable) la culata es manté separada del
nucli per acció d’una o més molles; al mateix temps els
contactes principals i els auxiliars normalment oberts
són oberts i els auxiliars normalment tancats són
tancats.

Quan per la bobina fem circular un corrent continu (posició de treball) el nucli es converteix en
un electroimant que atreu la culata vencent la força de la molla (o molles); al mateix temps els
contactes principals i els auxiliars normalment oberts es tanquen i els auxiliars normalment tancats
s’obren. Si desconnectem la bobina el contactor torna a la posició inicial per acció de les molles.

Habitualment les instal.lacions industrials solen treballar amb corrent altern, per aquest motiu
hom desitjaria poder alimentar el contactor amb aquest tipus de corrent; això, però, dóna problemes
com veurem.
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La força d’un electroimant sobre una peça no
magnetitzada depèn del quadrat del corrent; en el cas de
corrent sinusoidal la força serà del tipus sinus al quadrat i,
per tant, sempre positiva. En la figura adjunta s’ha repre-
sentat la força f(t) d’un electroimant alimentat amb corrent
altern sinusoidal.

Malgrat que aquesta força és sempre positiva, durant
alguns instants és menor que la força F de la molla cosa que
fa que el contactor alimentat amb corrent altern oscil.li i pugui
arribar a cremar-se.

Per tal de solucionar aquest problema es col.loquen en el nucli del contactor les anomenades
espires d’ombra que són uns anells de coure o alumini que es tanquen sobre una part de la secció
del nucli. La presència de les espires d’ombra fa que en la part central de les branques laterals del
nucli aparegui un segon flux magnètic decalat respecte al que passa per la perifèria d’aquestes bran-
ques. Per la branca central circula un flux igual a la suma dels altres dos. Això fa que la força de l’elec-
troimant sigui proporcional a la suma dels tres fluxos i que, per tant, sempre superi la força de la molla
com es veu a la figura adjunta.

S’anomena relè a un contactor que no té contactes de potència. Els relès s’empren com a
complement als contactors en els automatismes. Algunes aplicacions poden ser memorització d’estats
(planta destí d’un ascensor, número en comunicació en una centraleta telefònica, etc.) o per realitzar
funcions lògiques.

Hi ha alguns relès especials com els relès de protecció (un d’ells, el relè tèrmic, el veurem més
endavant) i els temporitzats.

4-1- Circuit marxa-aturada

El circuit més senzill amb contactors i que s’empra sovint per a la connexió i desconnexió
d’algunes màquines és el circuit marxa-aturada, que és el representat a la figura següent.

Com es pot veure consta de dues parts, el circuit de potència (dibuixat amb línia gruixuda) que
és el que alimenta la càrrega a través dels contactes principals i el circuit de maniobra (línia fina) que
és el que realitza l’automatisme controlant l’alimentació de la bobina del contactor.
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Si no premem cap dels dos polsadors no pot passar
corrent per la bobina i el contactor està en repòs, per tant el
motor resta aturat. Si premem el polsador de marxa (M)
circularà corrent a través seu i de la bobina, això farà que el
contactor canviï d’estat, els contactes principals es tanquen
i també els auxiliars NO.

Si deixem anar el polsador M el corrent continua
circulant per la bobina gràcies al contacte NO, per tant el
contactor continua indefinidament en estat de treball. El fet
que l’alimentació d’un contactor depengui d’un contacte del
propi contactor s’anomena autoenclavament . Si premem el
polsador d’aturada (P) el corrent a la bobina és interromput
i el contactor torna a la posició de repòs en la qual romandrà
fins que es torni a prémer el polsador M.

Si interessa que la màquina pugui posar-se en marxa i aturar-se des de diversos punts només
caldrà afegir més polsadors de marxa i d’aturada. Cada polsador de marxa ha de poder fer arribar
corrent a la bobina, per tant caldrà posar-los tots en paral.lel. En canvi tots els polsadors d’aturada han
de poder tallar el corrent de la bobina i per això s’hauran de posar en sèrie.

S’anomena enclavament de dos contactors al fet que l’alimentació de l’un depengui, entre
altres coses, de l’estat de l’altre.

5- Consideracions per al cas de circuits trifàsics amb neutre

En el cas de circuits trifàsics amb neutre cal tenir la precaució que mai estiguin les fases
connectades i el neutre desconnectat ja que poden aparèixer tensions fase-neutre estranyes si la
càrrega és desequilibrada. Hi ha tres formes de fer la connexió:

Connectar simultàniament fases i neutre. El disseny de l’aparell ha d’ésser molt acurat.

No desconnectar mai el neutre. Només recomanable si el neutre està posat a terra en origen.

Desconnectar primer les fases que el neutre i connectar primer el neutre que les fases. Té menys
probabilitat de mal funcionament. És el més recomanable i aquell que empren molts
interruptors de protecció; per aquest motiu cal cablejar els interruptors seguint les indicacions
que el fabricant dóna sobre el contacte de neutre.
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1- Postes a terra

1-1- Postes a terra de referència

El terreny i els materials de construcció són conductors de corrent elèctric. Tots els éssers
(animats o inanimats) excepte aquells que estan expressament aïllats, estan en contacte amb ells.

Els neutres de generadors i secundaris de transformadors acostumen a posar-se a terra ja que
així les fases tenen, respecte al terra, una tensió coneguda. Si això no es fes així la tensió d’una fase
respecte al terra podria ser qualsevol ja que, en no tenir referència, tot petit corrent que aparegui per
acoblament inductiu o capacitiu, pot afectar aquesta tensió. La tensió fase-terra podria llavors superar
la tensió fase-fase i, fins i tot, la tensió màxima del material.

1-2- Postes a terra de protecció

Si una persona toca una carcassa que, per un defecte d’aïllament, està a tensió (contacte
indirecte) es veurà sotmesa a una tensió que pot ésser perillosa si provoca la circulació d’uns
mil.liamperes pel seu cos. Si aquesta carcassa es connecta a terra, la tensió que apareixerà serà molt
menor ja que la resistència del cos quedarà en paral.lel amb una molt més petita.

1-3- Resistència del terreny

El valor de la resistència que presenta una posta a terra no és per raó de fenòmens de
conducció (com en els metalls o els líquids) per tant, no verifica l’equació
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La resistència de la posta a terra és a causa d’un
fenomen de difusió i, per tant, la seva variació amb la
distància provocarà una distribució de tensions. Clavem a
terra dos electrodes verticals, A i B, i els connectem a una
font de tensió. Si anem clavant un tercer electrode, X, entre
els altres dos i alineat amb ells i tracem el gràfic de la tensió
entre X i B en funció de la distància entre X i B obtindrem la
gràfica de la figura.

Com podem observar la variació de la tensió amb la
distància només es produeix prop dels electrodes A i B; per
la qual cosa podem considerar una resistència pròpia de
cada un mentre que la resta de terra la podem considerar
sense resistència atès que en aquesta part no hi ha caiguda
de tensió.

Si dos electrodes estan prou allunyats, la resistència
que oferiran al pas de corrent de l’un a l’altre serà la suma
de les dues; independentment de la distància.

La resistència de l’electrode depèn de:
Resistivitat del terreny
Forma de l’electrode
Mides de l’electrode
Materials de l’electrode

Els electrodes més corrents són les piques (barres clavades verticalment) les malles
horitzontals, les plaques verticals i els fils horitzontals; els tres darrers necessiten excavació per a
poder enterrar-los. Els materials més habituals són acer recobert de coure i acer galvanitzat.

1-4- Mesura de la resistència d’un electrode

Es disposen dos electrodes (A i B) prou separats d’aquell
(X) que volem mesurar de manera que no estiguin en línia recta. Es
fan mesures de caiguda de tensió quan passa un corrent fix I per
dos d’ells. Després es repeteix per tal de fer les mesures amb les
tres parelles possibles.



Protecció de persones i instal.lacions 39

1-5- Instal.lació de postes a terra de protecció

Tots els elements conductors de l’estructura d’un mateix edifici han d’estar connectats a la
mateixa posta a terra. Una posta a terra pot estar formada per diversos electrodes units entre si. Les
postes a terra de les carcasses dels aparells elèctrics poden ser diferents si no és possible que un
individu entri en contacte simultàniament amb totes dues.

Des de la instal.lació de posta a terra surten els conductors de protecció (normalment amb una
funda a franges grogues i verdes) que connecten les masses, però:

El conductor de protecció no es pot interrompre.
Les carcasses no poden actuar com a conductor de protecció.

Els elements d’instal.lació d’aigua i gas s’han de posar a terra però no s’han d’emprar com a
conductors ni d’electrodes de terra. La posta a terra d’un element es farà sempre per un únic punt de
l’element.

2- Fusibles

El fusible és l’element més antic per a la protecció d’instal.lacions. Quan per una instal.lació
circula un corrent que podria destruir algun dels elements de la mateixa, el fusible es fon abans,
interrompent el pas del corrent i evitant els seus efectes destructius.

Bàsicament es tracta d’un fil o làmina pel qual circula el corrent. Aquest fil o làmina s’escalfa
amb el pas del corrent. Si aquest corrent és elevat el fusible fondrà en un temps que depèn en forma
quadràtica inversa de la intensitat.

Si es produeix un curt circuit el fusible rebrà de cop l’energia de fusió i, per tant, fondrà quasi
instantàniament.

Els seus valors característics són:

Tensió nominal
Corrent nominal
Corba de fusió
Corba de limitació
Poder de tall
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2-1- Corba de fusió

Gràfica que indica, per a un fusible concret, el temps
de desconnexió en funció del corrent. La figura adjunta n’és
un exemple.

2-2- Limitació

Quan el corrent puja de valor (i no ha arribat al màxim) el fusible comença a fondre’s; apareix
un arc elèctric en el seu interior que té una caiguda de tensió, aquesta caiguda impedeix que el corrent
segueixi creixent.

La corba de limitació ens dóna el corrent
màxim que hi haurà a partir del màxim que hi
hauria si no hi hagués el fusible.

En la figura la línea gruixuda és la corba
de limitació. Si, per exemple, el corrent de
curtcircuit que hem calculat en valor eficaç és
1 kA , la màxima intensitat que circularia serien
2.7 kA en valor de pic però la limitació del
fusible fa que el corrent no pugi més de 0.6 kA
en valor de pic.

3- Relès tèrmics

És un element que s’empra normalment associat a un contactor per tal de protegir un aparell
contra les sobrecàrregues.

El seu principi de funcionament és un bimetall. Un bimetall està format per dues làmines iguals
formades amb metalls diferents i soldades.

Si suposem que la superior es dilata més que la inferior sembla que
en escalfar-se, la de dalt s’hauria d’allargar més que la de baix com es
mostra a la part central de la figura però, a causa que estan soldades, això
no és possible sinó que es dobleguen tal com es veu a la part inferior de la
figura.

En un bimetall pel qual passi un corrent elèctric es produeix una
corbatura que depèn de l’escalfament que aquest corrent li produeix.
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Les figures mostren el seu pricipi de funcionament i el seu esquema. L’esquema representat
és monofàsic però habitualment són trifàsics.

Convé observar que el relè tèrmic no desconnecta
la càrrega sinó que obre un contacte NC i tanca un NO
atès que s’empra habitualment associat a un contactor.

S’anomena guardamotor a l’associació d’un
contactor i un relè tèrmic. La figura adjunta mostra
l’esquema d’un circuit guardamotor en què podem veure
que en produir-se una sobrecàrrega s’obre el contacte NC
del tèrmic i es desactiva el contactor provocant la
desconnexió del motor.

El contacte NO del tèrmic s’empra habitualment
per encendre una bombeta pilot que ens indicarà que la
desconnexió ha estat provocada per una sobrecàrrega.

Si es produeix una sobrecàrrega, el bimetall es doblega
fins que el cargol (que permet ajustar el temps de dispar del
tèrmic) toca la peça basculant, moment en què es produeix la
desconnexió. El temps de desconnexió és inversament
proporcional al quadrat del corrent (llei de Joule).

Com el seu funcionament es basa en la llei de Joule, el
temps de desconnexió dependrà en forma quadràtica inversa de
la temperatura, tal com mostra la seva corba característica.

Convé observar que és habitual no graduar l’eix
horitzontal en corrent sinó en corrent dividit pel corrent nominal
o de regulació del tèrmic.

Els relès tèrmics no suporten ni poden desconnectar curts circuits. Cal acompanyar-los d’un
element que protegeixi contra els curts circuits (per exeple uns fusibles).
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3-1- Relès tèrmics compensats en temperatura

Imaginem-nos que tenim un relè tèrmic dins d’un armari amb altres elements. L’interior
d’aquest armari probablement estarà a una temperatura més elevada que l’ambient. Això fa que quan
el relè tèrmic desconnecti el motor estigui, probablement, a una temperatura relativament baixa. Per
aquest motiu convé compensar l’actuació del relè tèrmic en funció de la temperatura del lloc on aquest
està.

El relè tèrmic compensat en temperatura porta un bimetall addicional que compensa la
sobretemperatura ambient de forma que l’actuació del tèrmic només depengui del corrent.

Cal anar amb compte, per exemple, si el relè tèrmic i el motor es troben en un mateix recinte
petit ja que llavors l’escalfament de l’ambient probablement és provocat pel propi motor i llavors l’ús
d’un relè tèrmic compensat en temperatura pot comportar la destrucció del motor.

3-2- Relès tèrmics diferencials

Quan en un dispositiu simètric (per exemple un motor)
falla una fase, el seu corrent màxim per fase és menor, per tant,
les sobrecàrregues seran a un nivell més baix de corrent.

Un relè tèrmic diferencial és un relè tèrmic que triga
menys temps a disparar si la sobrecàrrega és asimètrica (2 fases)
que si és simètrica (3 fases). El seu principi de funcionament es
mostra a la figura on podem veure que amb una sobrecàrrega
simètrica els bimetalls han de desplaçar-se una distància D per
accionar el disparador mentre que si la sobrecàrrega és asimètrica
només cal una distància d<D .

4- Interruptor automàtic magnetotèrmic

És un element dissenyat per a la protecció d’instal.lacions i aparells
contra les sobrecàrregues i curts circuits. El seu esquema, per a un interruptor
unipolar, és el de la figura.

El principi de funcionament de l’interruptor magnetotèrmic és el mostrat en la figura. El corrent
entra per un dels borns i passa pel contacte que en funcionament normal és tancat, després passa per
una bobina que té una tija mòbil en el seu interior i també per un bimetall; finalment surt per l’altre
born.
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Si es produeix una sobrecàrrega, el bimetall (part tèrmica) es doblega fins que el cargol (que
permet ajustar el temps de dispar tèrmic) toca la peça basculant, moment en què es produeix la
desconnexió. El temps de desconnexió és inversament proporcional al quadrat del corrent (llei de
Joule).

En cas de curt circuit el corrent que circula per la bobina (part magnètica) crea un camp
magnètic suficientment fort com per atreure la tija, cosa que provoca la desconnexió instantània. El
corrent de desconnexió magnètica sol estar entre 3 i 14 cops el corrent nominal, per tant en cas de
sobrecàrregues molt fortes es produirà també la desconnexió instantània.

Dins de l’interruptor hi ha una sèrie d’elements mecànics que provoquen la desconnexió de
l’interruptor encara que algú estigui subjectant la maneta. En els interruptors magnetotèrmics de més
d’un pol (bipolars, tripolars, etc.) la sobrecàrrega o el curt circuit en un pol provoquen la desconnexió
en tots ells simultàniament.

Les seves característiques són:

Tensió nominal
Corrent nominal
Corba de disparament
Poder de tall

La corba de disparament teòrica seria com la de la
figura de l’esquerra on Img és el corrent de disparament
magnètic, Ipt és el poder de tall i IN el corrent nominal de
l’interruptor.

A la pràctica la corba és doble deixant un marge a causa de les les toleràncies de fabricació.
Segons que sigui el que estem calculant emprarem la corba superior o la inferior. Així si volem saber
el temps que la instal.lació haurà d’aguantar un curt circuit agafarem la superior (cas més desfavorable)
mentre que si volem estar segurs que un motor pot arrencar sense provocar la desconnexió agafarem
la inferior.



44 Instal.lacions elèctriques

It = corrent mínim de desconnexió segura
Id1 , Id2 = límits del dispar magnètic
Ipt = poder de tall

Hi ha 4 corbes d’ús habitual

La corba U és la normal. Té un dispar magnètic d’aproximadament Id1 ≥ 3.85 IN
i Id2 ≤ 8.8 IN.

La corba L és la de nivell més baix. Té un dispar magnètic d’aproximadament
Id1 ≥ 2.6 IN i Id2 ≤ 3.85 IN. S’empra habitualment per protegir cables.

La corba D està pensada per a elements amb corrents forts d’arrencada o de
magnetització (motors, transformadors, etc.). Té un dispar magnètic de l’ordre
de Id1 ≥ 10 IN i Id2 ≤ 14 IN.

Aquestes tres corbes tenen aproximadament el mateix dispar tèrmic.

La corba ICP (Interruptor de Control de Potència) té aproximadament el mateix
dispar magnètic que la corba U però amb una corba tèrmica més
pronunciada. És aquell que la companyia subministradora instal.la a la sortida
dels comptadors per tal de limitar la potència consumida per la instal.lació.

5- Selectivitat

S’anomena així al fet que quan hi ha dos elements de protecció (per exemple magnetotèrmics
o fusibles) en un circuit, en produir-se un defecte només actui el més proper al defecte. Per exemple
en el circuit de la figura hi ha un magnetotèrmic general per a protegir la instal.lació i un magnetotèrmic
més per a cada derivació. Anem a veure que passa si es produeix un curtcircuit.



Protecció de persones i instal.lacions 45

Si el curt circuit és en 1 salta A

Si el curt circuit és en 2 salta A

Si el curt circuit és en 3 salta B

Si això no es compleix no hi ha selectivitat. Una condició imprescindible per a que hi pugui
haver selectivitat és que el calibre de A sigui més gran que el dels altres.

Per saber si hi ha selectivitat es superposen les corbes, tenint en compte que estan referides
a corrents nominals diferents. Si no es tallen hi ha selectivitat. Si es tallen no hi ha selectivitat ja que
en cas de curt circuit els interruptors poden disparar simultàniament o fer-ho el que no toca.
Evidentment si els magnetotèrmics que emprem tenen la corba desdoblada cal emprar la corba inferior
del de calibre més gran i la superior del de calibre més petit.

Es diu que hi ha selectivitat parcial si només disparen simultàniament amb curts circuits molt
grans. Això és interessant en dos casos:

Equival a selectivitat total si el punt en què es tallen les corbes correspon a un
corrent més gran que el curt circuit màxim de la instal.lació.

En instal.lacions on la llargada del cable fa presuposar que la major part dels curts
circuits seran amb corrent força inferior al màxim, cas en què la major part
dels cops no hi haurà problemes de selectivitat.

En la figura de l’esquerra hi ha selectivitat total , a la del mig no hi ha selectivitat i a la de la
dreta hi ha selectivitat parcial. Com es pot apreciar en la figura de la dreta només hi ha selectivitat
quan I < IC .
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6- Interruptor de protecció diferencial

6-1- Màxima tensió de contacte

Les màximes tensions de contacte, és a dir, màximes tensions que poden aparèixer entre una
carcassa posada a terra i terra a 1 m en cas d’un defecte fase-carcassa, estan limitades segons:

50 V en ambients secs
24 V-25V en ambients humits
12 V en ambients molt humits o condicions especials.

Veiem un exemple:

Si posem un terra millor, p.e. 4 Ω, tindrem

Veiem que amb un terra millor la intensitat és més elevada.

Si posem un terra pitjor la intensitat serà més baixa i potser no detectarem el defecte (p.e. un
magnetotèrmic de 20 A amb 16.75 no dispara mai).

Cal un aparell capaç de detectar els defectes d’aïllament, o sigui les fuites, per tal de garantir
la desconnexió ràpida de la instal.lació amb defecte.

Un interruptor diferencial s’empra per protegir les persones i les instal.lacions contra les fuites
a terra. El terra i els elements de construcció són conductors del corrent elèctric, més o menys bons
segons la seva composició. Es produeix una fuita a terra quan el corrent en lloc de retornar al
generador a través dels cables corresponents, ho fa a través del terreny o dels elements de
l’estructura.
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Quan aquest corrent arriba a terra a través del cos humà pot produir-se una electrocució. Es
considera que per sobre uns 30 mA (0.03 A) el corrent altern circulant pel cos humà pot ser mortal.

6-2- Principi de funcionament de l’interruptor diferencial

Sabem que en un sistema qualsevol la suma de corrents entrants és zero.

Si sumem els corrents que entren al nostre sistema

La suma serà zero mentre no passi corrent pel terra o pel conductor de protecció. Quan la
suma de tots els corrents supera un llindar s’assenyala defecte.

Important:

Sempre s’han de comptar tots els conductors actius (inclòs el neutre)
Mai s’ha de comptar el conductor de protecció.

El principi de funcionament és el simbolitzat a
la figura. Quan l’interruptor diferencial es connecta,
prement l’actuador manual, es tanquen els contactes
i s’acosta la peça mòbil a l’imant; els contactes
s’aguanten en posició tancada per l’atracció de l’imant.
La força de l’imant és prou petita com per no poder
tancar els contactes sense l’ajut de l’actuació manual.

En situació de
funcionament normal el corrent entra per un dels dos fils i surt per l’altre.
En aquestes condicions cada un dels fils crea flux magnètic en el nucli
toroidal però atès que el corrent en un fil té sentit contrari al de l’altre, el
flux magnètic total és nul i, per tant, no s’indueix corrent en la bobina
secundària.
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Quan es produeix un defecte el corrent en un dels dos fils és més
gran que en l’altre fil i, per tant, el flux magnètic en el nucli toroidal deixa
de ser nul provocant l’aparició d’un corrent a la bobina secundària.

Si la diferència (∆I) dels corrents és més gran que un valor mínim
(sensibilitat del diferencial) el corrent de secundari circulant per la bobina
de dispar és prou gran com per vèncer la força de l’imant provocant la
desconnexió dels contactes.

S’anomena sensibilitat nominal d’un diferencial al valor màxim de
sensibilitat que pot tenir, el valor mínim de desconnexió (sensibilitat real)
està sempre entre el valor nominal i la seva meitat.

Les sensibilitats nominals més habituals són:

Molt alta sensibilitat: 10 mA
Alta sensibilitat: 30 mA
Sensibilitat normal: 100 i 300 mA
Baixa sensibilitat: 0.5 i 1 A

Els d’alta sensibilitat i molt alta sensibilitat s’empren en instal.lacions domèstiques, d’oficines
de laboratoris i de serveis, els de sensibilitat normal en la indústria i els de baixa sensibilitat en
alimentacions de potència gran.

Els diferencials acostumen a portar un polsador de prova.
Aquest polsador simula un defecte fent passar un corrent apropiat
per fora el nucli toroidal. Quan es prem aquest polsador (cosa que
cal fer periòdicament) el diferencial ha de desconnectar.

Convé observar que sovint hi ha persones que senten
passar corrent per dins el seu cos i pensen que el diferencial no
funciona ja que no ha desconnectat. Això probablement és fals i el
que ha succeït és que el corrent és menor que la sensibilitat del
diferencial.

Cal tenir en compte també que el diferencial desconnecta
en cas de fuites a terra; per tant una persona pot estar en contacte amb dos dels fils d’una instal.lació
i, per tant, electrocutant-se i el diferencial no desconnectar si aquesta persona està prou aïllada de
terra. El diferencial és un aparell de seguretat contra els accidents amb el qual no s’ha de
sobre-confiar. Així no s’ha de treballar sobre una instal.lació en tensió malgrat hi hagi un diferencial
de protecció.

Els diferencials també tenen dispositiu de desconnexió lliure, és a dir desconnecten encara que
algú aguanti la maneta en la posició de connectat.

Només hi ha unes poques intensitats nominals (p.e. 25, 40, 63, 80, 100 A) ja que això només
afecta la secció de fils del seu interior.
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No són interruptors automàtics, per tant no poden tallar corrents de curt circuit; per això cal
protegir-los sempre contra els curts circuits amb magnetotèrmics o fusibles.

6-3- Relès diferencials

Cada cop més hi ha la possibilitat de tenir un nucli toroidal separat que permeti el dispar
d’interruptors magnetotèrmics. En circuits de corrent fort això funciona amb alimentació auxiliar.

En circuits de petit corrent es fan diferencials sense contactes provistos d’una palanqueta que
fa disparar un magnetotèrmic. El conjunt és més econòmic (només cal un joc de contactes de potència)
i ocupa igual o menys lloc.

6-4- Selectivitat d’interruptors diferencials

Dos diferencials, en ésser instantanis, no poden
tenir selectivitat. Perquè hi hagi selectivitat cal que

És a dir el diferencial ID2 ha de ser més sensible
i més ràpid que el ID1 per tal que hi hagi selectivitat.

Molts fabricants fan diferencials anomenats selectius que són retardats. Hi ha selectivitat si el
diferencial més proper a la generació és de tipus selectiu i de menys sensibilitat que el més proper a
la càrrega.
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