
ProblemesProblemes dede selecciseleccióó dede cablescables

Problema SC1

Es tracta d’alimentar 9 motors trifàsics de 12 kV i una potència de 500 kW Cos ϕ = 0.75 (i).
La instal.lació es farà amb un cable de coure tripolar que passarà per una safata contínua amb 5
cables més, separats, a una temperatura ambient de 30°C. Cerqueu el cable a emprar, pel criteri de
densitat de corrent.

Coeficients
Per temperatura: 30°C⇒ K = 1.12
Per disposició: més de 3 cables sense tocar-se en una safata contínua⇒ k = 0.80

Tensió nominal

Triem cable 8.7/15 kV de secció 150 mm2 ja que admet 350 A.
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Problema SC2

En la instal.lació trifàsica de la figura

calculeu les seccions dels cables sabent que van sota tub a 45°C i que les caigudes de tensió no
poden superar

AB: 0.5% BC,BD: 3% DE,DF: 5%

Coeficient de temperatura a 45°C KT = 0.93
Coeficient cables sota tub KD = 0.80

Atès que els cables van sota tub és recomanable triar-los unipolars. Fem una primera tria de seccions
a partir dels corrents trobats i cerquem les seves resistències
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Cal reduir la caiguda a A-B; cerquem la resistència que ha de tenir el cable.

Caldrà un cable de sAB = 150 mm2 (0.126Ω/km) en el qual
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Problema SC3

En el circuit trifàsic de la figura, calculeu els corrents i les potències de curt circuit en A, B, C
i D.

Punt A Tram AB Transformador Tram CD

Scc = 500 MVA

Cos ϕcc = 0.2

V = 25 kV

Cable a l’aire 15/25 kV

3x120 mm2

l = 2 km

25/0.38 kV 8 MVA

εcc = 4%

Cos ϕcc = 0.35

Cable BT a l’aire

3x(1x300 mm2)

l = 500 m

AB:

BC:

CD:

La potència de curt circuit en el punt A ens permet determinar l’esquema equivalent del tram anterior
a A.
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Problema SC4

Calculeu les seccions per al circuit de la figura.

Sabent que en A

i que els cables van enterrats a 1.2 m de fondària a T = 40°C

Preparem una taula de la qual podem omplir les dues primeres columnes i la resta l’anirem omplint a
mida que avancin els càlculs.

Emprarem tres cables de coure unipolars aïllats 15/25 kV.

d(m) I
(A)

I’
(A)

s
(mm2)

R
(mΩ)

X
(mΩ)

Icc

(kA)
s

(mm2)
∆U%

L1

L2

L3

L0

1000
500
3000

350
150
200
350

416
178
238

185
50
70

125
231
990
1250

122
75.5
429
6124

2.25
2.21
2.03
2.31

11.8
11.6
10.63

0.3
0.24
1.37

L0 és la línea equivalent al tram anterior a A.
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Les seccions previstes pel criteri de màxim corrent compleixen les especificacions de corrent de curt
circuit i caiguda de tensió. Per tant les seccions seran
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Problema SC5

Calculeu les seccions i els corrents de curt circuit sabent que en cada tram ∆ U ≤ 1% i que
cal realitzar la instal.lació amb cables unipolars sota tub a 35°C. El circuit és en corrent continu.

Coeficient de temperatura a 35°C KT = 1.06
Coeficient de disposició sota tub KD = 0.8

Preparem una taula de la qual en podem omplir les dues primeres columnes i les altres les anirem
omplint a mida que avancin els càlculs.

I(A) l(m) I’(A) s(mm2) R(mΩ) ∆U%

L1

L2

L3

L4

L0

70
56
20
30

30
5
7
10

82.5
66
23.6
35.4

25
16
4
10

22.65
5.90

33.04
18.90
6.91

1.44
0.30
0.60
0.52

Hem de refer L1 ja que ∆U > 1%
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Problema SC6

Un consum trifàsic a 380 V, de P = 11.2 kW amb Cos ϕ = 1 està alimentat amb cable a l’aire.
Amb les condicions d’instal.lació del cable el fabricant ens dóna les següents taules:

Secció
(mm2)

Intensitat
màxima (A)

R (65°C)
(Ω/km)

Temperatura aire
(°C)

Factor de
reducció

1 9.5 20.5 25 1.3

1.5 12 14 30 1.22

2.5 17 8.2 35 1.13

4 24 5.1 40 1

6 29 3.6 45 0.87

10 40 2.1 50 0.71

a) Indiqueu quina ha d’ésser la secció del cable si la temperatura de l’aire és de 50°C.

b) Sabent que la longitud del cable és de 50 m, i suposant que el conductor arriba a una temperatura
de 65°C, si es desitja que la caiguda de tensió sigui inferior a l’1%, quina és la secció necessària?
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a)

s = 4 mm2

b)

Problema SC7

En el magatzem tenim cables unipolars de les següents característiques per al tipus
d’instal.lació que es vol fer

Secció mm2 Imàx(A) R(50°C) Ω/km

2.5
4
6

10
16
25

11.8
19
28
46
73
92

7
4.4
3

1.6
1.1
0.7

Coeficient de reducció en funció de la temperatura ambient

- 10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C

0.8 0.91 0.95 0.98 1 1.1
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Coeficient de reducció en funció del número de circuits trifàsics en paral.lel

1 2 3 4

1 0.95 0.9 0.85

a) Es volen alimentar 3 càrregues trifàsiques idèntiques de valors nominals

cadascuna d’elles amb una terna de cables independent. Sabent que només hi hauran aquests
3 circuits i que la temperatura ambient estimada és de 20°C, escolliu la secció nominal
corresponent.

b) Quina secció caldria instal.lar en el cas anterior si no es vol que en cap cas la caiguda de tensió
sigui superior al 4%, s’estima la temperatura de funcionament del cable en 50°C i les longituds
de cada tram són

a)

Coeficient per temperatura K20 = 0.98
Coeficient per nombre de circuits K3 = 0.9

Secció escollida s = 10 mm2

b)

Per tant, s = 25 mm2
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Problema SC8

Una càrrega trifàsica consumeix 51.1 kVA amb un factor de potència de 0.82 inductiu quan
s’alimenta amb un sistema 3 x 380 V 50 Hz. Aquesta càrrega s’alimenta mitjançant una terna de
cables unipolars posats en una safata en la qual hi ha un circuit trifàsic més idèntic al de la càrrega.

Es suposa que la temperatura serà de 40°C i que la temperatura de l’interior dels cables
arribarà a 50°C.

La longitud del cable és de 200 m. Es suposa que la tensió a l’origen de la línia serà tal que
al final es mantindrà constant a 380 V.

Secció mm2 Imàx(A) R(50°C) Ω/km

2.5
4
6

10
16
25
35

11.8
19
28
46
73
92
123

7
4.4
3

1.6
1.1
0.7
0.52

Coeficient de reducció en funció de la temperatura ambient

- 10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C

1.3 1.2 1.1 1.05 1 0.9

Coeficient de reducció en funció del número de circuits trifàsics en paral.lel

1 2 3 4

1 0.95 0.9 0.85

Es demana:

a) De les seccions disponibles (veure taula), quina és l’adient sota el criteri de règim tèrmic permanent
(o de màxima densitat de corrent)

b) Si es desitja que la caiguda de tensió no superi el 3.5%, quina secció cal posar?

c) Quina potència és la màxima que es pot alimentar a Cos ϕ = 0.82 amb una terna de cables
unipolars de 35 mm2 amb les mateixes condicions que en els apartats anteriors.
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a)

Coeficient de temperatura KT = 0.9

Coeficient de número de circuits1 + 1 = 2circuits KN = 0.95

triem s = 25 mm2

b)
Anomenem Rm la màxima resistència que pot tenir el cable per mantenir la caiguda de tensió

demanada; com UF = 380 V

0.965 UI = UF

Resistència màxima per kilòmetre

s = 35 mm2 ja que 0.52 < 0.625Ω/km i 0.7 > 0.625Ω/km

c)
Corrent màxim admès, pel criteri de densitat de corrent
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Pel criteri de la caiguda de tensió màxima, sabem que

El factor més limitant és la caiguda de tensió, per tant amb Cosϕ = 0.82 el màxim que es pot
alimentar són 61.49 kVA
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Problema ER1

Una instal.lació trifàsica està formada per 2100 fluorescents 220 V 50 Hz 40 W
Cos ϕ = 0.41 connectats en estrella.

Calculeu:

a) El preu de 8 h de funcionament (sabent que 1 kWh val 13 ptes.) i el corrent absorbit.

b) El preu de 8 h de funcionament si fos Cos ϕ = 1 i el corrent absorbit.

c) El condensador que cal posar en paral.lel amb cada tub per tal de millorar al màxim el Cos ϕ
sabent que només hi ha condensadors d’un nombre enter de µF.

d) Amb tots els tubs compensats com en l’apartat c) calculeu el nou preu i el nou corrent.

a)
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b)

c)

Podem triar entre C = 6 µF iC = 5 µF. Si agafem el de 6 µF, atès que és més gran que el necessari,
resultarà un circuit capacitiu; la qual cosa no interessa. Agafem doncs C = 5 µF

d)
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Problema ER2

En un edifici hi ha una fluctuació de promig de consum de potència reactiva de:

8-10h 34 kVAr
10-13h 28 kVAr
13-15h 12 kVAr
15-17h 31 kVAr
17-21h 22 kVAr
21-8h 7 kVAr

Decidiu la bateria automàtica a instal.lar sabent que cada graó pot ésser de 5, 10 o 20 kVAr
i que el regulador pot controlar fins a 6 nivells.

Fem una taula on per cada potència veiem les combinacions possibles de graons. En les combinacions
a, b i c tots els graons seran iguals de valors 5, 10 i 20 kVAr respectivament. En la combinació d disposarem
d’un graó de 5 kVAr i la resta de 10 kVAr mentre que en la e serà un de 10 kVAr i la resta de 20 kVAr
. En aquests dos darrers casos ens referirem com a mig graó a aquest graó més petit.

Els nombres entre parentesi indiquen el grau d’aproximació.

a b c d e

n 5 n 10 n 20 5 + n 10 10 + n 20

34
31
28
22
12
7

6 (88%)
6 (97%)
5 (89%)
4 (91%)
2 (83%)
1 (71%)

3 (88%)
3 (97%)
2 (71%)
2 (91%)
1 (83%)
0 (0%)

1 (59%)
1 (65%)
1 (71%)
1 (91%)
0 (0%)
0 (0%)

3 (88%)
3 (97%)

2.5 (89%)
2 (91%)
1 (83%)

0.5 (71%)

1.5 (88%)
1.5 (97%)
1 (71%)
1 (91%)

0.5 (83%)
0 (0%)

Així en la tercera filera de la columna d, 2.5 vol dir dos graons de 10 kVAr i un de 5 kVAr.

Podem observar quea i d donen lloc al mateix grau d’aproximació; el mateix passa amb b i e. La millor
aproximació es troba en els casos a i d.

En general, pel mateix grau d’aproximació, les bateries 1:2:2 requereixen menys graons que les 1:1:1;
cosa que també s’ha posat de manifest en aquest cas.

Atès que una bateria 1:2:2 serà més econòmica, triarem cas d; és a dir 3 10+5 (tres graons de
10 kVAr i un de 5 kVAr .
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Problema ER3

L’enllumenat d’un túnel està format per 180 làmpades 220 V 65 W Cos ϕ = 0.4 (i)
distribuïdes simètricament en estrella.

Si el conjunt s’alimenta amb un sistema trifàsic de 381 V calculeu la potència reactiva que
ha de subministrar una bateria de condensadors connectada en triangle per tal que el factor de
potència de la instal.lació sigui 0.98 (i).
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Problema PT1

En una instal.lació de 380 V el neutre està posat a terra amb una impedància de terra de
RN = 6 Ω. Es produeix un defecte en un aparell (defecte fase-carcassa). La resistència de la línea és
Rl = 0.8 Ω i la del defecte de Rd = 0.2 Ω. Si la resistència del cos humà és Rh = 2500 Ω. Calculeu

a) Corrent que passa per una persona que toqui la carcassa i tensió de contacte.

b) Corrent que circularia si la carcassa estés posada a terra amb una resistència de terra de Rt = 3.5
Ω i tensió de la carcassa respecte a terra.

c) Corrent que passaria per una persona que toqués la carcassa quan està posada a terra en les
condicions de l’apartat b) i la tensió de contacte que apareixeria.

a)
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b)

c)

Problema PT2

Un motor trifàsic compensat de 380 V 50 kW Cos ϕ = 1 es connecta a una instal.lació. En
el punt de connexió la potència de curt circuit és de 20 MVA. Si el motor consumeix en arrencar entre
6 i 8 cops el corrent nominal i el temps màxim d’arrencada és d’un segon; trieu un fusible i calculeu
el màxim corrent en cas de curt circuit.

Descartem tots els fusibles amb poder de tall inferior a 30.39 kA . Agafem fusible de 80 A i mirem,
a la corba de fusió, el temps que triga amb 608 A .
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Els gl no serveixen atès que amb 608 A fonen en menys d’un segon. Els aM de 80 A si serveixen
ja que triguen més d’un segon a fondre. Agafem un cilíndric aM de talla 2 i 80 A que té unpoder de tall de
100 kA.

El corrent màxim ve donat per la corba de limitació i serà d’uns 12 kA de cresta. Si no hi hagués
fusible hauria estat de 90 kA.

Problema PT3

Una màquina trifàsica (compensada) de 10 kW 380 V té un pic de connexió de 13 In que
dura 0.3 s. Si la potència de curt circuit en el punt de connexió és de 15 MVA, determineu el fusible
necessari i el màxim corrent de curt circuit.

Correspondria un fusible de 16 A. Cap dels fusibles de 16 A aguanta 197.5 A durant 0.3 s.

Caldrà augmentar el calibre a un aM cilíndric de calibre 20, però serà necessari augmentar la secció
dels cables ja que les sobrecàrregues petites no són protegides pel fusible. El temps de fusió a 197.5 A serà de
0.41 s.

El corrent de curt circuit serà de 3.2 kA (en lloc de 53 kA sense fusible).

Problema PT4

Un motor trifàsic de 1300 kW 6 kV Cos ϕ = 0.8 consumeix en arrencar un corrent de 13
In. Trobeu el fusible apropiat sabent que arrenca en 1.5 s i que la potència de curt circuit és 200
MVA. Trobeu el màxim corrent de cresta i el temps de fusió en cas d’un curt circuit de 9 kA.
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Un fusible de 160 A fon en 0.75 s amb 2033 A; cal un fusible més gran. L’adequat és de 200 A
que a 2033 A fon en 2.9 s. Caldrà tenir en compte que el fusible és de 200 A i no de 160 A al dimensionar
els cables.

El màxim corrent de cresta per a 19.3 kA serà d’uns 20 kA.

En cas d’un curt circuit de 9 kA la fusió serà en uns 4 ms i la seva cresta serà de 17 kA.

Problema PT5

Un motor té un corrent nominal
de 10 A. Durant l’arrencada el motor
consumeix 8 cops el corrent nominal i
l’arrencada dura 0.5 s. Si la corba de
fusió del fusible que el protegeix és la de
la figura, està connectat adequadament el
fusible. Per què?

No va bé perquè a 80 A el temps de fusió és menor que 0.1 s i arrenquem amb 0.5 s.

Problema PT6

En un taller cal instal.lar un magnetotèrmic per tal de protegir el primari d’un transformador
380/220 V. El transformador és trifàsic de 20 kVA i té un pic de connexió de 6 In. Sabent que la
potència de curt circuit en el punt de connexió és de 2.5 MVA, trobeu l’interruptor apropiat.

Convé un magnetotèrmic de calibre 32 A
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Cal un poder de tall superior a 3.8 kA, per exemple 6 kA.

Aquest valor ha de caure a la part tèrmica de la corba (si cau a la magnètica la desconnexió serà
instantània).

No pot ser de corba L ja que en connectar saltarà. Amb corba U el disparament és molt probable.

Triem un de corba D de 32 A que amb 182.3 A triga entre 0.6 s i 3.2 s en desconnectar.

Problema PT7

El transformador d’una nau industrial és trifàsic de 380/220 V 20 kVA. La càrrega més
important que alimenta és un motor trifàsic de 220V 8 kW Cos ϕ = 0.86. Sabem que el pic de
connexió del transformador és de 9 In i el del motor de 6 In durant 2 seg. Sabent que la potència
de curt circuit en el punt de connexió és de 2.1 MVA, calculeu el magnetotèrmic de protecció que cal
situar al primari del transformador.
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A la vista del corrent nominal del transformador, ens decidim per un magnetotèrmic de calibre 32 A

Pel corrent de curt circuit hem d’agafar interruptors amb poder de tall superior a 3.2 kA . Ens decidim
pels inferiors, és a dir de 6 kA.

A causa del pic de connexió del transformador només podem agafar un de corba D ja que els altres,
amb 273.5 A , desconnectarien instantàniament.

Cal comprovar l’arrencada del motor, a 84.8 A el temps de dispar està entre 4.5 i 35 s per tant
funciona correctament.

Problema PT8

En un laboratori hi ha un transformador 381/127 V monofàsic de 10 kVA amb un pic de
connexió de 10 In en 0.2 s. El transformador alimenta una màquina de 7800 W Cos ϕ = 0.8.
Sabem que el corrent de curt circuit al primari és de 7 kA i al secundari de 4 kA. Si el motor
consumeix en arrencar 7 In durant 1 s, trieu els interruptors de protecció de primari i secundari tenint
en compte que la connexió és simultània (al connectar el transformador queda connectat el motor).
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En el secundari cal un interruptor de calibre 80 A amb poder de tall superior a 4 kA i no ha de
disparar amb 538 A en 1 s

No n’hi ha cap de 80 A que serveixi. Triem un de 100 A (5.38 IN) i 10 kA corba D (atès que no
hi ha aparells d’aquest calibre amb poder de tall inferior) que amb 537 A triga entre 0.75 i 10 s en disparar.

En el primari cal un interruptor de calibre 32 A i poder de tall superior a 7 kA que no ha de disparar
amb 443 A en 0.2 s ni amb 179 A en 1 s.

En primari no aguanta cap de 32 A ja que amb 443 A desconnecten en un temps molt inferior a
0.2 s. Provem un de 8 kA (corbes L i U) de 40 A (11 In en 0.2 s i 4.5 In en 1 s) però succeeix el mateix.
També succeeix el mateix si ho provem amb un de 10 kA corba D.

Provem un de 10 kA corba D de 50 A (8.9 In en 0.2 s i 3.6 In en 0.5 s); amb 443 A (8.9 In)
dispara entre 0.4 i 3.8 s i amb 179 A (3.6 In) dispara entre 3 i 30 s ; per tant aguanta. Caldrà instal.lar
cables per 50 A ja que si s’instal.len per 32 A no estaran protegits contra sobrecàrregues.

Problema PT9

Un transformador trifàsic s’alimenta mitjançant una font de tensió fixa (independent del corrent
consumit), a la sortida del transformador (costat baixa) es situa un armari d’interruptors automàtics.

Sabent que les característiques del transformador són
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i que els poders de tall disponibles són

Seleccioneu quin serà el poder de tall necessari per als interruptors anteriorment esmentats.

Poder de tall necessari 8 kA

Problema PT10

Un motor trifàsic s’alimenta a 380 V consumint un corrent de 14.8 A. La línia que alimenta
aquest motor, té instal.lat, per protegir-la, un interruptor magnetotèrmic de 6 kA corba U de calibre
15 A. Si el motor pateix una sobrecàrrega que fa que el corrent sigui 1.5 cops superior, dispararà
el magnetotèrmic?. Si ho fa, en quant temps?

Corrent en cas de sobrecàrrega 14.8 1.5 = 22.2 A

Relació al corrent nominal del magnetotèrmic

Cercant en la gràfica aquest valor trobem que el temps de dispar del magnetotèrmic és aproximadament
entre 50 i 1000 s.

Problema PT11

Un motor trifàsic té com a corrent nominal 32 A, està protegit per un interruptor automàtic
magnetotèrmic de 8 kA de poder de tall i corba U de 32 A . Sabent que en una arrencada directa
consumeix 8 vegades el corrent nominal, és correcta la selecció de l’interruptor?. I si el motor
s’arrenqués per un mètode estrella-triangle si en aquest cas el transitori d’arrencada no dura més de
2 segons.
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Corrent nominal motor IM = 32 A
Corrent nominal magnetotèrmic IN = 32 A
Corrents d’arrencada:

Els corrents relatius són

En triangle està en la zona de desconnexió instantània, per tant no està ben seleccionat. En estrella el
temps de desconnexió per aquest corrent està d’aproximadament entre 3 i 20 s; pertant no dispara.

Problema PT12

Un transformador trifàsic té les següents característiques

S’alimenta amb una font ideal de 8000 V pel costat primari. Al secundari del transformador
s’instal.la un magnetotèrmic de 6 kA corba U per tal de protegir-lo. Sabent que els possibles valors
de IN del magnetotèrmic són 5, 10, 15, 20, 25, 32, 40 A ; determineu quin és el magnetotèrmic
a instal.lar per tal que respongui adequadament en càrrega i en curt circuit.

Calculem el corrent nominal

Cal un magnetotèrmic de 15 A.

Calculem el corrent de curt circuit

En cas de curt circuit el magnetotèrmic indicat dispararà instantàniament; per tant és correcte.
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Problema EM1

Trobeu el valor de D’ per tal que
Emig = 25 lux sabent que φ = 12000 lm per lluminària
i el factor de depreciació és F = 0.8. El fabricant ens
facilita la gràfica de la lluminària.
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Atès que hi ha fanals a ambdós costats, calcularem sobre la superfície de mitja calçada.
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Problema HM1

Trobeu el valor mig rectificat i el valor eficaç de l’ona de la figura.
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Problema HM2

Una ona té la següent descomposició harmònica

determineu el seu valor eficaç i el seu THD
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Problema HM3

Tenim un transformador trifàsic Dyn11 amb les següents característiques nominals

SN=2500 kVA V1=25 kV V2=380 V

del qual sabem que el seu esquema equivalent per fase presenta, mesurades en corrent continu,

RP=1.44637 Ω RS=0.33417 mΩ

i que les seves pèrdues en càrrega en condicions nominals són de 31232 W.

Aquest transformador ha d’alimentar tres càrregues iguals en estrella, cada una d’elles amb
el següent espectre harmònic

h h h

3 82.8 11 22.8 19 9.1

5 55.3 13 22.8 21 8.4

7 27.8 15 16.6 23 5.9

9 17.5 17 10.3 25 3.4

que correspon a un rectificador monofàsic amb filtre capacitiu (font d’alimentació).

A quin percentatge del corrent nominal s’ha de limitar el corrent del transformador?.
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Calculem els corrents nominals

llavors

Fem una taula per realitzar els càlculs

h

3 0.828 0.6856 6.170

5 0.553 0.3058 7.645

7 0.278 0.0773 3.787

9 0.175 0.0306 2.481

11 0.228 0.0520 6.290

13 0.228 0.0520 8.785

15 0.166 0.0276 6.200

17 0.103 0.0106 3.066

19 0.091 0.0083 2.989

21 0.084 0.0071 3.112

23 0.059 0.0035 1.841

25 0.034 0.0012 0.723

Sumes 1.2616 53.09

Així, doncs, s’hauria de limitar la intensitat al 49.8% del nominal, és a dir, a 1890 A per fase en el
secundari.
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