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Memòria descriptiva 

1 Introducció 

1.1 Objecte 

Aquest projecte té com a objectiu fer un estudi sobre el disseny i funcionament d’un parc 
eòlic terrestre, prenent de base dos parcs del conjunt de parcs existents a la comarca de la 
Terra Alta. La Terra Alta ha estat, últimament, una zona d’explotació eòlica amb un 
creixement realment important, per això desperta la curiositat d’aprofundir sobre la 
instal·lació que hi ha, i la millor manera és de fer un anàlisi de dos dels parcs de la zona 
partint d’algunes dades reals per, a partir d’aquí, elaborar el projecte que segueix. 
 
Principalment, en aquest projecte, s’estudia com es genera l’energia en un parc eòlic 
terrestre (onshore) i de quins procediments segueix fins la seva injecció a la xarxa de 
220 kV. 

1.2 Abast 

El projecte està basat en dades reals de dos dels parcs eòlics situats a la Terra Alta i que 
conflueixen tots a la subestació situada a La Fatarella. Aquests dos parcs són el P.E. 
Vilalba dels Arcs de 24 MW de potència, situat a 9 km de distància aproximadament del 
segon parc estudiat, el P.E. La Fatarella de 50 MW de potència. A la subestació del primer 
s’hi converteix la potència del parc que arriba a 30 kV fins a 132 kV i aquesta potència 
s’injecta a una línia de 132 kV que uneix el conjunt de parcs. Però en el cas de la S.E. de 
La Fatarella s’hi duen a terme dues transformacions, la del parc de La Fatarella de 
30/132 kV i tot seguit la del conjunt de parcs de 132/220 kV. A l’apartat de plànols queda 
definit l’ordre i les distàncies que estan situats els diferents parcs. 
 
Per poder fer el disseny d’un parc eòlic hi ha una sèrie fases a tenir en conte. En primer 
lloc, l’elecció de l’emplaçament, aquest apartat queda justificat numèricament al projecte. 
En segon lloc, l’obra civil que és on s’hi ha de tenir conte l’emplaçament de cada un dels 
molins, les subestacions, les línies, etc. Però en aquest projecte s’hi fa una referència 
teòrica per entendre què inclou l’obra civil d’un parc eòlic però no entra en el disseny 
d’aquesta. Tot seguit, s’ha de dissenyar el millor sistema d’aprofitament del vent fet que 
va en funció de l’elecció dels aerogeneradors. Desprès queda fer el disseny sobre com es 
realitzarà la transformació de l’energia elèctrica a mecànica, aparells, equips... d’aquest 
apartat queda àmpliament definida la part elèctrica a més de la seva transformació i el 
transport. Finalment, el desmantellament del parc també és un procés a tenir en conte per 
fer un disseny però que no entra a l’abast d’aquest treball. 
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1.3 Antecedents 

La legislació aplicable a aquestes instal·lacions és, bàsicament, la següent: la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de 
juliol; el Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció 
d'energia elèctrica en règim especial; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, sobre 
procediments d'autorització de les instal·lacions de producció, transport i distribució 
d'energia elèctrica; el Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de 
l'energia eòlica a Catalunya; la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental; el Decret 136/1999, de 18 de maig, que aprova el Reglament 
de la Llei 3/1998; el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental; i el 
Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'avaluació d'impacte ambiental de projectes. 
 
Així mateix, d'acord amb la normativa esmentada, es va sol·licitar informe als següents 
organismes afectats: els ajuntaments d'Ascó, la Fatarella i Riba-roja d'Ebre, Red Eléctrica 
de España, SA; Endesa Distribución Eléctrica, SL; la Diputació de Tarragona, els Serveis 
Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de les Terres de l'Ebre, 
Retevisión, el Departament de Cultura, els Serveis Territorials del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de les Terres de l'Ebre, l'Agència Catalana de 
l'Aigua, la Confederación Hidrográfica del Ebro i Telefónica. 
 
El Reial Decret Legislatiu 1/2008 de l’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, inclou com d’obligatori submissió a 
Avaluació d’Impacte Ambiental les instal·lacions per a la utilització de la força del vent 
per a la producció d’energia (parcs eòlics) que tinguin 50 o més aerogeneradors, o que es 
trobin a menys de 2 quilòmetres d’un altre parc eòlic. Tot això quan sigui determinat per 
l’òrgan ambiental competent i per la Comunitat Autònoma afectada, decisió que 
s’ajustarà als criteris establerts a l’annex III del Reial Decret Legislatiu. 
 
La legislació autonòmica referent a l’Avaluació d’Impacte Ambiental, el Decret 144/88 
atorga el mateix grau de restricció que la llei estatal. 
 
Abans de la construcció d’un parc eòlic a la Serra de la Fatarella s’ha d’haver realitzat i 
analitzat correctament els següents documents, amb la corresponent aprovació: 
 

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 
l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.  

b) Un estudi d’impacte paisatgístic.  
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l’actuació 

afecta restes arqueològiques d’interès declarat (ja que hem de tenir en conte 
que a la Serra de la Fatarella és on es va lliurar l’anomenada batalla de l’Ebre).  

d) Un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és 
comprès en un pla sectorial agrari.  
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e) Un informe de l’administració hidràulica, si  l’actuació afecta aqüífers 
classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat 
amb la legislació vigent.  

f) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments 
paleontològics o punts geològics d’interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 
 
Com a norma a destacar, esmentada anteriorment, cal parlar del Decret 174/2002, d’11 
de Juny; aquest decret és el que s’encarrega de regular la implantació d’energia eòlica a 
Catalunya. 
 
L’energia eòlica constitueix una font d’energia que comporta tot un seguit d’avantatges 
per al medi tals com: és renovable i no produeix contaminació atmosfèrica. De fet, la 
implantació de l’energia eòlica és una de les actuacions prioritàries del Govern de la 
Generalitat en la consecució dels compromisos internacionals del nostre país contra el 
canvi climàtic. Això no obstant, la implantació de parcs eòlics pot comportar un impacte 
en el paisatge i en els espais naturals, ja que cal instal·lar aerogeneradors, línies 
d’evacuació d’energia, etc. És per això que resulta necessari establir els criteris que cal 
aplicar per fer compatible la construcció dels parcs eòlics amb la protecció dels valors 
preservats en aquests espais. 

En el moment actual, la tecnologia permet obtenir de manera eficient energia a partir de 
la utilització de la força del vent. D’altra banda, a nivell internacional, en la Cimera de 
Göteborg es va acordar en l’àmbit de l’estratègia per al desenvolupament sostenible, 
aconseguir que per a l’any 2010 un 22% del consum brut d’electricitat provingui de fonts 
renovables. Tot això comporta la necessitat de dictar normes per tal de garantir que la 
implantació de parcs eòlics a Catalunya sigui respectuosa amb el medi natural. 

La present norma integra l’autorització a què els parcs eòlics estan sotmesos en la seva 
condició d’instal·lacions energètiques que atorga el Departament d’Indústria, Comerç i 
Turisme, amb l’autorització i les actuacions que cal portar a terme en matèria ambiental 
que corresponen al Departament de Medi Ambient. 

És de destacar l’aprovació d’un mapa d’implantació de l’energia eòlica d’acord amb 
l’article 6 d’aquest Decret, en el qual es zonifica el territori de Catalunya segons la seva 
idoneïtat o no, des del punt de vista ambiental, per a la instal·lació de parcs eòlics. Aquest 
mapa té la naturalesa jurídica de Pla territorial sectorial en haver-se tramitat d’acord amb 
el que disposen l’article 17 i següents de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política 
territorial. 

També es contempla la creació d’una base de dades de vulnerabilitat eòlica que ha de 
servir a les administracions en les seves actuacions d’intervenció administrativa, així 
com, amb caràcter previ a totes les persones interessades, per conèixer els condicionants 
sobre el territori d’aquesta activitat. 
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D’altra banda, en l’elaboració d’aquesta norma s’ha dut a terme un procés de participació 
en el qual s’han valorat una gran quantitat d’al·legacions i s’ha treballat per assolir un 
important grau de consens amb tots els agents implicats. 

D’acord amb l’Estatut d’autonomia, la Generalitat de Catalunya té atribuïdes 
competències en matèria de règim energètic (article 10.1.5), instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica, l’aprofitament de les quals no afecti una altra comunitat autònoma 
(article 9.16), espais naturals protegits (article 9.10) i protecció del medi ambient (article 
10.1.6). 

A la taula 1 hi ha reunits cada un dels parcs eòlics de Catalunya amb la seva pertinent 
ubicació i potència. Actualment Catalunya consta de 42 parcs en funcionament i 27 amb 
autorització administrativa fent, així, un total de 69 parcs: 
 

Parc eòlic  Ubicació  Comarca  
Potència 
del parc 

(MW) 
Les Comes  Vilalba dels Arcs Terra Alta 3  

Serra de Rubió Rubió, Òdena, Castellfollit 
del Boix 

Anoia 49,5  

Collet dels Feixos  Duesaigües Baix Camp 7,92  

Mas de la Potra Pradell de la Teixeta, 
Duesaigües 

Baix Camp 2,6  

Trucafort 
Pradell de la Teixeta, Torre 
de Fontaubella, Colldejou, 
L'Argentera 

Priorat, Baix Camp 30,85  

Baix Ebre  Tortosa Baix Ebre 4,05  
Ecove nt  Tortosa Baix Ebre 48,1  
Les Calobres  El Perelló Baix Ebre 12,75  
Les Colladetes  El Perelló Baix Ebre 36,63  
Tortosa  Tortosa Baix Ebre 29,9  

El Motarro Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant 

Baix Ebre 2,64  

Serra del Tallat Vallbona de les Monges, 
Passanant i Belltall 

Urgell, C. de Barberà 49,5  

Serra de Vilobí  Fulleda, Tarrés Garrigues 40,5  

Els Aligars Benifallet, El Pinell de Brai, 
Prat de Comte 

Ribera d’Ebre, Terra 
Alta 

33  

Almatret  Almatret Segrià 49,4 

Alta Anoia Pujalt, Veciana, Prats de Rei, 
Calonge de Segarra 

Anoia 28  

Auliver  La Granadella Les Garrigues 45  
Banys de la Mercè  Capmany Alt Empordà 4,6  
Barbers  Ascó Ribera d’Ebre 30  

Coll de la Garganta La Torre de l’Espanyol, El 
Molar 

Ribera d’Ebre 21,71 

Coll de Panissot  Almatret Segrià 9  
Coll de Som  Benifallet Ribera d’Ebre 10,00 

Coll del Moro Bot, Batea, Gandesa, Vilalba 
dels Arcs 

Terra Alta 48,00 

Coll Ventós  Prat de Compte Terra Alta 6 
Conesa I  Conesa Anoia 30 
Conesa II  Conesa Conca de Barberà 32,00 
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Corbera  Corbera d’Ebre Terra Alta 49,20  
Els Pes sells  Horta de Sant Joan Terra Alta 49,67 
Era Bella  Pujalt Anoia 17,56 
Escambrons  Almatret Segrià 48,00 
Fatarella  La Fatarella Terra Alta 48,30 
Lo Vedat del Pany  Riudecols, Duesaigües Baix Camp 26,00 
La Collada  El Perelló Baix Ebre 3  
Coll de Panissars  La Jonquera Alt Empordà 49,3  
La Tossa – Mola de 
Pasqual 

Pinell de Brai, Prat de Comte Terra Alta 33 

La Tossa del Vent  Prat de Compte Terra Alta 10,50 
L’Arram  Xerta Ribera d’Ebre 20,00 
Les Forques  Forés, Passanant i Belltall Conca de Barberà 30 MW 
Les Forques II  Conesa Conca de Barberà 12,00 
Serra de Rubió II  Rubió, Òdena Anoia 25,5  
Les Rotes  Bellaguarda, La Granadella Les Garrigues 44  
Monclúes  La Granadella Les Garrigues 30,00 

Montargull Talavera, Llorac Segarra, Conca de 
Barberà 

44  

Mudèfer  Caseres Terra Alta 45,00 
Mudèfer II  Caseres, Bot Terra Alta 13,60 
Passamilàs  Biure Alt Empordà 27,50 
Pinós  Pinós Solsonès 26,00 

Ventalló 
Ventalló, Albons, Bellcaire 
d'Empordà, La Tallada 
d'Empordà i Viladamat 

Alt Empordà 20,00 

Puja lt  Pujalt, Veciana, Prats de Rei Anoia 42,00 
Sant Antoni  La Granadella Les Garrigues 48,2  
Savallà  Savallà del Comptat, Conesa Conca de Barberà 20,00 
Serra Comunera  Capmany Alt Empordà 5,01 
Serra de L’Hoste  Capmany Alt Empordà 5,01 
Serra de Vilobí II  Fulleda, Tarrés Les Garrigues 9,00 
Serra Voltorera  Cabra del Camp Alt Camp 16,0 
Solans  La Granadella Les Garrigues 50 

Torre Madrina Batea, Gandesa, Vilalba dels 
Arcs 

Terra Alta 48,00 

Torregassa  Olius Solsonès 35,70 
Tramuntana  Portbou, Colera Alt Empordà 21,25 

Turó del Magre 
Pujalt, Veciana, Copons, 
Argençola, Sant Guim de 
Freixenet 

Anoia 28 

Veciana  Veciana Anoia 29,67 
Vilalba  Vilalba dels Arcs Terra Alta 49,80 
Vilalba dels Arcs  Vilalba dels Arcs Terra Alta 24,00 
La Collada  El Perelló Baix Ebre 9 MW 
Serra de Rubió II 
(ampliació) 

Rubió, Òdena Anoia 10,5 MW 

Villaró  Olius Solsonès 24 MW 
Puig Barbolí  Montferri, Bonastre Alt Camp 45 MW 

Orpi Orpi, Santa Maria de 
Miralles, Mediona 

Anoia 35 

 
Taula 1. Parcs construïts o en autorització administrativa de Catalunya. 

 
Els parcs remarcats amb el color blau són dels parcs que es parla en aquest projecte. Els 
de color vermell són els dos parcs dels que es fa l’estudi. 
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1.4 Avantatges d’un Parc Eòlic 

El gran dilema energètic amb què ens enfrontem actualment és haver de satisfer la 
creixent demanda d’energia al mateix temps que s’ha d’afrontar l’amenaça del canvi 
climàtic, sabent que el diòxid de carboni és el principal gas responsable de l’increment de 
l’efecte hivernacle, i que la quantitat de gas evitat mitjançant el canvi a energia eòlica és 
de 600 tones per GWh produït. Per tant, la disminució anual segons aquest escenari serà 
de 1.856 milions de tones de CO2 al 2020 i 4.800 milions de tones al 2040. La reducció 
acumulada seria de 11.768 milions de tones de CO2 al 2020 i 86.469 al 2040. 

1.5 Àmbit del Parc 

L’àmbit inclou una franja de 150 metres de radi al voltant de la infraestructura en 
projecte i de 50 metres al voltant dels camins d’accés. 

1.6 Emplaçament dels Parcs Eòlics 

El parc se situa als municipis de La Fatarella, Vilalba dels Arcs, Batea, Gandesa, Bot, 
Caseres a la comarca de la Terra Alta, i Ascó, aquest darrer a la comarca de la Ribera 
d’Ebre. La línia que va fins a la connexió a la xarxa recorre els municipis de la Fatarella, 
Ascó i finalment al punt de connexió a Riba-roja d’Ebre a la comarca de la Ribera d’Ebre. 
La principal carretera d’accés a la Terra Alta és la carretera N-420, si bé per arribar al 
sector d’estudi cal prendre diverses carreteres de caràcter local i comarcal. Les més 
importants són la TV-7333, que comunica Vilalba dels Arcs i la Fatarella; la TV-7331, 
que de les Camposines mena a la Fatarella; i la T-733, que d’Ascó s’enfila a la Fatarella. 
Els trets més importants que caracteritzen un emplaçament com a adequat per a construir 
un parc eòlic són: 

 
o Potencial eòlic elevat 
o Situació pròxima a la xarxa elèctrica 
o Geografia suau 
o Facilitat d’accés i vials interiors 

1.7 Estudi del medi 

La descripció de l’estudi del medi que es mostra a continuació està estructurada en tres 
apartats, com són: el medi físic, el medi biòtic i el medi humà o socioeconòmic. 

 

1.7.1 Medi físic 

 
La Terra Alta té un relleu elevat al marge dret del riu Ebre. El curs d’aquest riu tan sols 
toca a la punta de l’extrem nord de la comarca. 
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• Orografia : Principalment la Terra Alta consta de dues grans unitats de relleu, 
la primera és la Depressió Central i la segona la Serralada del Prelitoral. Les 
serres del sector meridional corresponen amb la seva totalitat a la Serralada 
Prelitoral i constitueixen una alineació muntanyosa de Nord Est - Sud Oest. A 
la zona Nord de la comarca el relleu és més planer si comparem amb la zona 
sud, a questa zona menys muntanyosa és on està situat el present parc eòlic. 
Es pot considerar un altiplà poc erosionat pels rius, torrents i barrancs, els 
quals van gairebé sempre secs: riu de les Canaletes, riu Sec, barranc de la Vall 
Major, barranc de les Capçades i barranc de Barball. Els estrats són gairebé 
verticals o lleugerament inclinats cap al NO, és per aquest motiu que l’altiplà 
va perdent altitud cap al Nord. L'erosió hi ha excavat barrancs amples valls 
conques d'erosió, com la de Gandesa. Allà on una capa dura ha resistit més a 
l'erosió hi ha un relleu tabular, amb tossals i serres allargassades i amb cims 
planers, com la talment dita Serra de Fatarella. 
 

• Hidrografia:  La comarca actual de la Terra Alta no és travessada per cap riu 
important. Són cursos intermitents, que només porten aigua en períodes de 
pluges importants. Malgrat la mancança de cursos d'aigua a la comarca, la 
Terra Alta és delimitada per cursos importants d'aigua: l'Ebre, el Matarranya 
i el riu Algars. L'Ebre toca de frec la Terra Alta, en el seu extrem nord, just a 
la confluència de l'Ebre amb el Matarranya. L'Ebre passa per una vall estreta, 
actualment inundada per les aigües de l'embassament de Riba-roja. 

 

• Clima:  El clima de la Terra Alta és mediterrani amb tendència continental, en 
especial la meitat nord. La meitat sud rep més la influència de l'aire marítim, 
sobretot els vessants solells i encarats a la mar. A la meitat nord el clima és 
més sec i l'amplitud tèrmica entre l'hivern i l'estiu és més gran. Les 
temperatures mitjanes anuals se situen entre els 10º, als cims més alts, i els 14º 
als sectors inferiors. Els hiverns són llargs i freds, entre 5º i 6º de temperatura 
mitjana mensual al gener. En canvi, els estius són més aviat clorosos, entre 
22º i 25º en bona part de la comarca, les més elevades en l'extrem 
septentrional. Les precipitacions són escasses, entre poc menys de 400 mm en 
els sectors septentrionals, i més de 700 mm a les serres més elevades del sud. 
En bona part de la comarca la mitjana anual se situa entre 400 i 500 mm. El 
maig sol ser el més plujós. Els estius són secs. 

 
• Vegetació: La diversitat de relleus i climes fa que a la Terra Alta hi hagi una 

gran varietat de paisatges vegetals. Als sectors planers hi ha un predomini 
d'espai conreat, però als vessants inclinats, en especial a les serres del sud i 
sud-est, hi ha un predomini da matollars i pinedes. Abunden les brolles i 
garrigues, sovint ocupades per pi blanc. La vegetació que ocuparia 
naturalment la comarca es distribueix segons el clima. Bona part de la comarca 
estaria ocupada per boscos de carrasques i alzines. D'alzinars i carrascars ni 
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ha ben pocs, només alguns boscos mixtos amb alzines i carrasques més aviat 
baixes. El carrascar es formaria més aviat al sector més continental, i l'alzinar 
al territori on la influència marítima és més notòria. A la zona nord hi domina, 
més aviat, una màquia de garric i arçot, encara que actualment hi amansa una 
brolla clara i d'altres matollars baixos i discontinus. 

 
 

1.7.2 Medi biòtic 

La fauna pròpia de l’àmbit que engloba donat el parc i el traçat de la línia té una certa 
diversitat, ja que té un àmplia longitud i passem de la muntanya de la comarca de la Terra 
Alta, fins la llera del riu Ebre a la Ribera d’Ebre, on es fa la connexió a la xarxa. 

 
S'ha detectat 23 especies de mamífers, de les quals 2 són insectívors, 2 quiròpters, 2 
lagomorfs, 8 rosegadors, 1 artiodàctil i 8 carnívors. De tota la superfície ocupada pel parc, 
tan sols està físicament ocupada pels aerogeneradors, instal·lacions auxiliars i 
infraestructures d’accés entre un 5 i un 10%, quedant la resta de terreny lliure per a usos 
que no afectin al bon funcionament de les màquines eòliques. El cas d’aquest parc estudiat 
en particular de 50 MW ocupa aproximadament uns 7 km2 dels quals més o menys 6 km2 
podrien ser utilitzats en finalitats compatibles amb la explotació eòlica. Per tant 
disminueix molt poc la zona d’hàbitat d’aquestes espècies. 

 
Hi ha 190 espècies d’ocells detectades. Aquestes es reparteixen en 2 cabussons, 1 corb 
marí, 11ciconiformes (agrons i cigonyes), 10 anseriformes (oques i ànecs), 20  rapinyaires 
diürns, 2 gal·liformes (perdius i guatlles), 6 gruïformes (rasclons, polles i grues), 15 
caradriformes (limícoles, gavines i fumarells), 5 coloms, 2 cucuts, 5 rapinyaires nocturns, 
2 caprimulgiformes (enganyapastors i sibocs), 2 falciots, 4 coraciformes (blauets, 
abellerols, gaig blau i puputs), 3 picots i 96 passeriformes o moixons. La situació de les 
instal·lacions eòliques en zones en bones condicions per a la generació d’energia solar, 
sol coincidir amb paratges als que existeixen hàbitats d’aus o zones en les que es troben 
en vies migratòries d’aquests animals.  

 

1.7.3 Medi humà o socioeconòmic 

Primerament cal començar donant unes dades sobre poble, al terme municipal del qual 
està situat el parc eòlic. La Fatarella és un municipi de la Terra Alta situat al nord-est de 
la comarca, prop la vall de l'Ebre. El seu terme es troba a cavall entre la Serra de la 
Fatarella (Coll de les Paumeres, 565 metres) i la plana de les Camposines. Té una extensió 
de 56,5 km² , té una població de aproximadament uns 1.089 hab. i una densitat de població 
de 19,27 hab./km². 

 
L’ajuntament de la Fatarella, s’ha mostrat partidari per impulsar les polítiques de 
sostenibilitat en tots els àmbits de la gestió municipal. Des del 2004 s'implanta el "Pla 
d'Acció Local cap a la Sostenibilitat" com a pla estratègic de desenvolupament 
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socioeconòmic, buscant un model de progrés que no hipotequi les generacions futures. 
És per això, en part, que aquest municipi va apostar per l’energia eòlica. 

 
En segon lloc, cal dir que la seva economia es basa amb l’agricultura i la ramaderia i la 
branca d’activitat més present són els productes alimentaris. 

1.8 Descripció del projecte 

El projecte instal·lat es subdivideix amb set parcs eòlics, cada un amb la seva subestació, 
com són: P.E. Mudèfer I i II, P.E. Coll del Moro, P.E. Vilalba I i II, P.E. Corbera d’Ebre 
i P.E. Fatarella. En aquest projecte se’n fa l’estudi de dos d’aquests, explicats en primer i 
segon lloc a continuació on, a més, es fa una breu descripció de les característiques què 
consten la resta de parcs: 
 
Parc Eòlic de la Fatarella 

Els aerogeneradors es situaran en una alineació muntanyosa a l’est del nucli urbà. Els 21 
aerogeneradors Siemens de 2,3 MW cada un, distribuïts al llarg dels següents camins: 
Camí del Coll d’Hospitals, Lo Barranc de Rams, Punta de l’Home, Los Forcalls i Camí 
dels Plans. En total, la  superfície afectada per les instal·lacions és de l’ordre de les 64 
hectàrees, tenint en compte l’àrea d’influència dels aerogeneradors, els accessos, les línies 
elèctriques i el centre de control.  

 
Parc Eòlic Vilalba dels Arcs I  

Aquest parc té una capacitat de producció de 24 MW format per 10 turbines de General 
Elèctric de 2,5 MW cada una.  

 
Parc Eòlic Vilalba dels Arcs II 

Té una capacitat de producció de 49,5 MW, format per 14 turbines Vestas d’1,8 MW cada 
una i 10 turbines Vestas de 3 MW cada una. 
 
Entre els dos parcs de Vilalba dels Arcs cobreixen unes 74 hectàrees, tenint en compte 
l’àrea ocupada per la zona d’influència dels aerogeneradors, els accessos, les línies 
elèctriques i el centre de control. Els aerogeneradors s’estendran al llarg de la carretera 
TV-7333 de la Fatarella a Vilalba dels Arcs, es connectaran entre ells mitjançant una 
xarxa elèctrica subterrània d’alta tensió fins al centre de control. 

 
Parc Eòlic Corbera d’Ebre 
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El parc eòlic de Corbera d’Ebre consta d’una capacitat de producció de 49,5MW i està 
format per 14 turbines Vestas d’1,8 MW cada una i 10 turbines Vestas de 3MW cada 
una. 

 
El total de la superfície afectada per les instal·lacions és de l’ordre de 20 hectàrees, tenint 
en compte l’àrea ocupada per la zona d’influència dels  aerogeneradors, els accessos, les 
línies elèctriques i el centre de control. 

 
Parc Eòlic del Coll del Moro 

El Parc Eòlic del Coll del Moro consta d’una capacitat de producció de 48 MW format 
per 20 turbines de General Elèctric. Cada turbina produeix 2,5 MW.  

 
El parc s’ubica a la Serra de Pesells, que fa de límit entre els termes de Caseres i Bot, al 
paratge de Costa de la Botja, al límit entre els termes municipals de Batea i Gandesa, i al 
camí de la masia de Gandesol al terme municipal de Batea. 

Es distribueix entre dos sectors. El primer segueix la Serra del Pesells, al sud de la 
carretera N-420 i l’altre es situa al paratge de Costa de la Botja, al nord de la N-420. 
L’accés principal al primer grup d’aerogeneradors serà pel Camí de la Serra que va per la 
carena, des de l’entrada per la N-420 fins connectar amb el camí d’Horta de Sant Joan a 
Batea. L’accés als aerogeneradors de la Costa de la Botja es farà pel camí del Mas de 
Ugandesos, el camí del Terme i el camí de Mariano. 

 

Parc Eòlic de Mudèfer I 

Té una capacitat de producció de 45 MW i està format per 25 turbines Vestas d’1,8 MW 
cada una.  

 
Parc Eòlic de Mudèfer II 

Té una capacitat de producció de 13,5 MW i consta de 10 turbines Vestas d’1,8 MW cada 
una. 

 
Tots dos parcs eòlics de Mudèfer estan situats a tramuntana de Caseres, a la serra de Botja 
(tossal de Mudèfer, 526m) que fa de línia divisòria amb el terme de Batea, la serra de 
Pesells. A llevant és termenal amb Bot. 
 
 
Aquest conjunt de parcs consten d’una infraestructura d’evacuació d’energia renovable a 
132 kV per tal d’evacuar l’energia elèctrica generada en els parcs eòlics de la societat 
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AERTA fins a la SE la Fatarella 132/220 kV des d’on en sortirà una línia a 220 kV entre 
la SE Fatarella fins a la SE Riba-roja. Aquesta línia d’evacuació i les subestacions son 
objecte d’un Pla especial: “Pla Especial de la Infraestructura d’evacuació d’energia 
renovable de la Terra Alta i la connexió amb la SE Riba-roja”. 
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2 Estudi energètic del parc 

2.1 Recursos eòlics 

2.1.1 Naturalesa i causes del vent 

 
El vent és la variant d’estat de l’aire i es genera a causa del escalfament desigual que 
sofreix la terra. Generalment l’aire calent puja per desprès circular per la part superior de 
l’atmosfera i caure a les zones més fredes.  
 
A nivell del sòl la circulació és en sentit invers. L’efecte combinat del desigual 
escalfament de la terra dona lloc a les forces centrífugues i de Coriolis degudes a la 
rotació, dona lloc a vents a escala terràqüia, amb unes tendències mes o menys 
permanents. 
 
A escales suficientment grans (de l’ordre de 1000km) el vent resulta fonamentalment d’un 
equilibri entre la força de Coriolis, la força de la pressió i el fregament amb el sòl. La 
força de Coriolis es perpendicular a la velocitat de l’aire i cap a la dreta de la seva 
trajectòria (com a conseqüència d’estar a l’hemisferi nord). 
 
En zones pròximes a la superfície del sòl (a <1000m d’alçada), com és el nostre cas, el 
fregament amb el mateix adquireix més importància i la direcció de la velocitat adquireix 
una component en la direcció de major a menor pressió. 
 
A una escala menor, el desigual escalfament de la terra pot crear brises a escala local en 
costes, muntanyes o valls. Com per exemple les brises marines nocturnes i diürnes. 
 
En l’anàlisi del vent es sol considerar diferents escales tal i com s’indica a la taula següent: 
 

Escala de longitud Dimensions de l’escala 
(km) 

Planetària ± 5.000 
Sinòptica ± 1.000 
Meso escala ± 75 
Petita escala < 5 

 
Taula 2. Escales d’anàlisi del vent. 

 
 
Vents originats pels fenòmens locals: brises de vall i de muntanya. 

En una muntanya, al vespre, l’aire en contacte amb el terreny més elevat baixa de 
temperatura més ràpidament que l’aire situat sobre una vall, per tant hi ha una tendència 
a descendir cap a la vall seguint la vessant. Aquest és el que s’anomena el vent catabàtic, 
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generalment de caràcter suau. Durant el dia, i per efecte de la radiació solar, el procés 
s’inverteix i el vent en contacte amb el terreny situat a la proximitat de les valls és el que 
tendeix a pujar per la vessant (anomenat vent anabàtic). Aquest tipus de vents també es 
coneixen amb el nom de vents canó o brises de muntanya. 
 

2.1.2 Mesura de les dades eòliques 

 
L’anàlisi de la viabilitat del vent com a font d’energia, requereix conèixer les seves 
característiques. Degut a la seva variabilitat i aleatorietat s’han d’aplicar tècniques 
estadístiques per a la seva anàlisis. Al procés de caracterització del vent intervenen els 
següents aspectes: 

 
Presa de dades. 

• Magnituds a mesurar (velocitat, direcció), procediment de mesura, freqüència 
de mostreig, períodes entremitjos, etc. 
 

Tècnica de mesura.  

• Aparells de mesura (anemòmetre, penell, etc.), col·locació dels instruments de 
mesura, etc. 
 

Mètodes de tractament de les dades. 

• Tècniques estadístiques, forma de presentació dels resultats (valors mitjans 
horaris, diaris, anuals, rosa dels vents, etc.), distribucions de probabilitat, etc.  
 

La velocitat del vent es mesura amb un anemòmetre i la direcció es marca amb una penell. 
Els sensors han d’estar situats en una zona lliure d’obstacles al voltant. 

 
L’alçada estàndard de mesura és de 10 m sobre el terra. Per a avaluacions del potencial 
eòlic és necessari prendre mesures a altres alçades (25, 50 i 75 m). Per a un aerogenerador 
es mesura a l’alçada de la boixa del mateix. 
 
A més de l’anemòmetre i del a penell, es requereixen termòmetres i baròmetres per a 
mesurar la temperatura ambient de l’aire i la pressió atmosfèrica. En general, la senyal 
captada pel sensor  de mesura s’envia a un sistema de registre de dades que disposa d’un 
integrador, d’un indicador, d’un sistema de gravació i opcionalment d’un sistema de 
transmissió de dades a una estació de tractament de les mateixes. En la caracterització del 
vent, s’han d’atendre als següents aspectes: 
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• Anàlisis estadístic del vent, tant en velocitat com en direcció. 
• Distribució temporal de la velocitat i de la direcció del vent. 
• Condicions meteorològiques (temperatura, pressió, humitat relativa, etc.) 

• Condicions de turbulència. Relació amb la velocitat i la direcció. 
• Factors de ràfega. 

 
La major part de l’energia que s’extraurà del vent estarà associada a períodes majors de 
deu minuts. Els temps de resposta dels sistemes elèctrics o de control són menors que deu 
minuts i s’han d’estudiar com a resposta a la component turbulenta del vent. Per tant, la 
part turbulenta del vent es tracta d’una variació a curt termini que afectarà als sistemes 
elèctrics i de control. 
 
Les dades del vent es tracten estadísticament, per a determinar la distribució per 
freqüències de les velocitats i per rumbs de les direccions. L’avaluació dels recursos 
eòlics d’un lloc, presenta els següents problemes: 

 
• La necessitat de disposar de mesures de velocitat i direcció del vent durant un 

període de temps suficientment representatiu, per exemple anys. 
• La variabilitat i aleatorietat del vent. 
• Els efectes locals tals com la orografia, rugositat del terreny i obstacles. 

• L’extrapolació de les mesures a una alçada determinada (en general 10 m) per 
a diferents alçades respecte el terra. 

2.1.3 Variacions del vent amb l’alçada 

 
Tal com s’ha dit anteriorment, el vent varia espacialment, sent aquestes variacions en 
grans escales o en escales més petites associades a les pertorbacions locals del vent degut 
a la orografia. L’estudi d’aquesta variació és de gran importància per les següents raons: 
 

1. A major altura hi ha major velocitat de vent i per tant la potència produïda per les 
turbines és major. D’altra banda, com més alta sigui la torre major és el seu cost, 
sent per tant necessari optimitzar el sistema a causa de la inestabilitat de la torre. 
L’increment del vent amb l’altura és una de les raons per les que es tendeix a 
fabricar turbines de major potència i diàmetre sustentades per torres més altes.  
 

2. Cada pala al girar es troba amb vent variable, pel que es generen càrregues 
alternatives que produeixen fatiga als components mecànics i fluctuacions en la 
potència elèctrica que deterioren la qualitat de l’energia generada.  

A mesura que es redueix la distància al sòl apareix un efecte de fregament i el vent es 
frena. Aquest procés de frenat succeeix a la capa límit terrestre el gruix de la qual varia 
segons les condicions climatològiques de la zona. Aquesta distància a la que pot aparèixer 
l’efecte de fregament pot anar des dels 2 km als 100 m.  
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2.1.4 Variacions de la velocitat del vent al llarg del temps 

 
Variacions estacionals. 

Es poden detectar tendències més o menys accentuades de variacions cícliques en funció 
de les estacions de l’any, degut a la radicació solar, la posició d’anticiclons i borrasques, 
etc. 

 
Variacions diàries.  

Els efectes d’escalfament o refredament diürns o nocturns, la proximitat del mar o les 
condicions orogràfiques produeixen en moltes zones variacions de vent de caràcter diari. 
Aquest és el cas de les brises de costa o muntanya. 

 
Variacions en períodes curts (ràfegues). 

La definició de ràfega depèn per una banda de la velocitat instantània del vent respecte 
al vent mitjà i per un altra banda de la duració de la pròpia ràfega. 

 

2.1.5 Turbulència atmosfèrica  

La turbulència són les fluctuacions ràpides i desordenades de les magnituds fluides, 
fonamentalment de la velocitat, al voltant d’un valor mig que varia més lentament amb el 
temps. Aquesta variació no és només temporal sinó espacial, de manera que el camp de 
velocitats incident sobre una turbina eòlica en un instant determinat pot ser fortament no 
uniforme i, en conseqüència, generar fluctuacions de potència.  
 
La intensitat de la turbulència disminueix amb l’altura i com més rugós sigui el terreny 
major serà el seu valor. 

 

2.1.6 Valors extrems del vent  

 
La velocitat del vent és una dada molt important pe al disseny d’un aerogenerador, ara 
bé, la velocitat del vent no és constant i varia al llarg del temps, és per això que és 
important mesurar la velocitat en cada zona durant un període d’un any com a mínim per 
a elaborar una mitjana estadística de les velocitats màximes del vent. 
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2.2 Mesures del vent 

El resultat de les mesures del vent d’Europa ha permès elaborar el següent mapa sobre els 
recursos del vent. S’observa com a la zona Sud de Catalunya on es troba la Terra Alta 
com també a la zona de l’Empordà (Nord-Est) hi ha una bona disposició per a 
l’aprofitament energètic del vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa dels recursos del vent a Europa 
 

 

Taula 3. Recursos del vent a 50 m sobre el nivell del sòl per cinc condicions 
topogràfiques diferents. 

 
Terreny 
protegit 

m/s   W/m2 

Terreny obert 
m/s   W/m2 

A la costa 
marítima 

m/s   W/m2 

Mar obert 
 m/s   W/m2 

Turons i 
serralades 
m/s   W/m2 

 >6.0 >250 >7.5 >500 >8.5 >700 >9 >800 >11.5 >1800 

 5-6 150-250 
6.5-
7.5 

300-
500 

7-8.5 400-700 8-9 
600-
800 

10-
11.5 

1200-
1800 

 
4.5-
5 

100-150 
5.5-
6.5 

200-
300 

6-7 250-400 7-8 
400-
600 

8.5-10 
700-
1200 

 
3.5-
4.5 

50-100 
4.5-
5.5 

100-
200 

5-6 150-250 
5.5-
7 

200-
400 

7-8.5 400-700 

 <3.5 <50 <4.5 <100 <5 <150 <5.5 <200 <7 <400 
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2.2.1 Potencial del vent-ubicació 

 
Les diferències locals que hi ha en realitat al terreny crrespondrien a un dibuix molt més 
complexe i detallat que l’anterior. Si prenem una vista més d’aprop de Catalunya es poden 
observar més matisos sobre la distribució del potencial eòlic a la zona en qüestió. 

 
 

Figura 2 . Mapa eòlic de Catalunya, densitat de potència mitja anual a 80 m d’alçada 
sobre el sòl. 

 

 
 

Figura 3 . Ampliació del mapa eòlic de Catalunya a la zona de la Terra Alta (província 
de Tarragona) i llegenda de colors. 
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Amb les imatges anteriors es pot obtenir el potencial eòlic a cadascun dels punts del parc. 
Com que un de l’altre consten d’una distància considerable per a les mesures que aporta 
el mapa anterior es pot dir que el cas del parc eòlic pertanyent a la Fatarella està situat a 
una zona on el potencial eòlic és de 400 W/m2 i en el cas de la zona del P.E. de Vilalba 
dels Arcs és de 350 W/m2. 

2.3 Tipus d’aerogeneradors 

Els aerogeneradors es poden classificar atenent a diversos criteris: 

2.3.1 Segons el tipus d’orientació de l’eix 

a. D’eix vertical (VAWT): l’eix de rotació es troba perpendicular al terra i a 
la direcció del vent. El seu principal avantatge és l’eliminació dels 
mecanismes d’orientació. Tot i això generen menys energia que els 
horitzontals i necessiten una aportació d’energia per a l’arrencada. N’hi ha 
de diversos tipus: 

 

 

Figura 4. Savonius  Figura 5. Darrieus  Figura 6. Híbrida 

 
 

b. D’eix horitzontal (HAWT): són els més utilitzats. El seu eix de rotació es 
troba paral·lel al terra i a la direcció del vent. El seu principal avantatge és 
que aprofiten millor els corrents d’aire i permeten obtenir una eficàcia més 
elevada. El principal desavantatge és el transport d’aquests aerogeneradors 
a causa de les seves elevades dimensions i la força aerodinàmica que han 
de suportar les pales. 
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Figura 7. Eix Horitzontal 

2.3.2  Per l’orientació respecte al vent 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 Pel número de pales 

  
Per la forma d’adequar l’orientació de l’equip a la direcció del vent en cada moment:  
 
Segons el mecanisme emprat per a dirigir el rotor perpendicularment al vent, els 
aerogeneradors es classifiquen en els següents mètodes: 
 

Figura 8. A barlovent o a 
proa. (Rotor de cara al vent) 

Figura 9. A sotavent o a 
popa (Rotor de cul al vent) 
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Figures 10, 11 i 12: 1-Mitjançant conicitat i engranatges, 2-Mitjançant penell, 3-

Mitjançant molins auxiliars. 
 

 
Figures 13, 14, 15 i 16: 1-d’una pala amb contrapès, 2-de dues pales, 3-de tres pales, 4-

Multipala. 
 

2.3.4 Pel control de potència 

 
Segons el mecanisme emprat per a controlar la potència que s’obté del generador, els 
aerogeneradors poden ser: 
 

• De velocitat variable: l’objectiu d’aquest sistema de control és la generació de 
la màxima potència, és a dir, seguir el punt de màxima potència. Per a 
velocitats de vent superiors a la nominal, la captura energètica es limita a 
traves del control de pas de pala. Una solució que permet l’operació a velocitat 
variable de la turbina, mantenint la velocitat del generador constant, consisteix 
en una transmissió mecànica on l’eix de sortida gira a velocitat constant, 
mentre que l’eix d’entrada gira a velocitat variable. No obstant, la solució més 
adequada consisteix en l’ús d’un canviador de freqüència entre el generador i 
la xarxa, ja que l’operació a velocitat variable de les turbines eòliques 
requereix l’operació a velocitat variable del generador connectat a una xarxa 
de freqüència constant. 
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• De velocitat fixa: la velocitat de gir d’un generador elèctric directament 
connectat a la xarxa és constant, donat que la freqüència de la xarxa és 
constant. La relació entre aquestes magnituds ve donada per l’expressió: 

 

p

f
n s

s

·60
=     (1)  

On: ns és la velocitat de gir del generador en min-1, fs és la freqüència de 
la xarxa en Hz i p és el nombre de parell de pols del generador. 

 

2.3.5 Segons el tipus de generador  

 
• Generador d’inducció amb control de lliscament: es realitza un control del 

lliscament d’un generador d’inducció de rotor bobinat a través de la 
regulació d’una resistència connectada al seu circuit rotòric. Permet 
controlar de forma dinàmica el parell electromagnètic del generador en un 
marge de velocitat comprès entre la velocitat de sincronisme i una 
velocitat un 10 % per sobre aquest valor.  
 

 
 

Figura 17. Generador d’inducció amb control de lliscament. 
 
 

• Generador asíncron de doble alimentació: es tracta d’un generador 
asíncron de rotor bobinat en el qual s’alimenta el rotor de la màquina amb 
un convertidor de freqüència compost per dos convertidors electrònics 
CA/CC reversibles. Amb aquest convertidor es pot regular l’amplitud, 
freqüència i fase de la tensió aplicada al rotor, cosa que permet realitzar 
un control vectorial de la màquina per a regular el parell electromagnètic 
i el factor de potència del generador en un ampli marge de velocitats de 
gir.  



29 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Generador asíncron de doble alimentació  
 
 

• Generador asíncron de gàbia: es tracta d’un generador asíncron de gàbia 
d’esquirol que pot funcionar com un generador elèctric de velocitat 
constant. Si volem que funcioni a velocitat variable és necessari alimentar-
lo a freqüència variable mitjançant un convertidor electrònic. Aquest 
generador, respecte el de rotor bobinat, té l’avantatge d’una major fiabilitat 
i robustesa i menor preu. En canvi, presenta l’inconvenient de que per a 
una mateixa potència de l’aerogenerador requereix un convertidor 
electrònic de major potència, degut a que en els de gàbia tota la potència 
generada s’entrega per l’estator. Aquest generador és el que contenen els 
aerogeneradors de la Fatarella, Siemens 2,3 MW. 
 

 
Figura 19. Generador asíncron de gàbia. 

 
• Generador síncron d’excitació independent: es tracta d’un generador 

síncron excitat des de la mateixa xarxa elèctrica. No s’utilitzen mai 
connectats directament a la xarxa elèctrica. Per fer-los funcionar a 
velocitat variable es permet variar la freqüència de sortida del generador 
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gràcies a un convertidor electrònic connectat entre generador i xarxa. Els 
convertidors de freqüència utilitzats realitzen una connexió intermèdia a 
corrent contínua.  

 
Figura 20. Generador asíncron d’excitació independent 

 

• Generador síncron d’imants permanents: els generadors síncrons 
d’imants permanents constitueixen una de les alternatives més interessants 
en generació eòlica a velocitat variable. Es poden realitzar dissenys 
d’aquest tipus de generador amb un elevat nombre de pols, amb el que es 
redueix la velocitat de gir, cosa que permet eliminar la caixa 
multiplicadora de velocitat. Els convertidors utilitzats són els convertidors 
alterna-alterna amb una etapa intermèdia de corrent contínua.  

 

 
Figura 21. Generador asíncron d’imants permanents 

 
Un generador asíncron té un cost aproximadament de 5 cops menys que un 
generador síncron, ja que la seva constitució és més senzilla que en l’altre tipus de 
màquina. 
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2.4 Elecció dels aerogeneradors 

L’elecció dels aerogeneradors en cada parc està basada en el clima (temperatura) i sobre 
tot amb el tipus de vent. A la taula que hi ha a continuació s’hi exposen les diferents 
classes de vents i les característiques de cada una. 
 

Classe Velocitat mitjana Velocitat màxima anual Velocitat extrema 
I 10 m/s 50 m/s 70 m/s 

II 8,5 m/s 42,5 m/s 59,5 m/s 

III 7,5 m/s 37,5 m/s 52,5 m/s 

IV 6 m/s 30 m/s 42 m/s 

 
Taula 4. Tipologies de vents. 

 
A partir de la informació extreta desprès de mesures del vent obtingudes durant un any, 
s’ha escollit els aerogeneradors per a un vent de la classe II. 
 
La tecnologia dels aerogeneradors està en constant evolució, amb una tendència cap a un 
rang de potències superiors, una reducció de nivell sonor i la reducció del pes. Alhora 
sempre es condiciona per un preu del kW eòlic instal·lat essent aquest el més baix 
possible. D’altra banda també poden diferenciar-se varis conceptes en quant a dissenys 
dels generadors: pala fixa o mòbil, generador síncron o asíncron... 
 
En aquest projecte s’ha escollit la implantació de dos tipus d’aerogeneradors diferents. El 
motiu més representatiu resta en l’àrea escombrada de cada un d’ells. Tot i tenir una petita 
diferència en la seva potència (de 2,3 a 2,5 MW) la diferència en les seves dimensions és 
més considerable. Resulta que a la zona de la Fatarella hi ha molt més terreny i el potencial 
del vent mitjà anual resulta ser més major que als terrenys del Parc Eòlic Vilalba dels 
Arcs I. Per tant el cas del P.E. La Fatarella està format per turbines Siemens de 2,3 MW 
i el P.E. Vilalba dels Arcs I està format per turbines de General Electric de 2,5 MW. Tots 
dos de classe II. Les dades tècniques de cada aerogenerador es troben a l’apartat de 
descripció del projecte. 

2.5 Càlcul de la producció 

Per a calcular la producció dels parcs eòlics de La Fatarella i de Vilalba dels Arcs s’ha 
tingut en conte el mapa eòlic de Catalunya. En aquest mapa s’hi pot observar que la zona 
on s’ubiquen els parcs tenen un contingut energètic d’uns 350 W/m2 a la zona de Vilalba 
dels Arcs i de 400 a la Fatarella. 
 
A més d’aquest mètode es pot emprar el programa WASP que a partir de les corbes dels 
vents i l’orografia del terreny permet calcular la producció estimada del parc. Aquest 
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mètode és més exacte, però com que no es disposa d’aquest programa el càlcul es fa a 
partir d’aquest mapa eòlic. 
 
Fatarella: 

 
Pt = 400 W/m2 · 6.800 m2 = 2.720.000 W cada aerogenerador 

 
Vilalba dels Arcs: 

 
Pt = 350 W/m2 · 7.854 m2 = 2.748.900 W cada aerogenerador 

 
Aquestes potències no corresponen en la potència neta, ja que s’ha d’aplicar un coeficient 
de reducció a causa de l’efecte parc o efecte ombra, a causa de les pèrdues elèctriques i 
de la disponibilitat.  
 

2.5.1 Pèrdues per efecte parc (efecte ombra) 

 
Les interferències que es produeixen entre els molins, causades per les turbulències que 
s’originen a la part posterior de cada turbina, també conegudes com efecte “ombra”, hi 
ha molts tècnics que ho calculen utilitzant el programa Parc, però com no disposem 
d’aquest programa aplicarem un coeficient de reducció de 0.92, valor estàndard que se 
sol aplicar en aquest tipus de projectes.  
 
Per tant, l’efecte ombra redueix un 8 % (1-0.92) la producció total del parc. 
 

2.5.2 Pèrdues elèctriques 

 
L’energia del generador no pot ser considerada com la que realment s’entrega a la 
companyia elèctrica, el motiu resta a les pèrdues que es produeixen des de la generació 
fins la injecció a la xarxa de 220 kV.  En aquests càlculs de pèrdues es considera un 10% 
de sobrecàrrega a la instal·lació igual que a la resta de càlculs. 
 
 
1 – Transformació de 690 / 30 kV, 4 MVA 

Les pèrdues totals (Pt) d’un transformador es poden calcular com: 
 

Pt = P0 + a2 · PK  (2) 
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On la P0 es correspon amb les pèrdues al buit causades per la histèresi, les corrents de 
Focault al ferro i les de derivació del dielèctric. Aquestes pèrdues són constants i 
independents de la càrrega. 
 
En segon lloc hi ha les pèrdues en curtcircuit (PK), sobretot causades per l’escalfament 
als enrotllaments. Aquestes van lligades al quadrat de la càrrega. 
 

NOMINAL

ADASUBMINISTR

P

P
a =   (3) 

 
En el pitjor dels casos el valor de “a” serà 1, i la potència subministrada és 2,5 MVA en 
cas de Vilalba i 2,3 MVA en cas de la Fatarella, per tant: 
 

Vilalba� � = (2.750 
��)/(4.000 
��) = 0,69 
La Fatarella� � = (2.530 
��)/(4.000 
��) = 0,63 

 
S’ha considerat un cas desfavorable en que hi hagi un augment del 10% de la potència 
subministrada. 
 
El transformador té una potència de 4 MVA. Les pèrdues d’aquest són valors teòrics 
suposats a partir d’uns valors de pèrdues d’un transformador de característiques 
semblants: 

P0 = 7,5 kW 
PK = 36 kW 

 
Vilalba� Pt = 7,5 + (0,69)2 x 36 = 24,64 kW 

La Fatarella� Pt = 7,5 + (0,63)2 x 36 = 21,79 kW 
 

 El percentatge de pèrdues equivalent per transformador serà:  
 

Vilalba� %103,0100·
000.24

64,24
100·% ===

Pparc

Pt
p  

Fatarella� %051,0100·
300.48

64,24
100·% ===

Pparc

Pt
p  

 
Com que hi ha un transformador per cada aerogenerador, les pèrdues generals de cada 
parc en motiu de la transformació de 690 V / 30 kV seran de: 
 

Vilalba� 10 x 0,103% = 1,03% de pèrdues. 
La Fatarella� 21 x 0,051% = 1,071% de pèrdues. 
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2 – Línies soterrades entre aerogeneradors de 30 kV  

Les pèrdues de potència activa es calculen a partir de la següent fórmula: 
 
2···3 ILRPP =   (4) 
 

On I és la intensitat que passa pel tram de cable en qüestió, L és la longitud de la línia i R 
és la resistència de la línia. 
 
A continuació podem veure els resultats del total i per a cada tram de cable soterrat de 
cada un dels parcs: 
 
Vilalba dels Arcs 
 

Tram Resistència 

(Ω/km) 

Longitud 

(m) 

Secció 

(mm2) 

Intensitat 

(A) 

Pèrdues 

(W) 

De 1 a 2 0,158 565 240 55,7 830,88 

De 2 a 3 0,158 490 240 109,16 2767,59 

De 3 a barres 0,158 2090 240 162,62 26198,27 

De 4 a 5 0,158 515 240 53,46 697,66 

De 5 a 6 0,158 570 240 106,92 3088,67 

De 6 a 7 0,158 545 240 160,38 6644,70 

De 7 a barres 0,158 310 240 213,84 6719,21 

De 8 a 9 0,158 605 240 53,46 819,58 

De 9 a 10 0,158 650 240 106,92 3522,16 

De 10 a barres 0,158 530 240 160,38 6461,82 

 
Taula 5. Pèrdues dels trams entre aerogeneradors del parc Vilalba dels Arcs I 

 
Per entendre els trams de la taula anterior cal dir que els números fan referència als 
aerogeneradors indicats al  plànol 6. 
 
Les pèrdues totals al parc Vilalba dels Arcs I són de 119.694,99 W (≈120 kW). 
 
Les pèrdues elèctriques a les línies en tant per cent seran: 
 

100·%
Pparc

Pv
p =   (5) 

 

%� = 119,694 
24000 · 100 =  0,499% 

 
La Fatarella 
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Tram Resistència 

(Ω/km) 

Longitud 

(m) 

Secció 

(mm2) 

Intensitat 

(A) 

Pèrdues 

(W) 

De 10 a 12 0,402 526 95 51,25 1666,18 

De 12 a 14 0,158 499 240 102,5 2485,00 

De 14 a 16 0,158 499 240 153,75 5591,25 

De 16 a 17 0,158 416 240 205 8286,66 

De 18 a 17 0,402 516 95 51,25 1634,50 

De 17 a barres 0,078 3918 500 307,5 86690,30 

De 1 a 2 0,402 387 95 51,25 1225,87 

De 2 a 3 0,158 475 240 102,5 2365,48 

De 3 a 4 0,158 616 240 153,75 6902,23 

De 5 a 4 0,402 392 95 51,25 1241,71 

De 4 a barres 0,1 8061 400 205 101629,06 

De 6 a 7 0,402 839 95 51,25 2657,65 

De 7 a 8 0,158 749 240 102,5 3729,99 

De 8 a 9 0,158 935 240 153,75 10476,60 

De 9 a 11 0,158 566 240 205 11274,64 

De 11 a barres 0,1 5521 400 256,25 108759,39 

De 13 a 15 0,402 759 95 51,25 2404,23 

De 15 a 21 0,158 711 240 102,5 3540,75 

De 21 a 20 0,158 928 240 153,75 10398,16 

De 20 a 19 0,158 518 240 205 10318,48 

De 19 a barres 0,1 4854 400 256,25 95620,01 

 
Taula 6. Pèrdues dels trams entre aerogeneradors del parc La Fatarella. 

 
Per entendre els trams de la taula anterior cal dir que els números fan referència als 
aerogeneradors indicats als  plànols 7 i 8. 
 
Les pèrdues totals al parc La Fatarella són de 1.072.128,97 W (≈ 1,1 MW). 
 
Les pèrdues elèctriques a les línies en tant per cent seran: 
 

100·%
Pparc

Pv
p =  

 

%� = 1.072,129 
48.300 · 100 =  2,22% 
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3 – La transformació de 30 / 132 kV 

El transformador té una potència de 50 MVA en tots dos casos. Les pèrdues d’aquest són 
valors teòrics suposats: 

P0 = 188 kW 
PK = 900 kW 

 
Vilalba dels Arcs 

� = 2,75 ��� · 10 ������������� 
50 ��� = 0,55 

 
!" = 188 + 0,55$ × 900 = 460,25 
& 

 
El percentatge equivalent de pèrdues per transformador serà: 

 

%� = !"
!���' · 100 = 460,25

24.000 · 100 = 1,92% 

 
 
La Fatarella 
 

� = 2,3 ��� · 21 ������������� 
50 ��� = 0,966 

 
!" = 188 + 0,966$ × 900 = 1.027,84 
& 

 
El percentatge equivalent de pèrdues per transformador serà: 

 

%� = !"
!���' · 100 = 1.027,84

48.300 · 100 = 2,13% 

 
4 – la línia aèria de 132 kV 

Les pèrdues de potència activa es calculen a partir de la següent fórmula: 
 

2···3 ILRPP =  
 

on I és la intensitat que passa pel tram de cable en qüestió. 
 
A continuació podem veure els resultats justificats a l’apartat de Memòria de Càlculs 
per a cada zona de cable aeri: 
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Tram Resistència 

(Ω/km) 

Longitud 

(m) 

Secció 

(mm2) 

Intensitat 

(A) 

Pèrdues 

(W) 

De Vilalba I a Vilalba II i 

Corbera 

0,1195 5.500 281,1 300,415 177948,805 

De Vilalba II i Corbera a 

Fatarella 

0,0719 3.000 454,5 528,315 180616,442 

 
Taula 7. Pèrdues a la línia aèria de 132 kV. 

 
Per tant, el total de pèrdues elèctriques a la línia que porta l’energia a la subestació de la 
Fatarella seran de: 

 
177948,805 + 180616,442 = 358.565,247 W = 358,57 
& 

 
Les pèrdues elèctriques a les línies en tant per cent seran: 
 
Pparc = P.E. Mudèfer I + P.E. Mudèfer II + P.E. Coll del Moro + P.E. Vilalba dels Arcs 
+ P.E. Vilalba dels Arcs II + P.E. Corbera d’Ebre  
 
13,5 + 45 + 48 + 24 + 49,5 + 49,5 = 229,5 MW 
 

%� = !"
!���' · 100 = 358,57

229.500 = 0,156% 

 
Cal aclarir que en aquest cas s’ha de tenir en conte la potència de tots dos parcs menys el 
de la Fatarella ja que la potència d’aquest parc no recorre cap distància. Per tant aquest 
factor tant sols produeix pèrdues al parc de Vilalba dels Arcs. 
 
5 – la transformació de 132 kV / 220 kV 

El transformador té una potència de 300 MVA. Les pèrdues d’aquest són valors teòrics 
suposats: 

P0 = 1.125 kW 
PK = 5.400 kW 

 

� = !�"è�'*�
!��+ = 277,8

300 = 0,926 

 
!" = 1.125 + 0,926$ × 5.400 = 5.755,37 
& 

 
El percentatge de pèrdues del transformador serà el quocient entre la potència perduda en 
aquest i la potència del parc. 
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229,5 + 48,3 (P.E. La Fatarella) = 277,8 MW 
 

%� = !"
!���' · 100 = 5.755,37

277,8 = 2,07% 

 

2.5.3 Disponibilitat 

 
Cal, a més, tenir en conte un coeficient encarregat de tenir en conte el temps que la 
màquina resta aturada ja sigui per una avaria, o bé per revisió, etc. Aquest s’anomena 
coeficient de disponibilitat. 
 
En el cas d’aquest projecte, tant al parc de la Fatarella com el de Vilalba s’ha considerat 
un coeficient de disponibilitat del 95% ja que és el criteri estàndard utilitzat en els parcs 
eòlics. 

2.6 Energia produïda a cada parc 

Per tant per poder obtenir la producció total del parc cal restar de la teòrica els diferents 
coeficients calculats anteriorment: 
 

• Efecte parc � 0,92 
• Pèrdues elèctriques: 

 
Vilalba�0,0103 + 0,00499 + 0,0192 + 0,00156 + 0,0207 = 0,057 
Fatarella�0,0107 + 0,0222 + 0,0213 + 0,0207 = 0,0749 
 

• Disponibilitat � 0,95 
 

Per tant la potència finalment prevista resulta: 
 

Vilalba� 10 ����� · 2,7489 �& · 0,92 · (1 − 0,057) · 0,95 = 22.66 �& 
 

Fatarella�21 ����� · 2,72 �& · 0,92 · (1 − 0,0748) · 0,95 =  46,19 �& 
 
La potència de Vilalba resulta ser de 22,66 MW i la instal·lada és de 24 MW. I en el 
cas del P.E. La Fatarella la potència calculada resulta de 46,19 MW i la instal·lada 
és de 48,3 MW. En tots dos casos es pot afirmar que:  
 

22.66 �& ≈ 24 �&        *       46,19 �& ≈ 48,3 �& 
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3 Qualitat de l’energia dels aerogeneradors 

Durant els últims anys en els països industrialitzats ha sorgit un gran interès per la qualitat 
de l’energia elèctrica i aquest interès s’ha manifestat fonamentalment per dos motius: 

• Durant la última dècada els sistemes elèctrics han sofert un canvi molt important ja 
que han anat passant gradualment d’estar formats per elements lineals a contenir una 
gran varietat d’elements no lineals com convertidors electrònics, fonts d’alimentació 
ininterrompudes, etc. 

• Durant els últims anys en aquests països el mercat elèctric s’ha liberalitzat i l’energia 
elèctrica s’ha convertit en un producte. Per aquest motiu l’energia elèctrica ha de 
complir amb uns requisits de seguretat, confiança i qualitat. 

 
En l’actualitat, a l’hora de parlar de la qualitat de l’energia, hem de tenir en conte dos 
conceptes: 
 
• La qualitat de l’atenció al client: fa referència al nivell de satisfacció d’aquest amb el 

producte, en aquest cas l’energia elèctrica. Exemples de factors que millorant-los 
aconseguim avançar en qualitat són el cost, l’assessoria, l’atenció de postvenda, etc. 

 

• La qualitat de subministrament elèctric: relacionat amb una sèrie de factors que 
descriuen continuïtat i variabilitat en la potència elèctrica i les variacions de la forma 
d’ona de tensió i corrent en un sistema elèctric. El concepte Qualitat de 
Subministrament Elèctric engloba dos requisits: 

 
o Continuïtat del subministrament elèctric: que consisteix en l’existència o 

absència de tensió. Un subministrament ininterromput donaria lloc a una 
qualitat màxima. Aquesta continuïtat és avaluada mitjançant una sèrie 
d’índexs que descriuen les interrupcions del subministrament elèctric com per 
exemple: TIEPI, NIEPI. 

 
o Qualitat de l’ona de tensió: l’energia elèctrica se subministra a través d’un 

sistema trifàsic de tensions i una perfecta qualitat de l’ona implica que la tensió 
sigui equilibrada, purament sinusoïdal amb amplitud i freqüència constant. 

 
Tots aquells fenòmens, situacions o pertorbacions que afectin al producte electricitat ja 
sigui en producció, transport o distribució o bé sigui originat per un receptor seran 
considerats com a problemes en la qualitat del subministrament elèctric.  
 
A l’anàlisi dels diferents fenòmens que poden afectar a la qualitat del subministrament 
elèctric és necessari tenir en compte que els sistemes i dispositius haurien d’operar 
correctament en el seu entorn electromagnètic. D’aquí apareix el concepte Compatibilitat 
Electromagnètica, que és la capacitat que té un equip o sistema per a operar de forma 
satisfactòria en un ambient electromagnètic sense introduir pertorbacions que podrien 
afectar a aquest entorn.  
 



40 
 

El nivell de compatibilitat electromagnètica  és el nivell màxim de pertorbació al qual es 
pot esperar que estigui sotmès un dispositiu, un aparell o un sistema en condicions 
particulars, que té un 95 % de possibilitats de no ser superat i en el qual s’espera que 
l’equip operi de forma correcta.   
 
Respecte a la emissió, un equip pot pertorbar el seu entorn electromagnètic i s’anomena 
nivell d’emissió al nivell de pertorbacions que introdueix un equip al sistema. El nivell 
màxim de pertorbació que se li permet és el límit d’emissió. Respecte al receptor, són 
equips susceptibles aquells el funcionament del qual pot ser afectat pels efectes de les 
emissions. Es denomina nivell d’immunitat al nivell de pertorbacions que es capaç de 
suportar un equip sense alterar el seu bon funcionament.  
 
La qualitat de l’energia està relacionada amb aquests punts: 
 

• Causes dels problemes que apareixen en la qualitat de servei elèctric. 
• Conseqüències dels problemes.  
• Descripció i quantificació de la qualitat de servei elèctric (mesures). 
• Conseqüències d’un determinat nivell de qualitat. 
• Solució dels problemes en la qualitat de subministrament elèctric. 
• Requisits per a aconseguir qualitat de subministrament elèctric.  

 
La presència d’aerogeneradors connectats a la xarxa introdueix en els sistemes elèctrics 
una sèrie d’efectes que podrien afectar a la qualitat de subministrament. És important 
assegurar la qualitat del subministrament elèctric per dues raons: la necessitat de sustentar 
el funcionament correcte i segur de tot el sistema elèctric i mantenir la tensió dins d’uns 
límits per evitar danys i assegurar el bon funcionament dels dispositiu connectats 
mantenint la seguretat i el confort dels usuaris. Tot seguit analitzarem les pertorbacions 
que la interacció entre els sistemes eòlics i la xarxa elèctrica poden produir sobre la 
qualitat de subministrament elèctric. 

3.1 Pertorbacions que afecten la qualitat de l’ona 

L’energia elèctrica se subministra a través d’un sistema elèctric trifàsic de tensions. Una 
perfecta qualitat de subministrament elèctric implica que la tensió sigui uniforme, 
purament sinusoïdal i amb amplitud i freqüència constant. Conseqüentment, totes 
aquelles pertorbacions que afectin aquestes propietats estaran considerades com 
problemes o pertorbacions en la qualitat del subministrament elèctric. 
 
La desviació respecte al valor ideal es pot produir en la freqüència, en la amplitud, en la 
forma d’ona i la simetria entre fases. A més, les variacions es poden donar en un llarg 
període de temps, o tenir una duració breu. En el primer cas es consideren pertorbacions 
en règim permanent i en el segon pertorbacions transitòries.  
 
En la següent taula es presenten els efectes pertorbadors més importants que afecten a la 
qualitat de l’ona elèctrica, segons la norma UNE 50160: 
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Taula 8. Pertorbacions segons la norma UNE 50160/96 

 

Pertorbacions segons la norma UNE 50160/96 
Paràmetre Nom Definició 

Amplitud 

Fluctuacions de tensió DU < 10% Uref 
DU: Variació U 

Uref: Tensió de ref. 
 

Forat de tensió 90% Uref>U>1% Uref 

 
Interrupció de tensió 

Tall breu 
Tall llarg 

U<1%Uref 
Dt<3min 
Dt>3min 

 
Sobretensió temporal Sobretensió 

relativament llarga 

 

Forma d’ona 

Variació de tensió Augment o disminució 
de tensió 

 
Sobretensió transitòria Dt<alguns ms 

 
Tensió harmònica farmònics = n 

ffundamental 
n=natural  

Tensió interharmònica f interharmònics = n 

f fonamental 
m = no enter  

Senyals d’informació 
transmeses per ret 

110Hz < f < 148,5kHz 
I impulsos de curta 

duració 
 

Variacions de 
freqüència 

f ≠ 50Hz 

 

Simetria 

Desequilibris de tensió |/0| 1 |/2| 1 |/3| 
402 1 423 1 432 
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L’energia elèctrica procedent de centrals de generació és pràcticament perfecte en el seu 
origen, però sofreix diverses alteracions abans d’arribar al consumidor com a resultat 
d’incidents en els diversos sistemes de transport, així com d’anomalies i de connexió de 
càrregues emissores de pertorbacions en la xarxa de distribució que afecten directament 
a la qualitat d’ona.  
 
L’energia eòlica introdueix una sèrie de pertorbacions que alteren la forma ideal, de la 
senyal de tensió, sent algunes d’elles conseqüència de la estreta relació existent entre la 
velocitat del vent incident sobre la turbina i la potència generada pel sistema. 
 

3.2 Qualitat de l’ona en els sistemes eòlics 

La presència de turbines eòliques, connectades a la xarxa de distribució pot produir 
efectes més severs sobre la qualitat d’ona que altres formes existents de generació 
existents per les següents raons: 
 

• Els punts de connexió dels parcs eòlics a les xarxes de distribució presenten 
potències de curtcircuit inferiors a altres zones de la xarxa elèctrica més mallades 
o amb nivells de tensió superiors. 
 

• La potència elèctrica produïda mitjançant generadors eòlics presenta oscil· lacions 
degudes a la variabilitat del vent i al comportament aerodinàmic de les turbines 
eòliques.  

 
La combinació dels dos factors, potències de curtcircuit reduïdes amb fortes variacions 
de la potència elèctrica generada poden afectar definitivament a la qualitat de l’energia 
generada. Això fa que la normativa de connexió sigui bastant restrictiva en quant al nivell 
de penetració (relació entre la potència del parc eòlic respecte a la potència de curtcircuit 
del punt on es connecta) permès en determinats punts de la xarxa. 
 
Avaluar la incidència dels aerogeneradors en la xarxa elèctrica presenta diverses 
dificultats, entre elles cal destacar la impossibilitat de realitzar un estudi exclusivament 
mitjançant la monitorització i la presa de mesures en bornes del generador, ja que totes 
elles poden estar modificades per altres pertorbadors connectats al mateix sistema elèctric 
que l’aerogenerador sobre el que es fan les mesures. A més, la seva incidència en la xarxa 
elèctrica depèn de factors com: 
 

• La tecnologia de la turbina. El fet que el sistema disposi o no de convertidors 
electrònics connectats entre el generador i la xarxa per a governar la velocitat de 
gir de la turbina (sistemes velocitat fixa / velocitat variable) influeix decisivament 
en la qualitat de la potència elèctrica generada i en la incidència en la xarxa. 
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• Naturalesa del vent a l’emplaçament. La variabilitat del vent és la causa de les 
oscil· lacions de parell i potència que es transmeten al sistema elèctric.  
 

• Característiques de la xarxa. Les variacions de tensió produïdes per les 
oscil· lacions de potència injectades al sistema per l’aerogenerador depenen en 
bona mesura del tipus de xarxa a la que es connecta, en concret de la potència de 
curtcircuit del punt de connexió i del caràcter resistiu o reactiu de la línia 
d’evacuació de l’energia. 

 
• Grau de càrrega de l’aerogenerador. La qualitat de l’energia dependrà també en 

bona part de la potència mitja injectada al sistema.  
 
Al sistema elèctric es poden produir diferents fenòmens que pertorbin el bon 
funcionament de l’aerogenerador (buits, sobretensions, desequilibris, interrupcions de 
subministrament, etc) i des del punt de vista de la xarxa, l’aerogenerador pot introduir 
diverses pertorbacions que afectin a la resta d’equips connectats (variacions de potència 
activa i reactiva, corrents harmòniques, etc). 
 
Per garantir el bon funcionament del sistema elèctric i per a assegurar l’aprofitament 
òptim del mateix, és necessari mantenir les pertorbacions produïdes pels aerogeneradors 
i parcs eòlics dintre dels límits de compatibilitat electromagnètica establerts. En concret 
es considera que la xarxa elèctrica en el punt de connexió de l’aerogenerador es troba en 
condicions normals de funcionament si es compleixen els requisits indicats a la següent 
taula segons IEC 61400 - 1: 
 

Tensió Valor nominal ±10% 
Freqüència Valor nominal ±2% 
Desequilibri Inferior o igual al 2% 

Interrupcions de subministrament Inferior o igual a 20 cops/any 
 

Taula 9. Condicions normals d’operació del sistema elèctric als terminals d’un 
aerogenerador segons IEC 61400 – 1. 

 
L’energia produïda pels sistemes eòlics es caracteritza per presentar fluctuacions de 
potència majors que les que poden presentar altres sistemes de generació. Aquestes 
fluctuacions en la potència activa i reactiva de sortida de l’aerogenerador son degudes 
fonamentalment a la naturalesa del vent incident i al tipus d’aerogenerador.  
 
Mentre que aquestes fluctuacions de potència activa i reactiva es presenten de forma més 
significativa en els sistemes de velocitat fixa, en els sistemes de velocitat variable les 
fluctuacions es veuen reduïdes pels canvis en la velocitat de gir de la turbina i les 
estratègies de control aplicades sobre l’aerogenerador. 
 
Les pertorbacions que poden aparèixer en un sistema elèctric per la presència de turbines 
eòliques es resumeix a la taula següent: 
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Efecte en la xarxa Causa Típica 
Aerogenerador 
Velocitat Fixa 

Aerogenerador 
Velocitat Variable 

Variacions lentes de 
tensió 

Variacions en la 
producció de potència 

SI SI 

Fluctuacions de 
tensió i Flicker 

Variacions de la 
potència, arrencades i 

parades 
SI SI 

Distorsió forma 
d’ona 

Convertidors 
electrònics 

NO SI 

Transitoris 
Variacions del vent, 
arrencades i parades 

SI SI 

 
Taula 10. Sistemes eòlics i el seu efecte potencial en la qualitat d’ona. 

 

3.3 Variacions de freqüència 

 
Les variacions de freqüència són degudes principalment a alteracions de l’equilibri entre 
generació i consum. La llei del sector elèctric de 1997 va definir les funcions de 
l’Operador del Sistema la missió fonamental del qual és garantir la continuïtat del 
subministrament, donat que l’energia elèctrica no es pot emmagatzemar fàcilment, és 
necessari que producció i consum estiguin igualats en tot moment. Per això l’operador 
del sistema ha de disposar d’uns mecanismes de control que permetin adaptar-se a la 
generació en funció dels diferents estats de la càrrega. 
 
Els marges de variació admissibles són emesos per la UCPTE (Union for the Coordination 
of Transmission of Electricity). La freqüència nominal (ja que el sistema elèctric 
Espanyol està connectat al Europeu) és de 50 Hz i el valor mitjà de la freqüència 
fonamental als sistemes de distribució durant deu segons és: 
 

• Amb connexió síncrona i sistema interconnectat: 
o 50Hz ±1% durant el 95% d’una setmana. 
o 50Hz -6% +4% durant el 100% d’una setmana. 

 

• Amb connexió asíncrona aïllada d’un sistema interconnectat: 
o 50Hz ±2% durant el 95% d’una setmana. 
o 50Hz ±15% durant el 100% d’una setmana. 

 
Dins els marges normals de tolerància, les variacions de freqüència podrien ocasionar als 
sistemes eòlics els següents efectes: 
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• Distorsió als filtres harmònics. 

• Alteracions en el funcionament dels convertidors electrònics que utilitzen la 
freqüència com a referència. 

• Canvi de la velocitat de gir dels aerogeneradors. 
 

En el cas de que les variacions de freqüència siguin altes, l’Operador del Sistema se’n 
encarrega de restituir l’equilibri entre generació i consum utilitzant un sistema de 
deslastre de càrregues. Aquests sistemes consten d’un relé de freqüència que en el cas de 
que es produeixi una caiguda important de la freqüència, desconnecta un percentatge 
determinat de la càrrega connectada. Aquestes variacions es troben recollides al 
procediment d’operació P.O.1.6 de Red Eléctrica de España. 
 
En els grans sistemes interconnectats la freqüència és normalment molt estable, de manera 
que la introducció d’un petit percentatge d’energia eòlica normalment no altera aquest 
equilibri.  
 

3.4 Variacions lentes de tensió (duració de l’ordre de minuts) 

 
Generalment una variació de tensió, es produeix quan hi ha una alteració al valor eficaç 
de l’ona de tensió durant un temps de l’ordre de minuts. Les variacions de la velocitat 
mitjana del vent dona lloc a una variació de tensió als terminals del generador. 
 

5/ = 6768
68 = 	0∆:7;∆<68=   (6) 

 
R – Part resistiva de la impedància de la ret.   
X – Part inductiva de la impedància de la ret. 
P – Potència activa del generador a la ret.      
Q – Potència reactiva provinent de la ret. 
 
 
Tal com podem veure a l’equació un factor molt important és la impedància de la xarxa, 
que depèn al seu lloc de la càrrega connectada. Les raons per les quals pot variar la 
impedància són degudes a que el consum d’energia no es realitza de forma constant, hi 
ha períodes de consum intens (hores punta) i períodes de baix consum (hores vall). 
 
Segons el Real Decret 1075/1986 pel que s’estableixen les normes de condicions dels 
subministraments d’energia elèctrica i la qualitat d’aquest servei, tota entitat 
subministradora d’energia està obligada a mantenir la tensió de servei dins d’uns límits 
màxims de variació del 7 % de la tensió nominal. 

 

Depèn de la càrrega 
connectada ja que pot variar a 
causa de les hores punta i les 
hores vall. 
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Figura 22. Variació de tensió amb la variació de potència produïda. 
 
Els aerogeneradors que es connecten al sistema elèctric estan dissenyats per a funcionar 
dintre d’uns marges de variació. En canvi, en algunes situacions hi ha instal·lacions el 
marge de funcionament correcte de les quals és inferior a l’indicat en les normes 
corresponents, i en aquests casos s’han de posar dispositius com: 
 

• Reguladors de tensió: la seva funció és reduir els marges de variació del valor 
eficaç de la tensió d’alimentació del receptor. Es poden generar reduccions del 
marge de variació d’entrada des d’un 15% a valors compresos entre un 3% y un 
7%. 

• Conjunt motor dièsel – generador síncron – volant d’inèrcia: Aquesta configuració 
s’utilitza com a complement de l’aerogenerador en sistemes aïllats on les 
variacions lentes de tensió poden ser molt importants.  
  

Des del punt de vista d’emissió, és necessari que en als parc eòlics hi hagi la possibilitat 
de desconnectar determinades turbines quan es produeixin variacions de tensió per 
damunt dels marges admissibles. Això es pot aconseguir amb proteccions de tensió 
instal·lades en les pròpies turbines, aquestes proteccions quan detectin un augment de 
tensió donaran una senyal de desconnexió de l’aerogenerador. 
 

3.5 Fluctuacions de tensió i Flicker, interaccions amb la xarxa 

 
Les fluctuacions es defineixen com les variacions del valor eficaç de la tensió que no 
excedeix del ±10% de la tensió nominal. I tot allò que produeixi variacions en la tensió 
d’una xarxa pot ser considerat com un causant de l’efecte Flicker, corresponent a un 
parpelleig de llum perceptible.  
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Les fluctuacions que queden associades a un espectre de modulació en freqüència al rang 
de 0.05 a 35 Hz donen lloc a l’efecte Flicker.  
 
La fluctuació pot variar la distribució espectral, és a dir, la longitud d’ona que, per 
exemple queda definida mitjançant la Temperatura de Color de les lluminàries. Per tant, 
aquest fenomen també estaria en funció del seu color. Per una banda hi ha els colors més 
freds, parlaríem dels blancs, els quals tenen una temperatura de color més alta; com a cas 
més extrem, es considera el sol com una temperatura de 6500K. Per l’altra banda, els 
colors càlids, corresponent als groguencs els quals tenen temperatures menors de l’ordre 
d’uns 3000K. 
 
La oscil· lació pot canviar la intensitat lumínica, és a dir, una variació de potència. Però el 
que realment molesta no és la disminució de la potència, sinó la fluctuació d’aquesta. 
 
Causants 
 
Grans càrregues connectades a sistemes dèbils aportaran un efecte Flicker més important. 
Les fluctuacions de voltatge són causades principalment de l’efecte ombra amb la pròpia 
torre de l’aerogenerador: com la velocitat del vent disminueix del davant al darrera de la 
torre, l’energia produïda es redueix cada cop que la pala passa pel davant de la torre. 
 
Un altra cosa causant de  les fluctuacions de tensió són les variacions ràpides del mateix 
vent. Aquest no sempre és homogeni i a més pot presentar turbulències. 
 
Ara bé, aquests efectes que estudiats puntualment en cada turbina poden ser evidents però 
resten molt amortitzats quan ens referim a l’efecte global d’un parc eòlic. El motiu roman 
en què a l’ona de tensió generada en cada màquina (què es distorsiona per l’efecte Flicker) 
se li afegeixen o sumen la resta de les ones de tensió de tots els altres generadors. Aquestes 
ones sinusoïdals en sumar-se, tenint en compte que per cada turbina les distorsions es 
produiran en diferents punts de la corba (cada màquina té la pala passant per davant de la 
torre en un moment diferent, i, per tant, les deshomogenitats del vent són diferents també), 
donaran una ona de tensió global que haurà compensat cada una de les diferents 
distorsions puntuals.  
 
Efectes del Flicker 
 
El principal inconvenient del Flicker és el malestar fisiològic que percep l’usuari i a més 
provoca els següents efectes sobre altres dispositius: 
 

• Errors de mesura en instrumentació si no es disposa de filtres apropiats. 
• Influència sobre el parell d’arrencada, lliscament i corrent en motors i generadors, 

provocant augments de temperatura i disminució en la capacitat de sobrecàrrega.  
• Mal funcionament de controladors electrònics i dispositius de protecció. 
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Les fluctuacions de tensió es poden originar als aerogeneradors en dos modes de 
funcionament: en operació contínua i degut a operacions de maniobra. El primer cas 
correspon al funcionament de l’aerogenerador en règim permanent i són degudes a les 
turbulències del vent i a l’efecte ombra de torre. El segon cas correspon a operacions de 
maniobra com connexió a velocitat de connexió, connexió a velocitat nominal, 
desconnexió a potència nominal, desconnexió d’emergència i connexió del sistema de 
compensació.  
 
El fenomen Flicker es especialment característic dels sistemes eòlics de velocitat fixa que 
es connecta directament a la xarxa, mentre que en els sistemes eòlics equipats amb 
convertidors electrònics es possible realitzar un control de potència de sortida de tal 
manera que es minimitzin les fluctuacions i pràcticament s’elimini el Flicker. 
 
El Flicker acaba quan la causa que l’ha provocat és eradicada; quan la variació de 
freqüència que el causa s’ha restablert altre cop als 50Hz. 
 
Segons la Comissió Electrotècnica internacional, per a la quantificació del Flicker i 
l’obtenció de la intensitat de la molèstia que provoca, existeixen dos índex bàsics: 
 

• Pst – Índex de severitat de Flicker a curta duració (període d’observació de deu 
minuts). 

• Plt – Índex de severitat de Flicker a llarga duració (període d’observació de dues 
hores). 

• N – Nombre de mostres preses. 
 

 

!>? = @∑ :BCDEFDGH
I

E
   (7) 

 
Mesures de correcció 
 
En general, la solució més competent per eliminar aquest fenomen seria connectar el parc 
eòlic en el punt de la xarxa més adequat. En algunes situacions es fa imprescindible que 
les fonts pertorbadores estiguin equipades amb dispositius que redueixin les emissions 
d’aquesta pertorbació actuant com a filtres. Els més estesos són els compensadors estàtics, 
entre els quals es troben: 
 

• Reactàncies controlades: disminueixen les variacions de la potència demandada.  
• Condensadors controlats (SVC): la seva funció és compensar els increments de 

demanda de potència reactiva corregint les variacions del factor de potència de 
manera que es mantingui aproximadament constant a un valor prefixat. 

• Estabilitzadors magnètics: la compensació dels increments de reactiva s’efectua 
mitjançant la connexió d’un transformador d’elevada reactància de dispersió en 
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paral·lel amb la càrrega. El secundari del transformador és curtcircuitat durant 
determinants períodes de temps a través del control dels tiristors connectats a ell. 

3.6 Desequilibri de fases 

 
Un sistema trifàsic es diu que està desequilibrat quan les tres tensions difereixen en la 
seva amplitud, els seus desfases relatius difereixen de 120º, o en ambdós casos. El grau 
de desequilibri en tensió o corrent se sol definir basant-se en el mètode de components 
simètriques, com el quocient entre la component de fase de seqüència inversa i la 
component de fase de seqüència directa. El nivell de compatibilitat electromagnètica 
establert per la norma EN 50160 per a baixa i mitja tensió, estableix que el valor de la 
component inversa no ha d’excedir el 2 % de la component de seqüència directa durant 
el 95 % del període d’observació d’una setmana.  
 
Efectes del desequilibri de fases 
 
Els desequilibris de fase poden originar-se per la connexió de càrregues monofàsiques en 
baixa, mitja o alta tensió. Fonamentalment originen augments de temperatura i pèrdues 
addicionals. 
 
De la mateixa manera els aerogeneradors poden veure’s afectats per l’existència de 
desequilibris en el sistema elèctric ja que el desequilibri de la tensió pot originar pèrdues 
addicionals i rissat en el parell produït.  
 
El desequilibri en la tensió d’alimentació pot portar a que sistemes eòlics dotats de 
convertidor electrònic injectin a la xarxa harmònics de corrent de seqüència inversa, cosa 
que originarà un desequilibri de la tensió. Si els sistemes de control detecten l’existència 
d’un desequilibri excessiu en corrent, es podria desconnectar l’aerogenerador. 
 
Mesures de correcció 
 
El desequilibri de fases és inevitable la majoria de cops i per evitar que pugui pertorbar 
la xarxa elèctrica es col·loquen les proteccions necessàries per a desconnectar la 
instal·lació quan se sobrepassin els límits permesos de desequilibri. 

3.7 Transitoris i sobretensions 

 
Les sobretensions transitòries són variacions brusques del valor instantani de la tensió. 
La seva duració oscil· la entre alguns microsegons i deu mil·lisegons. I poden provenir 
per causes alienes o externes al parc o per causes internes. 
 
És necessari analitzar, a partir dels valors instantanis de l’amplitud de l’ona, la tensió. 
Segons la seva forma poden ser simples les quals es donen quan presenten un front de 
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pujada i seguidament un de baixada sense oscil· lacions posteriors,  o bé oscil· latòries, 
aquestes estan caracteritzades per un front de pujada seguit d’oscil· lacions que, al pas del 
temps, es van atenuant. 
 

Nivell 
de tensió 

Causa Duració Freqüència 
d’oscil· lació 

Valor de 
pic 

Alta      1 kV < U < 36 kV 

 

Maniobres 
d’elements de 

tall 
t > 100µs f < 10 kHz (*) 

Transferides 
d’un nivell de 
tensió superior 

t > 100µs f < 10 kHz (*) 

Descàrrega 
atmosfèrica 

1 µs < t < 100µs 10 kHz < f < 10 MHz (*) 

Connexions 1 µs < t < 100µs 10 kHz < f < 10 MHz (*) 

Baixa     U < 1 kV 

 

Maniobres 
d’elements de 

tall 
t > 100µs f < 10 kHz Up < 1kV 

Transferides 
d’un nivell de 
tensió superior 

t > 100µs f < 10 kHz Up < 1kV 

Descàrrega 
atmosfèrica 

1 ms < t < 
100µs 

10 kHz < f < 10 MHz Up < 6kV 

Connexions 
1 ms < t < 

100µs 
10 kHz < f < 10 MHz Up < 6kV 

(*): No es poden determinar, depenen del tipus d’instal·lació i tensió 
 

Taula  11. Transitoris en les xarxes de distribució. 
 
 
Efectes dels transitoris i sobretensions 
 

Els impulsos de tensió que s’originen en les xarxes de distribució es presenten 
també en els sistemes eòlics que es troben connectats a la xarxa. Algunes 
sobretensions tenen el seu origen degut a causes externes al parc, com en el cas de 
descàrregues atmosfèriques externes, o bé poden originar-se internament en el 
parc eòlic, com per exemple: en les operacions de maniobra (obertura o 
tancament) de l’interruptor d’acoblament de la subestació del parc, producció de 
descàrregues atmosfèriques internes al parc, arrencades i parades 
d’aerogeneradors, connexió de bateries de condensadors, etc. 
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Mesures de correcció 
 
Els nivells d’aïllament dielèctric que incorporen normalment les instal·lacions 
eòliques permeten que en general aquestes suportin sense danys els impulsos de 
tensió previsibles, com per exemple: en cables, aïlladors, transformadors, 
interruptors... Tots aquests elements tenen assignada una tensió de ruptura que 
correspon al límit màxim de sobretensió transitòria. 
 
Els aerogeneradors de velocitat variable que incorporen semiconductors de 
potència, com per exemple: rectificadors amb díodes, convertidors de freqüència 
electrònics, etc. poden sofrir danys per impulsos de tensió de l’ordre de 
nanosegons. En aquest cas la probabilitat que succeeixi una avaria depèn de 
l’amplitud i duració de l’impuls, de la polaritat i de les característiques de la xarxa 
a la que estan connectats. 

 

3.8 Buits i interrupcions breus de tensió 

Els buits i interrupcions de tensió són les pertorbacions que més importància estan tenint 
els últims anys, ja que afecten directament a la continuïtat del subministrament elèctric.  
 
Es diu que es produeix un buit de tensió en un punt de la xarxa quan la tensió d’una o més 
fases cau de sobte per sota d’un límit establert (generalment un 90 %) i es recupera al cap 
d’un temps determinat, que oscil· la entre els 10 mil·lisegons i diversos segons.  
 
Les magnituds més importants que caracteritzen el grau de pertorbació són: 
 

• Profunditat: valor al que cau la tensió. Hi ha tres grups: 
 

o Entre 10 % i 30 % 
o Entre 30 % i 80 % 
o Superior al 80 % 

 
• Duració: temps que tarda a recuperar-se la tensió. Hi ha dos grups: 

 
o Entre 0,01 segons i 1 segon. 
o Entre 1 segon i diversos segons 

 
Igualment, es defineix un tall breu de tensió quan es produeix la caiguda total de la tensió 
de les tres fases durant un temps superior a 10·10-3 s i inferior a 1 minut; en aquest cas si 
la duració de la interrupció no és superior a 0,4 segons es denomina tall breu de curta 
duració, i si supera aquest límit es denomina tall breu. És equivalent a un buit de tensió 
que afecti a les tres fases i que tingui una profunditat del 100 %. 
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Les causes més típiques dels buits i talls breus de tensió són faltes en la xarxa elèctrica. 
Les corrents de curtcircuit que s’originen en una falta produeixen la caiguda de tensió en 
una o més fases durant el temps que aquella roman. La seva magnitud serà major a mesura 
que la proximitat a la falta augmenti. L’origen d’aquestes faltes poden ser dels següents 
tipus: 
 

• Interior al parc eòlic: falta d’aïllament, maniobres errònies. 
• Exterior al sistema: descàrregues atmosfèriques, etc. 

 
Els buits i talls breus tenen un caràcter aleatori i no és possible predir quan es van a 
produir. 
 
Efectes de les interrupcions breus 
 

Els efectes més importants que es produeixen són anomalies als sistemes de 
regulació de velocitat de les turbines de velocitat variable. Quan el convertidor es 
troba sotmès a un buit de tensió amb un descens igual en les tres fases es produeix 
una oscil· lació de tensió a l’etapa de contínua i un augment de la corrent, originant 
per tant, un augment de la temperatura al convertidor electrònic.  
 

Mesures de correcció 
 

Els principals sistemes de correcció d’aquestes pertorbacions són: 
 

• L’ immunització de contactors: consisteix en utilitzar retardadors capacitius 
que evitin l’obertura dels contactes davant una reducció brusca de la tensió 
d’alimentació. 

• Condensador d’emmagatzematge: la descàrrega d’un condensador manté 
l’alimentació d’un circuit de corrent contínua.  

• Bateria d’emmagatzematge: el seu funcionament es semblant al sistema 
anterior però al disposar d’una bateria, permet fer front a interrupcions de 
durada major.  

3.9 Harmònics i interharmònics 

 
Quan una font de tensió sinusoïdal s’aplica a una càrrega no-lineal, s’origina una corrent 
no sinusoïdal, creant al circular per la impedància del sistema una tensió distorsionada. 
Es diu en aquest cas que existeix distorsió harmònica per la existència d’ones periòdiques 
distorsionades. 
 
Per a quantificar el grau de deformació, s’utilitza l’anàlisi en freqüència que permet 
determinar: 
 



53 
 

• La component fonamental de l’ona (50 Hz), freqüència fonamental. 

• Les component de freqüències múltiples enters de 50 Hz, aquests múltiples 
s’anomenen harmònics. 

• Les components de freqüències múltiples no enteres de 50 Hz, aquestes múltiples 
s’anomenen interharmònics. 

 
Per a ones periòdiques, el paràmetre més utilitzat per a caracteritzar la distorsió harmònica 
és la Taxa de distorsió Harmònica, THD. 
 

1

25

2

2

U

U

THD h
h∑

==   (8) 

 
Aquest paràmetre indica el percentatge de distorsió harmònica de la senyal completa.  
 
A la norma IEC 61000-3-6 s’especifiquen els nivells de referència per a harmònics de 
tensió que durant el període d’observació (mínim una setmana) no han de ser sobrepassats 
en el 95 % dels casos.  
 
Efectes dels Harmònics i Interharmònics 
 

L’existència d’harmònics pot ocasionar ressonàncies als sistemes eòlics degut a la 
presència de bateries de condensadors que s’utilitzen per a corregir el factor de 
potència, així com provocar el funcionament erroni dels relés de protecció.  
 
La connexió d’una turbina eòlica directament a la xarxa amb generador d’inducció 
no produeix distorsió harmònica que mereixi ser considerada segons la norma 
IEC61400-21. Segons aquesta norma l’únic moment en que es podrien originar 
harmònics en velocitat fixa seria al entrar en funcionament els arrencadors 
electrònics, però com només ho fan durant uns quants segons la norma considera 
que els harmònics produïts no tindran conseqüències apreciables.  
 
Quan un parc eòlic està en funcionament és habitual trobar-nos amb els harmònics 
5 i 7. Aquesta presència és deguda a l’aparició de ressonàncies a aquestes 
freqüències entre la inductància del generador i els dispositius de compensació del 
factor de potència.  
 
En el cas d’aerogeneradors de velocitat variable que utilitzen convertidors 
electrònics de potència, és necessari analitzar la distorsió harmònica que 
produeixen aquests sistemes de generació. La norma anterior especifica que s’ha 
d’analitzar l’emissió d’harmònics fins a l’harmònic 50.  
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Per a calcular les corrents harmòniques que produeixen diversos pertorbadors 
connectats al mateix punt de connexió, la normativa IEC 61000-3-6 defineix la 
corrent harmònica d’ordre n produïda per l’agregació de diverses fonts 
pertorbadores a partir de la següent expressió: 
 

α
α∑=

k
knn ii ,   (9) 

 
On in,k és la corrent harmònica d’ordre n de la font pertorbadora número k, i α  
és l’exponent d’acord la següent taula: 

 
Ordre harmònic α  

n < 5 1 
5 ≤  n ≤  10 1,4 

h > 10 2,0 
 

Taula 12. Exponent en funció de l’ordre d’harmònic. 
 
Mesures de correcció 
 

La principal mesura que s’adopta per a reduir les components harmòniques que 
puguin afectar a altres equips connectats a la xarxa és procurar que la connexió a 
la xarxa elèctrica d’aquests pertorbadors es realitzi en el punt més adequat. En 
algunes situacions les fonts productores de distorsió harmònica ha de disposar de 
filtres passius sintonitzats per a determinades components harmòniques. A la 
següent figura es mostren diverses configuracions de filtres passius. 
 

 
Figura 23. Mesures correctores de les components harmòniques. 
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3.10 Tendències i desenvolupaments futurs 

 
En la actualitat estan en fase d’investigació i desenvolupament una tecnologia d’equips 
basats en millorar la qualitat d’energia de les xarxes elèctriques mitjançant convertidors 
electrònics constituïts per IGBT’s, IGCT’s, etc. controlats mitjançant diverses estratègies; 
són els sistemes que permeten la generació en velocitat variable. La característica 
fonamental d’aquests sistemes és que permeten un control continu de la qualitat d’ona de 
la xarxa elèctrica.  
 
Depenent de la topologia utilitzada dels convertidors, es poden dividir en dos grups: 
convertidors connectats en sèrie i convertidores connectats en paral·lel.  
 
Els convertidors connectats en paral·lel injecten corrent a la xarxa en el seu punt de 
connexió a fi de compensar les pertorbacions de l’ona de corrent.  
 
Els convertidors connectats en sèrie tenen una funció dual als anteriors, permeten reduir 
les pertorbacions de tensió sobre la càrrega en funció de la tensió de la línia.  
 
Alguns d’aquests sistemes incorporen elements emmagatzemadors d’energia per a ser 
capaços d’entregar potència activa i reactiva a la xarxa en cas d’una determinada 
pertorbació. Aquest és el cas dels sistemes capaços de compensar dinàmicament els buits 
i fluctuacions de tensió. 
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4 Impacte mediambiental 

 
La energia eòlica comporta un cert impacte mediambiental amb aspectes positius i 
negatius. És una font d’energia compatible amb el desenvolupament sostenible, sent el 
seu ús molt positiu respecte a un altra forma de creació d’energia pels següents aspectes: 
 

• És una font d’energia renovable, pel que ajuda a estalviar recursos energètics no 
renovables com el carbó, petroli, gas natural o urani. 

• Està molt distribuïda per tot el globus terrestre, pel que a diferència d’altres 
recursos que estan concentrats en llocs determinats, la energia eòlica està a 
disposició de molts països. 

• No emet gasos contaminants. D’aquesta manera no contribueix ni amb l’efecte 
hivernacle (gasos d’efecte hivernacle: diòxid de carboni, metà, òxids de nitrogen), 
ni en la destrucció de la capa d’Ozó, evidentment tampoc acidifica l’atmosfera 
(òxids de sofre i nitrogen), ni genera residus sòlids ni líquids que tant per la seva 
quantitat com per la seva composició poden ser agents contaminants. A més que 
tampoc requereix d’un consum d’aigua. 

4.1 Impactes del parc 

Fent un anàlisi al llarg del cicle de vida del parc, els impactes resulten ser: 
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Fase del parc Accions Impacte 
Fase d’estudis 

previs 
Disseny Consum d’energia elèctrica 
Emplaçament Consum d’energia elèctrica 

Fase de 
construcció 

Explanació i moviment de terres 

Consum d’energia elèctrica 
Emissió de gasos contaminants  
Alteració del terreny i vegetació 
Contaminació acústica 
Impacte laboral 
Generació de residus 

Accessoris i equips auxiliars 

Consum d’energia elèctrica 
Emissió de gasos contaminants 
Contaminació acústica 
Impacte laboral 
Generació de residus 

Construcció d’immobles 

Consum d’energia elèctrica 
Emissió de gasos contaminants 
Contaminació acústica 
Generació de residus 

Reconstrucció del terreny 

Consum d’energia elèctrica 
Emissió de gasos contaminants 
Contaminació acústica 
Impacte laboral 
Generació de residus 

Fase d’explotació 

Aprofitament del vent 

Contaminació acústica 
Alteració del transcurs del vent 
Alteracions al vol de les aus 
Impacte visual 

Transformació d'E. mecànica a E. 
elèctrica 

Generació de residus 
Pèrdues elèctriques 

Transport de l'electricitat generada 
Contaminació acústica 
Electrocutació d’aus 

Manteniment 
Emissió de gasos contaminants 
Generació de residus 
Contaminació lumínica 

Desarmament 

Buidatge d’instal·lacions 
Generació de residus 
Consum d’energia elèctrica 
Emissió de gasos contaminants 

Desmuntatge de turbines 
Generació de residus 
Emissió de gasos contaminants 
Impacte laboral 

Extracció del cablejat subterrani 
Alteració del terreny i vegetació 
Impacte laboral 

 
Taula 13. Impactes resultants per a cada fase del parc eòlic 

 
Cada impacte assenyalat a la taula anterior es pot descriure com: 
 

• Consum d’energia elèctrica (de la xarxa): les centrals que produeixen la major 
part de l’energia elèctrica diària produeixen gasos i residus contaminants. 
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• Emissió de gasos contaminants: les grues i diferents transports generen gasos 
contaminants com el CO2. 

• Alteració del terreny i vegetació: la desforestació provoca la destrucció d’hàbitats 
dels animals de la zona i per tant una modificació de l’ecosistema. 

• Contaminació acústica: el soroll de les grues i transport pot ser molest tant pels 
animals com pels habitants de la zona. En el cas de la fase d’explotació el soroll 
correspon al tall de les pales contra el vent i en el cas del transport les vibracions 
provocades pel camp inductor generen sorolls “xispejants” molestos. 

• Impacte laboral: la construcció del parc genera llocs de treball i una dinamització 
de l’economia de la Terra Alta. Per altra banda també afecta però negativament 
als treballadors de la terra ja que sofreixen una expropiació de terreny. 

• Generació de residus: els residus s’han de transportar en la major part del possible 
o bé absorbits pel medi, aquesta segona en menys del possible. 

• Alteració del transcurs del vent: una alteració de la força i direcció del vent pot 
produir modificacions a la seva afectació per l’ecosistema. 

• Alteracions al vol de les aus: pot ser que els molins afectin a les migracions de les 
aus. O bé durant un vol no migratori provocar-ne la mort. 

• Impacte visual: els molins no formen part del paisatge natural i donada la seva 
alçada poden produir aquest impacte. 

• Pèrdues elèctriques: el rendiment de les màquines no és del 100% per tant hi ha 
una part d’energia que es perd en forma de calor. 

• Electrocutació d’aus: el transport aeri de l’energia elèctrica pot provocar la mort 
d’aus de grans dimensions per electrocutació d’aquestes. 

• Contaminació lumínica: per normativa aeronàutica els molins han de tenir unes 
llums durant la nit parpellejant que tenen una afectació als animals. 

Recopilant la informació analitzada anteriorment i fent una visió a grans trets, podem fer 
una idea sobre l’impacte energètic, l’ús del sòl, l’impacte sobre les aus, el soroll, les 
interferències electromecàniques i l’impacte visual que aquests poden tenir. 
 
Impacte energètic 
 
Aquest impacte, no s’analitza des d’un punt de vista mediambiental directament, però és 
important analitzar si el benefici que crea pel medi ambient el fet de generar amb eòlica i 
no amb un altra font, repercuteix positivament o no sobre el que és la generació d’energia. 
Un cop dit això, es pot dir que el sector energètic es veurà més aviat impulsat amb la 
instal·lació dels aerogeneradors. Gràcies a aquesta font d’energia neta s’uneix la protecció 
del medi ambient amb un increment en el subministrament energètic. Aquest tipus 
d’instal·lacions s’utilitzen per cobrir les hores de màxima demanda, donat la seva rapidesa 
de connexió i desconnexió a la xarxa.  S’afavoreix la utilització d’energies renovables, 
ajudant a assolir els objectius nacionals i de la Unió Europea.  
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Ús del sòl 
 
És important adonar-se de que l’ús del sòl a un parc eòlic té una qualitat que altres fonts 
d’energia no tenen i és que tota la superfície ocupada pel parc, tan sols està físicament 
ocupada pels aerogeneradors, instal·lacions auxiliars i infraestructures d’accés prop d’un 
7% aproximadament, quedant la resta de terreny lliure per a usos que no afectin al bon 
funcionament de les màquines eòliques; com per exemple, cada parc dels estudiats, per 
cada 50 MW, ocupa aproximadament uns 7 km2 dels quals més o menys 6 km2 podrien 
ser utilitzats en finalitats compatibles amb la explotació eòlica. Fet positiu tant per la 
fauna i flora del terreny com per les activitats socioeconòmiques. 

 
 Impacte sobre les aus 
 
La situació de les instal·lacions eòliques en zones en bones condicions per a la generació 
d’energia solar, sol coincidir amb paratges als que existeixen hàbitats d’aus o zones en 
les que es troben en vies migratòries d’aquests animals. Els aspectes a tenir en conte en 
realitzar una instal·lació eòlica són l’impacte d’aus contra les pales, les molèsties que 
afecten al comportament de les aus degudes al soroll i la pèrdua d’hàbitats.  
 
Tanmateix, s’ha donat casos on la convivència entre parc eòlic i aus ha estat beneficiosa 
per aquestes, com a anècdota curiosa, en el cas del parc eòlic del Perelló, situat a una zona 
propera i semblant a la dels parcs eòlics de la Serra de la Fatarella. En aquest cas, l’au 
beneficiada ha estat una espècie d’àguila autòctona la qual ha sabut adaptar el vol al 
moviment de les pales dels molins. A més, ha pogut augmentar la seva població des 
d’abans de la construcció del parc. El motiu és perquè, posteriorment a la construcció del 
parc, és obligatori, per llei, replantar la zona afectada per, d’aquesta manera, afectar en 
menys del possible a la flora i en repercussió a la fauna del terreny fet que ha assegurat i 
augmentat l’aliment d’aquestes aus. 

 
Soroll 
 
El soroll que provoquen els aerogeneradors és molest i es pot dir que té dos orígens: 

 
• Mecànic: produït pel fregament entre les diferents parts mòbils de la  màquina. 

Pràcticament no té importància donada la distància del aerogenerador. 
• Aerodinàmic: en forma de so xiulant, arriba a distàncies majors. És el soroll 

que pot causar problemes en comunitats pròximes a l’aerogenerador. En 
particular els tons purs originen majors molèsties. El seu origen es situa 
principalment a les puntes i parts posteriors de les pales i augmenta amb la 
velocitat de rotació de les mateixes. Aquest és un dels motius pels quals es 
limita la velocitat de la punta de la pala.  
 

L’anàlisi de la generació de soroll d’un aerogenerador es distingeix: 
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• Aerogenerador parat en estat operatiu: es presenta, per una part un soroll degut 
al posicionament del conjunt góndola - rotor, amb una duració aproximada de 
5 a 10 segons. A més del soroll aerodinàmic que produeixen les pales al 
circular l’aire al seu voltant. 

• Aerogeneradors en marxa: els sorolls anteriors són imperceptibles, però en 
canvi apareixen dos focus principals, la pròpia turbina i el soroll aerodinàmic 
de les pales girant. 
 

En cada un els parcs (La Fatarella, Vilalba dels arcs I i II, Corbera d’Ebre, Coll del Moro 
i Mudèfer I i II) la distància fins a la població és suficientment gran com per a que els 
nivells relatius de soroll siguin nuls.  
 

 
Figura 23. Nivells relatius de soroll 

 
El so està format per ones longitudinals de pressió que es propaguen per un medi i estan 
caracteritzades per una determinada amplitud i freqüència. Aquestes ones transporten 
energia en forma de vibració de les molècules que constitueixen el medi des del focus de 
generació del so. Es pot definir una mesura del nivell de so emès per una font mitjançant 
el nivell de potència sonora Lw com: 

 

Lw = 10 · log O
OP$   (10) 

 

Sent W la potència total emesa per la font i Wo = 10-12 W, un valor de referència. Les 
unitats en que es mesures són els decibels (db). 

 
Interferències electromecàniques 
 
Els aerogeneradors poden ser un obstacle per a les ones electromagnètiques, relaxant-les, 
difractant-les o dispersant-les. Aquestes ones poden viatjar entre un emissor o receptor de 
ràdio, televisió i microones, la reflexió de les quals pot arribar a l’emissor i interferir amb 
la senyal original distorsionant-la. Alguns paràmetres de l’aerogenerador que influeixen 
en la distorsió són el tipus d’aerogenerador, el diàmetre del rotor, la velocitat de rotació, 
l’alçada de la boixa, els materials de construcció i la geometria de la pala i la torre. 
Actualment, molts aerogeneradors tenen protecció contra raigs a les pales, fet que 
augmenta la interferència amb aquest tipus de senyals. 
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Als estudis realitzats no s’han registrat transmissions de radiofreqüència atribuïdes a 
aerogeneradors. Si bé és cert, el generador elèctric i els dispositius electrònics poden crear 
senyals de radiofreqüència, aquestes emissions es veuen atenuades per un apantallament 
del generador. Les góndoles metàl·liques també funcionen com una pantalla per a les ones 
de ràdio. 

 

 
 

Figura 24. Esquema de l’espectre de freqüències. 
 

En canvi, la dispersió sí que és un mecanisme d’interferència. Existeixen dos mecanismes 
fonamentals d’interferència deguts a la dispersió d’ones electromagnètiques als 
aerogeneradors. 
 
Quan l’aerogenerador es troba entre el transmissor i el receptor dispersa la senyal, i en 
cas de senyals de televisió causa una atenuació de la imatge que depèn de la velocitat de 
gir de les pales del aerogenerador. Aquest mecanisme es denomina “forward scattering” 
(dispersió cap endavant). Si l’aerogenerador es troba situat darrera del receptor es 
produeix un endarreriment entre la senyal directa i la dispersa que donarà lloc a una doble 
imatge a la televisió el que es denomina “back scattering” (dispersió cap endarrere).  

 
Impacte visual 
 
És obvi que en certes ocasions un impacte visual és inevitable. Dins els factors que 
influeixen sobre l’impacte visual es troben el tipus de paisatge, el color dels 
aerogeneradors, la distribució d’aerogeneradors a un parc eòlic i el nombre de pales de 
l’aeroturbina i la seva relació amb la velocitat de rotació. En el cas dels parcs eòlics de la 
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Serra de la Fatarella, poden tenir, en alguns punts i respecte alguns punts de vista 
subjectius, un fort impacte visual el qual s’anirà atenuant a mesura que passin els anys i 
la “brutícia” produïda per la lubricació de la màquina i altres atenuïn el reflex del sol i la 
mateixa brillantor del material. 

 
Un altre aspecte que pot resultar molest a les comunitats de veïns més properes als parcs 
és l’ombra projectada pel rotor quan aquest es troba enmig del Sol i la propietat particular. 
El moviment de les pales produeix una intermitència o parpelleig de llum. Però pel mateix 
motiu que el soroll, tots els parcs de la Serra de la Fatarella estan suficientment lluny de 
les zones habitades com per no generar aquestes molèsties. 

 

4.2 Gestió de residus generats a les instal·lacions 

 
A l’hora de realitzar el projecte del parc eòlic cada organisme participant, s’ha de fer 
responsable de l’acompliment dels principis de Política Mediambiental en matèria de 
gestió de residus i incloure al projecte una activitat eficient de gestió de residus i associar-
ne una Unitat Organitzativa responsable. 
 
L’organització del parc eòlic de la Serra de la Fatarella tenen una dinàmica de gestió dels 
residus tal que: 
 

1. Primerament es classifica cada un dels residus que es produeixen o poden produir 
en qualsevol punt de les instal·lacions segons si són: Residus Sòlids Urbans (RSU) 
o si són Residus Perillosos (RP). 

2. A l’hora de continuar la gestió del residu s’identifica el lloc de generació d’aquest 
(a les línies, a les subestacions...). 

3. Tot seguit designen per a cada un, un tipus de gestió interna (segregació en bidons, 
etiquetatge, emmagatzematge durant un temps menor a sis mesos...). 

4. Finalment assignen la gestió externa (per exemple: un transportista autoritzat, un 
gestor autoritzat, entrega a una empresa encarregada d’instal· lació i 
manteniment...). 
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5 Descripció del projecte 

5.1 Obra civil 

5.1.1 Distribució dels aerogeneradors al parc 

 
S’ha d’optimitzar la disposició dels aerogeneradors per al aprofitament de la superfície 
disponible del parc. Per una banda, els aerogeneradors han de separar-se entre si unes 
distàncies que evitin la influència entre ells mateixos  de les ombres eòliques o de les 
pròpies turbulències que generen (efecte estela) i que disminuirien la producció del parc, 
però també convé que estiguin pròxims entre si per poder optimitzar la superfície 
disponible i minimitzar els costos de la xarxa de mitja tensió interior del parc així com 
les pèrdues d’energia de la mateixa. 

 
És per aquest motiu que el layout del parc ha d’estar en funció del règim de vents, la 
topografia del terreny, la superfície disponible i el tipus d’aerogenerador. 
 
Generalment la disposició dels aerogeneradors, es correspon en la mesura que es pot amb 
una disposició al portell, i mantenen com a dades orientatives una distància entre ells 
entre cinc i deu vegades el diàmetre del rotor en la direcció del vent i entre tres i cinc 
vegades en la direcció perpendicular. Tot i que la disposició queda expressada a l’apartat 
de plànols. 
 
En aquest apartat es descriu tota la instal·lació del parc, i tal com s’ha dit anteriorment, 
les dades que es desconeixen s’han suposat per poder fer tot el projecte.  

 

5.1.2 Construcció del parc 

 
La construcció d’un parc eòlic, com a tota obra que inclou peces de mides considerables 
(pales, góndola, torre, etc.) situades, a més en llocs visibles a llargues distàncies, s’ha de 
tenir en conte els requeriments logístics de les peces i els impactes que puguin ferir el 
medi ambient durant el transcurs de l’obra, i també, els problemes derivats de la seva 
explotació permanent una vegada en funcionament la instal·lació. 

5.1.2.1 Procediment de muntatge 

Com a actuació principal, la instal·lació d’un parc eòlic, té el posicionament dels 
aerogeneradors als llocs adequats. A més d’aquests aerogeneradors són 
imprescindibles les següents instal·lacions: 
 

• Centres de transformació 

• Edifici de control, oficines, magatzems, aparcaments, serveis, etc. 
• Subestacions elèctriques. 
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• Connexions aerogeneradors - subestació elèctrica. 

• Estesa elèctrica. 
• Accessos i vies de servei. 

5.1.2.2 Equips i elements necessaris per al muntatge 

El muntatge d’un parc eòlic requereix d’un gran esforç a l’hora de transportar 
peces necessàries. El transport ha estat realitzat per carretera, mitjançant la 
utilització de transports especials. 
 
Per a emmagatzemar les mercaderies es requereix una sèrie d’equips que permetin 
minimitzar els temps de manipulació i emmagatzematge, evitar esforços excessius 
dels treballadors, reduir costos..., i que al mateix temps contribueixin a realitzar 
les activitats de forma més eficient. 
 
Si procedim a una primera classificació, podem distingir entre equips 
d’emmagatzematge estàtic i d’emmagatzematge dinàmic: 

5.1.2.3 Equips d’emmagatzematge estàtic 

Entre aquest grup podem destacar les sitges, que s’utilitzen per a 
l’emmagatzematge de mercaderies a granel. 

5.1.2.4 Equips d’emmagatzematge dinàmic 

Els equips dinàmics que podem utilitzar per manipular i emmagatzemar les 
mercaderies es divideixen en dos grups: equips en moviment i sense trasllats i els 
equips en moviment i capacitat per traslladar-se. 
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Equips amb 
moviment i sense 
trasllats 

Són equips que es fixen al terra de l’edifici i presenten la 
avantatja de permetre un transport continu de mercaderies de 
flux constant. A aquest grup d’equips hi pertanyen tots els tipus 
de cintes transportadores. 

Equips en 
moviment i en 
capacitat per 
traslladar-se 

Són els equips en 
moviment propi, és 
a dir, es traslladen 
d’un lloc a altre del 
magatzem al mateix 
temps que 
transporten la 
mercaderia. 

Les transpaletes 

Son mitjans 
mecànics capaços 
de transportar i 
elevar una paleta 

Els apiladors 

Subjecten les 
paletes i permet 
elevar-les fins una 
certa alçada. 

Les carretes 

Els trans-elevadors 

Són equips 
d’emmagatzematge 
mecànic, que poden 
transportar i elevar 
càrregues per 
passadissos estrets 
a gran velocitat. 
Aquests s’utilitzen 
per extreure i 
col·locar paletes 
completes de forma 
automatitzada. 

Els equips guiats 

Son els mitjans de 
transport que no 
requereixen 
conductor 

 
Taula 14. Classificació dels equips dinàmics per a manipular i emmagatzemar 

mercaderies 

5.1.2.5 Eines d’hissat 

En la construcció d’un parc eòlic, la màquina d’hissat més utilitzada és la grua. 
 
Segons una edició de la revista Crans & Access d’Octubre del 2006, la industria 
de l’energia eòlica ha creat un ressorgiment en la fabricació de grues mòbils sobre 
erugues. 

5.1.2.6 Eines especials de muntatge i control mecànic 

Les eines bàsiques d’un taller mecànic es poden classificar en quatre grups 
diferents, en primer lloc podem citar a les eines de tall, les quals serveixen per 
treballar els materials no més dus que un acer sense temperar.  
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• Eines manuals de tall (serra de mà, llima, broca, tenalla...). 

• Eines de subjecció o enroscar peces (clau, alicates, sergent...). 
• Eines de funcions diverses (martell, polispast, compàs, gat hidràulic...). 

• Estris de mesura (regle graduat, flexòmetre, calibre, micròmetre...) 

5.1.2.7 Eines especials de muntatge i control elèctric/electrònic. 

Existeixen multitud d’eines específiques per al muntatge d’aerogeneradors. La 
part elèctrica/electrònica d’un aerogenerador és fonamental per al bon 
desenvolupament de la instal·lació. 
 
A continuació es defineixen les accions dutes a cap al muntatge d’una instal·lació 
eòlica: 
 

• Dur a cap el muntatge en planta de maquinària, elements i equips industrials 
organitzant la seva recepció i emmagatzematge, així com la seva ubicació, 
d’acord amb la documentació tècnica, consultant plànols i documentació 
tècnica per aconseguir el funcionament adequat. 

• Efectuar el muntatge i instal·lació de cadenes de fabricació, consultant plànols 
i documentació tècnica per aconseguir el funcionament adequat. 

• Instal·lar accessoris, elements i equips auxiliars, preparant processos, eines i 
materials, consultant plànols i documentació tècnica per aconseguir el 
muntatge adequat. 

• Efectuar el muntatge i instal·lació de quadres de maniobra i control preparant 
processos, eines i materials, consultant plànols, esquemes elèctrics i complint 
les indicacions tècniques específiques per aconseguir el funcionament 
adequat. 

• Portar a cap el muntatge i instal·lació d’ascensors i muntacàrregues, preparant 
processos, eines i materials. 
 

5.1.3 Especificacions dels diversos equips de la instal·lació 

5.1.3.1 Aerogeneradors  

L’aerogenerador és l’aparell que permet aprofitar l’energia del vent. Es tracta 
d’una màquina electromecànica rotativa, la qual a partir del gir de les seves pales 
empeses per la força del vent, converteix l’energia mecànica del gir en energia 
elèctrica a través d’un acoblament electromagnètic. 
 
En el cas dels parcs de la serra de la Fatarella, donada la gran quantitat tant de 
parcs com d’aerogeneradors, n’hi ha de diferents tipus; però es pot dir que els 
elements principals (ubicats per a cada aerogenerador  a continuació) que es poden 
observar a cada un d’ells són: 
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Góndola 
 
Formada per tres mòduls que integren els següents components: 
 

• Mòdul 1: rotor, rodaments i eix. 
• Mòdul 2: Xassís principal, sistemes d’orientació i suport de potència. 
• Mòdul 3: tren de potència. 

 
És un bastidor i la seva carcassa, dins del qual és on s’hi ubica el rotor i on es 
subjecten les pales, a més a més pot girar i orientar-se segons la direcció del vent. 
El rotor capta l’energia del vent mitjançant un multiplicador i un generador, 
transforma l’energia mecànica en elèctrica. 
 
Pales 
 
Són els elements aerodinàmics que el vent sustenta i fa girar. La superfície 
escombrada per les pales, és l’àrea de captació del sistema, així en aquells 
emplaçaments amb velocitats del vent baixes és interessant compensar la 
deficiència del vent amb una major àrea de captació, és a dir amb un diàmetre de 
pales major. 
 
Torre 
 
Tot i que pot ser d’altres formes, l’escollida ha estat tubular donada la seva millor 
estètica i menor impacte per les aus. 
 
Optimització de les característiques de l’aerogenerador 
 
Tots els aerogeneradors tenen un sistema de control per optimitzar l’aprofitament 
aerodinàmic mitjançant el pitch control i el speed control i per un bon control de 
les càrregues. A més cada parc disposa d’una recollida de dades permanents sobre 
l’estat dels components giratoris. A més l’elecció dels aerogeneradors ha estat 
seguit un criteri de posar la potència unitària més elevada possible més que res 
des d’un punt de vista ambiental i a més que tinguin un nivell de soroll mínim. De 
fet la operació a velocitat variable redueix la intensitat de soroll generada a baixes 
velocitats. 
 
Els aerogeneradors empleats al llarg del conjunt de parcs de la serra de  estan 
detallats a continuació: 

Siemens SWT-2.3-93 (P.E. La Fatarella) 

 
Rotor 
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∗ Diàmetre     93 m 

∗ Àrea escombrada    6.800 m2 
∗ Velocitat de rotor    6 – 16 rpm 

∗ Regulació de potència Regulació de pas amb velocitat variable 
 
Pales 

∗ Tipus      B45 
∗ Longitud     45 m 

 
Fre aerodinàmic 

∗ Tipus      Pas d’extensió completa 
∗ Activació     Actiu, hidràulic 

 
Sistema de transmissió 

∗ Tipus de multiplicador   planetari/helicoïdal, 3 etapes 

∗ Relació del multiplicador   1 : 91 
∗ Refrigeració del multiplicador  D’oli independent 
∗ Capacitat de l’oli    Aprox. 4001 

 
Fre mecànic 

∗ Tipus      Fre de disc hidràulic 
 
Generador 

∗ Tipus      Asíncron 

∗ Potència nominal    2.300 kW 
∗ Tensió      690 V 
∗ Sistema de refrigeració  Intercanviador de calor integrat 

 
Sistema d’orientació 

∗ Tipus      Actiu 
 
Sistema de control 

∗ Sistema SCADA    WebWPS 

∗ Control remot     Control ple de la turbina 
 
Torre 

∗ Tipus      Tubular troncocònica 
∗ Altura       80 m 

 
Dades operatives 

∗ Velocitat del vent de connexió  4 m/s 
∗ Potència nominal a velocitat de vent  13 – 14 m/s 
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∗ Velocitat de vent de desconnexió  25 m/s 

∗ Màxim 3s de ràfegues   55 m/s 
 
Pesos 

∗ Rotor      60 tones 
∗ Góndola     82 tones 

 
 
 

 

Figura 25. Corba de potència de l’aerogenerador Siemens SWT-2.3-93. 

 
 

General Elèctric 2,5 xl (Vilalba dels Arcs I) 
 

Torre 
∗ Tipus      Tubular d’acer 

∗ Altura de la boixa    100 m 
∗ Diàmetre del cap de la torre   3.075 mm 

∗ Diàmetre de la base    4.300 mm 
 
Sistema azimutal 

∗ Nombre d’accionaments   4 
∗ Sistema d’accionament   elèctric 
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∗ Tipus de motor    asíncron 

∗ Tensió      690 V 
∗ Freqüència     50 Hz 

∗ Reductor azimutal  D’engranatges planetaris de varies etapes 
 
Rotor 

∗ Diàmetre     100 m 
∗ Nombre de pales    3 
∗ Àrea escombrada    7.854 m2 

∗ Interval de velocitats    5 – 14 min-1 
∗ Velocitat màxima a les puntes de les pales 73,6 m/s 

∗ Orientació     Rotor a barlovent 
∗ Control de la velocitat de rotació  Regulació de l’angle de pas 
∗ Fre aerodinàmic    Pales en posició de bandera 

∗ Angle del con     3º 
∗ Angle d’inclinació de l’eix del con  4º 

 
Pales del rotor 

∗ Disseny     GE Energy / LM 

∗ Longitud     48,7 m 
 
Boixa 

∗ Material     Fosa de ferro modelable 
 
Multiplicador principal 

∗ Potència nominal    2.750 kW 

∗ Tipus   
    

 

Sistema de varies etapes format per 
dues etapes d’engranatges planetaris i 
una etapa d’engranatges rectes. 

∗ Multiplicació     ≈ 1: 117 
∗ Lubricació    1 bomba mecànica i 1 elèctrica 

∗ Volum de líquid    ≈ 700 L 
∗ Refrigeració   Radiador d’oli dins la capota de la góndola 

 
Sistema de frens 

∗ Primer sistema    Regulació independent de cada pala 
∗ Segon sistema    Regulació independent de cada pala 

∗ Fre de parada  
   

 

Pinça de fre amb accionament 
hidràulic a l’eix ràpid 

Generador 
∗ Tipus      Imants permanents 
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∗ Potència nominal    2.640 kW 

∗ Velocitat nominal de gir   1.650 min-1 
∗ Tensió nominal    710 V 

∗ Potència aparent    2.808 kVA 
∗ Freqüència a la potència nominal  110 Hz 

∗ Tipus d’aïllament    F 
∗ Sistema de refrigeració  Intercanviador de calor aire/aire 

 
Sistema de convertidor 

∗ Tipus      Convertidor IGBTs de 4 quadrants 
∗ Intensitat màxima de l’estator  2.285 A 

∗ Intensitat màxima de xarxa   2.735 A 
∗ Tensió nominal al costat de la xarxa  690 V ± 10 % 
∗ Freqüència nominal    50 Hz 

∗ Cos φ      0.90 inductiu 

Figura 26. Corba de potència e l’aerogenerador General Elèctric 2,5 xl . 
 

5.1.3.2 Cel·les transformadores  

 
Aquest transformador elevarà la tensió de sortida de cada un dels aerogeneradors 
de 690 fins a 30 kV, ja que d’aquesta manera reduïm les pèrdues per efecte Joule. 
Aquestes pèrdues són proporcionals al quadrat de la intensitat (P pèrdues = I2·R), per 
tant, si augmentem la tensió disminueix la intensitat. 

5.1.3.3 Subestacions 30/132 kV 

 
La potència de cada aerogenerador es transporta mitjançant un cablejat subterrani 
des de la base de cada màquina fins la subestació pertinent de cada parc, la qual 
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eleva la tensió des dels 30 kV fins a 132 kV per alimentar el circuit d’alterna al 
qual hi estan connectats la resta de parcs. 

5.1.3.4 Subestació 132/220 kV 

 
La línia de 132 kV procedent dels parcs eòlics de Mudèfer i Mudèfer II, Coll del 
Moro, Vilalba I i II i Corbera arriba a la subestació de la Fatarella on s’acobla amb 
el par eòlic de la Fatarella i aquesta eleva la tensió de 132 kV fins a 220 kV des 
d’on es dirigeix amb una línia aèria fins a la subestació situada a Riba Roja on es 
realitza la connexió a la xarxa. 

5.1.3.5  Connexió a la xarxa elèctrica a la subestació de Riba-Roja 
220 kV 

 
A la subestació situada al costat de la central hidràulica de Riba Roja es realitzarà 
la connexió de tot el conjunt de parcs eòlics utilitzant l’aparellatge i les proteccions 
necessàries per introduir, de forma reglamentària i segura, la potència generada a 
la xarxa elèctrica. 
 
Tot seguit es fa una especificació sobre les característiques de l’ampliació de la 
ja existent subestació de Riba-Roja de 220 kV per a una nova sortida de línia 
provinent de la subestació de la Fatarella. 
 
a) Situació i característiques de la subestació 

 
La subestació de Riba-Roja està situada al terme municipal de Riba Roja 
d’Ebre, al peu de la presa de l’embassament de Riba-roja. Es pot accedir 
des de la carretera TV-7411. 
 
Aquesta subestació està fonamentalment per dos parcs, un de transport a 
220 kV i un altre de generació també a 220 kV. 
 
Les barres i seccionadors associats i les posicions de la línia i acoblament 
del parc són propietat de Red Eléctrica, mentre que la resta del parc de 220 
kV i les instal·lacions de 25 kV són propietat de Fecsa – Endesa i no és 
objecte d’aquest projecte. 
 
Condicions ambientals de l’emplaçament 

Les condicions ambientals del punt de connexió són: 
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• Alçada del terreny:  + 990,00 m 

• Tipus de Zona:   B (segons R.L.A.T.) 
• Temperatures extremes: + 45 ºC / -15 ºC 

• Velocitat màxima del vent: 120 km/h 
• Contaminació ambiental: Baixa 

• Nivell de boira:   Mitjà 
 

La subestació es troba entre els 500 m i els 1000 m d’altitud sobre el nivell 
del mar, per tant per al seu càlcul s’hi va aplicar les sobrecàrregues 
corresponents a la zona B segons el R.A.T. 
 

 
b) Especificacions tècniques 

 
Embarrats 
Els cables aeris són d’alumini-acer d’aliatge d’alumini i estan d’acord 
amb la normativa UNE aplicada. 
 
Sistemes de posta a terra 
Com a criteri general són posats a terra totes les masses metàl·liques tals 
com suports, estructures, ferralles, mallats de forjats, ballats metàl·lics... 
assegurant la continuïtat elèctrica mitjançant la realització de ponts 
adequats quan siguin requerits. 
 
Estesa i connexió de cables 
L’estesa de cables s’efectua de forma que les tensions de l’estesa no 
produeixin ruptura del cable o desgast del seu aïllament. 
 
El nombre de conductors per a un conducte serà tal que la suma de les 
seccions rectes d’aquests conductors no excedeixi del següent percentatge 
de l’àrea de la secció recta del conducte: 
  

Núm. de 
conductors 

1 2 3 més de 3 

Percentatge 
(%) 

53 31 40 35 

 
Taula 14. Percentatge màxim d’ocupació de la secció recta dels conductors d’un 

conducte. 
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5.2 Instal·lació elèctrica 

 

5.2.1 Instal·lació de BT 
 
Essencialment, es poden distingir dos tipus de circuits segons la seva funció: 
 

• El circuit de generació de potència; la missió del qual és conduir l’energia elèctrica 
generada a l’alternador fins el transformador que eleva la tensió de 690 V a 30 kV 
situat a la base de la torre. 
 

• Circuit de regulació, control i comunicació; la seva funció és l’alimentació dels 
equips de control i regulació, orientació de la góndola, motors de frenat propi, etc., 
així com tots els sistemes d’informació i monitorització de l’aerogenerador. 

5.2.2 Instal·lació de BT/MT 
 
La instal·lació de BT/MT conté l’evacuació de la potència de cada un dels aerogeneradors 
mitjançant una xarxa de transport soterrada fins a la subestació de 30/132 kV. Controlat 
mitjançant els aparells de seguretat pertinents. 
 
Cada aerogenerador disposa d’un centre de transformació propi, que eleva la tensió de 
690 V fins a 30 kV situat a la seva base. Cal esmentar que tot i tenir una petita diversitat 
d’aerogeneradors, en aquest aspecte tots tenen les mateixes característiques. El centre de 
transformació constarà de: 
 

a) Transformador 
b) Cel·la de protecció 
c) Cables i connexions de MT 
d) Material de seguretat 

 
a) Transformador 

 
A l’hora d’escollir transformador s’ha de seguir un procés de disseny que tracta de 
combinar les demandes més exigents amb les dimensions reduïdes que aquest tipus 
de producte requereix per a permetre la seva ubicació a l’interior de les torres. 
 
El transformador més adient amb les característiques que impliquen els 
aerogeneradors del parc eòlic de la Fatarella i el de Vilalba dels Arcs és del tipus sec 
encapsulat. El transformador sec no té el circuit magnètic i els enrotllaments 
submergits en un líquid aïllant, mentre que el sec encapsulat presenta un o més 
enrotllaments encapsulats en un aïllant sòlid. 
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Algunes característiques que justifiquen l’elecció de transformadors secs encapsulats 
davant d’altres per a aquest tipus d’instal·lacions són les següents: 
 
• Els transformadors en oli produeixen menys soroll, en canvi, en aquest cas el 

nivell de soroll no és decisiu per la situació del parc. 
• Els transformadors d’oli requereixen major espai d’instal·lació degut a les 

mesures de seguretat contra incendis que s’han de prendre. 
• Els transformadors secs suporten majors càrregues de breu duració.  

• Els transformadors secs estan més limitats en quan a la potència màxima que 
poden transformar. L’oli és molt més refrigerant que l’aire, i per tant pot treballar 
a majors potències.  
 

Per tant, tenint en compte els requeriments que cada aerogenerador presenta, el tipus 
de transformador elegit tindrà les següents característiques: 
 

Tipus trifàsic, sec encapsulat, de tres columnes 

Relació 30 kV / 690 V 

Potència nominal (suposant una sobrecàrrega d’un 20%) 4 MVA 

Freqüència 50 Hz 

Grup de connexió Dyn11 (el neutre anirà connectat a la xarxa de terra) 

Tensió de curtcircuit <=8% 

Classe aïllament F 

Dimensions aproximades 2000 x 1000 x 2000 (altura) mm 

Pes aproximat 7000 kg 

Taula 15. Característiques del transformador equivalent de la ABB 
 

 
 

Figura 26. Esquema frontal i lateral del transformador. 
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Figures 27 i 28. Transformador equivalent de la ABB i dibuix on s’aprecia la 
introducció del transformador a l’interior de la torre. 

 
b) Cel·la de protecció 

 
Les cel·les són molt importants ja que són les encarregades de protegir el 
transformador i l’aerogenerador en cas de falta, aïllant-los de la resta de la línia de 30 
kV i permetent l’addició d’energia de l’aerogenerador a la xarxa de mitja tensió. Les 
cel·les poden ser modulars (CGM) o compactes (CGC). 
 
Les cel·les compactes s’utilitzaran per a tots els aerogeneradors excepte els primers 
de cada filera. Les característiques de les cel·les queden justificades a l’apartat de 
càlculs, i tot seguit hi ha les característiques referents a les cel·les de l’empresa 
Ormazabal que s’adeqüen a les exigències: 
 

Tensió assignada: 36 kV 
Intensitat assignada: 400 i 630 A 
Intensitat de curta duració: 16 i 20 kA 
 

Com a addició cap comentar que aquestes cel·les consten d’un aïllament integral en 
SF6 fet que permet resistir en un perfecte estat la pol·lució entre d’altres 
característiques, ja que aquest gas consta d’unes excel·lents propietats d’aïllament, així 
com estabilitat tèrmica i química. Com a última avantatja, el fet d’utilitzar aquest gas 
permet reduir el volum dels equips i augmentar-ne la fiabilitat. 
 
Per tant les cel·les a utilitzar al projecte són: 
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Cel·la modular CGM – 36 
 
Les cel·les CGM formen un sistema d’equips modulars de reduïdes dimensions per a 
MT, en una funció específica per a cada mòdul o cel·la. Cada funció disposa de la seva 
pròpia carcassa metàl·lica que alberga una cubà repleta de SF6, on es troben els aparells 
de maniobra i embarrat. Les funcions que inclou aquest equip són: 
 

- OL: Sortida de la línia cap a l’aerogenerador posterior 
- 1 P: Protecció del transformador 

 
Les característiques de cada un dels mòduls són: 
 

FUNCIÓ DE LÍNIA CML – 36  
Característiques elèctriques  

Tensió assignada [kV] 36 
Intensitat assignada [A] 400 / 630 
Intensitat de curta duració 1 – 3 s [kA] 16 / 20 
Nivell d’aïllament:  
   Freqüència industrial 1 min a terra i entre fases [kV] 70 
   Impuls tipus llamp a terra i entre fases [kV]cresta 170 
Capacitat de tancament [kA] (posicions en línia) 40 / 50 
Capacitat de tall:  
   Corrent principalment activa [A] 400 / 630 
   Corrent capacitiva [A] 50 
   Corrent inductiva [A] 16 
   Falta a terra ICE [A] 63 

Característiques físiques  

Amplada [mm] 420 
Altura [mm] 1800 
Profunditat [mm] 850 
Pes [kg] 140 

 
Taula 16. Característiques de la cel·la de línia Ormazabal. 
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Figura 27. Dibuix frontal i lateral de la cel·la de línia Ormazabal i fotografia. 
 

FUNCIÓ DE PROTECCIÓ AMB FUSIBLES CMP – F – 36  
Característiques elèctriques  

Tensió assignada [kV] 36 
Intensitat assignada [A] 400 / 630 
Intensitat de curta duració 1 – 3 s [kA] 16 / 20 
Nivell d’aïllament:  
   Freqüència industrial 1 min a terra i entre fases [kV] 70 
   Impuls tipus llamp a terra i entre fases [kV]cresta 170 
Capacitat de tancament [kA] (posicions en línia) 2,5 
Capacitat de tall:  
   Corrent principalment activa [A] 400 / 630 
   Corrent capacitiva [A] 50 
   Corrent inductiva [A] 16 
   Falta a terra ICE [A] 63 

Capacitat de ruptura combinació interruptor – fusible [kA] 20 

Corrent de transferència (UNE-EN 60420) [A] 320 
Característiques físiques  

Amplada [mm] 480 
Altura [mm] 1800 
Profunditat [mm] 1035 
Pes [kg] 255 
Taula 18. Característiques de la cel·la de protecció amb fusible Ormazabal. 
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Figura 28. Dibuix frontal i lateral de la cel·la de protecció amb fusible Ormazabal i 
fotografia. 

 
FUNCIÓ D’INTERRUPTOR AUTOMÀTIC CMP – V – 36  
Característiques elèctriques  

Tensió assignada [kV] 36 
Intensitat assignada [A] 400 / 630 
Intensitat de curta duració (3 s) [kA] 12,5/16/20 
Capacitat de tancament [kA]CRESTA 31/40/50 
Capacitat de ruptura [kA] 12,5/16/20 
Nivell d’aïllament:  
   Freqüència industrial 1 min a terra i entre fases [kV] 70 
   Impuls tipus llamp a terra i entre fases [kV]cresta 170 

Característiques físiques  
Amplada [mm] 600 
Altura [mm] 1800 
Profunditat [mm] 850 
Pes [kg] 238 

 
Taula 19. Característiques de la cel·la interruptor automàtic Ormazabal. 
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Figura 29. Dibuix lateral i frontal de la cel·la interruptor Ormazabal i fotografia. 

 
 
Cel·la compacta CGC – CNE – 36 
 
El CGC és un equip compacte per a MT de reduïdes dimensions, integrat i totalment 
compatible amb el sistema CGM. A més incorpora tres funcions per a cada mòdul (2 
posicions de Línia i 1 de Protecció) en una única cubà repleta de SF6, on es troben els 
aparells de maniobra i l’embarrat. 
 
Aquest equip consta de les següents unitats funcionals: 
 

- OL: Sortida de la línia cap a l’aerogenerador posterior 
- 1 L: Entrada de la línia des de l’aerogenerador anterior 
- 1 P: Protecció del transformador 

 
A més, però, en el cas del parc de la Fatarella hi ha dos línies en què un dels 
aerogeneradors consta de les següents unitats (a l’apartat de plànols queda justificat a 
l’esquema unifilar de la Fatarella):  
 

- OL: Sortida de la línia cap a l’aerogenerador posterior 
- 1 Lx2: Dues entrades de la línia des de dos aerogeneradors diferents 
- 1 P: Protecció del transformador 

 
Aquesta cel·la s’utilitzarà per als aerogeneradors que connecten amb altres dos i 
l’últim de cada fila que connecta amb la línia subterrània que va a la subestació de 
30/132 kV. D’aquest manera en cas de tenir la necessitat de deixar aïllat un 
aerogenerador pel motiu que sigui però no la resta d’aerogeneradors de la mateixa 
fila, tant sols cal aïllar la connexió al seu corresponent transformador permetent el pas 
d’energia per les cel·les de línia. 

 
Les característiques de la cel·la compacta CGC – 36 són: 
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Característiques elèctriques  
Tensió assignada [kV] 36 
Intensitat assignada [A] 400 / 630 
Intensitat assignada a la derivació [A] posició fusibles 200 
Intensitat de curta duració 1 – 3 s [kA] 16 / 20 
Nivell d’aïllament:  
   Freqüència industrial 1 min a terra i entre fases [kV] 70 
   Impuls tipus llamp a terra i entre fases [kV]cresta 170 
Capacitat de tancament [kA] (posicions en línia) 40 / 50 
Capacitat de tancament [kA] (posició de fusibles) 2,5 
Capacitat de tall:  
   Corrent principalment activa [A] 400 / 630 
   Corrent capacitiva [A] 50 
   Corrent inductiva [A] 16 
   Falta a terra ICE [A] 63 
Capacitat de ruptura de la combinació interruptor-fusibles [kA] 20 

Corrent de transferència (UNE-EN 60420) [A] 320 
Característiques físiques 

Amplada [mm] 1320 
Altura [mm] 1800 

Profunditat [mm] 1035 
Pes [kg] 470 

 
Taula 20. Característiques de la cel·la compacta de 36 kV Ormazabal. 

 

 
 

Figura 30. Dibuix frontal i lateral de la cel·la compacta Ormazabal. 
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c) Cables i connexions de MT 
 
Constitueix la xarxa interior de cada parc que interconnecta la sortida dels 
transformadors BT/MT dels aerogeneradors amb la subestació transformadora de 
36/132 kV. A l’apartat de càlculs queda justificat i definit el cable emprat per a 
interconnectar els aerogeneradors. No obstant, els equips CGM requereixen connectar 
diverses cel·les entre si i a més amb el  transformador. El conjunt d’unió que uneix 
les cel·les és un element patentat per Ormazabal que permet la unió de l’embarrat de 
les cel·les del sistema CGM.  
 

d) Material de seguretat 
 

Per a que existeixi el major nivell de seguretat possible en front a maniobres incorrectes, 
faltes, descàrregues atmosfèriques, incendis, etc. s’estableix la instal·lació de tots els 
següents dispositius en cadascun dels centres de transformació de cada aerogenerador:  
 

• Extintor contra incendis 

• Armari i cartell de primers auxilis 
• Plaques de risc elèctric 
• Dispositiu de detecció de tensió 

• Guants aïllants de 36 kV 
 

5.2.3  Subestacions 30 / 132 kV 

Abans de començar a entrar en detall en les subestacions, i aprofitant l’existència del parc, 
a continuació es mostren unes fotografies de totes dues. Primerament, les fotografies de 
Vilalba dels Arcs i en segon lloc de la Fatarella.  
 

 
Figura 31. Arribada de la línia de 132 kV a la S.E. Vilalba dels Arcs 

 
La fotografia anterior mostra la S.E. Vilalba dels Arcs, com a curiositat, s’hi pot veure la 
proximitat amb els aerogeneradors, a diferència de la S.E. La Fatarella. Ja que la 
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subestació està a 310 m de l’aerogenerador més proper, en canvi la de la Fatarella el que 
té més a prop està a 3.918 m. Aquesta subestació té unes dimensions totals de 25x25 m. 
 

 
 

Figura 32. Fotografia de l’arribada de la línia de 30 kV al transformador de 30/132 kV 
del parc eòlic de la Fatarella i la seva connexió a barres. 

 
A la figura anterior es pot apreciar el transformador de 30/132 kV i la seva connexió a 
barres, a més cal afegir que en aquesta subestació també s’hi inclou l’arribada de línia de 
132 kV provinent de la resta de parcs de la Terra Alta entre ells el de Vilalba dels Arcs I. 
Tal com s’ha dit inclou la transformació de 132 a 220 kV (a la dreta de la fotografia 
s’intueix el transformador 132/220 kV). És per aquest motiu que la subestació té unes 
dimensions molt més grans que l’anterior, són de 87x23 m. 
 
a) Disposició i forma de les subestacions 

 
Hi ha diferents tecnologies per a la concepció de subestacions: 
 

• Tecnologia AIS (Air Insulated Switchgear)� L’aire és utilitzat com aïllador dels 
components. Se’n diu també “subestacions d’intempèrie”. 
 

• Tecnologia GIS (Gas Insulated Switchgear)� El gas, típicament l’ SF6 és utilitzat 
com a aïllador dels diferents components. 
 

• Tecnologies HS / HIS (Hybrid Substation / Highlhy Integreted Substation)� És 
una solució mixta de les anteriors. Alguns components o mòduls són encapsulats 
i aïllats mitjançant gas (típicament l’SF6) i les barres aïllades amb aire segons la 
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tecnologia convencional AIS. Així s’aconsegueix compactar els disjuntors, els 
seccionadors, els seccionadors de posada a terra, o els equips de transformació 
mitjançant un encapsulat en SF6. A vegades se’n diu també “solucions 
compactes”, “mixtes”, CAIS (Compact AIS), o GIM (Gas insulated moduls). Com 
alternativa es pot trobar també el cas que les barres utilitzin la tecnologia GIS amb 
uns components convencionals AIS. Aquesta tecnologia es pot anomenar de GIB 
(Gas Insulated Busbar). 
 
 

Donades les circumstàncies de terreny i climatologia, totes dues subestacions consten 
d’una tecnologia AIS, és a dir, d’intempèrie utilitzant l’aire com a aïllant. De fet aquest 
sistema és el més usual perquè el cost inicial és menor respecte les altres tecnologies, 
motiu principal de l’elecció d’aquest tipus. A més l’espai no és un problema, perquè la 
tecnologia AIS en requereix més que les altres. 
 
b) Elements que constitueixen la subestació 

 
• Embarrats 

• Seccionadors 
• Interruptors 

• Autovàlvules o parallamps 
• Transformadors de tensió 

• Transformadors d’intensitat 
• Transformador de potència 
• Bobines de bloqueig 

 
c) Descripció de les instal· lacions 

Els nivells de tensió de les subestacions i les posicions requerides per a cadascun d’ells 
són: 

S.E. Vilalba dels Arcs I 

• Sistema de 132 kV 
Tensió nominal    132 kV 
Tensió màxima permesa    145 kV 
Una posició de línia 
Una posició de transformador 

• Sistema de 30 kV 
Tensió nominal    30 kV 
Tensió màxima permesa   36 kV 
Tres posicions de línia   L1, L2 i L3 
Una posició de transformador 
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S.E. La Fatarella 

• Sistema de 132 kV 
Tensió nominal    132 kV 
Tensió màxima permesa   145 kV 
Una posició de línia per al transformador  

• Sistema de 30 kV 
Tensió nominal    30 kV 
Tensió màxima permesa   36 kV 
Quatre posicions de línia   L1, L2, L3 i L4 
Una posició de transformador 

 

d) Sistema de 30 kV 

El sistema de 30 kV està format per un conjunt de cel·les modulars  de fins a 36 kV i 
1250 A, tipus GIS, amb aïllament de gas SF6. Aquestes cel·les es troben dins l’edifici de 
cada subestació. Que és la millor forma de proporcionar una distribució fiable i segura. 
Ja que aquestes instal·lacions d’elements permeten suportar arc intern en tots els seus 
compartiments de Mitja Tensió. A més en el cas el CPG de Ormazabal que ha estat 
l’escollit per aquest afer, conten amb un disseny que proporciona insensibilitat a agents 
ambientals extrems. 

A més, la qualitat final del producte s’avala mitjançant un procés de fabricació 
automatitzat on es realitzen els assajos de rutina durant les diferents fases del procés de 
muntatge. 

• Components de les cel·les CPG.0 

Les cel·les CPG.0 presenten una arquitectura dividida en compartiments independents: 

o Compartiment interruptor (A) 
o Compartiment de barres (B) 
o Compartiment de cables (C) 
o Compartiment de control (D) 
o Interfície d’operacions (E) 

 

 

 

Figura 33. Cel·la CPG.0 
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A. Compartiment interruptor 

Segellat de per vida, alberga l’aparellatge de tall i maniobra, sent el medi aïllant el gas 
SF6. Està dissenyat i assajat per poder suportar un  

arc intern de fins a 25 kA / 1 s. Al seu interior s’hi troba, depenent de la funcionalitat, 
l’interruptor automàtic de tall en buit i el seccionador i seccionador de posta a terra. 

La comprovació de la pressió del gas es realitza en un pressòstat compensat per 
temperatura, en un contacte lliure de potencial que possibilita la seva utilització com 
telealarma. 

B. Compartiment de barres 

Situat a la part superior de la cel·la, té com a funció l’allotjament de l’embarrat. Cada una 
de les fases que composen l’embarrat incorpora un aïllament sòlid, connectat a terra 
mitjançant la platina col·lectora de terra específica del compartiment. Degut a aquesta 
disposició monofàsica, la cel·la presenta una excel·lent fiabilitat en termes de continuïtat 
de servei. Permet suportar un arc intern de 25 kA / 1 s. 

C. Compartiment de cables 

Permet l’accés frontal als cables de MT, es troba ubicat a la zona inferior de la cel·la. 
Aquest compartiment pot subministrar-se preparat per a suportar un arc intern en borns 
de 25 kA / 1 s. 

D. Compartiment de control 

Disposat a la part superior de la cel·la i independent de la zona de mitja tensió, està 
habilitat per a la instal·lació dels equips de mesura i relés de protecció. 

Les connexions amb la interfície d’operacions es realitzen mitjançant connectors, 
augmentant, d’aquesta manera, la flexibilitat del conjunt, permetent en obra el muntatge 
i connexió del compartiment de control d’una forma senzilla i directa. 

E. Interfície d’operacions 

Situada a la part central, inclou els accessos per a operació manual de comandament del 
seccionador, interruptor automàtic, elements de senyalització, etc. 
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• Característiques de CPG.0-V-cel·la d’interruptor automàtic 
 

Característiques tècniques   
Tensió assignada [kV] 36 
Freqüència [Hz]  50 / 60 
Intensitat assignada [A]  

A barres Fins 1250 
Tensió suportada de curta duració a freqüència industrial (1 min)  

Entre fases i terra [kV] 70 
   Distància de seccionament [kV] 80 

Tensió suportada a impuls tipus raig  
Entre fases i terra [kV] 170 

   Distància de seccionament [kV] 195 
Corrent admissible assignada de curta duració [kA/1s-3s] 25 
Corrent admissible assignada valor de cresta [kA] 65 
Poder de tall de curtcircuit[kA] 25 
Poder de tancament assignat en curtcircuit[kA] 65 
Característiques elèctriques  
Tensió assignada [kV] 36 
Corrent assignada a barres [A] 1250 
Corrent assignada en derivació [A] 

Corrent ad 
630/1250 

Corrent admissible assignada de curta duració [kA/1s-3s] 25 
Característiques físiques 
Amplada [mm] 600 
Altura [mm] 2425 

Profunditat [mm] 1035 
Pes [kg] < 750 

 
Taula 21. Característiques de CPG.0-V-cel·la d’interruptor automàtic 

 

Les aplicacions d’aquest tipus de cel·les és per a: 

• Protecció del transformador principal 
• Protecció de línia 
• Protecció del transformador de serveis auxiliars 

Per tant implica que dins la subestació hi haurà varies cel·les d’aquesta mena; en el cas 
de Vilalba dels Arcs com que hi arriben 3 línies de 30 kV tindrà una cel·la per a cada línia 
a més de la cel·la de protecció del transformador de la subestació, i també un altra per a 
la protecció del transformador de serveis auxiliars. Un total de 5 cel·les. 

En el cas de la Fatarella el nombre augmenta donat que hi arriba quatre línies 
d’aerogeneradors a 30 kV. Per tant hi ha una cel·la de protecció per aquestes línies a més 
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de la cel·la de protecció del transformador 30 kV / 132 kV de la subestació i del 
transformador de serveis auxiliars, fet que suma un total de 6 cel·les CPG.0. 

e) Transformador de potència 
 
El transformador de potència és qui fa possible el segon salt de tensió, des de la sortida 
de mitja tensió dels transformadors secs dels aerogeneradors a 30 kV fins a la tensió de 
la xarxa d’interconnexió a 132 kV. Aquests transformadors estan treballant en condicions 
diferents dels anteriors, ja que no només treballen com a transformadors elevadors de MT 
a AT, sinó que també actuen de reductors de AT a MT durant l’arrencada del parc. La 
variabilitat de càrrega i les condicions especials de la generació són particularitats a ser 
considerades durant el disseny. 
 
Primerament, s’haurà de decidir quin tipus de transformador es va a utilitzar. Hi ha 
bàsicament dos tipus de transformadors, els banyats amb oli i els de tipus sec. Per a 
l’elecció d’un tipus de transformador o un altre, es plantegen les següents preguntes per 
analitzar els avantatges i inconvenients de cada màquina.  
 

- Quin tipus de transformador requereix un major manteniment? 
 
Els transformadors secs no requereixen manteniment, en canvi els d’oli 
requereixen un manteniment periòdic del nivell d’oli així com dels equips de 
detecció i extinció d’incendis associats. 
 

- Quin tipus de transformador és més avantatjós referint-nos al soroll que 
produeix? 
 
Els transformadors d’oli produeixen menys soroll, el propi oli, a més d’aïllament 
elèctric, produeix un amortiment major del soroll produït. 
 

- Quina instal·lació ocupa més espai? 
 
Els transformadors d’oli requereixen un major espai d’instal·lació degut a les 
mesures de seguretat contra incendis i per a facilitar l’accés a una persona que 
realitzi el manteniment. 
 

- Quin tipus de transformador suporta millor una sobrecàrrega elèctrica? 
 
Els transformadors secs suporten majors càrregues de breu duració. El 
transformador d’oli implica dos mecanismes d’intercanvi de calor, del debanat a 
l’oli, i de l’oli a l’aire, pel que davant d’un pic de potència la evacuació de calor 
és més lenta i la sobrecàrrega pot afectar-li més.  
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- Quins avantatges respecte la localització es deriven del fet que els transformadors 
secs no requereixin mesures de manteniment? 
 
Es poden instal·lar en localitzacions de difícil accés, prop del consum, reduint així 
les pèrdues de càrrega. 
 

- Quin mitjà de refrigeració és més potent, l’oli o l’aire? 
 
L’oli és molt millor refrigerant degut al mecanisme de convecció que possibilita. 
Això fa que els transformadors d’oli puguin treballar a majors potències i amb 
tensions d’entrada superiors.  
 

Tot i que sembla més avantatjós instal·lar un transformador sec degut a que aquest 
requereix un manteniment menor i es pot instal·lar a llocs de pitjor accés, s’instal·larà un 
transformador d’oli. La raó d’aquesta elecció és que les potències aplicades en aquesta 
subestació són molt elevades i es requereixen uns transformadors que puguin treballar en 
aquestes potències.  
 
A continuació s’estableixen les condicions i requisits tècnics dels transformadors de 
50 MVA de la subestació de Vilalba i de La Fatarella ja que són iguals: 
 

- Característiques nominals del transformador: 
 

o 50 MVA de potència nominal 
o 50 Hz de freqüència 
o ONAF(Oil Natural Air Forced) 

ONAF és un mètode de refrigeració amb oli i aire forçat.  
Tipologia d’oli � “U” regulat per la IEC 60296. 

o Tensions 132000/31600 V 
o Connexió estrella/triangle 
o Grup de connexió YNd11 (el neutre de l’estrella connectat a terra) 

 
- Característiques estructurals del transformador: 

 
o Ajust de voltatges (tomes variables) 
 
En funció de les variacions de voltatge de la xarxa de transmissió o a la mateixa 
subestació, el transformador està equipat amb un debanat de derivacions que 
permeti la compensació de voltatge requerida.  
 
La variació es realitza a través d’un variador de tomes sota càrrega, s’utilitza un 
mecanisme d’operació electromecànic, controlat des del mateix transformador. A 
la següent taula i hi ha per cada toma del transformador la tensió i la intensitat 
equivalent per a una potència de 50 MVA: 
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Enrotllament Posició Tensió assignada 

(V) 
Intensitat 

assignada (A) 

Alta 
Tensió 
(en càrrega) 

1 151800 190,2 
2 150580 191,8 
3 149160 193,5 
4 147840 195,3 
5 146520 197 
6 145200 198,8 
7 143880 200,6 
8 142560 202,5 
9 141240 204,4 
10 139920 206,3 
11 136600 208,3 
12 137280 210,3 
13 135960 212,3 
14 134640 214,4 
15 133320 216,5 
16 132000 218,7 
17 130680 220,9 
18 129360 223,2 
19 128040 225,5 
20 126720 227,6 
21 125400 230,2 
22 124080 232,7 
23 122760 235,2 
24 121440 237,7 
25 120120 240,3 
26 118800 243 
27 117480 245,7 
28 116160 248,5 
29 114840 251,4 
30 113520 254,3 
31 112200 257,3 

 
Taula 22. Tensions i intensitats corresponents per a cada toma del debanat d’alta tensió 

del transformador 30/132 kV. 
 

La posició fa referència a un aparell mecànic que indica la oscil· lació més pronunciada 
que ha tingut el transformador durant un període de temps determinat. De fet pot arribar 
a tenir oscil· lacions molt grans. 
 

Mitja Tensió Tensió assignada (v) Intensitat assignada (A) 
31600 914 

 
Taula 23. tensió i intensitat corresponent al debanat de mitja tensió del transformador 

30/132 kV. 
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o Pesos (tones) 

 
• Pes del transport � 43 

• Pes de l’oli � 18 
• Pes del desencubat�35 
• Pes de la cuba amb els accessoris� 15 

• Pes total � 68 
 

o Equip de protecció i control 
 
El transformador estarà equipat amb els següents instruments de protecció i 
control: 
 

� Relé Buzcholz:  
 
Protegeix el transformador contra tot efecte produït dins la cuba del 
mateix. Es basa en el fet que les irregularitats en el funcionament dels 
transformadors donen lloc a escalfaments locals als enrotllaments i 
conseqüentment a la producció de gasos d’oli. Els gasos produïts 
pugen per la cuba fins on està instal·lat aquest relé. Aquests gasos es 
recullen en aquesta zona i en funció del volum es produirà una senyal 
d’alarma o control. 
 

� Dispositiu d’alleujament de pressió:  
 
S’instal·larà a la coberta del transformador. Respondrà al sobtat 
augment de pressió que pugui produir un arc a l’oli del transformador 
emetent una senyal de desconnexió mitjançant els seus propis 
contactes i emetent una senyal d’avís.  

� Indicador del nivell d’oli:  
 
S’instal·larà a la paret del conservador. Indicarà en funció de les 
variacions de temperatura de l’oli, el nivell d’oli del conservador i 
també donarà senyal d’avís si aquest està massa alt o baix.  
 

� Termòmetre d’oli:  
 
Controlarà la temperatura de l’oli al contenidor del transformador i 
emetrà una senyal d’alarma i desconnexió quan s’arribin als límits de 
temperatura.  
 

� Termòmetre del bobinat:  



92 
 

 
Controla la temperatura dels bobinats i emet una senyal d’alarma i 
desconnexió quan s’arribin als límits de temperatura.  
 

� Indicador de flux d’oli:  
 
S’instal·larà a la connexió del tub per on flueix l’oli i controlarà el flux 
d’oli dels transformadors, emetent una senyal d’alarma si l’oli no 
flueix per cap motiu. 
 

Per tal d’assegurar el correcte funcionament del transformador, s’ha de verificar 
que la màquina hagi superat satisfactòriament les següents proves: 
 

� Proves de rutina: 
 

a. Mesura de la resistència del bobinat 
b. Mesura del coeficient de tensió i comprovació de la relació 

vectorial 
c. Mesura de la impedància i pèrdues amb càrrega 
d. Mesura de les pèrdues sense càrrega i corrents de buit 

 
� Proves de tipus especial: 
 

e. Prova d’augment de temperatura 
f. Mesura de la resistència d’aïllament 
g. Prova d’impuls de l’ona tallada 
h. Mesura del nivell acústic 
i. Mesura de la impedància de seqüència zero 
j. Mesura de descàrregues parcials 
k. Mesura d’harmònics de la corrent de càrrega 
l. Mesura de l’energia absorbida pels motors del ventilador i bomba 

d’oli 
m. Prova de resistència als curtcircuits 

 
 
- Altres característiques 
 

o Temperatura seca màxima� 40 ºC 
o Elevació de temperatura a l’oli superior � 60 K 
o Elevació de temperatura del punt més calent dels debanats � 78 K 
o Alçada sobre el nivell del mar inferior a� 1000 m 
o Pot ésser sobreexcitat en un 10% 
o Està previst per suportar el buit absolut 
o Pressió màxima de treball del sistema de preservació de l’oli �5 kg/xm2 
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o Pressió acústica� 77 dB 
 

 
e) Sistema de 132 kV 

La línia de 132 kV és l’encarregada d’evacuar tota l’energia generada de tots els parcs 
eòlics a la subestació de la Fatarella. Aquesta línia parteix de la S.E. de Mudèfer i recollirà 
l’energia de les subestacions de Coll del Moro, Vilalba dels Arcs, Vilalba dels Arcs II i 
Corbera d’Ebre, abans d’arribar a la S.E. Fatarella.  

A Vilalba li arriba el tram de línia de 132 kV des de la S.E. de Coll del Moro amb 
106,5 MW de potència transportada. A Vilalba dels Arcs I se li afegeixen 24 MW i a 
partir d’aquest punt la xarxa consta d’un circuit doble de cable d’alumini en ànima d’acer 
que és una tipologia de cable molt utilitzada en línies aèries. Ja que l’acer proporciona la 
resistència mecànica necessària per incrementar la distància entre torres i així optimitzar 
el cost de la instal·lació. 

f) Autovàlvules 

S’instal·laran autovàlvules per tal de protegir la subestació de sobretensions procedents 
de diversos orígens. Tindran comptadors de descàrregues, connectats en derivació amb 
les bornes de 132 i 30 kV dels transformadors de potència.    
 

• Característiques nominals 
 
Per a tensió de 132 kV:  
La tensió nominal es de 145 kV i el corrent nominal és de 10 kA. 
 
Per a tensió de 30 kV: 
La tensió nominal és de 40 kV i la intensitat nominal és de 10 kA. 
 

g) Serveis auxiliars (Vilalba dels Arcs) 

Els serveis auxiliars de la subestació estaran subministrats per un sistema de corrent alterna 
i un sistema de corrent contínua. Aquests sistemes estan instal·lats a fi de subministrar 
l’energia necessària als diferents components de control, protecció i mesura. Per al control 
i operativitat d’aquests serveis es disposa d’un quadre situat a l’edifici de comandament i 
control on es centralitzen tant els serveis auxiliars de ca com els de cc. 
 

a. Serveis auxiliars de CA 
 
Tenen com a funció bàsica l’alimentació des del Quadre Principal de corrent alterna als 
diferents consumidors. En aquest cas només es consideren essencials les alimentacions a 
rectificadors, enllumenat, bombes del grup generador i refrigeració de transformadors de 
potència. 
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Fonts de recolzament: 
 

• Grups Dièsel: per a cobrir certes situacions que es puguin produir i si la 
importància de la subestació ho aconsella, pot ser convenient la utilització d’un 
generador d’emergència. Alimentarà únicament els serveis essencials per a 
garantir el funcionament de línies, transformadors, etc. El cas de Vilalba conta en 
un grup de 100 kVA. 
 

• Sistema d’alimentació ininterrompuda: per a alimentació d’equips de control 
digital i altres que ho precisen. 

 
Les característiques del transformador de serveis auxiliars implantat són:  
 

o Potència nominal: 160 kVA 
o Tensió al primari: 30 kV 
o Tensió al secundari: 420 V 
o Submergit en líquid aïllant. 
o Freqüència: 50 Hz 
o Connexió Yzn11 

 
b. Serveis auxiliars de CC: 

 
Tenen com a funció principal la producció, emmagatzematge i distribució de la c.c. 
necessària per a alimentar els equips que precisen aquests serveis: sistemes de control i 
comandament, proteccions, motors d’accionament d’interruptors i seccionadors, equips 
de comunicacions i equips de telecomandament.  
 
Degut a la importància de les funcions assignades el seu grau de disponibilitat i fiabilitat 
requereixen una alta qualitat dels seus components.  
 
El sistema de corrent contínua és l’únic capaç de dur la instal·lació a una situació segura 
en cas d’avaria del sistema de subministrament d’energia.  
 
La tensió de corrent contínua per als serveis auxiliars d’explotació és de 125 VCC i per a 
telecomandament és de 48 VCC. Aquestes tensions s’obtenen de quatre equips compactes 
(dos de 125 i dos de 48 VCC) rectificador – bateria. 

 

5.2.4 Transformació 132/220 kV 
 
Un cop transformada tota l’energia a 132 kV, es realitza l’última transformació fins a 
220 kV per poder injectar l’energia a la xarxa de transport. Aquesta transformació tal 
com ja s’ha anat comentant es du a terme a la S.E. La Fatarella. 
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Les característiques de la línia que va des de la Fatarella fins a Riba-Roja són: 
 

� Tensió nominal (UN): 220 kV 
� Tensió més elevada de la xarxa (US): 245 kV 
� Freqüència nominal: 50 Hz 
� Número de fases: 3 
� Neutre de la xarxa: rígid a terra 

 
a) Disposició de la subestació 

 
En aquest apartat s’ha d’acabar d’explicar la subestació de La Fatarella. Tal com s’ha 
comentat a l’apartat de les subestacions de 30/132 kV aquesta està a la intempèrie, és una 
subestació AIS. 

Les configuracions més utilitzades són: simple barra, simple barra amb By-Pass, doble 
barra amb un sol interruptor, doble barra amb barra de transferència, interruptor i mig, 
doble barra amb doble interruptor i anell. En aquest cas l’elecció és de simple barra. 

 

Figura 33. Aparellatge de la subestació AIS La Fatarella. De fons, el transformador 
132/220 kV. 
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b) Descripció de les instal· lacions 
 
• Sistema de 132 kV 

Tensió nominal    132 kV 
Tensió màxima permesa   145 kV 
 

• Sistema de 220 kV 
Tensió nominal    220 kV 
Tensió màxima permesa   245 kV 
 

 
c) Sistema de 132 kV 
 
L’aparellatge necessari per a la línia és: 
 

• Seccionador de barres 

• Interruptor automàtic o disjuntor 
• Transformador d’intensitat 

• Seccionador de sortida amb fulles de posta a terra 
• Transformador de tensió 
• Bobines de bloqueig 

 
Tot seguit es mostra una fotografia de l’aparellatge a la sortida del transformador de 
30/132 kV abans de connectar a barres de 132 del parc de la Fatarella. Els sistema de 132 
kV no es connecta a la línia de 132 kV sinó que va a barres i aquí és on s’ajunta amb la 
potència aportada per la resta de parcs. Des de les barres de 132 de la Fatarella va cap al 
transformador de 132/220 kV. 
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Figura 34. Aparellatge a la sortida d’alta tensió del transformador de 30 / 132 kV de la 
Fatarella. (1 Transformador de tensió, 2 interruptor SF6, 3 transformador d’intensitat i 

4 seccionador de línia) 
 
L’aparellatge corresponent a l’alimentació del transformador: 
 

• Seccionador de barres 
• Interruptor automàtic 

• Transformador d’intensitat 
 

Característiques particulars de l’aparellatge 
 
Interruptors automàtics: 
 
Els interruptors automàtics o disjuntors es poden classificar segons el medi elèctric on es 
troben els contactes: en oli, en SF6 (hexafluorur de sofre), d’aire o de buit. Aquest tipus 
de disjuntor és totalment hermètic per a mantenir la pressió. 
 
La missió dels interruptors automàtics és desconnectar tota o part de la instal·lació de 
forma automàtica quan aquesta no estigui aportant l’energia a la xarxa dintre de les 
condicions de qualitat comentades anteriorment a l’apartat 3 de qualitat de l’energia o 
quan es produeixi una situació que pugui posar en perill la instal·lació i els seus elements.  

1 

2 

4 

3 



98 
 

 
Figura 35. Interruptor automàtic AT intempèrie. 

 

Seccionadors 

Seccionador de línia: s’utilitzen seccionadors tripolars giratoris de tres columnes com a 
seccionadors de línia. Els terminals fixos de connexió s’equipen amb terminals plans. 
Porten un lubricant permanent de manera que es trobin permanentment protegits contra 
les influències ambientals. Les fulles estan constituïdes per tub de coure rodó normalitzat. 
Els seccionadors estan equipats amb accionaments de comandament elèctric i manual.  
 

 
Figura 36. Seccionador de línia AT, intempèrie. 
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Seccionador de barres: d’altra banda s’utilitzen seccionadors monopolars de tipus 
pantògraf com a seccionadors de barres per a permetre la desconnexió de les barres quan 
sigui oportú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Seccionador de pantògraf AT, intempèrie. 

 
Transformadors de tensió: 
 
Hi han dos tipus de transformadors, els inductius i els capacitius. En els primers, la tensió 
es crea per la inducció d’una tensió en un camp magnètic. Són ideals per instal·lacions en 
punts de mesura per la seva elevada classe de precisió, per això s’utilitzen a les posicions 
de barres.  
 
Els capacitius estan formats per un divisor de tensió capacitiu i un transformador inductiu 
en una tensió intermèdia i els disposem a les posicions de línia. Aquests solen ser de 
menor precisió i més lents, però permeten utilitzar la línia d’alta tensió per comunicar-se 
per mitjà d’ones portadores d’alta freqüència.  
 
Transformadors d’intensitat: 
 
Els transformadors d’intensitat s’utilitzen per mesurar la intensitat que passa per un 
conductor. N’hi ha de diversos tipus, però el més utilitzat és l’unipolar.  
 
Embarrats: 
 
Es disposa d’un doble joc de barres de tensió nominal 132 kV i corrent nominal 1000 A.  
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d) Autovàlvules 

 
Són de tipus d’òxids metàl·lics sense explosors. Tenen un sol apilament de resistències 
variables amb la tensió, a base d’òxid de zinc. La part activa està constituïda per 
resistències perfectament homogènies. Presenten una evolvent de porcellana.  
  
 Característiques nominals: 
 

• Per a la tensió de 132 kV:  
La tensió nominal és de 145 kV i intensitat nominal de 10 kA. 
 

• Per a la tensió de 220 kV:  
La tensió nominal és de 240 kV i intensitat nominal de 10 kA. 
 

e) Autotransformador trifàsic 132 / 220 kV 
 

En aquest cas s’ha optat per un autotransformador en contes d’un transformador. La 
principal diferència entre tots dos és que l’autotransformador està format per un debanat 
continu que s’utilitza a la vegada de primari i de secundari, i , per tant, les tensions 
d’alimentació i de sortida no van aïllades entre si. Un autotransformador, a diferència del 
transformador transfereix energia entre els dos circuits. 
 
El transformador necessita un nombre d’espires per al primari i un altre nombre d’espires 
per al secundari; en canvi, l’autotransformador tant sols utilitza les espires requerides pel 
primari i una part d’aquestes per al secundari (i en aquest cas terciari). En la part d’espires 
utilitzada per tots dos hi circula un corrent, mentre que per la resta d’espires circula una 
corrent equivalent a la del secundari menys la del primari. El pes en coure en cada un dels 
casos és proporcional al nombre d’espires i al corrent que les recorre. A més es verifica 
que: 
 

QR
Q$ = IR

I$ = S$
SR   (10) 

 
On V1 i V2 són les tensions al primari i al secundari respectivament, NX el nombre 
d’espires i IX la intensitat. 
 
La relació entre el pes del coure com autotransformador Ga i com transformador Gt és: 
 

TU
T? = SR·�IR7I$V�S$7SR·I$

SR·IRVS$·I$ = 1 − Q$
QR   (11) 

 
Fet que implica un estalvi en material per a l’autotransformador. 
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A més l’autotransformador té com a conseqüència menys pèrdues al coure i al ferro fet 
que millora el rendiment i la caiguda de tensió front al transformador. 
 

- Característiques nominals de l’autotransformador: 
 

o 300 MVA de potència nominal 
o 50 Hz de freqüència 
o ONAF(Oil Natural Air Forced) 
o Tensions nominals 221000/136000/30000 V 
o Grup de connexió YNa0d11  

 
- Característiques estructurals de l’autotransformador:  

 
o Ajust de voltatges (tomes variables) 
 
En funció de les variacions de voltatge de la xarxa de transmissió o a la mateixa 
subestació, l’autotransformador està equipat amb un debanat de derivacions que 
permeti la compensació de voltatge requerida.  
 
La variació es realitza a través d’un variador de tomes sota càrrega, s’utilitza un 
mecanisme d’operació electromecànic. A la següent taula i hi ha per cada toma la 
tensió i la intensitat equivalent per a una potència de 300 MVA per al debanat 
d’alta i mitja tensió i 80 MVA al terciari: 
 

Enrotllament Posició Tensió assignada 
(V) 

Intensitat 
assignada (A) 

Alta Tensió 
(en càrrega) 

1 256360 675,6 
2 254150 681,5 
3 251940 687,5 
4 249730 693,6 
5 247520 699,8 
6 245310 706,1 
7 243100 712,5 
8 240890 719 
9 238680 725,7 
10 236470 732,5 
11 234260 739,4 
12 232050 746,4 
13 229840 753,6 
14 227630 760,9 
15 225420 768,4 
16 223210 776 
17a 221000 783,7 
17b 221000 783,7 
17c 221000 783,7 
18 218790 791,6 
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19 216580 799,7 
20 214370 808 
21 212160 816,4 
22 209950 825 
23 207740 833,5 
24 205530 842,7 
25 203320 851,9 
26 201110 861,2 
27 198900 870,8 
28 196690 880,6 
29 194480 890,6 
30 192270 900,8 
31 190060 911,3 
32 187850 922 
33 185640 933 

 
Taula 24. Tensions i intensitats corresponents per a cada toma del debanat d’alta tensió 

de l’autotransformador 132/220 kV. 
 

 
 

Mitja tensió 
Tensió assignada 

(V) 
Intensitat 

assignada (A) 
136000 1274 

 
Taula 25. Tensions i intensitats corresponents al debanat de mitja tensió de 

l’autotransformador 132/220 kV. 
 

 

Terciari 
Tensió assignada 

(V) 
Intensitat 

assignada (A) 
30000 1540 

 
Taula 26. Tensions i intensitats corresponents al terciari de l’autotransformador 

132/220 kV. 
 

o Pesos (tones) 
 

� Pes del transport� 135 
� Pes de l’oli� 76 
� Pes desencubat� 111 
� Pes de la cuba amb els accessoris� 48 
� Pes total� 235 
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o Equip de protecció i control 
 
L’autotransformador estarà equipat amb els mateixos instruments de protecció 
i control que el transformador de potència de 30/132 kV. 
 
I per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’autotransformador, s’ha de 
verificar que la màquina hagi superat satisfactòriament les següents proves: 
 

� Proves de rutina: 
 

a. Mesura de la resistència del bobinat 
b. Mesura del coeficient de tensió i comprovació de la relació vectorial 
c. Mesura de la impedància i pèrdues amb càrrega 
d. Mesura de les pèrdues sense càrrega i corrents de buit 

 
� Proves de tipus especial: 
 

e. Prova d’augment de temperatura 
f. Mesura de la resistència d’aïllament 
g. Prova d’impuls de l’ona tallada 
h. Mesura del nivell acústic 
i. Mesura de la impedància de seqüència zero 
j. Mesura de descàrregues parcials 
k. Mesura d’harmònics de la corrent de càrrega 
l. Mesura de l’energia absorbida pels motors del ventilador i bomba d’oli 
m. Prova de resistència als curtcircuits 

 
 
- Altres característiques 
 

o Temperatura seca màxima� 40 ºC 
o Elevació de temperatura a l’oli superior � 60 K 
o Elevació mitjana de temperatura del coure � 65 K 
o Elevació de temperatura del punt més calent dels enrotllaments� 78 K 
o Alçada sobre el nivell del mar inferior a� 1000 m 
o El tanc està previst per suportar el buit absolut 

 
f) Serveis Auxiliars 

 
Els serveis auxiliars de la subestació estaran subministrats per un sistema de corrent alterna 
i un sistema de corrent contínua. Aquests sistemes estan instal·lats a fi de subministrar 
l’energia necessària als diferents components de control, protecció i mesura. Per al control 
i operativitat d’aquests serveis es disposa d’un quadre situat a l’edifici de comandament i 
control on es centralitzen tant els serveis auxiliars de ca com els de cc. 
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a. Serveis auxiliars de CA 

 
Tenen com a funció bàsica l’alimentació des del Quadre Principal de c.a. als diferents 
consumidors. En aquest cas només es consideren essencials les alimentacions a 
rectificadors, enllumenat, bombes del grup generador i refrigeració de transformadors de 
potència. 
 
Fonts de recolzament: 
 

• Grups Dièsel: per a cobrir certes situacions que es puguin produir i si la 
importància de la subestació ho aconsella, pot ser convenient la utilització d’un 
generador d’emergència. Alimentarà únicament els serveis essencials per a 
garantir el funcionament de línies, transformadors, etc. 
 

• Sistema d’alimentació ininterrompuda: per a alimentació d’equips de control 
digital i altres que ho precisen. 

 
Les característiques del transformador de serveis auxiliars implantat són:  
 

- Potència nominal: 630 kVA 
- Tensió al primari: 30 kV 
- Tensió al secundari: 420 V 
- Submergit en líquid aïllant. 
- Freqüència: 50 Hz 
- Connexió Yzn11 

 
b. Serveis auxiliars de CC: 

 
Tenen com a funció principal la producció, emmagatzematge i distribució de la c.c. 
necessària per a alimentar els equips que precisen aquests serveis: sistemes de control i 
comandament, proteccions, motors d’accionament d’interruptors i seccionadors, equips 
de comunicacions i equips de telecomandament.  
 
Degut a la importància de les funcions assignades el seu grau de disponibilitat i fiabilitat 
requereixen una alta qualitat dels seus components.  
 
El sistema de c.c. és l’únic capaç de dur la instal·lació a una situació segura en cas d’avaria 
del sistema de subministrament d’energia.  
 
La tensió de c.c. per als serveis auxiliars d’explotació és de 125 VCC i per a 
telecomandament és de 48 VCC. Aquestes tensions s’obtenen de quatre equips compactes 
(dos de 125 i dos de 48 VCC) rectificador – bateria. 
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5.2.5 Interconnexió dels parcs (132 kV) 
 
L’elecció dels cables de cada tram utilitzat al projecte es justifica a l’apartat corresponent 
de càlculs. 
 
En la interconnexió dels parcs no serà necessària la instal·lació d’un compensador de 
potència reactiva ja que la distància entre ells és relativament curta (des de Vilalba fins la 
Fatarella 8,5 km i des de Mudèfer fins la Fatarella 24,5 km). En cas que la distància fos 
major, la capacitat del cable augmentaria i, per tant, seria necessària la instal·lació d’un 
compensador.  
 
A partir de la posició del parc de Vilalba dels Arcs, la línia conta amb un circuit doble per 
així ser sobredimensionada per, en cas d’ésser procedent, poder fer una ampliació de la 
potència transportada. Un altre motiu, basant-se en la visió de futur d’un augment de 
l’energia a transportar, el fet de posar un circuit doble permet d’instal·lar un cable de 
secció menor. 
 
Tal com s’ha anat comentant, entre els dos parcs tractats, hi ha la connexió per part d’ uns 
altres parcs (Vilalba dels Arcs II i Corbera d’Ebre) d’aproximadament 100 MW. Fet que 
implica un canvi de cablejat del tram de Vilalba fins al punt aquest de connexió i el segon 
trams fins a la S.E. La Fatarella. 
 
a) Tram de S.E. Vilalba dels Arcs – S.E. Corbera d’Ebre i Vilalba dels Arcs II 

 
Aquest tram consta d’un recorregut de 5,5 km amb doble circuit. El cable escollit és 
d’alumini amb ànima d’acer. Aquest tipus són els que s’acostumen a utilitzar en línies 
aèries. Les característiques del cable són: 
 
Fabricant QUINTAS & QUINTAS, conductores eléctricos, S.A. 
Denominació del cable LA-280 HAWK 
Secció d’alumini 241,6 mm2 
Secció d’acer 39,5 mm2 
Secció total 281,1 mm2 
Nombre de fils d’acer 26 
Nombre de fils d’alumini 7 
Diàmetre del cable 21,8 mm 
Massa 976,2 kg/km 

 
Taula 27. Característiques del cable aeri del tram de S.E. Vilalba dels Arcs – S.E. 

Corbera d’Ebre i Vilalba dels Arcs II. 
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Figura 38. Esquema de la disposició de cables 26 + 7 

 
a) Tram de S.E. Corbera d’Ebre i Vilalba dels Arcs II - S.E. La Fatarella 

 
Aquest tram consta d’un recorregut de 3 km amb doble circuit. Les característiques del 
cable són: 
 
Fabricant QUINTAS & QUINTAS, conductores eléctricos, S.A. 
Denominació del cable LA-255 CONDOR 
Secció d’alumini 402,3 mm2 
Secció d’acer 52,2 mm2 
Secció total 454,5 mm2 
Nombre de fils d’acer 54 
Nombre de fils d’alumini 7 
Diàmetre del cable 27,7 mm 
Massa 1520,5 kg/km 

 
Taula 28. Característiques del cable de S.E. Corbera d’Ebre i Vilalba dels Arcs II - S.E. 

La Fatarella. 
 

 
Figura 39. Esquema de la disposició de cables 54 + 7 
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5.2.6 Xarxa de MT 
 
La connexió entre els aerogeneradors i entre l’últim de cada fila amb la subestació del 
parc es fa mitjançant una xarxa de mitja tensió. La instal·lació és subterrània ja que així 
es minimitza l’impacte ambiental, a més de reduir costos vers la línia aèria. 
 
Els cables utilitzats en aquest cas són unipolars amb aïllament de polietilè reticulat i van 
directament enterrats. L’accés a l’aerogenerador es fa amb tub de plàstic de polipropilè 
dins del formigó de la mateixa cimentació de l’aerogenerador. 
 
La rasa ha d’ésser el més recta possible, evitant angles pronunciats. La profunditat a que 
van enterrats els cables ve determinada per dos factors: dissipació de calor a l’atmosfera 
i la humitat de l’entorn. En aquest cas s’ha escollit aprofundir la rasa fins a un metre. 
Al igual que a l’apartat anterior de la xarxa aèria, l’elecció dels cables per cada tram ha 
utilitzada al projecte queda justificada als càlculs, tot i que en tot moment està 
sobredimensionada. 

 
Moltes característiques de tota l’estesa subterrània 
són semblants ja que a tots dos parcs s’utilitza el 
mateix tipus de cable, però a mesura que augmenta el 
corrent a transportar la secció del cable també va en 
augment. 
 
Aquí a l’esquerra es pot contemplar un esquema amb 
les diferents parts del cable: 
 
1. Conductor d’alumini 
2. Pantalla semiconductora sobre el conductor 
3. Aïllament XPLE 
4. Pantalla semiconductora sobre l’aïllament 
5. Pantalla metàl·lica; corona de filferros de coure i 

contraespira de fleix de coure. 
6. Separador; cinta antihumitat o paper de polièster 
7. Coberta exterior de Poliolefina. 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Esquema del cable amb les diferents seccions enumerades. 
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Els trams del parc eòlic de Vilalba dels Arcs consten de les següents característiques: 
 
 

Fabricant AZOTENE M.T. 
Tipus i secció 3 × �1 × 240 
Material del conductor coure 
Secció pantalla 16 mm2 
Diàmetre del cable 18,6 mm 
Espessor aïllament 8 mm 
Radi mín. de curvatura 640 mm 
Massa 1.956 kg/km 

 
Taula 29. Característiques del cable unipolar subterrani de 240 mm2. 

 
Les característiques dels trams de Vilalba dels arcs són: 
 
-Per als trams de 95 mm2: 
 

Fabricant AZOTENE M.T. 
Tipus i secció 3 × �1 × 95 
Material del conductor coure 
Secció pantalla 16 mm2 
Diàmetre del cable 11,7 mm 
Espessor aïllament 8 mm 
Radi mín. de curvatura 440 mm 
Massa 1.290 kg/km 

 
Taula 30. Característiques del cable unipolar subterrani de 95 mm2. 

 
-Per als trams de 240 mm2: 
 

Fabricant AZOTENE M.T. 
Tipus i secció 3 × �1 × 240 
Material del conductor coure 
Secció pantalla 16 mm2 
Diàmetre del cable 18,6 mm 
Espessor aïllament 8 mm 
Radi mín. de curvatura 640 mm 
Massa 1.956 kg/km 

 
Taula 31. Característiques del cable unipolar subterrani de 240 mm2. 
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-Per als trams de 400 mm2: 
 

Fabricant AZOTENE M.T. 
Tipus i secció 3 × �1 × 400 
Material del conductor coure 
Secció pantalla 16 mm2 
Diàmetre del cable 25,7 mm 
Espessor aïllament 8 mm 
Radi mín. de curvatura 760 mm 
Massa 2.738 kg/km 

 
Taula 32. Característiques del cable unipolar subterrani de 400 mm2. 

 

-Per als trams de 500 mm2: 

Fabricant AZOTENE M.T. 
Tipus i secció 3 × �1 × 500 
Material del conductor coure 
Secció pantalla 16 mm2 
Diàmetre del cable 28,8 mm 
Espessor aïllament 8 mm 
Radi mín. de curvatura 820 mm 
Massa 3.201 kg/km 

 
Taula 33. Característiques del cable unipolar subterrani de 500 mm2. 

 

A la taula següent hi ha un recull del tipus de cable que li pertoca a cada tram  entre 
aerogenerador i entre l’últim de cada línia per a la S.E. La Fatarella: 

 

1-2 2-3 3-4 5-4 4-bar. 6-7 7-8 8-9 9-11 11-bar. 

95 240 240 95 400 95 240 240 240 400 
 

10-12 12-14 14-16 16-17 18-17 17-
bar. 

13-15 15-21 21-20 20-19 19-
bar. 

95 240 240 240 95 500 95 240 240 240 400 
 

Taula 34. Secció de cable corresponent a cada tram de línia subterrània de 30 kV al 
P.E. La Fatarella. 
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5.2.7 Proteccions 

 
Per tal de que el parc eòlic operi de forma segura, s’han d’instal·lar una sèrie de 
proteccions encarregades de protegir tots els elements de la instal·lació als diversos 
circuits o parts. 
 
a) Xarxa BT i MT  
 
Els principals dispositius de protecció i maniobra que formen part de la xarxa de BT d’un 
aerogenerador destaquen els interruptors de baixa tensió utilitzats en la protecció, 
maniobra i seccionament  de la instal·lació elèctrica. Aquests components se situen 
fonamentalment als circuits de l’estator i del rotor. Es tracta d’interruptors automàtics de 
BT per a aplicacions industrials de caixa modelada.  
 
L’elecció de l’interruptor automàtic més adequat està basat en els ajustos de les corbes de 
dispar i la selecció dels paràmetres de ruptura: poder de tall en curtcircuit, poder assignat 
de tall en servei permanent de curtcircuit i la sol·licitació tèrmica. Tots aquests paràmetres 
estan calculats a l’apartat corresponent de Càlculs. 
 
Dirigint l’atenció cap al transformador de 690 V/30 kV, la seva protecció resta en el 
control de la temperatura dels seus enrotllaments amb sondes PTC. La protecció de la 
banda de baixa depèn de la ubicació del CT. Els que estan ubicats a l’interior de la mateixa 
torre, que és el cas d’aquest projecte, donada la curta longitud de cable que uneix el quadre 
de BT amb el transformador és possible que es doni la situació que no hi ha cap altra 
protecció. Però, com a alternativa, es pot instal·lar un interruptor automàtic dins aquest 
quadre. Aquest interruptor pot estar enclavat elèctricament amb l’interruptor del 
transformador en MT. Protegeix les barres del quadre de BT de l’aerogenerador i permet 
aïllar-lo de la xarxa de mitja tensió del parc. 
 
Per a la protecció de la banda de mitja tensió es sol utilitzar un interruptor-seccionador 
que protegeix al transformador contra sobrecàrregues, associat amb un fusible que realitza 
la protecció front a curtcircuits. Aquesta protecció ha d’ésser suficientment robusta per a 
permetre el corrent de connexió del transformador i el bastant sensible com per detectar 
les faltes als terminals e baixa del transformador. 
 
En el cas particular dels aerogeneradors del P.E. de Vilalba dels Arcs i el P.E. La Fatarella 
aquestes proteccions de BT-MT estan totes incloses dins les cel·les Ormazabal i ja 
descrites a l’apartat pertinent. 
 
b) Subestacions 

Les proteccions de les subestacions depenent, en gran part, del tipus de posta a terra. En 
aquest cas es tracta de règim de neutre rígid a terra. Les proteccions per a cada línia 
d’aerogeneradors són: sobrecàrrega i curtcircuit de fases, protecció direccional de neutre 
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amb reenganxador. Aquestes proteccions permeten detectar les faltes trifàsiques i 
monofàsiques a la línia de MT. El relé direccional de neutre es retarda per esperar una 
possible autoexcitació de la falta. Aquest relé rep la senyal de corrent homopolar d’un 
transformador d’intensitat toroïdal que inclou les tres fases i terra i la senyal de tensió 
homopolar del secundari en triangle obert d’un transformador de tensió. 

Les proteccions dels transformadors de potència de 132 kV i de 220 kV són: 

• Relé diferencial el qual s’encarrega de disparar ambdós interruptors de cada banda 
de tensions alhora. 

• Relé de sobrecàrrega i curtcircuit de fases i neutre amb reenganxador tant al 
primari com al secundari, disparant cadascú l’interruptor automàtic del seu nivell 
de tensió. 

• Relé de dispar i rearmament manual activat per a la protecció diferencial i relé de 
sobrecàrregues i curtcircuits de fases i neutre del primari. 

La protecció d’interconnexió amb la xarxa d’AT inclou les proteccions de les barres 
d’AT. Aquesta protecció està basada amb el relé de mínima i màxima freqüència i el relé 
de màxima i mínima tensió, els quals disparen l’interruptor d’AT. Per a la protecció de la 
línia, o línies, s’utilitza, com a protecció primària, una a distància amb reenganxador 
incorporat i com a protecció de recolzament una protecció direccional de neutre, que 
disparen l’interruptor d’AT. 

En el cas de es subestacions del projecte s’ha optat per incloure unes cel·les amb aquestes 
proteccions ja incorporades. 

c) Proteccions front descàrregues atmosfèriques 

els parcs eòlics presenten un ris molt elevat d’impacte directe d’un llamp pels següents 
motius: 

• L’alçada de les instal·lacions 
• Emplaçaments amb freqüència de descàrregues elevades 

Els objectius principals del sistema de protecció front sobretensions d’origen atmosfèric 
són: 

• Captar, derivar i dissipar el corrent del llamp a terra. 
• Evitar les diferències de potencial elevades entre punts metàl·lics de la 

instal·lació. 

Les mesures de protecció adoptades estan basades en la normativa IEC 61400-24 (Wind 
turbine generator – Lightning protection for wind turbines). Aquestes mesures es poden 
classificar segons: 

• Mesures de protecció interna 

• Mesures de protecció externa 
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a. Protecció externa 

l’objectiu de la protecció externa rau en protegir el parc de l’impacte directe del llamp. 
Per aquest motiu es facilita el pas del corrent del llamp a terra per un camí prefixat. Les 
instal·lacions necessàries són: 

• Instal·lació captadora: 

S’ha comprovat experimentalment que el llamp cau principalment per l’entorn de la 
punta de la pala, amb unes distàncies de poques desenes de cm. Per això, és aquí on 
se situen els receptors de llamps. A més, per evitar el dany per impacte directe del 
llamp a la veleta i l’anemòmetre situats al final de la góndola, s’ha de situar una punta 
captadora en aquesta part de l’aerogenerador. 
 
  
• Instal·lació de derivació: 
 
Pales: un cop captat el llamp el principal problema és conduir-lo per la pala sense 
produir-se descàrregues disruptives internes. Els mètodes utilitzats per a derivar el 
corrent des del punt d’incidència fins la arrel de la pala són els següents: 
- Una malla metàl·lica fixada al material de la superfície de la pala 
- Variar la composició del material amb la que es realitza la superfície de la pala 

incorporant-li un material conductor.  
- Utilitzar com a element conductor la barra d’acer que constitueix l’eix de la pala. 

En aquest projecte s’ha elegit aquest últim mètode donat que és el més econòmic. 
 
Góndola: El llamp conduit fins el buc ha de creuar el mateix i la góndola per a arribar 
a la torre. Aquest camí es realitza a través de conductors de secció adequada. Aquests 
conductors al passar per la góndola han d’estar el més allunyats possible dels 
components electrònics i elèctrics per evitar la inducció de tensions destructives. A 
més, per a protegir les persones de contactes perillosos, s’ha de crear una xarxa 
equipotencial connectant entre si totes les parts metàl·liques externes i internes de la 
turbina eòlica.  
  
Torre: El llamp és conduit a través de la torre a través dels conductors de coure 
paral·lels (2x25mm2) al llarg de l’interior de la mateixa fins la connexió amb la 
instal·lació de posta a terra de l’aerogenerador.  

 

• Instal·lació de posta a terra: 
 

L’objectiu de la instal·lació de posta a terra és limitar la tensió que poden presentar 
les masses metàl·liques com a conseqüència de corrents de falta o sobretensions de 
maniobra i atmosfèriques.  
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Quan a la protecció contra descàrregues atmosfèriques que és un impuls que adquireix 
un potencial respecte el terra molt elevat, es resol instal·lant un elèctrode, en aquest 
cas del tipus pota d’aranya, de sobretensió que s’encarrega de drenar mitjançant la 
instal·lació de terra la tensió. Aquest elèctrode consta de quatre conductor despullats 
de la mateixa secció que els del elèctrode principal, enterrats horitzontalment a 0,5 m 
en direccions radials, des del centre del elèctrode principal, formant entre si com a 
mínim angles de 60º a més de l’anell perimetral. 
 
La constitució de la posta a terra és a base d’un anell conductor de coure, a 180º, de 
l’armadura de la fundació de la torre. La resistència de l’armadura es pot millorar 
augmentant la longitud de l’anell, afegint dos o més piques i col·locant dos o més 
anells a distàncies i profunditats creixents. Aquest sistema permet obtenir resistències 
inferiors a 2 Ω. 
 
Totes les postes a terra dels aerogeneradors han de complir el principi 
d’equipotencialitat. Per a això han d’estar connectats a la posta a terra totes les parts 
metàl·liques internes i externes de l’aerogenerador: el quadre de distribució en BT, 
els transformadors, la torre, etc.  
 
Per a la xarxa de MT que uneix tots els aerogeneradors, es connecten totes les 
pantalles dels cables de totes les fases a terra. Es fa connectant a terra els dos extrems 
del cable, de manera que apareix una corrent induïda a la pantalla, però que en el cas 
de MT no és important, fet que no seria així en el cas de AT. 
 
Un cop s’arriba a la subestació hi ha dues possibilitats; o bé es connecta la pantalla 
dels cables de MT al sistema de posta a terra de la mateixa subestació, que d’aquesta 
manera totes les instal·lacions queden connectades entre si, o bé encintar la pantalla i 
posar uns parallamps autovàlvula a l’extrem, d’aquesta manera que les instal·lacions 
queden independents entre elles. En aquest cas s’ha optat per aquesta segona opció, 
de manera que les sobretensions que puguin aparèixer no afectin a la resta de la 
instal·lació. 
 

b. Protecció interna 
 
L’objectiu de la protecció interna és evitar els danys dels equips connectats a les xarxes 
d’energia. La metodologia de protecció es basa en la col·locació de descarregadors de 
sobretensió segons el principi de protecció per zones. 
 
Els dispositius de protecció davant sobretensions estan formats fonamentalment per 
resistències variables amb la tensió (varistors i díodes supressors) i vies d’espurnes. 
 
Les seves característiques distintives són: 
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• Corrent nominal de descàrrega: el valor de cresta del corrent de xoc 8/20 µs, per 
al que està dimensionat el dispositiu.  

• Corrent de xoc de llamp: valor de cresta del corrent de xoc de llamp 10/350 µs 
que el descarregador ha de ser capaç de derivar repetits cops sense destruir-se.  

• Nivell de protecció: valor instantani més alt de la tensió després del descarregador. 
Aquest paràmetre és el que determina la situació del descarregador en xarxes 
d’energia. 

 
Tipus de descarregadors de sobretensions: 
 

Es classifiquen en primer lloc els descarregadors en funció de la classe d’exigència: 
 
• Classe A: són els parallamps autovàlvula clàssics 
• Classe B: són descarregadors de corrent de llamp per a compensació del potencial. 

Per a categoria de sobretensió IV i corrent de xoc de llamp de 5 kA a 50 kA. Es 
denomina descarregador de corrent de llamp. 

• Classe C: destinat a la protecció contra sobretensions en instal·lacions fixes, 
preferentment per a categoria de sobretensió III. El corrent de descàrrega és de 5 
kA. Es denomina descarregador de sobretensions.  

• Classe D: destinat a protecció contra sobretensions en instal·lacions fixes i mòbils, 
per a categoria de sobretensió II i corrent nominal de descàrrega 5 kA.  

 
En funció de l’aplicació es poden classificar en: 
 
• Aparells i instal·lacions de la xarxa d’energia en BT: 

 
o Descarregadors de corrent de llamp (classe B). Per a sobretensions 

degudes a descàrregues directes o properes de llamp. Es col·loquen el més 
pròxim possible a l’escomesa de BT. 

o Descarregadors de sobretensions (classe C i D): Per a protecció en cas de 
descàrregues llunyanes al llamp i sobretensions causades per processos de 
commutació o descàrregues electrostàtiques. Els de classe C es col·loquen 
als quadres de BT i els de classe D es col·loquen a l’alimentació de l’equip 
a protegir.  

o Equips i instal·lacions informàtics: fins 60 V, es denominen limitadors de 
sobretensions. 

o Vies d’espurnes de separació per a instal·lacions de presa de terra o per a 
compensació de potencial. 

 
Principi de protecció per zones: 
 
La divisió d’una instal·lació en zones de protecció davant el llamp és una eina per a 
assegurar una protecció sistemàtica i suficient de tots els equips que componen la 
instal·lació. Aquestes zones estan definides en funció de si el llamp pot caure directament 
sobre la instal·lació, així com la magnitud de la corrent del llamp i el camp 
electromagnètic associat a la zona.  
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Els descarregadors de corrent de llamp (classe B) es munten als punts d’intersecció entre 
la zona de les pales i la góndola i torre. 
 
Zones de protecció en un aerogenerador 
 
En funció de les zones de protecció queda fixada la situació dels descarregadors de 
sobretensions en un aerogenerador. 
 
Línies d’energia 
  

• Al costat de MT del centre de transformació es poden col·locar parallamps 
autovàlvula per a les sobretensions que provenen de la xarxa de MT del parc. 

• La protecció de l’escomesa general de l’aerogenerador s’ha de fer al secundari del 
transformador, amb tres descarregadors de corrent de llamp classe B, muntats en 
derivació entre les fases i terra, que constitueixen el primer esglaó de protecció.  

• Per a la protecció davant sobretensions induïdes a causa d’altres sobretensions a 
les línies de connexió del generador des de la góndola fins la base de la torre, 
s’han d’instal·lar descarregadors classe C als seus extrems.  

• L’últim esglaó de protecció els constitueixen els descarregadors de classe D, per 
a protecció directa de l’equipament electrònic, que es connecten a la seva 
alimentació. 

 
Línies de senyal 

 
• Central meteorològica – Unitat de control: s’instal·larà abans de la unitat de 

control un descarregador de sobretensions.  
• Sensor de temperatura – Convertidor analògic/digital: al trobar-se el sensor de 

registre a l’exterior i el convertidor de valors a l’interior de la góndola, s’han 
d’instal·lar coordinadament descarregadors de corrent de llamp i de sobretensions.  

• Línies de dades: les línies de transmissió de dades que comuniquen la góndola 
amb el quadre de control a peu de torre han de protegir-se amb descarregadors als 
dos extrems, ajustats a les característiques de les senyals a protegir.  

• El mòdem s’haurà de protegir per un costat davant a les sobretensions de la xarxa 
telefònica del parc eòlic per un descarregador de sobretensions i corrent de llamp, 
i per l’altre, davant possibles sobretensions en les línies de dades de 
l’aerogenerador per un descarregador de sobretensions. 

 

5.3 Integració del sistema eòlic a la xarxa 

5.3.1 Condicions de connexió 

 
Per tal de fer possible la connexió del parc eòlic és necessari que es compleixen unes 
determinades condicions tècniques i administratives.  
 



116 
 

La informació que ha de subministrar, tant el titular del parc com l’empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica és la següent: 
 

• Nombre, potència i tipus d’aerogeneradors. 
• Dades per al càlcul de la corrent de curtcircuit. 
• La potència màxima que entregarà. 

 
Per la seva part, la companyia distribuïdora haurà d’indicar: 
 

• El punt de connexió, i la seva tensió. 
• Les potències de curtcircuit màxima i mínima al punt de connexió. 
• Les dades de reenganxament en aquell punt.  

 
Respecte a les condicions tècniques cal assenyalar que caldrà instal·lar els dispositius que 
permetin la connexió o desconnexió del parc de la xarxa, juntament amb les proteccions 
que verifiquin que la entrega de l’energia es realitza en les condicions prescrites. La 
connexió o desconnexió de la potència total dels parcs, es pot fer tant des de la S.E. La 
Fatarella com des de la subestació on es fa la connexió a la xarxa a Riba-Roja d’Ebre. 
 
En cap cas es podrà utilitzar més de la meitat de la capacitat de sortida del centre de 
transformació corresponent a la línia a la que es connecti la central.  
 
Els generadors asíncrons hauran de funcionar amb un factor de potència superior a 0,86 i 
respecte als generadors eòlics, no és podran connectar més de tres cops per minut. La 
caiguda de tensió que es produeixi en la connexió no pot ser superior al 2 %, i la potència 
de curtcircuit al punt de connexió serà 20 cops major que la potència nominal del parc. 
La sincronització es realitzarà quan el lliscament sigui com a molt del 5 %. Les raons 
d’aquestes discriminacions estan encaminades a prevenir les fluctuacions de tensió que 
poden produir-se, tant a la connexió com a al funcionament en continu. 
 
A més d’aquests requisits obligatoris, és necessari tenir en compte que el factor de 
potència de la instal·lació influeix en la remuneració per l’energia entregada. Un factor 
de potència inferior a 0,9 implica un descompte sobre aquesta remuneració, tant que un 
factor superior suposa un abonament per al productor. 
 
Cal assenyalar que un sistema elèctric pot requerir diversos factors de potència de les 
instal·lacions connectades en funció de l’estat del sistema. També s’ha de tenir en compte 
que les tensions d’una xarxa també s’han de controlar, regulant la quantitat d’energia 
reactiva que els generadors absorbeixen o generen, segons l’estat de la xarxa i la 
localització dels generadors.  
 
La central haurà de tenir un equip de mesura que inclogui comptador d’energia activa, 
comptador d’energia reactiva, maxímetre i diversos transformadors de mesura 
normalitzats.  



117 
 

 
Les proteccions prescrites a la normativa han de verificar que l’entrega d’energia es 
realitza en les condicions especificades. Quan les centrals estan connectades a alta tensió, 
les proteccions que s’han de col·locar són les següents:  
 

• Per tal de connectar i desconnectar l’equip de la xarxa, tant en condicions 
normals, com en curtcircuits, cal incloure un interruptor automàtic. 

• Tres relés de mínima tensió instantanis, amb reenganxament manual, regulats a 
0,85Um, essent Um el valor mig de la tensió entre fases. Per tant, quan la tensió 
baixi per sota del 85 % d’aquest valor, la instal·lació es desconnectarà 
immediatament.  

• Un relé de màxima tensió instantani, regulant a 1,1Um. La actuació d’aquesta 
protecció és anàloga a l’anterior, només que la seva actuació es produeix 
instantàniament quan la tensió puja anormalment.  

• Un relé de màxima tensió homopolar, contra defectes fase-terra. 
• Un relé de màxima i mínima freqüència, amb valors mínim i màxim de 51 i 49 

Hz respectivament.  
• Tres relés instantanis de màxima intensitat que actuen davant sobrecàrregues o 

curtcircuits.  
• Un sistema de teledispar que permeti la desconnexió remota de la instal·lació. 
• Equips de protecció dels equips de la central, d’acord amb les especificacions 

dels fabricants. 
• Un sincronitzador automàtic. 

 

5.3.2 Anàlisi estàtic de sistemes de generació eòlica 

 
El compliment de les restriccions de connexió del parc en règim permanent s’assegura 
mitjançant l’anàlisi estàtic de la xarxa elèctrica. Aquest anàlisi consisteix en un conjunt 
de fluxos de càrregues del sistema amb la seva corresponent càrrega de generació eòlica.  
 
Durant el plantejament d’un flux de càrregues, els nusos del sistema són classificats en 
dos grups principals: nusos PQ, en els quals les dades conegudes són potències activa i 
reactiva injectades al sistema; i nusos PV, en els que les dades conegudes són la potència 
activa i el valor eficaç de la tensió. El tractament de les turbines eòliques en els fluxos de 
càrrega com a nusos PQ o PV, depèn de la tecnologia dels generadors i del tipus de control 
exercit sobre ells.  
 
En el nostre cas, turbines de velocitat variable, el tractament del nus de connexió depèn 
del tipus de control exercit. Si, com és habitual, la variable controlada és el factor de 
potència de la instal·lació, el nus és de tipus PQ. Si la variable controlada és la tensió, el 
nus és de tipus PV. 
 
Un cop resolts els fluxos de càrregues del sistema es comprova que els límits de càrrega 
a les línies i transformadors no es sobrepassen. De vegades són admissibles  
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sobrecàrregues transitòries durant un temps determinat. En aquest punt també es pot 
verificar el manteniment de la tensió dels nusos de la xarxa dintre els límits especificats. 
 
 

5.3.3 Estabilitat transitòria 

 
L’estabilitat transitòria és una propietat dels sistemes elèctrics que els permet tornar a un 
punt de funcionament acceptable després d’una pertorbació gran, com per exemple la 
pèrdua d’una línia, la pèrdua d’una part de la càrrega o un curtcircuit. 
 
Per tant, els estudis d’estabilitat transitòria permeten predir el comportament del sistema 
davant pertorbacions severes, i són imprescindibles per a assegurar la continuïtat del 
subministrament després de faltes a la xarxa. Per abordar aquest problema s’utilitza a la 
pràctica el mètode de simulació numèrica, consistent en la integració numèrica de les 
equacions diferencials que defineixen el sistema amb l’ajuda d’un programa informàtic.  
 
L’estabilitat del sistema depèn dels paràmetres del sistema, el punt de funcionament i la 
pertorbació aplicada. Per tant, per a assegurar l’estabilitat de la xarxa és necessari executar 
diverses simulacions, variant el punt de funcionament (vall o càrrega) i estudiant les 
pertorbacions més significatives.  
 
Existeixen nombroses eines informàtiques comercials que permeten executar aquestes 
simulacions, però no inclouen els models específics de turbines eòliques. Així la selecció 
dels models adequats d’aerogeneradors constitueix un pas previ a l’anàlisi de sistemes de 
generació eòlica. 

a) Models d’aerogeneradors per a estudis d’estabilitat transitòria  

El model d’aerogenerador que hi ha en tots dos parcs eòlics és de velocitat variable, per 
tant, l’anàlisi que es farà a continuació va dirigit a aquest tipus d’aerogeneradors. 

La major dificultat de la representació de les turbines de velocitat variable resideix en els 
dispositius electrònics i els seus sistemes de control associats. La freqüència de 
commutació dels convertidors es diversos ordres de magnitud superior a la freqüència de 
la xarxa. També la velocitat dels sistemes de control de tensió i corrent és superior a la 
dels fenòmens d’interès en estabilitat transitòria. Per això, els controls de tensió i corrent 
als convertidors poden considerar-se instantanis. 
  
La principal conseqüència de no considerar la dinàmica dels convertidors consisteix en la 
representació de la màquina elèctrica mitjançant un conjunt d’equacions algebraiques no 
lineals. Els models tradicionals de generadors síncrons o asíncrons consisteixen en un 
equivalent Thévenin o Norton. Contràriament, al representar la màquina de velocitat 
variable mitjançant equacions algebraiques, la tensió i la corrents als terminals del 
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generador queden relacionats mitjançant equacions no lineals i deixa de ser aplicable el 
mètode Thévenin. 

Com que les equacions introduïdes per a aquests models no són lineals, el problema ha 
de ser resolt utilitzant mètodes iteratius.  
 
A més del generador, és necessari representar els sistemes de control que proporcionen 
les consignes de corrent al generador. El modelat d’aquests sistemes es realitza mitjançant 
les corresponents equacions algebraiques i diferencials. D’altra banda, la representació 
del sistema mecànic és menys important ja que les oscil· lacions de velocitat del rotor no 
es transmeten a la xarxa elèctrica.  
 
En conclusió, donada la necessitat de resoldre sistemes d’equacions algebraiques no 
lineals, el seu desenvolupament pot ser una tasca més laboriosa que en les turbines de 
velocitat fixa. Si l’estudi d’una falta en un sistema elèctric inclou turbines de velocitat 
variable allunyades de la falta, aquestes turbines poden ser modelades de forma 
aproximada com a fonts no lineals de potència constant.  
 

b) Proteccions 

Les proteccions dels aerogeneradors representen un paper fonamental després d’una 
pertorbació. Hi ha tres criteris fonamentals de disseny de les proteccions en un parc eòlic:  

• La protecció dels aerogeneradors� interessa a l’explotador del parc. 
• La qualitat del servei als nusos pròxims al parc� interessa a la companyia 

elèctrica. 

• La seguretat de la xarxa elèctrica� interessa a l’operador del sistema. 

Respecte als aerogeneradors, les principals proteccions que poden actuar són les de 
mínima tensió, excés de corrent i excés de velocitat. En el cas de les turbines de velocitat 
variable, els límits de tensió i corrent depenen del disseny dels convertidors electrònics. 
Molts convertidors no poden treballar a una tensió inferior a la nominal, de manera que 
la turbina ha de ser desconnectada davant una caiguda de tensió. No obstant, alguns 
convertidors poden funcionar a tensions baixes, limitant la corrent per a evitar 
l’escalfament excessiu dels semiconductors.  
 
Pel que fa a la qualitat del servei, el parc es desconnectarà quan la tensió descendeixi per 
sota del 85 % de la tensió nominal per evitar fluctuacions de tensió. En aquestes 
condicions, la propagació d’un buit de tensió per la xarxa pot provocar la desconnexió 
d’un gran nombre de parcs eòlics.  
 
Alguns operadors de sistema estableixen criteris de protecció destinats a evitar la pèrdua 
de generació eòlica per efecte de pertorbacions a la xarxa. Les tècniques utilitzades 
consisteixen en la obligació de mantenir el parc connectat durant la falta. 
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c) Representació de parcs eòlics 

La representació de tots els aerogeneradors conduiria a un sistema massa gran i amb un 
nombre excessiu de variables d’estat. Per solucionar aquest problema es poden agrupar 
diverses turbines properes i que reben un vent similar en una única màquina equivalent. 
Si dintre d’un parc existeixen zones amb diferent vent, es poden agrupar aquelles turbines 
dintre del parc que rebin un vent similar. Si els parcs es troben allunyats de la falta, poden 
agrupar-se mitjançant una turbina equivalent. 

d) Efecte de la generació eòlica sobre l’estabilitat del sistema 

Com s’ha dit anteriorment, alguns convertidors electrònics associats als sistemes de 
velocitat variable no són capaços de funcionar a tensions inferior a la nominal. Com a 
conseqüència, els aerogeneradors corresponents són automàticament desconnectats 
davant una caiguda de tensió provocada per una falta a la xarxa de transport. A partir del 
moment de la desconnexió existeixen dues possibilitats: que els aerogeneradors continuïn 
desconnectats o que siguin connectats de nou de forma simultània.  
 
En el cas que els aerogeneradors es desconnectin definitivament, els parcs eòlics no 
contribueixen a la inèrcia del sistema. Aquesta circumstància, juntament amb la pèrdua 
de generació, perjudica l’estabilitat d’angle dels generadors síncrons.  
 
En el cas que els aerogeneradors siguin connectats automàticament després de la falta, el 
sistema ha d’assumir únicament una pèrdua momentània dels parcs eòlics afectats. El 
temps de desconnexió ha de ser el suficientment llarg per a solucionar la falta i la 
sincronització dels convertidors electrònics, normalment uns dos segons. Mentre la 
turbina està desconnectada desapareix el parell electromagnètic, pel que el control de pas 
de pala és l’únic sistema capaç d’evitar que s’embali el rotor eòlic, amb la consegüent 
protecció de velocitat. D’altra banda, el moment de la reconnexió suposa un increment de 
la potència activa injectada a la xarxa. En el cas que la potència generada pels parcs 
afectats suposi un percentatge significatiu de la generació total, la reconnexió provoca un 
augment de la freqüència del sistema que ha de ser assumit pels reguladors de velocitat 
de les centrals convencionals. 
 

5.3.4 Predicció de la producció eòlica 

 
Els problemes que una gran penetració d’energia eòlica pot produir en l’operació del 
sistema elèctric poden reduir-se si s’utilitzen tècniques de predicció que hora a hora i amb 
un horitzó de fins a 48h d’anticipació, prediguin la producció que es donarà al parc, una 
zona o un sistema elèctric.  
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e) Tipus de predicció de la producció eòlica 

Els mètodes utilitzats per a predir la producció eòlica poden classificar-se segons el seu 
horitzó de predicció. Es pot distingir entre predicció de potència eòlica a curt i llarg 
termini.  
 

Predicció de potència eòlica a curt termini 

Aquestes tècniques de previsió abasten un horitzó de predicció de fins a 48h. Fins a 6 
hores es pot denominar com a molt curt termini.  
 
Amb aquestes tècniques es pretén conèixer la previsió de l’energia horària produïda per 
la totalitat de la potència eòlica instal·lada al llarg del període estudiat. Per a obtenir 
aquests resultats es necessari disposar de prediccions de la velocitat i direcció del vent a 
les hores següents i producció en temps real de tota la producció eòlica. El període 
d’adquisició és horari o cada mitja hora. Altres dades útils poden ser la temperatura 
ambient als parcs o la pressió atmosfèrica cada hora.  
 
Existeix per exemple la corba P-V del parc que s’obté a partir de la corba P-V de cada 
turbina i pot diferir significativament d’aquesta a causa d’efectes locals com la direcció 
del vent en cada moment o el nombre de màquines disponibles en cada moment.  
 
Hi ha diversos models que es poden classificar de la següent manera: 
 

• En funció del mètode utilitzat en la predicció: 
 

1. Mètodes físics: aquests mètodes parteixen de prediccions horàries de 
velocitat i direcció del vent. S’han de conèixer també la disposició de les 
turbines i el relleu del terreny. A partir d’aquestes dades es resolen les 
equacions que descriuen el comportament de l’atmosfera i es prediu la 
potència generada pel parc. 

2. Mètodes estadístics: construeixen models a partir de dades de vent i 
potència recollits en parcs eòlics.  

 
• En funció de les dades utilitzades: 
 

1. Amb o sense adquisició de potència en temps real: es mesura la producció 
eòlica en temps real. Si no es disposa de la totalitat de la producció, 
s’estima a través de les dades d’una part significativa. 

2. Amb o sense prediccions meteorològiques: si no hi ha prediccions 
meteorològiques, només es podran realitzar prediccions precises a molt 
curt termini. 
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Predicció de potència eòlica a llarg termini 

Aquestes tècniques tenen un horitzó de predicció d’un any. Requereixen el coneixement 
de la velocitat i direcció del vent amb certa periodicitat durant aquest interval. La seva 
principal aplicació és la previsió de l’energia eòlica total produïda al llarg del període 
estudiat.  
 
Per a aquest tipus d’estudi s’utilitzen tècniques numèriques d’anàlisi de dades observats 
per instituts meteorològics, i els seus resultats es poden aplicar a l’estudi de la incidència 
de la potència eòlica instal·lada sobre la cobertura de la demanda. Es tracta d’establir com 
varia la fiabilitat del sistema quan existeix una alta penetració de generació eòlica. També 
s’apliquen a la determinació de l’emplaçament òptim d’un parc eòlic.  
 

5.4 Regulació i control 

5.4.1 Model mecànic de la turbina 

 
Una turbina eòlica típica pot ser simplement modelada com una massa giratòria amb una 
gran inèrcia, cosa que representaria el rotor, i una massa en rotació que seria el generador, 
tots dos connectats a un eix de rotació. 
 
A aquest model mecànic, els parells aerodinàmics que actuen sobre el rotor són: el parell 
electromagnètic que actua sobre el generador i el parell de torsió aplicat a l’eix de frens 
mecànics. 
Per sota de la velocitat nominal del vent, els sistemes de control actuen per maximitzar el 
parell aerodinàmic, mentre que per sobre de la velocitat nominal del vent, els sistemes de 
control modulen tals parells per mantenir la velocitat de rotació dins de límits acceptables. 
En les turbines dissenyades per funcionar a velocitats gairebé constants, el parell del 
generador va en funció del parell aerodinàmic i és l’única manera de controlar el parell 
motor del generador. 
 
En les turbines de velocitat variable, el parell del generador i el parell aerodinàmic es 
poden regular independentment i, per tant, la velocitat del rotor es pot controlar de manera 
que actua sobre el parell aerodinàmic, així com en el parell del motor del generador el 
que afecta a l’acceleració o desacceleració del rotor. 
 
Els canvis en el parell del motor del generador es duen a terme mitjançant la interposició 
d’un convertidor electrònic de potència, fent una regulació per fase i freqüència del 
corrent que flueix fins arribar als debanats del generador. 
 

5.4.2 Control del parell aerodinàmic 
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El parell aerodinàmic es pot controlar actuant sobre la geometria del rotor, que és la què 
modifica els valors d’aixecament i arrossegament i conseqüentment els valors del parell 
aerodinàmic. 
 
La geometria del rotor pot ser variada mitjançant la regulació de Pitch al llarg de la 
longitud de la pala o canviant la geometria de tant sols una part. 
 
El control de Pitch total es pot dur a terme tant per reduir tant com sigui possible l’angle 
d’atac. A més, es pot dur a terme ja sigui individualment per a cada pala o col·lectivament 
quan totes les pales es vulguin posicionar al mateix angle (control de Pitch cíclic). El 
primer cas té la avantatge que genera un control individualitzat per a cada pala i per tant 
més precís, però, en contrapartida, requereix d’un control molt minuciós i precís. 
 
Els alerons es poden utilitzar per canviar la geometria de la pala en una part d’aquesta; 
aquests redueixen el coeficient d’aixecament i incrementen l’arrossegament de a la 
superfície. Els alerons situats a la punta de la pala serveixen per a afegir un parell negatiu 
al rotor. 
 

5.4.3 Estratègies de control 

 
Generalment, els objectius de les estratègies de control dels aerogeneradors són: 
 

• Maximitzar la energia de producció mentre s’està operant dins els límits de treball 
dels diferents components de la turbina. 

• Preveure valors extrems i minimitzar la fatiga. 
• Produir una qualitat d’energia acceptable per injectar a la xarxa. 

• Assegurar una operació segura de la turbina. 
 

Aquests objectius estan influenciats pel règim d’operació de la turbina: de fet, per a 
velocitats del vent menors a la nominal, el propòsit és maximitzar la energia de producció 
per operar al punt de màxima eficiència de la pala, però per a velocitats del vent majors a 
la nominal l’objectiu és limitar la producció per no sobrepassar els valors nominals. 
 
Al següent esquema es mostra una estratègia de control molt típica. Va en funció de la 
velocitat del vent per a turbines de velocitat constant o variable per pèrdua aerodinàmica 
passiva (Stall) o amb regulació Pitch: 
 
Vnom� Velocitat nominal 
V1� Velocitat a la que gira 
Vtall � Velocitat de tall 
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Figura 40. Estratègia de control en funció de la velocitat el vent. 

 
La regulació Stall passiva per a turbines de velocitat constant, normalment, no ofereix la 
possibilitat d’un control actiu, excepte quan s’utilitzen frens mecànics a l’eix principal o 
quan es connecta o desconnecta el generador de la xarxa. 
 
El control de Pitch per a turbines de velocitat constant utilitza la variació activa per tal 
angle per començar i controlar la producció de potència per sobre de la velocitat nominal 
del vent. Les turbines de velocitat variable, com és aquest cas, normalment utilitzen el 
control de Pitch per damunt de la velocitat nominal del vent per limitar la velocitat de 
rotació de la pala, mentre utilitzen el control del parell del generador per a tot el rang 
d’operació de la turbina. 
 
El mode d’inici de la turbina depèn dels sistemes de control disponibles. Les turbines de 
velocitat constant en regulació Stall passiva no pot confiar en la aerodinàmica per a 
augmentar la velocitat del rotor; en conseqüència, l’inici es du a terme connectant el 
generador d’inducció a la xarxa i iniciar aquest com un motor fins assolir la velocitat. 
 
Les turbines de velocitat fixa amb regulació de Pitch varien activament l’angle Pitch per 
generar un esforç de torsió aerodinàmic, el qual accelera el rotor fins la velocitat nominal 
i conseqüentment el generador és connectat a la xarxa. En canvi, les turbines de velocitat 
variable utilitzen el mateix mode d’inici que les de velocitat fixa, però el generador està 
connectat a la xarxa mitjançant un convertidor de potència. 
 

Vnom<V1<Vtall

Velocitat permanent

Regulació Stall Regulació Pitch

Control de Pitch per 
injectar la potència quan 
aquesta sigui la nominal

velocitat variable

Regulació Stall

Control del parell del 
generador per injectar la 
potència quan sigui la 

nominal.

Regulació de Pitch

Control de Pitch per 
posar la velocitat del 

rotor a Vnom

Control del parell del 
generador per injectar 
la potència quan sigui 

la nominal.
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5.4.4 Turbines de velocitat constant 

 
A principis dels anys noranta, les turbines instal·lades eren principalment de velocitat 
constant. Això vol dir que independentment de la velocitat del vent incident, el rotor 
girava a la mateixa velocitat determinada per la freqüència de la xarxa, pels equips de la 
caixa de canvis i pel nombre de pols del generador. 
 
Les turbines de velocitat constant estan equipades en un motor d’inducció connectat 
directament a la xarxa en un mètode d’arrancada per disminuir la intensitat i una bateria 
de condensadors per a compensar la potència reactiva. 
 
Aquest tipus de turbines estan dissenyades per assolir la màxima eficiència per a una 
velocitat del vent. Però per a incrementar la potència extreta, els generadors d’inducció 
d’algunes turbines de velocitat constant tenen dos bobinats a l’estator, un d’ells amb un 
gran nombre de pols per operar a règims de poca velocitat del vent, i l’altre amb un 
nombre de pols menor, s’utilitza per a arribar a la velocitat adequada a partir de velocitats 
del vent mitges o altes. 
 
Aquestes turbines tenen les avantatges que son simples, robustes, de confiança i amb uns 
costos acceptables de l’equip elèctric. Però aquestes consumeixen potència reactiva, tenen 
unes tensions mecàniques molt fortes i uns controls de qualitat limitats de la potència 
injectada a la xarxa. 
 
La fluctuació de la velocitat del vent produeix un canvi a l’esforç de torsió, que es veu 
reflectit en una fluctuació de la potència en que s’alimenta a la xarxa. En xarxes en un 
petit nivell de potència de curtcircuit, causa fluctuacions de voltatge en efectes negatius 
per ales càrregues en paral·lel i crea inconvenients a les persones perquè pot ser causant 
d’un efecte Flicker. 
 

5.4.5 Turbines de velocitat variable 

 
Els últims anys les turbines de velocitat variable han esdevingut el major tipus de turbines 
instal·lades. Aquestes estan dissenyades per assolir la màxima eficiència aerodinàmica 
per a un rang molt ampli de velocitats del vent. En operacions en velocitats variables és 
possible estar contínuament adaptant la velocitat de rotació de les pales a la velocitat del 
vent, així es situa la proporció de la velocitat punta (TSR, tip speed ratio) constant al valor 
òptim. 
 
Contràriament als sistemes de velocitat constant, els sistemes de velocitat variable porten 
el parell electromagnètic constant i les fluctuacions de la velocitat del vent són absorbides 
pels canvis en la velocitat del rotor. El sistema elèctric és més complex respecte el model 
de velocitat fixa o constant i normalment hi ha generadors síncrons o asíncrons connectats 
a la xarxa mitjançant un convertidor de potència que controla la velocitat del rotor. 



126 
 

 
Els sistemes de velocitat variable ofereixen un cert nombre d’avantatges: 
 

• Augmenten la potència extreta del vent en termes d’eficiència. 

• La reducció de la velocitat del rotor per a velocitats del vent baixes implica una 
reducció del soroll aerodinàmic. 

• Increment de la qualitat de la potència injectada a la xarxa eliminant les 
fluctuacions degudes a l’esforç de torsió. 

• Reducció dels esforços flectors mecànics a les turbines. 
 

Aquests sistemes també poden presentar algunes desavantatges de més pèrdues de 
potència degudes per la presència del convertidor i més costos afegits per les màquines 
elèctriques, el convertidor inclòs. 

Regulació passiva Stall 

Les turbines de velocitat variable en regulació passiva Stall han estat un tema de recerca 
a Europa i Estats Units, però no han estat distribuïdes ni comercialitzades. Aquestes són 
unes turbines controlades mitjançant l’ús del parell del generador per regular la velocitat 
del rotor, la turbina pot operar al punt de TSR dins les restriccions d’operació del disseny 
del rotor i el generador. Quan s’assoleix la velocitat màxima permesa pel rotor, la turbina 
esta operant a un mode de velocitat constant en una regulació passiva Stall. Quan la 
velocitat del vent incrementa i la extracció de potència resultant excedeix la màxima del 
generador, la turbina opera a un mode de potència constant i la velocitat del rotor es 
regulada al límit de potència extreta del vent, així s’incrementa l’espai i conseqüentment 
redueix la eficiència del rotor. 

Regulació Pitch 

Aquest sistema té dues possibilitats per controlar la operació de la turbina: controlant el 
parell del generador i variant el Pitch. 
 
Per a velocitats del vent moderades, aquestes turbines normalment estan operant a un 
Pitch constant en una velocitat del rotor variable, a través del control del parell, per dur 
el TSR  a un valor òptim. 
 
Quan la velocitat del vent incrementa, el rotor generalment assoleix la seva velocitat 
nominal desprès que la potència nominal és assolida; per tant la velocitat de rotació ha 
d’ésser constant sinó hi haurà les conseqüents fluctuacions a la sortida de potència. Un 
cop és assolida la potència nominal, l’acció combinada del parell del generador i el Pitch 
són utilitzades conjuntament per al control de la potència elèctrica a la sortida fent que 
aquesta sigui al seu valor nominal, tan aviat com quan la velocitat del rotor resti 
controlada i mantinguda entre uns límits acceptables al voltant de la velocitat nominal. 
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Figura 41. Gràfica sobre la velocitat del generador en funció de la velocitat del vent. 

 
 

Per altra banda, durant les ràfegues de vent, la potència generada és mantinguda a un 
nivell constant menter el la velocitat del rotor incrementa. El transitori incrementa la 
energia del vent transmesa a l’energia cinètica del rotor. 
 
Contràriament, si la velocitat del vent cau de sobte, el parell aerodinàmic reduït resulta 
en una desceleració del rotor i la potència generada esdevé constant a través de l’energia 
cinètica del rotor. 
 
Si la velocitat del vent roman forta, el Pitch de la pala varia per reduir la eficiència 
aerodinàmica de la pala així redueix la velocitat del rotor. En aquesta posició la potència 
de sortida pot ser controlada i el mecanisme de Pitch pot ser més lent que aquest mateix 
utilitzat en un sistema de velocitat constant. A continuació hi ha un esquema on es mostra 
el sistema de funcionament: 
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Figura 42. Sistema de funcionament del control Pitch. 
 
 
 

Es pot dir que la velocitat instantània del rotor es comparada altrament en la velocitat 
nominal així com la corba potència-velocitat del generador en CPmàx. Si la velocitat 
instantània és major a la velocitat nominal, la regulació Pitch es du a terme per disminuir 
la velocitat i dur aquesta tant propera com sigui possible a la nominal. 
 
Considerant la corba és possible d’obtenir la potència desitjada, la qual, limitada per la 
part superior amb la potència nominal del generador, es compara en la potència actual. 
Desprès que el convertidor està operatiu per controlar el parell del generador per arribar 
la potència requerida o per limitar aquesta a la potència nominal. 
 
Les característiques dels sistemes de control de Pitch i el control Stall estan comparades 
a la taula següent: 
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Taula 35. Comparació de la regulació mitjançant l’angle de Pitch i l’ Stall. 

 

5.4.6 Regulació elèctrica 

 
Hi ha diferents solucions que permeten al rotor girar a diferents velocitats, fins i tot donant 
una freqüència constant. Aquestes solucions poden ser tant mecàniques com elèctriques, 
en quan a les solucions elèctriques, les més utilitzades són les següents configuracions: 
 

• Generadors asíncrons de rotor bobinat en un resistor extern variable. 

• Generadors asíncrons de rotor bobinat en un convertidor de potència interposat 
entre el rotor i la xarxa (configuració de doble alimentació)  

• Generadors asíncrons en un convertidor electrònic de potència interposat entre 
l’estator i la xarxa (configuració de conversió total)  

• Generadors síncrons (alternadors) en un convertidor electrònic de potència 
interposat entre l’estator i la xarxa (configuració de conversió total). 

 
 
Generadors asíncrons en un convertidor electrònic de potència interposat entre 
l’estator i la xarxa (configuració de conversió total) 
 
Aquesta és la configuració dels aerogeneradors Siemens del P.E. La Fatarella. 
 
Mitjançant l'addició d'una resistència variable externa en sèrie amb els debanats del rotor 
d'un generador asíncron de rotor bobinat és possible obtenir una variació del parell 
electromagnètic del generador i de la velocitat a la qual es lliura. 
 
Per tant, es garanteix tant la possibilitat d'operar en el punt de TSR òptim en funció del 
vent i permetre que el rotor acceleri en un canvi de la velocitat a causa de les ràfegues de 
vent, tot i les pèrdues per efecte Joule en l'augment de la resistència externa. 

Característiques Angle de Pitch Stall 
Treballs realitzats El més gran El més petit 
Control velocitat constant Difícil en velocitats altes 

del vent 
Generalment satisfactori 

Control velocitat variable Millor qualitat de la 
potència i pocs esforços 

En estudi 

Seguretat Dispositiu segur Requereix de frens 
automàtics 

Esforços Reduït Alt 
Cost dels actuadors Alt Nul 
Cost de les pales Reduït (menys que en les 

pales robustes) 
Alt (més que les pales 
robustes) 

Cost dels frens auxiliars Nul Alt 
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A més, a altes velocitats del vent, la resistència total del rotor es pot augmentar per 
mantenir constant el corrent que flueix al rotor (i per tant també en l'estator), i amb ell 
també la potència injectada a la xarxa, al voltant de la potència nominal. 
 
Per tant, l'excés de l'energia mecànica generada pel rotor es dissipa en forma de calor per 
la resistència externa addicional. 
A través d'aquesta resistència és possible aconseguir una variació en la velocitat superior 
a la velocitat de sincronisme en l'interval de 0-10%. 
 
El diagrama elèctric equivalent d'un generador asíncron amb resistència RX variable es 
mostra a la figura següent, on el component resistiu RI

X / s ha estat afegit al circuit en T 
comú del motor asíncron de gàbia d'esquirol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Circuit en T equivalent al generador asíncron. 
 
 
Generadors síncrons (alternadors) en un convertidor electrònic de potència 
interposat entre l’estator i la xarxa (configuració de conversió total) 
 
Aquesta és la configuració dels aerogeneradors General Elèctric del P.E. Vilalba dels 
Arcs. 
 
La forma més comuna d'un generador síncron (alternador) consta d'un rotor, que crea el 
camp magnètic, i d'un estator que comprèn els debanats induïts. El camp magnètic del 
rotor (Φ = kr. Ir) es genera per un corrent continu (Ir). Aquest corrent està subministrat 
per un cable coaxial a la dinamo o alternador que es dibuixa als terminals de l'estator i 
desprès es tífica mitjançant un pont de díodes. 
 
El moviment del camp magnètic del rotor respecte als debanats de l'estator, causa de la 
rotació de l'eix principal, indueix una tríada de tensions alternes en els debanats de 
l'estator amb un valor proporcional al flux magnètic del rotor i de la velocitat de rotació 
(n): 

I X S R S X IR R IR /s 

I M 

X M 

I IR 

R I X /s V 
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      (12) 
 
Atès que la freqüència de la força electromotriu generada està relacionada amb la velocitat 
de rotació per la relació: 
 
       (13) 
 
On p és el nombre de les parelles de pols del debanat del rotor, el valor eficaç de la tensió 
induïda en l'estator és proporcional al valor de la freqüència a la que es genera: 
 
      (14) 
 
Quan el generador està connectat a una càrrega (en illa o una connexió a la xarxa) i el 
corrent es subministra, això genera en els espais d'aire de la màquina d'un camp magnètic 
giratori sincronitzat amb el camp d'inducció. A més, si els dos camps magnètics s'alineen 
(δ angle = 0), no hi ha parell resistent i per tant la potència activa subministrada a la xarxa 
és nul·la. Com més gran sigui la desviació, més gran és la potència activa injectada a la 
xarxa. 
 
En mantenir l’angle δ fixe, la potència activa injectada a la xarxa augmenta de forma 
lineal amb el valor de la tensió induïda i per tant proporcional a la velocitat de rotació i 
de la freqüència de la tensió: 
 
    (15) 
 
 
Per contra, en mantenir constant la potència activa proporcionada quan la velocitat de 
rotació varia, el valor del corrent canvia, tal com es mostra a les corbes de la figura que 
hi ha a continuació. Assumint com a paràmetre la potència activa entregada, si la tensió 
induïda excedeix la tensió de xarxa, l'alternador proporciona la potència reactiva, mentre 
que, si el voltatge induït és menor que la tensió de xarxa, l'alternador absorbeix potència 
reactiva. 
Particularment, si la potència induïda té un valor igual a la tensió de xarxa (cos = 1), el 
corrent que flueix a través de l'estator pren el seu valor mínim. 

s 

s 
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Figura 44. Corbes de variació de la intensitat en funció de cos φ i la potència. 

 
 

Els generadors sincrònics no tenen capacitat d’auto-arrencada. L'alternador, generalment, 
arriba a la velocitat de sincronisme per mitjà de la màquina motriu i després es connecta 
en paral·lel seguint un procediment adequat. 
 
En aplicacions eòliques, les turbines amb generadors síncrons normalment solen 
començar a girar amb la força del propi vent a més d’un sistema de control de velocitat 
que s'utilitza per al procediment de sincronització. 
 
Atès que la freqüència generada per l'alternador depèn de la velocitat de rotació del rotor 
i del nombre de parelles de pols, per poder utilitzar el generador síncron en una turbina 
eòlica de velocitat variable ha de mantenir constant la freqüència a la banda de la xarxa, 
per tant cal interposar un convertidor de potència de dues etapes i fer el control de la 
totalitat de l'energia elèctrica generada: 
 

• En la primera etapa, o bé un díode o un pont rectificador controlat per tiristors 
converteix les quantitats elèctriques generades per l'alternador de freqüència 
variable d’alterna en contínua. 

• En la segona etapa, a través d'un enllaç de CC, el subministrament es dóna a un 
inversor que converteix el corrent elèctric de contínua en alterna a la freqüència 
de la xarxa. 
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Figura 45. Configuració elèctrica dels aerogeneradors del P.E. Vilalba dels Arcs. 

 
 
En el cas d'un alternador d'excitació separada, la regulació del valor de la tensió generada 
s'obté actuant sobre el corrent d'excitació, mentre que amb un alternador d'imant 
permanent de la tensió es pot ajustar ja sigui a través d'un pont rectificador controlat per 
tiristors o per mitjà d'un inversor PWM controlat. 
 
El control PWM de l'inversor es pot dur a terme a través de diferents modalitats: 
 

• La regulació del valor de l'amplitud sinusoïdal mitjançant la comparació del valor 
de voltatge de l'enllaç de CC amb la corba òptima de P-Vcc. 

• MPPT (punt d'energia màxim perseguidor) utilitzant un anemòmetre. La potència 
a la banda de corrent continu es compara amb la potència de referència i d'una 
comparació amb la corba òptima, depenent de la velocitat del vent, es determina 
la nova tensió al costat de corrent continu. El PWM (Premi Àmplia Modulation) 
dóna un senyal de control que varia instantàniament tal com les condicions de 
funcionament varien. 

• MPPT amb el pronòstic del vent: l'energia extreta prèviament es pren en 
consideració i, en els models estadístics, la velocitat del vent en els següents 
moments es preveu. Aquest sistema de control determina els punts òptims en 
funció de les velocitats previstes. 

 
L'ús de la configuració del convertidor de potència permet desacoblar el generador de la 
xarxa, reduint així els xocs mecànics en turbines durant fallades de xarxa.   
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6 Normatives 

6.1 Centres de transformació dels aerogeneradors 

 
Els centres de transformació que hi ha a l’interior de cada aerogenerador per elevar la 
tensió es regeixen per les següents normes: 
 

- UNE-EN 60129 CEI 60129: Seccionador i seccionador de terra d’intensitat 
alterna 
- UNE-EN 60255 CEI 60255: Relés de mesura i equips de protecció 
- UNE-EN 60265-1 CEI 60265-1: Interruptors d’alta tensió 
- UNE-EN 60298 CEI 60298: Aparellatge sota evolvent metàl·lica per a corrent 
alterna de tensions assignades superiors a 1kV 
- UNE-EN 60420 CEI 60420: Combinats interruptor-fusibles de corrent alterna 
per a alta tensió.  
- UNE-EN 60694 CEI 60694: Estipulacions comunes per a les normes 
d’aparellatge d’alta tensió. 
- UNE-EN 61000-4 CEI 61000-4: Compatibilitat electromagnètica 
- UNE 20178: Transformadors de potència tipus sec 
- IEC 60287: Màximes intensitats admissibles per als cables 
 

6.2 Cel·les de protecció 

 
Les cel·les que s’han utilitzat són de la marca Ormazabal i les normes aplicades venen 
recollides a continuació: 
 

- UNE-EN 60056 CEI 60056: Interruptors automàtics de CA per a tensions 
superiors a 1kV. 
- UNE-EN 60129 CEI 60129: Seccionador i seccionador de terra d’intensitat 
alterna 
- UNE-EN 60255 CEI 60255: Relés de mesura i equips de protecció 
- UNE-EN 60265 CEI 60265: Interruptors d’alta tensió 
- UNE-EN 60298 CEI 60298: Aparellatge sota evolvent metàl·lica per a corrent 
alterna de tensions assignades superiors a 1kV 
- UNE-EN 60420 CEI 60420: Combinats interruptor-fusibles de corrent alterna 
per a alta tensió. 
- UNE-EN 60694 CEI 60694: Estipulacions comunes per a les normes 
d’aparellatge d’alta tensió. 
- UNE-EN 61000-4 CEI 61000-4: Compatibilitat electromagnètica 
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6.3 Subestacions  

 
Les normes aplicades a la subestació offshore i onshore són les següents: 
 

- CEI 60 517: Equip encapsulat d’aïllament gasós de tensió igual o superior a 72,5 
kV.  

- CEI 60 480: Guia per a la verificació del gas SF6 de l’equipament elèctric.. 
- CEI 60 694: Clàusules comuns o equips de connexió d’AT i normes d’aparamenta 

i control.  
- CEI 60 056: Interruptor automàtic d’AT per a intensitat alterna.  
- CEI 60 129: Seccionador i seccionador de terra d’intensitat alterna. 
- CEI 60 185: Transformador d’intensitat. 
- CEI 60 186: Transformador de tensió. 
- CEI 60 044: Transformador de mesura. 
- CEI 60 376: Especificació i acceptació de gas SF6 nou. 
- CEI 60 270: Mesura de les descàrregues parcials. 
- CEI 60 815: Guia per a la selecció dels aïlladors respecte a les condicions de 

contaminació. 
- CEI 60 859: Connexió de cables per a aparellatge encapsulat pe a tensió igual o 

superior a 72.5 kV. 
- UNE 12464.1 Sobre els nivells d’il· luminació d’espais interiors.  
- MIE-RAT-13: Instal·lacions de posta a terra en alta tensió 

 
 

6.4 Transformador de potència 

 
Per al disseny del transformador de potència de les subestacions s’han aplicat les següents 
normes: 
 

- IEC 76: Transformadors de potència 
- CEI 60 815: Guia per a la selecció d’aïlladors respecte les condicions de 

contaminació.  
- UNE-EN 60076-1: Transformadors de potència - generalitats. 
- UNE-EN 60076-2: Transformadors de potencia - escalfaments. 
- UNE 20 101-3: Transformadors de potència. Nivells d’aïllament i assajos 

dielèctrics.  
- UNE 20 105-1: Transformadors de potència. Aptitud per a suportar curtcircuits. 
- UNE 20 110: Guia de càrrega per a transformadors submergits en oli. 
- UNE 20 178: Transformadors de potència secs 
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6.5 Parallamps 

 
Per al disseny dels parallamps de les diverses parts del parc s’ha aplicat la següent 
normativa: 
 

- IEC 60099-4 and ANSI/ IEEE C62.11 
- IEC 61400-24 Wind turbine generator systems-Part 24: Ligthning protection for 

wind turbines 
 

6.6 Qualitat de l’energia 

 
Les normes que s’han utilitzat per definir la qualitat de l’energia d’un parc eòlic són les 
següents: 
 

- UNE 50160: tipus de pertorbacions. 
- IEC 61400 – 1 : Condicions normals d’operació del sistema elèctric als terminals 

d’un aerogenerador. 
- Real Decret 1075/1986: s’estableixen les normes de condicions dels subministres 

d’energia elèctrica i la qualitat d’aquest servei 
- IEC 61000-3-6: s’especifiquen els nivells de referència per a harmònics de tensió 

que durant el període d’observació (mínim una setmana) no han de ser 
sobrepassats en el 95 % dels casos.  

- IEC61400-21: especifica que s’ha d’analitzar l’emissió d’harmònics fins al de 
valor 50. 

- TIEPI i NIEPI: temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada i nombre 
d’interrupcions equivalents de la potència instal·lada. 

 
 

6.7 Connexió a la xarxa elèctrica 

 
Les normes aplicades per a garantir una correcta connexió a la xarxa elèctrica són les 
següents: 
 

- UNE 20.439: Especificacions tècniques comptadors. 
- UNE 21.310-h1: Especificacions tècniques maxímetres. 
- UNE 21.310-80: Especificacions transformadors de mesura. 
- UNE 21.088: Transformadors de mesura i protecció. 
- Reglament de Centrals elèctriques, Subestacions i centres de transformació. 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Reglament de Línies Aèries d’Alta tensió i estacions transformadores. 



137 
 

7 Bibliografia i Webgrafia 

 

1. Sistemas eólicos de producción de energia eléctrica, J.J. Rodríguez, ed Rueda 

2. PFC: Disseny d’un parc eòlic de 5 MW, Carlos Ferré Mola, Gener 2007 

3. PFC: Sistema eléctrico con generador síncrono de 5 MW de una turbina eólica 
marina, Jaime Bouzada Escudero, Juny 2010 

4. PFC: Líneas y subestación de alta tensión en un parque eólico marino de 200 
MW, Sofía Álvarez Herrero, Juny 2010 

5. PFC: Disseny d’un parc eòlic marí (offshore), Sergi Gallardo Borràs 

6. Tesis Doctoral: Planificación Óptima de la Generación distribuïda en redes de 
distribución de energia eléctrica, Carlos Ponce Corral, Novembre de 2010. 

7. Apunts control de màquines ETIE 3r curs, d’instal·lacions elèctriques II ETIE 
2n curs, tecnologies mediambientals GEE 

8. ABB Wind Power Plants, A division of ABB, Any 2011 

9. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Molera Solà, Pere i 
Anglada Gomila, Marc J.  

10. http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/renewables/wind-
power/ - Aerogeneradors Siemens 
 

11. http://www.windatlas.dk/Europe/Index.htm - Mapes potencial eòlic 

12. http://www.vestas.com – Aerogeneradors Vestas 

13. http://www.ormazabal.es – Aparellatge elèctric de mitja tensió 

14. http://www.ecn.es – Cablejat soterrat 

15. http://www.solidal.pt – Cable aeri 

16. http://www.abb.com – Automation and power Technologies 

17. http://www.icc.cat – Institut Cartogràfic de Catalunya 

18. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_region
s/index_en.htm - Xarxa natura 2000 

  



138 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi de dos parcs eòlics de 24 i 50 MW a la Serra de 
la Fatarella  

 
 

(Memòria de càlculs) 

 
 

 
 
 
TITULACIÓ: GRAU D’ENGINYERIA ELÈCTRICA 
 
 

 
AUTORA:  Montserrat Martínez Estela 

DIRECTOR:  Francisco González Molina 
 
 

DATA: Setembre / 2013. 



139 
 

 
 
 

Índex memòria de càlculs 
 
 

1 Cables: dimensionat i selecció ..................................................... 14040 

1.1 Tram de 30 kV ........................................................................................... 14141 

1.2 Tram de 132 kV aeri .................................................................................. 14949 

2 Subestacions de 30 kV / 132 kV................................................... 15353 

2.1 Càlcul de corrents màximes en condicions nominals ................................ 15353 

2.2 Càlcul de les corrents de curtcircuit ........................................................... 15656 

3 Subestació 132/220 kV (La Fatarella) ........................................ 16262 

3.1 Càlcul de corrents màximes en condicions nominals .................................. 1622 

3.2 Serveis auxiliars ........................................................................................... 1633 

3.3 Càlcul de corrents de curtcircuit .................................................................. 1644 

4 Càlcul de la xarxa de posta a terra ............................................... 1666 

  



140 
 

Memòria de càlculs 

1 Cables: dimensionat i selecció 

L’elecció del conductor a utilitzar ha de seguir uns criteris en primer lloc de fiabilitat i 
també uns criteris d’economia. El coure té millors propietats mecàniques que l’alumini 
però l’alumini té un cost menor. El diàmetre del conductor i per tant la secció dependrà 
de la quantitat de turbines que s’han de connectar en aquest punt (aigües avall). 
 
La xarxa estesa entre aerogeneradors és de 30 kV; aquest valor és dels més comuns. El 
motiu rau al dimensionat dels transformadors situats al interior de cada aerogenerador i 
és que si tinguessin una mida major aquest serien massa grans per poder introduir-los a 
l’interior de la torre de l’aerogenerador. 
 
En general el cable és del tipus unipolar i d’Alumini amb aïllament de polietilè reticulat 
o XLPE. Però en cas d’humitat permanent és més convenient la utilització d’etilè-propilè 
o EPR. 
 
El cas d’aquests parcs, el de Vilalba i el de la Fatarella, consten d’un tram cadascú de 30 
kV i un segon tram d’interconnexió entre aquests dos parcs i la resta de 132 kV però 
aquest segon aeri definit a continuació. Per a determinar la secció del cable s’ha de satisfer 
els següents criteris simultàniament: 
 

• Intensitat màxima admissible en servei permanent: 
 
La temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, 
no ha de superar mai la temperatura màxima admissible assignada els materials que 
s’utilitzen per a l’aïllament del cable. En el nostre cas, per haver escollit un cable de XLPE 
amb aïllant de polímer extruït aquesta temperatura correspon a un valor de 90º. 
 

• Intensitat màxima admissible: 
 
La temperatura del conductor del cable, que pot arribar en cas de curtcircuit, durant un 
interval de temps petit (menys de 5 segons) no ha de superar mai la temperatura màxima 
admissible assignada dels materials que s’empren per a l’aïllament del cable. En aquest 
cas, al elegir un cable XLPE aquesta temperatura correspon a 250º. 
 

• Caiguda de tensió: 
 
La circulació de corrent a través dels conductors provoca una pèrdua transportada pel 
cable, i una caiguda de tensió entre les tensions dels extrems. Aquest criteri sol ser 
determinant quan les línies són de llarga longitud.  
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Les intensitats màximes en servei permanent o en curtcircuit depenen de la temperatura 
màxima que pugui suportar el material aïllant del cable. Les temperatures màximes 
admissibles per a aïllants de tipus sec són les adjuntes a la taula següent. 
 

Tipus d’aïllament sec  En servei permanent  Curtcircuit (t ≤ 5s) 
 
Polietilè reticulat (XLPE):  90ºC      250ºC 
Etilè Propilè (EPR):   90ºC      250ºC 
Policlorur de vinil (PVC):  70ºC     160ºC 

 
Taula 1. Temperatures màximes admissibles per a aïllants de tipus sec. 

 
Les propietats de l’aïllament XLPE fan que aquests siguin els més apropiats per a les 
instal·lacions d’aquests parcs. El seu polímer base és el polietilè que té una amplia 
utilització com a aïllament de cables degut a les seves excel·lents característiques 
dielèctriques, mecàniques i físic-químiques. 
 
Mitjançant la reticulació s’aconsegueix a més d’estabilitat al calor deixant d’ésser un 
material termoplàstic per a convertir-se en termostable, lo qual permet a aquest aïllament 
operar als 90 ºC de manera contínua al conductor, suportant els 130 ºC front a 
sobrecàrregues temporals i els 250 ºC en situacions de curtcircuit. 
 
Tal com s’ha mencionat anteriorment es suposarà una sobrecàrrega del 10% 
 
Condicions de contorn: tres cables unipolars en conductor d’alumini, aïllament XLPE 
entre pantalles semiconductores, seguit d’una pantalla metàl·lica, el separador i la coberta 
exterior, profunditat d’1 m, temperatura del terreny 25 ºC i una resistivitat de 1,5 K·m/W 
tal com s’indica al RLAT. 
 

1.1 Tram de 30 kV 

 
La xarxa interna del parc és l’encarregada de connectar elèctricament els aerogeneradors 
entre ells i dur l’energia produïda a l’embarrat del parc. 
 
Cada un dels aerogeneradors consta d’un transformador que eleva la tensió fins a 30 kV 
i de cada un d’ells en surt un tram a aquest voltatge que s’uneix a la filera pertinent. 
 
a) Intensitat màxima admissible en servei permanent 

 
El corrent màxim admissible en ampers en servei permanent i corrent alterna de la següent 
taula estan calculats segons la IEC 60287 amb les següents condicions: 
 



142 
 

Línia en una terna de cables unipolars de fins a 18/30 kV pel mateix tub, s’utilitzaran els 
valors d’intensitats indicats a la taula següent, calculats per a una resistivitat tèrmica del 
tub de 3,5 K·m/W per a un diàmetre interior del tub superior a 1,5 vegades el diàmetre 
equivalent de la terna de cables unipolars. 
  

Secció 
(mm2) 

EPR  
XLPE 

Cu Al Cu  
Al 

95 235 185 245  
190 

240 400 310 415  
320 

400 510 405 520  
415 

 
Taula 2. Intensitat màxima admissible (A) per a cables unipolars enterrats fins a 18/30 

kV [RLAT]. 
 
A aquests valors d’intensitat s’hauran d’aplicar els factors corresponents que venen 
expressats a continuació i ens donaran la intensitat real suportada per a les nostres 
condicions.  
 

Temperatura 
conductor ºC 

Temperatura del sòl ºC 
10 15 20 25 30 35 40 45 

90 1,07 1,04 1 0,96 0,93 0,89 0,84 0,8 
 

Taula 3. Correcció per a la temperatura del sòl [RLAT] 
 

Profunditat (m) Factor 
0,5 1,1 
0,7 1,05 
1 1 

1,2 0,98 
1,5 0,95 

 
Taula 4. Correcció per profunditat [RLAT] 

 
Resistivitat tèrmica (K·m/W) 0,4 0,5 0,7 1 1,2 1,5 2 2,5 3 

Factor 1,25 1,21 1,14 1 0,93 0,84 0,74 0,67 0,61 

 
Taula 5. Correcció per la resistivitat tèrmica del sòl [RLAT] 
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Fatarella: 
 
2,53 (10% de sobrecàrrega) 

30 kV     � ϕ·cos··3 IUP =        (1) 

Cos φ = 0,95 
 
La intensitat total que ha de suportar el cable, agafant un total d’un màxim de sis 
aerogeneradors per fila serà de: 

Aaerog
kV

W

V

P
I 15,30756·

95,0·000.30·3

000.5300.2

·cos·3
===

ϕ
  (2) 

 
Per calcular les seccions corresponents a cada tram aplicarem els factors correctors de les 
anteriors taules.  
 
Els cables que van d’un aerogenerador a l’altre podrien ser tots de la mateixa secció que 
el de l’última fila ja que és el que major intensitat transporta. En canvi, no tots portaran 
la mateixa intensitat i per motius econòmics dimensionarem cada tram. A partir del càlcul 
anterior i de les taules 2, 3, 4 i 5 obtindrem les seccions de cada tram: 
 

Tram Intensitat (A) Secció (mm2) 

De 10 a 12 51,25 95 

De 12 a 14 102,5 240 

De 14 a 16 153,75 240 

De 16 a 17 205 240 

De 18 a 17 51,25 95 

De 17 a barres 307,5 500 

De 1 a 2 51,25 95 

De 2 a 3 102,5 240 

De 3 a 4 153,75 240 

De 5 a 4 51,25 95 

De 4 a barres 205 400 

De 6 a 7 51,25 95 

De 7 a 8 102,5 240 

De 8 a 9 153,75 240 

De 9 a 11 205 240 

De 11 a barres 256,25 400 

De 13 a 15 51,25 95 

De 15 a 21 102,5 240 

De 21 a 20 153,75 240 

De 20 a 19 205 240 

De 19 a barres 256,25 400 

 
Taula 6. Secció dels cables de la línia de 30 kV per a cada tram del P.E. de La Fatarella 
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Vilalba dels Arcs: 
 
2,75 (10% de sobrecàrrega) 
30 kV 
Cos φ = 0,95 
La intensitat total que ha de suportar el cable, agafant un total d’un màxim de quatre 
aerogeneradors per fila serà de: 
 

Aaerog
kV

W

V

P
I 37,22284·

95,0·000.30·3

000.7500.2

·cos·3
===

ϕ
 

 
Per calcular les seccions corresponents a cada tram aplicarem els factors correctors de les 
anteriors taules.  
 
Els cables que van d’un aerogenerador a l’altre podrien ser tots de la mateixa secció que 
el de l’última fila ja que és el que major intensitat transporta. En canvi, no tots portaran 
la mateixa intensitat i per motius econòmics dimensionarem cada tram. A partir del càlcul 
anterior i de les taules 2, 3, 4 i 5 obtindrem les seccions de cada tram: 
 

Tram Intensitat (A) Secció (mm2) 

De 1 a 2 55,7 240 

De 2 a 3 109,16 240 

De 3 a barres 162,62 240 

De 4 a 5 53,46 240 

De 5 a 6 106,92 240 

De 6 a 7 160,38 240 

De 7 a barres 213,84 240 

De 8 a 9 53,46 240 

De 9 a 10 106,92 240 

De 10 a barres 160,38 240 

 
Taula 7. Secció dels cables de la línia de 30 kV per a cada tram del P.E. Vilalba dels 

Arcs. 
 
 
b) Caiguda de tensió i pèrdues 

 
Per realitzar la comprovació de la caiguda de tensió de les línies s’utilitzaran els valors 
de la resistència òhmica (R) i de la reactància (X) (en corrent alterna i a 50 Hz de 



145 
 

freqüència), en les condicions de servei facilitades pel fabricant. La caiguda de tensió de 
la línia es pot calcular a partir de diversos mètodes com tècniques de flux de potència, 
equacions hiperbòliques, esquemes en π o esquema sèrie, etc. La selecció del mètode a 
utilitzar ha de venir lligada a les dimensions de la xarxa interna d’interconnexió entre 
aerogeneradors. 
 
La distància entre aerogeneradors no és un problema en quant a caiguda de tensió, per 
aquest motiu no necessita avaluació segons aquest criteri. 
 
Però la caiguda de tensió que hi ha des de l´últim aerogenerador de cada filera fins a 
barres de  la subestació del parc és considerable, en algun dels casos, donada la distància. 
A  continuació es procedeix a fer el càlcul: 
 

)·sin·cos·(··3 ϕϕ XRLIU +=∆   (3) 

 
Tenint en conte la equació (1) podem dir que: 
 

)tan·(
· ϕXR

U

LP
U +=∆    (4) 

I expressat en tant per cent: 

)tan·(
·

·100(%)
2

ϕXR
U

LP
U +=∆   (5) 

On: 
 

U∆ �Caiguda de tensió en volts (V) 
(%)U∆ � Caiguda de tensió en % 

P� Potència transportada pel cable en watts (W) 
L� Longitud del cable en quilòmetres (km) 
U� Tensió trifàsica en volts (V) 
R� Resistència per unitat de longitud (Ω / km) 

X� Reactància a 50 Hz per unitat de longitud (Ω  / km) 
tanϕ � Tangent de l’angle que formen la corrent amb la tensió 

 
Les pèrdues de potència activa es calculen a partir de: 
 

2···3 ILRPP =     (6) 

 
On I correspon a la intensitat que passa pel tram de cable en qüestió: 
 
La longitud dels cables està deduïda a partir de la distància entre els aerogeneradors del 
parc. Aquesta dada ha estat proporcionada per l’empresa propietària de cada un dels 
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parcs; en el cas de la Fatarella EDP RENOVÁVEIS i en el cas de Vilalba dels Arcs NEO 
ENERGÍA. 
 
Les distàncies entre els diferents aerogeneradors queden definides als plànols 6, 7 i 8. 
Seguint la numeració dels aerogeneradors que segueix la empresa i exposada als plànols 
els valors de la longitud de cada tram seran els següents: 
 
Fatarella: 
 

Tram R 

(Ω/km) 

X (Ω/km) Longitud 

(m) 

Secció 

(mm2) 

Intensitat 

(A) 

ΔU (V) ΔU (%) 

De 17 a barres 0,078 0,099 3918 500 307,5 218,67 0,73 

De 4 a barres 0,1 0,102 8061 400 205 362,41 1,21 

De 11 a barres 0,1 0,102 5521 400 256,25 310,27 1,03 

De 19 a barres 0,1 0,102 4854 400 256,25 272,79 0,91 

 
Taula 8. Longituds, característiques elèctriques i caigudes de secció en MT al parc de la 

Fatarella 
 

Tram Resistència 

(Ω/km) 

Longitud (m) Secció 

(mm2) 

Intensitat 

(A) 

Pèrdues (W) 

De 10 a 12 0,402 526 95 51,25 1666,18 

De 12 a 14 0,158 499 240 102,5 2485,00 

De 14 a 16 0,158 499 240 153,75 5591,25 

De 16 a 17 0,158 416 240 205 8286,66 

De 18 a 17 0,402 516 95 51,25 1634,50 

De 17 a barres 0,078 3918 500 307,5 86690,30 

De 1 a 2 0,402 387 95 51,25 1225,87 

De 2 a 3 0,158 475 240 102,5 2365,48 

De 3 a 4 0,158 616 240 153,75 6902,23 

De 5 a 4 0,402 392 95 51,25 1241,71 

De 4 a barres 0,1 8061 400 256,25 101629,06 

De 6 a 7 0,402 839 95 51,25 2657,65 

De 7 a 8 0,158 749 240 102,5 3729,99 

De 8 a 9 0,158 935 240 153,75 10476,60 

De 9 a 11 0,158 566 240 205 11274,64 

De 11 a barres 0,1 5521 400 256,25 108759,39 

De 13 a 15 0,402 759 95 51,25 2404,23 

De 15 a 21 0,158 711 240 102,5 3540,75 

De 21 a 20 0,158 928 240 153,75 10398,16 

De 20 a 19 0,158 518 240 205 10318,48 

De 19 a barres 0,1 4854 400 256,25 95620,01 

    TOTALS 957.796,28 

 
Taula 9. Pèrdues de potència en cada tram de MT al parc de la Fatarella. 
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Vilalba dels Arcs: 
 

Tram R (Ω/km) X (Ω/km) Longitud 

(m) 

Secció 

(mm2) 

Intensitat 

(A) 

ΔU (V) ΔU (%) 

De 3 a barres 0,158 0,109 2090 240 162,62 108,25 0,36 

 
Taula 10. Longituds, característiques elèctriques i caigudes de secció en MT al parc de 

Vilalba dels Arcs. 
 
 
 

Tram Resistència 

(Ω/km) 

Longitud (m) Secció (mm2) Intensitat (A) Pèrdues (W) 

De 1 a 2 0,158 565 240 55,7 830,88 

De 2 a 3 0,158 490 240 111,4 2767,59 

De 3 a barres 0,158 2090 240 167,1 26198,27 

De 4 a 5 0,158 515 240 55,7 697,66 

De 5 a 6 0,158 570 240 111,4 3088,67 

De 6 a 7 0,158 545 240 167,1 6644,70 

De 7 a barres 0,158 310 240 222,80 6719,21 

De 8 a 9 0,158 605 240 55,7 819,58 

De 9 a 10 0,158 650 240 111,4 3522,16 

De 10 a barres 0,158 530 240 167,1 6461,82 

    TOTALS 115.501,05 

 
Taula 11. Pèrdues de potència en cada tram de MT al parc de Vilalba els Arcs. 

 
 
Amb els resultats com a prova es pot concloure que la caiguda de tensió existent en tots 
els trams de distància considerable no supera el 2% imposat pel reglament. 
 
Les característiques elèctriques i mecàniques que permeten obtenir el valor de la 
inductància i la resistència per a poder calcular les taules anteriors venen donades a la 
següent taula proporcionada pel fabricant del cable: 
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Secció 
 

R en c.c. a 
20ºC 

R en c.a. per fase 
a 90ºC 

Reactància per fase a 
50 Hz 

Capacitat per 
fase 

mm2 Ω/km Ω/km Ω/km µF/km 
95 0,3200 0,4020 0,1280 0,1630 
240 0,1250 0,1580 0,1090 0,2250 
400 0,0778 0,1000 0,1020 0,2690 
500 0,0605 0,0780 0,0990 0,2980 

 
Secció Intensitat admissible en 

règim permanent  
Pèrdues 

dielèctriques 
Radi mínim 
de curvatura 

ᴓ exterior 
aproximat 

mm2 Enterrat a 25 ºC (A) W/km mm mm 
95 250 66,529 490 38 
240 415 91,568 640 45 
400 530 109,605 760 53 
500 590 121.331 820 57 

 
Taula 12. Característiques elèctriques i mecàniques del cable de MT 18/30 kV de la 

Fatarella i de Vilalba dels Arcs. 
 

c) Intensitat màxima admissible en curtcircuit 
 

Segons aquest criteri la secció del conductor serà aquella que permeti suportar un corrent 
de curtcircuit durant un curt espai de temps inferior al d’actuació de les proteccions aigües 
amunt. Aquestes proteccions, front un efecte, hauran d’actuar amb antelació a les 
disposades a la subestació de la companyia elèctrica, és a dir, seran selectives amb la 
xarxa de distribució pública, a efectes d’evitar un dispar que afecti als abonats. 
 

h

sh
t

I
I 1=    (7) 

 
Aquesta equació és vàlida per a curtcircuits de duracions entre 0,2 s i 5 s. 
 
On: Ish és la intensitat de curtcircuit [kA] durant un temps tsh 
 I1 és la intensitat de curtcircuit [kA] durant un segon 
 tsh és el temps de curtcircuit [s] 
 
Suposant un valor de temps de curtcircuit de 1s, per a cada valor de la secció correspon 
un valor de la I1 , per tant, aplicant la fórmula anterior (7) la Ish tindrà un valor igual. 
 

Secció conductor 
en mm2 

Conductor Al [kA] Conductor Cu [kA] 
65 ºC 90 ºC 65 ºC 90 ºC 

25 2,6 2,4 3,9 3,6 
35 3,6 3,3 5,5 5 
50 5,2 4,7 7,8 7,2 
95 9,8 9 14,9 13,6 
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120 12,4 11,3 18,8 17,2 
150 15,5 14,2 23,5 21,5 
185 19,2 17,5 29 26,5 
240 24,8 22,7 37,6 34,5 
300 31,1 28,3 47 42,9 
400 41,4 37,8 62,7 57,2 
500 51,8 47,2 78,4 71,5 
630 65,2 59,5 98,7 90,1 
800 82,8 75,6 125 114 
1000 104 94,5 157 143 

Per mm2 0,104 0,0945 0,157 0,143 
 

Taula 13. Màxima intensitat en un conductor de MT durant 1 s. 
 

1.2 Tram de 132 kV aeri 

En aquesta zona s’utilitzen cables d’alumini nus. Seran conductors homogenis d’alumini 
(AL1). La màxima temperatura requerida pel RLAT de servei de conductors d’alumini 
sota diferents condicions operatives són: 
 

• La temperatura màxima de servei sota una càrrega normal a la línia, no 
sobrepassarà els 85 ºC.  

• La temperatura màxima de curta duració per a moments especificats, sota 
diferents càrregues a la línia, superiors al nivell normal no sobrepassarà els 
100 ºC. 

• La temperatura màxima deguda a un fallo específic del sistema elèctric no 
sobrepassarà els 100ºC. 

 
a) Densitat de corrent màxima admissible 

 
Els càlculs parteixen de la capacitat de corrent als conductors. La densitat de corrent 
màxima en règim permanent no pot sobrepassar els valors indicats pel RLAT a la taula 
que segueix. Els valors que hi figuren fan referència a materials les resistivitats dels quals 
a 20 ºC són les següents: 
 

• Coure 0,017241 Ω·mm2/m 
• Alumini dur 0,028264 Ω·mm2/m 

• Per a cables d’alumini-acer es prendrà a la taula el valor de la densitat de 
corrent corresponent a la seva secció total com si fos d’alumini i el seu valor 
es multiplicarà per un coeficient de reducció a aplicar a la secció total del 
conductor que segons la composició serà: 
 

o 0,916 � composició 30 + 7 
o 0,937 � composicions 6 + 1 i 26 + 7 
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o 0,95� composició 54 + 7 
o 0,97� composició 45 + 7 

 
Secció nominal (mm2) Densitat de corrent (A/ mm2) 

Coure Alumini 
200 3,20 2,50 
250 2,90 2,30 
300 2,75 2,15 
400 2,50 1,95 
500 2,30 1,80 
600 2,10 1,65 

 
Taula 14. Densitat de corrent màxima dels conductors en règim permanent. 

 
Tenint en compte la disposició dels diferents parcs, seguint la línia de 132 kV el parc més 
allunyat del punt de connexió a la línia és el de Vilalba dels Arcs i l’últim és el de la 
Fatarella; però entre aquests dos parcs es fa la connexió del parc de Corbera i el de Vilalba 
dels Arcs II, per això un cop passat el segon parc de Vilalba la línia ha augmentat 
considerablement la potència. Transportant la explicació a valors reals tenim que: 
 

1. Un cop passat el parc Vilalba dels Arcs I hi ha una potència màxima a la línia 
de 130,5 MW. 

2. Un cop passats els parcs de Bon Vent Corbera d’Ebre i Vilalba dels Arcs II la 
potència augmenta fins a 229,5. 

3. Sumant la potència del parc de la Fatarella acaben sent 279,5 MW. 
 

A l’hora de calcular la intensitat que ha de suportar el cable surt tal que: 
 
130,5 MW o 229,5 MW; 132 kV; Cos φ = 0,95 
 

   A
kV

W

V

P
I 83,600

95,0·000.132·3

000.500.130

·cos·3
===

ϕ
 

 
Des de Vilalba dels Arcs I fins a la connexió de Vilalba II i Corbera. 
 

A
kV

W

V

P
I 63,1056

95,0·000.132·3

000.500.229

·cos·3
===

ϕ
 

 
Des de la connexió de Vilalba II i Corbera fins al parc eòlic de la Fatarella. 
 
A partir de la intensitat que passarà i de les diferents seccions de què disposem la densitat 
de corrent màxima que pot passar s’obté què: 
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Intensitat 
(A) 

Secció - densitat Cable 
disponible 

Densitat de 
corrent 
màxima 

Densitat de 
corrent 

600,83 250 ++$ → 2,40�
/++$ 

242-AL1/39-
ST1A 

(LA 280 
HAWK) 

281,1 ++$ 

Aplicant el 
coeficient 

0,937 � 26 + 
7 

2,068�/++$ 
 

2,002
2= 1,001 �/++$ 

(circuit doble) 300 ++$ → 2,00�
/++$ 

1056,63 400 ++$ → 2,64 �/
++$ 

402-AL1/52-
ST1A 

(LA 455 
CONDOR) 
454,5 ++$ 

Aplicant el 
coeficient 

0,95� 54 + 7 
1,868 �/++$ 

 

2,325
2= 1,162�/++$ 

(circuit doble) 500 ++$ → 2,11 �
/++$ 

 
Taula 15. Càlcul de la densitat de corrent per a cada tram de línia aèria. 

 
b) Pèrdues 

 
Mitjançant la resistència òhmica de cada conductor, dada que ofereix el fabricant del 
cable es calcula la les pèrdues donades a les línies Tenint en conte la relació anteriorment 
esmentada es dona tal que: 

2···3 ILRPP =  

 
Tenint en conte la distància que recorre el primer tram de Vilalba I a Vilalba II i Corbera 
proporcionada per l’empresa AERTA i la que recorre el segon tram fins a Fatarella 
proporcionada per la mateixa empresa s’obté que: 
 
 

Tram Resistència 

(Ω/km) 

Longitud 

(m) 

Secció 

(mm2) 

Intensitat 

(A) 

Pèrdues 

(W) 

De Vilalba I a Vilalba II i Corbera 0,1195 5.500 281,1 300,415 177948,805 

De Vilalba II i Corbera a 

Fatarella 

0,0719 3.000 454,5 528,315 180616,442 

 
Taula 16. Pèrdues de potència en cada tram de AT de la xarxa de 132 kV. 

 
 

El total de pèrdues a la línia aèria de 132 kV entre la S.E. Vilalba dels Arcs I i la S.E. La 
Fatarella són de 358.565,242 W (≈360 kW). 
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Designació Secció 
(mm2) 

Núm. 
Fils 

Diàmetre 
fils (mm) 

Diàmetre 
(mm) 

Resistència 
a 20 ºC 
(Ω/km) 

Capacitat 
nominal 

(A) 
 Al Acer Al Acer  

LA 280 
Hawk 

281,1 26 7 3,44 2,68 21,8 0,1195 635 

LA 455 
Condor 

454,5 54 7 3,08 3,08 27,7 0,0719 880 

 
Taula 17. Característiques elèctriques i mecàniques dels cables de 132 kV entre els 

parcs de la Fatarella i Vilalba dels Arcs. 
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2 Subestacions de 30 kV / 132 kV 

 
A aquest apartat es realitzen els càlculs de la subestació de Vilalba dels Arcs I i la de la 
Fatarella. Per així justificar l’elecció de l’aparellatge. 
 

2.1 Càlcul de corrents màximes en condicions nominals 

 
Els elements que componen la subestació han de suportar el corrent màxim en 
funcionament normal. 

Sistema de 132 kV 

 
• Transformador, acoblament i barres: 

 
Hauran de suportar el corrent nominal del transformador a més d’un 10 %. Tot i que 
els càlculs ja s’han anat realitzant tenint en conte un 10 % de permanència des dels 
aerogeneradors, és convenient aplicar altre cop aquest factor. 
 
El cas de la Intensitat nominal del transformador és la mateixa a la Fatarella que a 
Vilalba dels Arcs. I a totes dos transformadors surt tal que: 
 

A
U

S
I MVATRAFO 56,240

132000·3

10·50
·1,1

·3
·1,1

6

132

50 ===  (8) 

 
Donat que la potència del transformador de la S.E. de Vilalba és la meitat de la 
potència del transformador de La Fatarella la intensitat nominal també ho serà. 
 
 
 
• Sortida de línies 

 
En quant al què hauran de suportar les línies, s’ha de tenir en conte que sota aquest 
parc n’hi ha altres de connectats per tant a l’hora de calcular la intensitat que hi haurà 
passat cada un d’aquest parcs s’ha de tenir en conte les intensitats injectades pels altres 
parcs aigües avall. El càlcul de la intensitat que injecta cada un es realitza a 
continuació: 
 
La Fatarella 

A
U

S
I kVLINIA 69,218

132000·3

10·50

·3

6

132

132 ===   (9) 
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Vilalba dels Arcs 
 

A
U

S
I kVLINIA 97,104

132000·3

10·24

·3

6

132

132 ===  

 
• Selecció d’aparellatge 

 
- Per al transformador, acoblament i barres s’instal·larà aparellatge de 132 kV 

de 1000 A de corrent nominal i es calibraran per a la corresponent intensitat. 
- Per a les posicions d’entrada de línies s’instal·larà aparellatge de 132 kV i 500 

A de corrent nominal i es calibraran per a la corresponent intensitat. 
 

Ambdós són valors de corrent estàndards superiors a la intensitat màxima prevista. 

Sistema de 30 kV 

 
• Posició de línia i embarrat: 

 
La intensitat màxima que pot circular per l’embarrat de les cel·les correspon a la suma 
de les intensitats màximes admissibles que circularan per les línies d’entrada a la 
subestació. 
 
Fatarella: 
 
A la subestació de la Fatarella entren un total de quatre línies. La potència màxima a 
assolir donat un marge del 10 % arrossegat en cada càlcul és de 50 MW amb una 
intensitat màxima de 1076,25 A (resultat de sumar les intensitats de cada línia: 
307,5 + 256,25 + 256,25 + 256,25). 
 
 
Vilalba dels Arcs I: 
 
En aquest cas entren un total de tres línies. La potència màxima a assolir surt de 
30 MW, amb una intensitat màxima de 557 A (resultat de sumar les intensitats de cada 
línia:167,1 + 222,8 + 167,1). 
 
• Posició dels transformadors: 

 
Al igual que en el cas anterior, en aquest, les línies que van de la cel·la al 
transformador hauran de suportar el corrent nominal dels transformadors més un 
10 %: 
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A
U

S
I kVLINIA 48,1058

30000·3

10·50
1,1

·3

6

30

30 ===  

 

• Selecció aparellatge 
 

Per a les posicions de la línia, acoblament de barres i transformador, es selecciona 
l’aparellatge de 36 kV i corrent assignada a barres 1250 A, valor estàndard superior a 
la màxima prevista i es calibraran per a la corresponent intensitat. 
L’actuació dels interruptors per a la intensitat màxima admissible de la línia es 
regularà mitjançant els corresponents relés. 

Serveis auxiliars 

Aquest apartat no és igual per a totes dues subestacions, l’apartat de serveis auxiliars de 
la Fatarella queda definit al punt següent. 
 
Vilalba dels Arcs 
 

• Posició de 30 kV 
 

La posició haurà de suportar el corrent nominal del transformador més un 10%. Sent 
que la potència del transformador és de 160 kVA s’obté tal que: 
 

A
U

S
I

MÀX
69,3

30000·3

10·160
·2,1

·3
·2,1

3

36

===  

 
Aquest valor ha d’ésser menor a la capacitat del cable d’alimentació del 
transformador. Es selecciona l’aparellatge d’iguals característiques que les anteriors, 
per tant de 36 kV i 1250 A. 
 

• Posició de B.T. 
 

A la banda de baixa tensió del transformador de serveis auxiliars hi haurà una tensió 
de 420 V, la intensitat s’obté del mateix mètode que al costat de mitja tensió: 
 

A
U

S
I

MÀX
3,263

420·3

10·160
·2,1

·3
·2,1

3

420

===  

 
Per a la part de baixa tensió dels serveis auxiliars es selecciona aparellatge de 420 V 
i 500 A que es calibrarà a la intensitat calculada. 
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2.2 Càlcul de les corrents de curtcircuit 

 
Per poder determinar el dimensionat del sistema de proteccions, el poder de tall i també 
el sistema de posada a terra cal fer un estudi dels possibles curtcircuits tant als sistemes 
de 132 kV com als de 30 kV. 
 
Els paràmetres utilitzats per als càlculs de la S.E. Vilalba dels Arcs coincidents també 
amb la subestació de La Fatarella són: 
 

• Potència de curtcircuit trifàsic: 5000 MVA 
• Temps màxim d’eliminació de falta: 0,25 s 
• Sbase: 50 MVA 
• Ubase: 30 kV (mitja tensió) o 132 kV (alta tensió) 
• X’ gen = 0,1 p.u. (valor estàndard a la base del generador) 
• Xtrafo, gen = 6 % (valor estàndard) 

 
Els valors per a l’esquema equivalent d’impedàncies seran: 
 

• La impedància de la xarxa serà: 
 

XYUZYU = 2[\B]
2^^ = _`·R`a

_```·R`a = 0,01 �. b.  (10) 

 
• La impedància de cadascun dels transformadors de potència de les dues 

subestacions de 30/132 kV, suposant una Zcc del 14%: 
 

Xcc = 0,14 p. u. 
 

• La impedància de cadascun dels aerogeneradors amb el seu corresponent 
transformador, sumades totes dues ja que es troben en sèrie: 

 
 
 
Fatarella 

Xghi = 0,1 jkUlh
jghi

= 0,1 50 · 10m
2,3 · 10m = 2,17 �. b. 

 

Xnn,?ZUop = 0,06 jkUlh
j?ZUop

= 0,06 50 · 10m
4 · 10m = 0,6 �. b. 

 
2,17 + 0,6 = 2,77 �. b. 

  
Vilalba dels Arcs 

 

Xghi = 0,1 jkUlh
jghi

= 0,1 50 · 10m
2,5 · 10m = 2 �. b. 
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Xnn,?ZUop = 0,06 jkUlhj?ZUop = 0,0650 · 10
m

4 · 10m = 0,6 �. b. 
 
 

2 + 0,6 = 2,6 �. b. 
 
Un cop calculada la impedància de cada aerogenerador, a les taules següents es mostra 
cada una de les línies d’aerogeneradors amb la seva corresponent impedància, ja que 
aquests es troben en sèrie: 
 

 
 

Figura 1. Esquema del parc on s’aprecia cada una de les línies i els seus aerogeneradors 
 
 

P.E. La Fatarella 
Nom línia Núm. 

d’aerogeneradors 
Impedància corresponent (p.u.) 

Línia 1 5 13,85 
Línia 2 5 13,85 
Línia 3 6 16,62 
Línia 4 5 13,85 

 
Taula 18. Impedància de curtcircuit total dels aerogeneradors de cada línia del P.E. La 

Fatarella. 
 

 
 

Figura 2. Esquema del parc on s’aprecia cada una de les línies i els seus aerogeneradors 
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P.E. Vilalba dels Arcs 
Nom línia Núm. 

d’aerogeneradors 
Impedància corresponent (p.u.) 

Línia 1 3 7,8 
Línia 2 4 10,4 
Línia 3 3 7,8 

 
Taula 19. Impedància de curtcircuit total dels aerogeneradors de cada línia del P.E. 

Vilalba dels Arcs. 
 
 

• Les impedàncies de la les línies d’interconnexió subterrània entre aerogeneradors 
és negligible. Ara, però, es calculen les impedàncies per a les distàncies més 
llargues des de l’últim aerogenerador de cada fila fins la subestació de MT/AT de 
cada parc. A més, també, tant sols es suposa l’efecte inductiu d’aquestes 
impedàncies, donada la curta longitud dels cables. L’expressió emprada ha estat: 
 
 

 

base

kVbase
cablecablelínia S

U
kmL

km
XX

2
30,/][·




 Ω=   (11) 

 
 
El motiu d’aquesta expressió és que primerament es converteix la impedància del cable 
a ohms per així poder després convertir-la a un valor per unitat (p.u.). 
 

Z línia Aerogenerador-
S.E. 

Tram L(m)  Xcable(Ω/km) X línia(Ω) Xlínia(p.u.) 

F
at

ar
el

la
 

De 17 a 
barres 

3.918 0,099 0,387882 0,021549 

De 5 a 
barres 

8.061 0,102 0,822222 0,045679 

De 11 a 
barres 

5.521 0,102 0,563142 0,031286 

De 19 a 
barres 

4.854 0,102 0,495108 0,027506 

V
ila

lb
a 

de
ls

 
A

rc
s 

De 3 a 
barres 

2.090 0,109 0,22781 0,012656 

 
Taula 20. Impedància de curtcircuit de cada tram de línia llarg en ohms i el valor per 

unitat equivalent. 
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D’aquesta manera, el total de la impedància que hi ha des de l’aerogenerador a barres de 
30 kV correspondrà, tal com diu l’expressió següent, a la suma de les de la línia i de 
cadascun dels aerogeneradors: 
 

Zfila total  = n·(X CCtrafo + X gen) + Xlínia fila’x’  (12) 
 
On: 

- n � número d’aerogeneradors a la fila 
 
P.E. Fatarella: 
 

� ZTotal fila 1 � 13,872 p.u. 
� ZTotal fila 2 � 13,881 p.u. 
� ZTotal fila 3 � 16,642 p.u. 
� ZTotal fila 4 � 13,878 p.u. 

 
P.E. Vilalba dels Arcs: 
 

� ZTotal fila 1 � 7,813 p.u. 
� ZTotal fila 2 � 10,4 p.u. 
� ZTotal fila 3 � 7,8 p.u.  

 

• Impedància dels trams de línia aèria de 132 kV que interconnecta els diferents 
parcs fins a la subestació de La Fatarella.  

 
El tram 1 fa referència al tram de la S.E. Vilalba dels Arcs I fins la connexió de Vilalba 
II i Corbera i el tram dos va des d’aquesta connexió fins la S.E. La Fatarella. 

q ?ZUrR = 0,1195 s

+ · 5,5 
+ = 0,657 s 

 

q ?ZUr$ = 0,0719 s

+ · 3 
+ = 0,2157 s 

 
q >íiuU UèZuU = 0,657 + 0,2157 = 0,87295 s 

 

q >íiuU UèZuU = 0,87295 s
q kUlh

= 0,87295
Rv$```=
_`·R`a

= 0,0025 �. b. 
 

Donat aquest valor tant petit es considera negligible. 
 

• La impedància del transformador de potència que eleva tots els parcs a 220 kV 
suposant una Zcc del 16%: 
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Xww = 0,16 · jkUlhj?ZUop = 0,16 · 50 · 10
m

300 · 10m = 0,027 �. b. 
• A més a més, s’ha de considerar la impedància de la resta de parcs de cara a la 

línia de 132 kV. Com que no entren dins l’àmbit del projecte, i per tant dels càlculs 
tampoc, s’ha considerat un valor aproximat a partir de la impedància del parc eòlic 
de la Fatarella. El motiu d’escollir aquest parc com a referència és perquè la resta 
de parcs connectats a aquesta xarxa tenen unes característiques molt semblants a 
aquest i és molt provable que la impedància sigui semblant. 

 
L’esquema de les impedàncies resulta ser: 

 

 
 

Figura 3. Esquema equivalent de les impedàncies de curtcircuit. 
 
 
Un cop ja calculades totes les impedàncies es procedeix al càlcul de les corrents per 
defecte a cada barra. 
 

 

• Barres de 30 kV de la Fatarella 
 
Zcc = (ZL1F || ZL2F || ZL3F || ZL4F) || [ZTFata +  
[[(ZL1V || ZL2V || ZL3V) + ZTVila] || Zparcs] || [ZT  + ZXarxa]]   (13) 
 
Zcc = 11,194 || [ 0,14 + [1,609 || [0,027 + 0,01]] = 0,1734 p.u. 
 

icc =  R
y^^ =  5,77 �. b.   (14) 
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z'' = *'' · _`·R`a
√v·Rv$``` = |.}~�, �� � (15) 

 

• Barres de 30 kV de Vilalba dels Arcs I 
 
Zcc = (ZL1V || ZL2V || ZL3V) || [ZTVila +  
[[(ZL1F || ZL2F || ZL3F || ZL4F) + ZTFata] || [ZT  + ZXarxa]] || Zparcs]  (16) 

 
Zcc = 3,66 || [0,14 + [[11,334 || [0,027 + 0,01]] || 2,79] = 0,1683 p.u. 

 

icc =  1
qww

=  5,94 �. b. 
 

z'' = *'' · 50 · 10m

√3 · 132000 = |. }��, �� � 
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3 Subestació 132/220 kV (La Fatarella) 

3.1 Càlcul de corrents màximes en condicions nominals 

 
En aquest apartat s’acaba de dimensionar la subestació de la Fatarella ja que la part de 
30/132 kV ja ha quedat definida a l’apartat anterior. 

Sistema de 132 kV 

 
• Transformador, acoblament i barres: 

 
Hauran de suportar el corrent nominal del transformador a més d’un 10 %. Tot i que 
els càlculs ja s’han anat realitzant tenint en conte un 10 % de permanència des dels 
aerogeneradors, és convenient aplicar altre cop aquest factor. 
 

A
U

S
I MVATRAFO 56,240

132000·3

10·50
·1,1

·3
·1,1

6

132

50 ===  

 
• Sortida de línies 

 
En quant al què hauran de suportar les línies, s’ha de tenir en conte que sota aquest 
parc n’hi ha altres de connectats per tant a l’hora de calcular la intensitat que hi haurà 
passat cada un d’aquest parcs s’ha de tenir en conte les intensitats injectades pels altres 
parcs aigües avall. El càlcul de la intensitat que injecta cada un es realitza a 
continuació: 

A
U

S
I kVLINIA 69,218

132000·3

10·50

·3

6

132

132 ===  

 
• Selecció d’aparellatge 

 
- Per al transformador, acoblament i barres s’instal·larà aparellatge de 132 kV 

de 1000 A de corrent nominal i es calibraran per a la corresponent intensitat. 
- Per a les posicions d’entrada de línies s’instal·larà aparellatge de 132 kV i 500 

A de corrent nominal i es calibraran per a la corresponent intensitat. 
 
Ambdós són valors de corrent estàndards superiors a la intensitat màxima prevista. 
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Sistema de 220 kV 

 
• Autotransformador, acoblament i barres 

 
Hauran de suportar la corrent nominal del transformador més un 10 %.  
 

A
U

S
I MVATRAFO 03,866

220000·3

10·300
·1,1

·3
·1,1

6

156

300 ===  

 
• Selecció de l’aparellatge 

 
Per a posicions de l’autotransformador, acoblament i barres s’instal·larà aparellatge de 
220 kV de 1000 A de corrent nominal i es calibrarà segons la intensitat calculada. 
 

3.2 Serveis auxiliars 

Els càlculs referents als serveis auxiliars de la S.E. La Fatarella es calculen en aquest 
apartat ja que surt del terciari de l’autotransformador de 220/136/30 kV. 
 

• Posició de 30 kV 
 

La posició haurà de suportar el corrent nominal del transformador més un 10%. Sent 
que la potència del transformador és de 630 kVA s’obté tal que: 
 

A
U

S
I

MÀX
55,14

30000·3

10·630
·1,1

·3
·2,1

3

36

===  

 
Aquest valor ha d’ésser menor a la capacitat del cable d’alimentació del 
transformador. Es selecciona l’aparellatge d’iguals característiques que les anteriors, 
per tant de 36 kV i 1250 A. 
 

• Posició de B.T. 
 

A la banda de baixa tensió del transformador de serveis auxiliars hi haurà una tensió 
de 420 V, la intensitat s’obté del mateix mètode que al costat de mitja tensió: 
 

A
U

S
I

MÀX
23,1039

420·3

10·630
·1,1

·3
·2,1

3

420

===  

 
Per a la part de baixa tensió dels serveis auxiliars es selecciona aparellatge de 420 V 
i 1200 A que es calibrarà segons la intensitat calculada. 
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3.3 Càlcul de corrents de curtcircuit 

 
Tot seguit s’estudien les corrents de curtcircuit al sistema de 132 kV de la Fatarella. 
 
L’esquema d’impedàncies resulta ser: 
 

 
 

Figura 4. Esquema equivalent de les impedàncies de curtcircuit. 
 
 

• Barra de 132 kV de la Fatarella 
 

Zcc = [(ZL1F || ZL2F || ZL3F || ZL4F) + ZTFata] ||  
[[(ZL1V || ZL2V || ZL3V) + ZTVila] || Zparcs] || [ZT  + ZXarxa]   (17) 

 
Zcc = [[( 59,529 || 45,136 || 38,169 || 41,356 ) + 0,14 ] || [[( 20,456 || 10,4 || 7,8 ) + 

0,14 ] || 2,79] || [0,027 + 0,02] =  0,036p.u. 
 

icc =  1
qww

=  27,74 �. b. 
 

z'' = *'' · 50 · 10m

√3 · 132000 = ~. �~�, �~ � 

 
Els cables han d’ésser aptes per suportar a questes corrents. Si mirem les 
característiques del cable adoptat al tram de 132 kV de Vilalba dels Arcs II i Corbera 
d’Ebre fins la Fatarella s’observa que és capaç d’aguantar una corrent de curtcircuit 
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molt més alta, corresponent a 42,94 kA. D’aquesta manera queda demostrat que la 
secció de cable escollida és adequada i sobredimensionada. 
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4 Càlcul de la xarxa de posta a terra 

 
El conjunt de la instal·lació ha de disposar d’una protecció o instal·lació de terra 
dissenyada de manera que, qualsevol punt accessible tant de l’interior com de l’exterior 
de la mateixa on les persones puguin circular o romandre, en qualsevol defecte en la 
instal·lació elèctrica o bé a la xarxa unida a ella quedin sotmeses com a màxim a tensions 
de pas i contacte que resultin de l’aplicació de les fórmules que es recullen tot seguit: 
 
Per projectar una instal·lació de terres es seguirà el següent procediment segons MIE-
RAT 13: 
 

1. Investigació de les característiques del sòl. 
2. Determinació de les corrents màximes de posada a terra i del temps màxim 

d’eliminació del defecte. 
3. Disseny preliminar de la instal·lació de terra. 
4. Càlcul de la resistència del sistema de terra. 
5. Càlcul de les tensions de pas a l’exterior de la instal·lació. 
6. Càlcul de les tensions de pas i de contacte a l’interior de la instal·lació. 
7. Comprovar que les tensions de pas i de contacte siguin inferior als valors màxims 

definits a les equacions: 
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         (18), (19) 
 

8. Investigació de les tensions transferibles a l’exterior per tubs, arrels, tanques, 
conductors de neutre, blindatges de cables i dels punts especialment perillosos, i 
l’estudi de les formes d’eliminació o reducció. 

9. Correcció i ajust del disseny inicial establint el definit. 
 

Les preses de terra estan formades típicament per elèctrodes. Els elèctrodes són elements 
metàl·lics els quals estan en contacte directe amb el terreny. Per aquest motiu acostumen 
a utilitzar materials com ara el coure o l’acer galvanitzat per ser inalterables a les 
condicions del terreny.  En aquest cas el material utilitzat és el coure. 
 
Segons la seva estructura, els elèctrodes poden ser: plaques, piques conductores 
enterrades o malles metàl·liques. En tots els casos la secció de l’elèctrode ha de ser 
aquella que ofereixi menor resistència que la del conductor de les línies principals de 
terra. 
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Per tal d’obtenir una mínima resistència de terra, s’ha optat per utilitzar una malla 
enterrada i s’haurà de dimensionar tant la malla com la secció del conductor de posada a 
terra en funció de la intensitat de defecte.  
 
S’haurà de dissenyar de manera que durant aquest procés no hi apareguin tensions que 
posin en perill a les persones que es puguin trobar en la instal·lació o els seus voltants en 
el moment de la falta. També tindrà una funció de protecció dels equips instal·lats, 
limitant les sobretensions que puguin aparèixer. 
 
L’elèctrode de posada a terra estarà format per una malla conductora enterrada sota la 
superfície de la subestació. Aquesta malla estarà formada per cables despullats, soldats a 
les interseccions per a formar un elèctrode rectangular de malles quadrades. El circuit de 
terres ha de ser continu, sense interruptors ni fusibles que el puguin obrir, per això les 
soldadures i unions que se li apliquin han de suportar les intensitats de falta sense sofrir 
alteracions. 
 
En la guia per a la seguretat en subestacions de corrent alterna, l’Institute of Electrical 
and Electronic Engineers (IEEE) especifica els següents nivells de corrent amb les seves 
conseqüències per al ésser humà: 
 

• 1mA: nivell d’intensitat no perceptible per una persona. 

• 1 – 6 mA: nivell d’intensitat que produeix sensació desagradable, però no limita 
la capacitat d’actuació de la persona. 

• 6 – 25 mA: nivell d’intensitat que comença a ser perillós perquè les sensacions 
són doloroses i poden fins i tot impossibilitar l’actuació de la mateixa. 

• 25 – 60 mA: nivell d’intensitat que dificulta la respiració i pot tenir efectes 
secundaris severs, posteriors a l’exposició. 

• >60 mA: nivell d’intensitat que produeix fibril· lacions, parades cardíaques i altres 
conseqüències molt greus, que poden derivar fins i tot a la mort. 

 
Per a projectar les instal·lacions de terres es seguirà el procediment per MIE-RAT 13 
corresponent a les instruccions tècniques complementàries referents a les postes a terra. 
 
En primer lloc s’ha de tenir tota la planta de la instal·lació a protegir. La subestació de La 
Fatarella té unes dimensions de 87 x 55,6 . Per saber la resistivitat del terreny en contes 
de fer-hi les mesures corresponents, s’agafa un valor que va en funció de la naturalesa del 
terreny segons la taula del MIE-RAT-13 “Valors de resistivitat orientatius segons el 
terreny”. En aquest cas, el terreny al qual es troba la subestació és calcària compacta i per 
tant li correspon una resistivitat de 1.000 a 5.000 Ω·m. 
 
Per poder calcular les tensions de pas i de contacte, el MIE-RAT-13 proporciona uns 
valors per a la intensitat de defecte en funció de la connexió del neutre de la instal·lació. 
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Tipus de connexió del neutre Corrent per al càlcul de Upas i Ucontacte 

Aïllat K·IC 

A través d’impedància IE 

Rígid a terra Un<100 kV IE 

Rígid a terra Un>100 kV 0,7 · IE 

 
Taula 21. Intensitats de defecte en funció del tipus de connexió de neutre per al càlcul 

de la posta a terra. 
 
Com que el neutre de la instal·lació es troba rígid a terra i la tensió en el cas de la 
subestació de La Fatarella és Unf = 220 kV, el factor d’utilització de la intensitat de 
defecte és el 70% (>100 kV). 
 
Fatarella 

0,7 · 6,07 
� = 4,25 
� 
 
Vilalba dels Arcs 

0,7 · 1,30 
� = 909,67 � 
 
 

El temps de defecte són els 0,25 segons que es tarda en solucionar una falta. I amb motiu 
de les dimensions de la subestació les mides de la xarxa de terra han de sortir un metre 
per fora de la tanca de delimitació. La xarxa de La Fatarella serà de 90 x 57,6 m i la de 
Vilalba dels Arcs de 27 x 27. Aquesta malla restarà a 50 cm de profunditat des de la 
superfície del terreny en tots dos casos. 
 
a) Càlcul de la resistència de posada a terra 
 
En aquest apartat es fa el càlcul de la resistència de terra de què ha de constar la xarxa. 
La resistència està en funció de la forma i les dimensions de la xarxa i de la resistivitat 
del terra, segons el mètode de càlcul del MIE-RAT-13 es calcula per les fórmules que hi 
ha a continuació: 
 
 
Tipus d’elèctrode Resistència en ohms 
Placa enterrada profunda R= 0.8 ρ/P  (20) 
Placa enterrada superficial R= 1.6 ρ/P  (21) 
Pica vertical R= ρ /L  (22) 
Conductor enterrat horitzontalment R= 2 ρ/L  (23) 
Malla de terra R= ρ/4r + ρ/L  (24) 

 
Taula 22. Fórmula de la resistència de terra equivalent en funció del tipus d’elèctrode. 
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On: 

• R= resistència de terra de l’elèctrode en ohms. 
• ρ= resistivitat del terreny de ohms·metro. 
• P= perímetre de la placa en metres. 
• L= longitud en metros de la pica o del conductor, i en malla la longitud total dels 

conductors enterrats. 
• r= radi en metres d’un cercle de la mateixa superfície que l’àrea coberta per la 

malla. 
 
Com que és una malla, el radi en metres d’un cercle de la mateixa superfície que la malla: 
 

�oU?U = @�R·�$
� = @�`·_�,m

� = 40,62 +  (25) 

 

��u>U>kU = @�R·�$
� = @$�·$�

� = 15,23 + (26) 

 
En aquest cas se suposaran de 3,6 m de costat a la Fatarella i 3 m a Vilalba dels Arcs. 
D’aquesta manera podem obtenir la longitud total dels conductors enterrats. 
 

�oU?U = ��`
v,m + 1� · 90 + �_�,m

v,m + 1� · 57,6 = 3.319,2 +  (27) 

 

��u>U>kU = �$�
R,� + 1� · 27 + �$�

R,� + 1� · 27 = 540 +  (28) 

 
La resistència de terra per tant és de: 
 

�oU?U = �
4� + �

� = �
4 · 40,62 + �

3.319,2 = 6,456 s 

 

��u>U>kU = �
4� + �

� = �
4 · 15,23 + �

540 = 18,27 s 

 
b) Dimensionat del cable 

 
Els conductors utilitzats per a les línies de terra tindran una resistència mecànica adequada 
i oferiran una elevada resistència a la corrosió. 
 
La seva secció serà tal que la màxima corrent que circuli per ells en cas de defecte o de 
descàrrega atmosfèrica no porti a aquests conductors a una temperatura propera a la fusió, 
ni posi en perill els seus empalmes i connexions. 
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A efectes de dimensionat de les seccions, el temps mínim a considerar per a duració del 
defecte, a la freqüència de la xarxa serà d’un segon i no podran superar-se les següents 
densitats de corrent.  
 

• Coure 160 A/mm2 
• Acer 60 A/mm2 

 
Com a la Fatarella la Idef = 4,254 
� es necessita una secció mínima per a l’elèctrode de 
coure de: 

2
min 54,26

160

10,246.4
mm

densitat

I
S defecte ===   (29) 

 
Com a Vilalba dels Arcs la Idef = 0,909 
�  es necessita una secció mínima per a 
l’elèctrode de coure de: 
 

2
min 69,5

160

67,909
mm

densitat

I
S defecte ===  

 
Segons el REAT, per motius mecànics, la secció mínima del conductor de línies de terra 
de coure haurà d’ésser de 25 mm2, de manera que s’escull la secció obtinguda amb un 
radi de cable de 3 mm per a la Fatarella però en el cas de Vilalba s’ha d’adoptar la secció 
mínima per reglament i el radi del cable surt de 2,82 mm. 
 
c) Càlcul de les tensions de pas i de contacte teòriques 

 
Tensió de contacte: 




















+









=
2

2
2

1

2
·log··366,0

h

h
D

iU contacte ρ  

On: 
• Ucontacte: tensió de contacte calculada [V] 

• 1ρ : resistivitat del terreny del primer sòl, just per sota de la capa superficial.  

• i: intensitat per metre que recorre l’elèctrode, obtenint-se el valor següent: 
 
Fatarella 

 

mA
LL

I
fi

piqueselèctrodes

defecte /28,1
2,319.3

10,246.4
)( ==

+
=   (30) 
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Vilalba dels Arcs 
 

mA
LL

I
fi

piqueselèctrodes

defecte /68,1
540

67,909
)( ==

+
=  

 
• D: costat de la quadrícula de la malla [m] 

• h: profunditat a la que es troba enterrada la malla [m] 
 
Substituint tots els valors s’obté: 
 

VfatarellaU contacte 36,536
5,0

5,0
2

6,3

·log28,1·1000·366,0
2

2
2

=




















+









=  

 

VvilalbaU contacte 88,614
5,0

5,0
2

3

·log68,1·1000·366,0
2

2
2

=




















+









=  

 
 
Tensió de pas 
 













 +
=

dDh

hD
iU pas ···16

)4(
·log··366,0

322

1ρ  

On: 
• Upas: tensió de pas calculada [V] 

• ρ : resistivitat del terreny del primer sòl, just per sota de la capa superficial.  

• i: intensitat per metre que recull l’elèctrode, en aquest cas 3,57 A/m 

• D: costat de la quadrícula de la malla [m] 
• h: profunditat a la que es troba enterrada la malla [m] 

• d: diàmetre de l’elèctrode [m] 
 

m
Secció

d 0058,0
54,26

·2·2 ===
ππ

  Fatarella  (31) 

 

m
Secció

d 0056,0
25

·2·2 ===
ππ

 Vilalba   (32) 
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Amb el que: 

VfatarellaU pas 63,168.1
0058,0·6,3·5,0·16

)5,0·46,3(
·log28,1·1000·366,0

322

=












 +
=  

 

VvilalbaU pas 25,458.1
0058,0·3·5,0·16

)5,0·43(
·log68,1·1000·366,0

322

=












 +
=  

 
Tot seguit s’han de comparar aquests valors reals de la instal·lació amb els màxims 
permesos per MIE-RAT-13, per a un temps de falta de 0,25 segons. La tensió de contacte 
aplicada, en volts, que es pot acceptar es determina en funció del temps de duració del 
defecte segons la fórmula següent: 
 

Vca = k/tn  (33) 
 

On: 
• k=72 i n=1 per a temps inferiors a 0,9 segons 

• t = duració de la falta en segons 
 
Per tant: 

Vca = 288 V 
 

A partir de la fórmula anterior es poden determinar les màximes tensions de pas i contacte 
admissibles a una instal·lació, considerant totes les resistències que intervenen al circuit. 
A efectes del càlcul de projecte es poden utilitzar, per a l’aproximació d’aquestes tensions 
les expressions següents: 
 
Tensió de pas: 
 

Vp = 10 Vca (1 + 6·ϸ/Rh) = 10·288·(1+6·1000/1000) = 20.160 V  (34) 
 

Tensió de contacte: 
 

Vc = Vca (1 + 1,5·ϸ/Rh) = 288 (1+1,5·1000/1000) = 720 V   (35) 
 

Aquestes equacions responen a un plantejament simplificat del circuit, al no tenir en conte 
la resistència de la pell i del calçat, i que s’han determinat suposant que la resistència del 
cos humà (Rh) és de 1000 ohms, i assimilant cada peu a un elèctrode en forma de placa 
de 200 centímetres quadrats de superfície, exercint sobre el sol una força mínima de 
250 N, el que representa una resistència de contacte amb el terra elevada en funció de la 
resistivitat superficial del terreny. 
 



173 
 

La xarxa de terres serà vàlida si les tensions de contacte i de pas són menors que les 
màximes admissibles. Com sí que ho són, és considera vàlida la xarxa de posada a terra 
seleccionada. 
 
 
 

 
 

 
Flix, Setembre de 2013 
 
 
 
 

 
Montserrat Martínez Estela 
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